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Dit e-book stel ik gratis beschikbaar aan jou omdat ik graag
zoveel mogelijk mensen wil laten zien dat het mogelijk is om
grenzeloos lief te hebben en een handvat wil bieden om er in
de praktijk invulling aan te geven.
Ken je andere mensen, die je er een plezier mee kunt doen?
Stuur het door.
Is dit e-book en/of mijn werk voor jou van waarde is geweest
en wil je mij daarvoor bedanken? Maak dan een bijdrage over
naar rekening 42.32.050 t.n.v. A.M. Veenemans, Arnhem.

Woord vooraf
Ik draag dit boek op aan de volgende personen.
Aan mijn geliefde broer, die zich onder druk van onze huidige
moraliteit gedwongen voelde te kiezen tussen twee vrouwen,
één van wie hij hield en één op wie hij verliefd was. In deze
stressvolle periode in zijn leven kreeg hij, op dat moment in
zijn 36e levensjaar, een hartstilstand. Hij werd gereanimeerd
en kwam daar geestelijk en lichamelijk gehandicapt uit. Mijn
broer woonde vijf jaar lang in een verpleeghuis. Eind 2006 is
hij overleden.
Aan mijn drie fantastische kinderen en mijn allerliefste nichtje.
Mogen jullie opgroeien tot gelukkige grote mensen, die veel
liefde zullen geven en ontvangen in het leven.
Ik hoop dat dit boek voor mensen de toegankelijkheid tot kennis van polyamorie vergroot en dat dit boek een steentje bijdraagt aan een verdere aanpassing van de moraliteit aan de
werkelijkheid.
Ik heb dit boek geschreven vanuit mijn eigen referentiekader.
Ik ben een blanke, katholiek opgevoede, heteroseksuele, hoogopgeleide en getrouwde vrouw, moeder van drie kinderen.
Voor alle personages in het boek zijn pseudoniemen gebruikt.
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Voorwoord
In de zomer van 2005 zocht Ageeth contact met mij. Zij schreef
een boek over polyamorie en vroeg zich af of wij misschien iets
voor elkaar konden betekenen. Ik was meteen enthousiast. Ik
kende Ageeth via het discussieforum van www.polyamory.nl
waar ik als polyamoreuze en biseksuele vrouw al jaren mijn
kennis en ervaring deelde met anderen. Als ervaringsdeskundige probeerde ik hen te ondersteunen bij problemen met hun
polyamoreuze relaties. Ook Ageeth en haar persoonlijke worsteling had ik op die manier mee beleefd. In diezelfde periode
startte ik mijn eigen coachingsbedrijf Verander je Wereld,
waarbij ik me onder meer richt op andere relatievormen.
Ageeth had al eerder op het punt gestaan contact met mij op
te nemen, maar had moeite zichzelf bekend te maken vanwege
het taboe dat rust op het hebben van meerdere liefdesrelaties.
Totdat zij in een tijdschrift een artikel las over mijn open relatie, waarin ik met naam en toenaam genoemd stond. Ze mailde
me en onthulde mij als eerste haar echte identiteit. Ik was verrast en erg verblijd hierdoor. Want de reden om zelf op de
voorgrond te treden, was juist bedoeld om anderen tot steun
te zijn en het taboe bespreekbaar te maken.
Dit eerste Nederlandse boek over polyamorie heeft ook die
steunfunctie. Maar het gaat verder dan dat. Het geeft naast
herkenning, ook een nieuwe kijk op relaties. Veel mensen zijn
binnen hun relatie wel eens verliefd geworden op een ander.
Een groot deel van de bevolking gaat stiekem vreemd. Gevoelens voor anderen bestaan blijkbaar. Ervoor uitkomen en iets
doen met die gevoelens is echter taboe. Vreemdgaan of scheiden
wordt vaak als enige oplossing gezien. Met alle nare gevolgen
van dien, zeker voor de duurzaamheid van het gezinsleven.
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Ageeth laat met dit boek een alternatief zien. Naast een kort
historisch overzicht van het ontstaan van de monogamie, worden we meegesleept door de bijzondere autobiografie van de
schrijfster. Haar ervaringen zullen voor velen een bron van
herkenning zijn. Daarnaast bevat het boek veel spirituele
lessen, relatielessen en levenswijsheden, ondersteund door
prachtige interviews met mensen van verschillende leeftijden
en generaties. Mensen die hun relaties op een andere manier
vormgeven dan de meest gangbare. Ik was getroffen en soms
ontroerd door de openheid van de geïnterviewden en door hun
bijzondere ervaringen. De grote verscheidenheid aan verhalen
en ervaringen bewijst: er is niet één waarheid, voor iedereen is
de waarheid weer anders.
Dit boek laat zien dat er verschillende manieren zijn om uiting
te geven aan gevoelens voor anderen, en om relaties vorm te
geven. Het geeft inzicht in hoe het anders kan. Iedere relatie
is uniek en door het lezen van de verschillende levenservaringen wordt de lezer zich hiervan ook bewust. Het zet aan
tot nadenken over de eigen relatie. Die met jezelf, en die met
anderen.
Ik ben vereerd dat Ageeth mij heeft gevraagd dit voorwoord
te schrijven. Als coach die onder meer gespecialiseerd is in
andere relatievormen, zie ik veel mensen worstelen met hun
polyamoreuze gevoelens. Ook zie ik monogame partners die
in hun relatie ruimte willen creëren voor hun polyamoreuze
partner en daarbij moeilijkheden ondervinden. Ik ben ervan
overtuigd dat dit boek werkt als een eyeopener. Het geeft antwoord op vele persoonlijke vragen en biedt nieuwe inzichten.
Het zal van grote steun zijn voor iedereen die kampt met gevoelens voor anderen. Ik ben verheugd dat ik mijn cliënten nu
naar dit boek kan verwijzen. Het is een onmisbare aanvulling
in de relatiecoaching of het counsellingproces van cliënten
met alternatieve relatievormen.
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Polyamorie is een groeiproces, dat altijd voortduurt. De kunst
is om te genieten van dit proces. Door jezelf te mogen zijn, je
imperfectie te accepteren, ontstaat liefde voor jezelf. Pas dan
kun je liefde ontwikkelen voor een ander. Of zelfs voor meerdere anderen. Polyamorie is liefhebben zonder grenzen.
Leonie Linssen
December 2006
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Ik wil een

polyamoreuze relatie;

wat nu?

Ontmoet gelijkgestemden op PAM,
Nederlands best beoordeelde datingsite
voor polyamoreuze relaties en contacten.
Kom een kijkje nemen op
www.PolyAmorieMatch.nl

www.PolyAmorieMatch.nl

Hoofdstuk 1

Mijn zoektocht

BLIND DATE
Bob gaat naar hetzelfde congres als ik, verneem ik via een vader op het schoolplein van mijn kinderen. Ik rijd graag met iemand mee. Daarom zoek ik per e-mail contact met hem. ‘Hallo
Bob. Je kent mij niet. Ik hoorde van jouw collega Dirk, dat jij
ook naar het e-learning congres gaat. Kunnen we er misschien
samen naartoe reizen?’ Bob werkt net als ik bij een hogeschool
in Arnhem. Zijn hogeschool is met 2500 studenten een kleintje, gericht op groen, voedsel en natuur. Mijn hogeschool
huisvest meer dan 20.000 studenten. Het lijkt mij een mooie
gelegenheid om eens wat inside verhalen te horen vanuit een
andere instelling.
We raken vanaf het eerste moment, dat we elkaar ontmoeten, in een geanimeerd gesprek. Bob vertelt over de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van internet. Mijn kennis en
ervaring maken mij een gelijkwaardige gesprekspartner. Ik
geef feedback op de plannen die Bob met het introduceren van
een elektronische leeromgeving bij zijn organisatie heeft. De
heenreis vliegt voorbij. Tijdens het congres zitten we naast
elkaar in de zaal. Fluisterend geven we elkaar onze mening
over wat we aan vernieuwingen voorbij zien komen. Op de
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terugreis praten we uitgebreid over wat we hebben gezien aan
ontwikkelingen en wat dit voor onze eigen projecten betekent.
Allebei zijn we verantwoordelijk voor een project, waarbij we
het gebruik van internet in het onderwijs stimuleren.
Dan bereiken we weer de parkeerplaats. Bob parkeert zijn auto
naast de mijne. De dag is voorbij. Maar we zijn nog niet uitgepraat. Een halfuur na aankomst hebben we ons gesprek nog
steeds niet beëindigd. Ik ervaar een wonderlijk gevoel. Bob
heeft een grote donkere snor. Ik verfoei snorren. En hij draagt
in mijn ogen ‘foute kleding’. Omdat Bob qua uiterlijk absoluut
mijn type niet is, weet ik dat gevoel pas maanden later te identificeren…
Bob is technisch goed onderlegd. Ook weet hij als geen ander, hoe je binnen een ambtelijke organisatie besluitvorming
voor elkaar kunt krijgen. Ik ben communicatief sterk, creëer
draagvlak en ben goed in het stimuleren van collega’s om zich
via e-learning verder te ontwikkelen. We ervaren dat het onze
resultaten ten goede komt, als we gebruikmaken van elkaars
competenties. Onze samenwerking levert een enorme synergie op. We houden elkaar een spiegel voor betreffende elkaars
functioneren en vullen elkaars kennis aan. Onze beide projecten worden een succes.
Regelmatig gaan we samen lunchen. Op een zeker ogenblik
constateer ik bij mezelf dat ik vlinders in mijn buik voel wanneer ik aan Bob denk. Ik voel me verward. Ben ik verliefd?
Maar… hij is mijn type helemaal niet. Zo gaan er maanden
voorbij. Bob nodigt mij een keer uit om samen een rally te
rijden met zijn Porsche. Ik ga enthousiast op de uitnodiging
in. Als kind had ik met mijn ouders een paar keer een rally
gereden en daar altijd enorm van genoten. Bovendien ben ik
gek op auto’s en autorijden. Een rally met Bob in zijn Porsche
911 targa cabriolet uit 1968 lijkt me een geweldige belevenis!
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Maar vervolgens hoor ik niets meer van hem. Wanneer ik hem
een paar dagen voor de rally vraag of deze nog doorgaat, krijg
ik een kort bericht terug. ‘Helaas niet.’ Geen opgave van redenen. Ik voel me diep teleurgesteld. Zonder te beseffen wat de
consequenties hadden kunnen zijn, had ik me enorm verheugd
op het uitje.
Nog een keer daagt Bob mij uit met een uitnodiging. Maar ik
vertrouw hem niet meer. Bovendien ben ik me er langzamerhand van bewust dat ik verliefd op hem ben. Ik trek de stoute
schoenen aan en stuur hem een mail. ‘Beste Bob, Waarom nodig je me uit? Besef je eigenlijk wel dat je op deze manier mijn
gevoelens voor jou op de proef stelt? Jouw vorige uitnodiging
heb je niet laten doorgaan. Wat verwacht je nu van mij?’ Bob
reageert hier onmiddellijk op. En we maken een afspraak om
in café Wampie erover te praten. We kennen elkaar nu vijf
maanden.

DE KUS
In café Wampie vertellen we elkaar steeds meer over onze levens en onze gezinnen. Het is de eerste keer dat we samen
uitgebreid over onze privésituatie praten. Bob vertelt met
enthousiasme over zijn kinderen. Hoe ze het op school doen,
welke sporten ze beoefenen, hoe zijn oudste dochter met haar
eerste vriendje omgaat, en hoe zijn zoon van acht nu al de juf
om zijn vinger weet te winden. Hij vertelt hoe hij zijn tweede
dochter altijd overhoort met haar huiswerk. ‘Zij heeft dat nodig,’ stelt hij. En dat hij bij nummer drie altijd langs de lijn
van het hockeyveld te vinden is om haar aan te moedigen. Hij
vertelt over zijn vrouw en hoe ze samen hun vakanties vieren.
De enthousiaste en toegewijde manier waarop Bob over zijn
vrouw en kinderen vertelt ontroert me. Dan vraagt hij: ‘Vertel
jij nog eens wat meer over jezelf. Hoe heb je bijvoorbeeld jouw
man leren kennen?’
Ik vertel over mijn eerste ontmoeting met Marnix op een ter-
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ras aan de Grote Markt in Groningen. Via wederzijdse vrienden raakten we die avond in contact met elkaar. We praatten,
flirtten en dansten. Verder gebeurde er niets. Een goede wederzijdse vriend van ons had daarna snel in de gaten dat wij
een meer dan gemiddelde interesse voor elkaar hadden en arrangeerde een tenniswedstrijd tussen ons. Inzet was een etentje. Het is een van de weinige keren dat ik met tennissen van
Marnix heb verloren. Ik vermoed dat zijn gebrek aan kookkunsten hem net die extra slagkracht gaf, die hij nodig had
om van mij te winnen. Marnix kwam bij me eten en bleef die
avond slapen. Sindsdien hebben we nooit meer een nacht gescheiden van elkaar doorgebracht. Liefde op het eerste gezicht
bestaat blijkbaar.
Vervolgens stelt Bob mij nog een vraag die hem bezighoudt:
‘Hoe is jouw seksleven?’
Ik buig me voorover naar hem, voordat ik antwoord geef. ‘Prima. Mijn man is een heerlijke, attente minnaar. Ik ben tevreden en heb niets te klagen. Ik hou hartstikke veel van Marnix.
Hij is een heel erg lieve man! En hoe is jouw seksleven dan?’ Ik
luister. ‘Ook goed. Mijn vrouw en ik doen het nog steeds zo’n
beetje om de dag. En dat, terwijl we elkaar al bijna twintig jaar
kennen.’ Mijn bewondering voor Bob stijgt. ‘Nou, euh... Wij
doen het ongeveer twee keer in de week, dat is een beetje zoals
gemiddeld Nederland het doet, denk ik?’
Ik overdrijf de frequentie met minstens een factor twee. Mijn
seksleven is bevredigend, maar met twee drukke banen en drie
kinderen van respectievelijk twee, vijf en zes jaar komt het er
op doordeweekse dagen niet zo vaak van. Op zondagochtend
hebben Marnix en ik tijd en rust voor elkaar. Vaak spelen de
kinderen rond de slaapkamer. Het is altijd fijn. Regelmatig
verzuchten we samen: ‘Mmm, wat is dit toch heerlijk! Moesten we vaker doen.’ Maar in de hectiek van het drukke gezinsleven blijft het ‘vaker doen’ meestal steken bij het uitspreken
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van het verlangen. Maar dat hoeft Bob natuurlijk niet allemaal
precies te weten.
Bob vat het gesprek samen. ‘We hebben het allebei goed. Geweldige kinderen, een prima echtgenoot, een bevredigend
seksleven. Wat doen wij hier eigenlijk samen? Waarom zitten
wij hier nu met zijn tweeën in café Wampie?’
Het tijdstip nadert waarop we weer terugkeren naar onze eigen onafhankelijke leventjes. Ik zie dat Bob nog ergens over
twijfelt. Al bijna twintig jaar heeft hij een relatie met Marleen.
Nooit heeft hij enige misstap begaan. ‘Voordat we weggaan
wil ik jou kussen.’ En direct de daad bij het woord voegend,
neemt hij mijn gezicht in zijn handen en buigt voorover. Zijn
lippen beroeren de mijne. Ik ben dodelijk verlegen, even verward door deze onverwachtse intieme toenadering, maar open
mijn mond. Zijn tong dringt langzaam door naar binnen. Twee
tongen die verstoppertje en tikkertje spelen tegelijk. Die om
elkaar heen draaien, die elkaar strelen… Een wervelwind van
gevoelens raast door me heen.
Vanaf dat ogenblik is er geen houden meer aan en begint het
bedrog.

VREEMDGAAN
Een maand lang leven we als God in Frankrijk. Elke gelegenheid grijpen we aan om bij elkaar te zijn, fysiek en virtueel.
Bijeenkomsten in den lande rondom e-learning eindigen in
hotelkamers langs de snelweg. Als we ’s avonds thuis zijn bij
onze gezinnen, dan gaan we weer zo snel mogelijk aan het
werk achter de computer. Onze echtgenoten zijn niet anders
gewend. Het valt niet op. In plaats van werken of in combinatie met werken praten we met elkaar via de chat. We raken
volledig verslaafd aan elkaar en aan de energie die ons contact
oplevert. Een geheime liefdesrelatie tussen ons is een feit. Tot-
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dat ik een maand later met Marnix een lang weekend zonder
kinderen doorbreng in Londen.
We zijn uitgenodigd bij onze oude vriend Hugo. Vanwege zijn
werk woont hij tijdelijk in Londen. De kinderen blijven achter
bij opa en oma, die zich erop verheugen om hun kleinkinderen
eens lekker te verwennen met aandacht. We nemen het vliegtuig naar Londen.
‘Mis jij de kinderen?’ vraag ik met een veelbetekenende lach.
Marnix kan alleen maar ontkennen. Heerlijk! Vier dagen lang
geen kinderstemmen, geen luiers, geen verplichtingen. Maar
we weten allebei dat we Jesse, Floris en Olivia maandagavond
weer terugzien en dat zal ook weer genieten zijn. Hugo, nog
altijd vrijgezel, ontvangt ons hartelijk. Zijn penthouse staat
ons ter beschikking.
Gezamenlijk maken we een programma voor overdag. Shoppen bij Harrods, een rondvaart over de Thames, high tea in
Grosvenor House... ’s Avonds neemt Hugo ons mee naar kleine, gezellige restaurantjes, die we zonder hem nooit zouden
weten te vinden. We beleven een paar heerlijke dagen. Als
Marnix ’s avonds in bed lekker tegen me aankruipt en meer
wil dan alleen maar tegen elkaar aanliggen, ben ik te moe. Ik
wil liever slapen.
Inmiddels ben ik eraan gewend geraakt om elke dag contact
met Bob te hebben. Iedere ochtend op weg naar ons werk bellen we even met elkaar. Overdag sms’en we over en weer, en ’s
avonds ontmoeten we elkaar via de chat. Vanwege de Londentrip is het contact plotseling volledig verbroken. Vanuit Londen probeer ik contact met Bob te leggen, maar op de een of
andere manier lukt het deze keer niet. Ik voel me steeds wanhopiger worden. Vanaf toiletten probeer ik Bob op het werk
te bellen. Ten einde raad stuur ik hem een sms’je: ‘Bob, ik wil
contact met jou.’ Het is zaterdag. Zijn vrouw Marleen zit op
dat moment naast hem in de auto en leest het bericht…
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Van het ene op het andere moment staat Bob weer met twee
benen op de grond. Teruggekeerd op aarde. Bob laat zijn gedachten gaan over de hele situatie en al snel neemt hij een besluit. ‘Mijn kinderen zijn de echte rijkdom in mijn leven. Daar
wil ik voor gaan. Mijn kinderen zijn mijn toekomst. De rode
draad in mijn leven. En Marleen is mijn vrouw en hun moeder.
Ik hou van haar. Wij hebben al twintig jaar een relatie samen
en dat schept een band. Stel je voor dat Marleen mij verlaat en
dat we gaan scheiden. Mijn kinderen zijn zó kwetsbaar op deze
leeftijd. Wat een pijn zou dat geven. Ze zouden zich door mij
in de steek gelaten voelen. Bedplassen, problemen op school,
net als bij de kinderen van Jan en Joke, die vorig jaar gescheiden zijn. Waar ben ik in godsnaam mee bezig?!?’
Het sms’je weet hij nog uit te leggen aan zijn vrouw. ‘Oh, gewoon een collegaatje, met wie ik momenteel samen iets belangrijks aan het regelen ben.’
En direct na het weekend, de eerste keer dat we elkaar weer
zien, deelt hij zijn besluit mee. ‘Het kan gewoon niet wat wij
doen. Al een maand lang gedraag ik me als de sultan van
Oman en is mijn leven één groot bacchanaal. Maar denk eens
na wat we hiermee allemaal op het spel zetten. Denk aan jouw
kinderen! Wij moeten stoppen.’
Ik reageer wanhopig. ‘Bob! Ik ben bereid om mijn huidige leventje op te geven en met jou samen verder te gaan. We kennen elkaar nog maar kort, maar het voelt zo helemaal goed
tussen ons. Laat het niet afgelopen zijn. Dat kán niet waar
zijn! Dat klópt niet!’ Maar vanaf dat moment sluit Bob zich af
voor mij.
Ik neem een besluit. Mijn huwelijk is zeker niet slecht. En mijn
gezin is beslist de moeite waard om voor te vechten. Marnix zal
mij daarbij moeten helpen. Maar dat kan hij alleen als hij weet
wat er aan de hand is. Ik wacht tot de kinderen in bed liggen.
‘Marnix, ga eens even rustig zitten. Ik wil je iets vertellen.

21

 Ik hou van twee mannen 

Glaasje wijn?’ Onder het genot van een glas rode wijn vertel
ik stukje bij beetje wat er is gebeurd. En ik vertel over mijn
gevoelens voor deze andere man.
De klap komt hard aan bij Marnix. Hij voelt al langer dat er
iets niet klopt. Maar het is nooit in hem opgekomen dat ik hem
bedrieg. ‘We hebben het toch goed samen! Je hebt alle vrijheid.
Je gaat regelmatig op stap met mannelijke collega’s. Ik heb
je altijd vertrouwd! Mijn hemel, waarom heb je dit gedaan?’
Eindelijk begrijpt hij wat er de afgelopen weken aan de hand
was. Nu begrijpt hij waarom de sfeer tijdens ons Londen-uitje
minder intiem was dan anders. Ik had niet met hem willen
vrijen. ‘Sorry, ik voel me te moe,’ had ik tegen hem gezegd.
Ik had hem, voor het eerst sinds we elkaar kenden, seksueel
afgewezen. Puzzelstukjes vallen op hun plaats. Maar het allerergste vindt hij nog dat ik glashard tegen hem gelogen heb.
Ik heb hem willens en wetens bedrogen.
Marnix voelt zich door de gebeurtenissen hevig gekwetst,
maar besluit al snel dat hij met mij verder wil. En hij doet datgene wat hem het beste lijkt: ‘Ik vergeef je wat er is gebeurd.
Ik wil graag verder met jou. Maar ik zal wel tijd nodig hebben
voordat ik jou weer durf te vertrouwen. En als ik die Bob tegenkom, dan sla ik hem op zijn gezicht.’ Marnix reageert zijn
woede vooral op Bob af.
Ik ben aan de ene kant blij dat ik er zo gemakkelijk vanaf kom.
Aan de andere kant voel ik me diep ellendig. In een maand
tijd was Bob voor mij gevoelsmatig onmisbaar geworden. Een
maand lang hadden we dagelijks ongeremd, gepassioneerd
contact met elkaar gehad. Vrijen met Bob voelde alsof onze
zielen elkaar aanraakten. Denken was niet meer nodig, we lieten ons tijdens ons samenzijn slechts door onze innerlijke gidsen leiden. Zo plotseling als onze relatie startte, zo plotseling
is het contact nu weer voorbij. Het voelt alsof een deel van mij
is geamputeerd. Ik houd mezelf voor dat ik mijn relatie met
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Marnix weer inhoud wil geven. Maar de leegte door het gemis
van Bob maakt mij lusteloos in mijn contact met Marnix.
Bob en ik negeren elkaar. De liefde is echter niet verdwenen.
In de maanden die volgen weet de één de ander nog een enkele keer te verleiden met aandacht en onverwachtse sms’jes
tot een éénmalige ontmoeting in het geheim. Schuldgevoelens
houden echter bij Bob de overhand. Na een dergelijke terugval
negeert hij mij weer, tot mijn grote wanhoop. Uit zelfbehoud
probeer ik dan weer afstand te houden maar dat gaat moeizaam. Ik raak steeds meer gefixeerd op Bob en kan slechts
met moeite aandacht voor Marnix opbrengen. Als yin en yang
worden we naar elkaar toegetrokken. Tenslotte maak ik Bob
duidelijk dat als hij écht een einde wil maken aan onze relatie,
als hij écht wil kiezen voor zijn gezin, dat hij zijn vrouw erbij
moet betrekken. ‘Zo kan het niet veel langer doorgaan. Jouw
vrouw kan je helpen om het juiste pad te bewandelen.’

MIJN RELATIE MET MARNIX
Hoe kon het zover komen dat ik verliefd werd op een andere
man? Was er iets mis met mijn relatie met Marnix? Waarom
heb ik mijn relatie met Marnix op het spel gezet?
Vanaf de eerste nacht die we samen hebben doorgebracht, zijn
Marnix en ik onafscheidelijk. In het begin van onze relatie slapen we beurtelings in mijn flatje of in het grote tweepersoonsbed op zijn studentenkamer. Zes maanden nadat we elkaar
hebben leren kennen, wonen we samen. Na vier jaar trouwen
we. Er volgen jaren van groot genieten. We hebben allebei een
mooie, uitdagende baan en zetten samen de bloemetjes buiten.
We maken fantastische reizen, gaan veel uit, leren alle restaurants in de omgeving kennen en de restaurants leren ons kennen. We beleven samen vele goede momenten.
Op een vrijdagmiddag in de herfst maken we samen een heer-
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lijke wandeling op de hei. We zijn allebei 29 jaar. ‘Mar, weet
je wie er zwanger is? Stella!’ Stella is een collega met wie ik
regelmatig optrek. Door het gesprek met Stella die morgen
voel ik plotseling de hormoontjes kriebelen. ‘Mmm, zouden
we misschien ook…’ Marnix weet al van jongs af aan dat hij
graag kinderen wil. Net als ik. Zonder aan kinderen te denken,
was ik een paar maanden geleden met de pil gestopt en waren
we overgestapt op condooms. Ik kan me niet eens meer herinneren wat de reden was. Was dit toeval? Die avond vrijen we
voor het eerst zonder voorbehoedsmiddelen.
Zes dagen later voel ik een onbekende spanning in mijn borsten. Bovendien krijg ik iedere keer opvliegers, net als vrouwen in de overgang. Ik weet het zeker: ‘Ik ben zwanger!’ Twee
weken later bevestigt een zwangerschapstest mijn gevoel. Ik
ben zwanger!
Negen maanden lang voelen Marnix en ik alleen maar blijheid. We hebben samen zelfs niet de kleinste woordenwisseling. Het is een heel gelukkige periode.
En dan wordt onze zoon Jesse geboren, een gezonde achtponder. Een bijzondere gebeurtenis, die ons onbezorgde leventje
voorgoed verandert. Vanaf dat moment dragen we een grote
verantwoordelijkheid. Een piepklein mensje met alles erop en
eraan is volledig van onze zorgen afhankelijk. Twintig maanden later wordt Floris geboren en weer drie jaar later Olivia.
Ik heb mijn ideaalgezin bereikt. Ons gezin is compleet.
Het jonge gezin zorgt voor een chaotische drukte. Als ik
thuiskom van mijn werk vragen de poepluiers alweer direct
om verschoning. Even uitblazen en het werk van me laten afglijden, is er niet bij. Kinderen die hun bord niet leeg eten; een
lijmpot die omvalt over het tafelkleed; er is altijd wel een acute
situatie thuis, die mijn aandacht opeist. Ik verzucht tegen een
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collega: ‘Thuis ben ik vooral aan het werk. Op mijn werk rust
ik uit van thuis.’ Zo’n anderhalf jaar na de geboorte van Olivia leer ik Bob kennen. Thuis nemen de dagelijkse beslommeringen Marnix en mij in beslag. De verliefdheid, waarmee
de relatie met Marnix veertien jaar geleden is begonnen, heeft
in de loop der jaren plaatsgemaakt voor een sterk gevoel van
gehechtheid. Onze relatie voelt veilig en stabiel.
Op mijn werk grijpt echter een nieuwe liefde zijn kans. De
liefdesaffaire met Bob ervaar ik als één groot, hartstochtelijk
avontuur.

HET MODERNE DRUKKE GEZIN
‘Marnix, haal jij Olivia op van ballet? Dan breng ik Jesse naar
hockey.’ ‘Kook jij? Dan haal ik Floris weer op van dansles
en combineer ik dat meteen met het ophalen van Olivia bij
vriendje Sam.’ De kinderen zijn nu vijf, acht en negen jaar.
Het combineren van twee banen, een druk gezin en ook nog
zoiets als een sociaal leven is geen sinecure. We verkeren echter in luxe omstandigheden. Marnix en ik hebben onze banen
zó op elkaar weten af te stemmen dat een van ons altijd ’s middags thuis is voor de kinderen. Deze persoon regelt de speelafspraakjes, vangt de kinderen na school op en speelt taxichauffeur naar het sportveld, de dansschool, de muziekschool en het
zwembad.
‘Ik ga vanavond thuis sporten, als jij naar de ‘Mannenclub’
bent. Morgenavond heb ik weer kookles. Ben jij dan gewoon
thuis?’ Ik sport zo’n drie keer in de week. Daarmee houd ik
mezelf zowel fysiek als geestelijk in conditie. Thuis heb ik wat
apparaten staan. Als ik geen tijd heb om op mijn mountainbike het bos in te fietsen, dan werk ik gewoon thuis aan mijn
conditie. Marnix doet zijn uiterste best om op zijn minst één
keer per week een halfuurtje hard te lopen. Hij is minder fana-
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tiek dan ik, maar vindt het ook best belangrijk om zijn lijf en
conditie op een gezond peil te houden.
Om naast ons werk zo veel mogelijk tijd over te houden voor
de kinderen, voor elkaar en voor onszelf hebben we onze huishouding goed georganiseerd. Een fantastische huishoudelijke
hulp zorgt er wekelijks voor dat het huis schoon blijft, dat
iedereen in een schoon bed slaapt en dat alle kleren na het
wassen weer keurig gestreken in de kasten terechtkomen. De
tuinman zorgt ervoor dat buurtgenoten niet meer komen klagen over de staat van de tuin en regelt het onderhoud. En de
glazenwasser zorgt er één keer per maand voor dat het zicht
naar buiten helder blijft.
‘Ik heb een fijne echtgenoot, we zijn allemaal gezond, alle
opa’s en oma’s leven nog, we gaan met het hele gezin minstens
twee keer per jaar lekker op vakantie…Wat hebben we het
toch goed voor elkaar, wat voel ik me een verwende vrouw! Ik
ben een gelukkig mens. Wat wil ik nog meer?’

EERSTE BEKENTENIS
We zijn bijna een jaar verder. Het is zomervakantie. De hele
vakantie loopt Bob met het voornemen rond om zijn affaire
met mij op te biechten aan Marleen. Het lef ontbreekt hem
echter. Hoe zal ze reageren? Maar hij wil niet langer doormodderen. Hij wil kiezen voor zijn gezin. Samen met Marleen
zal het hem lukken om een einde te maken aan de slopende
geheime knipperlichtrelatie.
Ten slotte neemt hij, met lood in de schoenen, het initiatief.
‘Marleen, ik wil je wat vertellen.’ Zij komt overeind en voelt
onheil naderen. ‘Wat klink je ernstig.’ Bob begint te vertellen.
Als hij eenmaal is begonnen met vertellen, stopt hij niet meer
voordat hij zijn hele verhaal heeft gedaan. Hij vertelt over
mij, over onze samenwerking, onze ontmoeting bij Wampie,
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de maand van vreemdgaan die volgde, en ten slotte over die
moeilijke laatste maanden, waarin hij weer heeft geprobeerd
om mij uit zijn leven te bannen, wat slechts voor een deel is
gelukt.
De schok is groot. Marleen is er kapot van. Ze had nooit verwacht dat haar Bob zou vreemdgaan met een andere vrouw.
Twee dagen lang is ze ziek van ellende. Maar ook Marleen
heeft haar besluit over de toekomst snel genomen. ‘Bob, ik wil
met jou verder. Maar ik ga jou niet zomaar vergeven, zo gemakkelijk kom jij er niet vanaf. Ik eis genoegdoening van jou.’
Marleen heeft meer moeite met vergeven dan Marnix. Zij is
boos op Bob. Zij voelt zich gekrenkt in haar trots. Ze wil genoegdoening. Maar… hoe ontvang je genoegdoening? Wanneer is het genoeg geweest?
Na de bekentenis van Bob aan zijn vrouw Marleen komt aan
onze stiekeme verhouding een einde. Ons avontuur is voorbij.
De dagelijkse beslommeringen blijven over. Een zware tijd
breekt aan. Bob en ik hebben het vertrouwen geschonden van
onze echtgenoten en dat moet weer worden opgebouwd. Tegelijkertijd ondergaan wij het rouwproces, omdat we elkaar
als dierbare geliefden hebben verloren. Met onze eigen ellende
kunnen we bij niemand terecht. Vreemdgaan is ten slotte een
niet-geaccepteerd fenomeen. We negeren elkaar voortaan. Allebei proberen we om de relatie met onze echtgenoten weer te
herstellen.

ZOEKEN NAAR ANTWOORDEN

2,5 jaar na beëindiging van het bedrog gebeurt er iets wat opnieuw een verbondenheid tussen Bob en mij teweegbrengt. Op
mijn werk wordt msn ingevoerd als middel om communicatie
tussen collega’s mogelijk te maken. Min of meer voor de grap
probeer ik Bob via zijn zakelijke e-mailadres als contact toe te
voegen. Het blijkt te werken! Nog dezelfde dag zijn we samen
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aan het chatten. Plotseling hebben we weer contact met elkaar
op dezelfde manier als we vroeger gewend waren. Een bijzonder
moment. Herinneringen aan de mooie ogenblikken van vroeger
komen boven. De ellendige ogenblikken zijn vergeten.
Alle onderdrukte liefdesgevoelens komen direct en hevig terug. Eindelijk is er weer contact! Ik voel me intens gelukkig.
Al snel chatten we ook weer thuis samen. We leggen echter
deze keer een duidelijke grens tussen het virtuele en het fysieke contact. Langzamerhand wordt duidelijk wat we voor
elkaar betekenen. We voelen een diepe intense verbondenheid
met elkaar. Contact met elkaar voelt als thuiskomen. Allebei
willen we echter niet opnieuw bedrog plegen. Ik vertel Marnix vanaf het begin eerlijk dat ik weer contact heb met Bob.
Zoekende naar een weg om met Bob te kunnen blijven omgaan,
met behoud van en respect voor ons beider huwelijksrelaties,
stuit ik tijdens mijn zoektocht op een site, die mij eindelijk het
antwoord geeft waarnaar ik zoek: www.polyamory.nl
De schellen vallen mij van de ogen. Polyamorie staat voor een
levensfilosofie, waarbij mensen meerdere liefdesrelaties gelijktijdig kunnen aangaan in volledige openheid naar en met
toestemming van alle betrokkenen. Eindelijk zie ik de weg die
ik wens te bewandelen. En ik ben niet de enige die deze weg
verkiest. Op het forum staan vele discussies van lotgenoten.
Ik informeer Bob en allebei verdiepen we ons in de inhoud
van de site. We wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af en
we betrekken onze partners bij de gedachtevorming rondom
polyamorie. Maar vooralsnog voelt Marnix er niets voor om
mij de ruimte te geven voor een relatie met Bob.
Helaas weet Marleen niet dat Bob weer contact met mij heeft
en ook met mij communiceert over polyamorie. Hoe moet
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dit aflopen? Uiteindelijk staat of valt een succesvolle invulling van polyamorie met het vertrouwen dat twee partners in
elkaar hebben. Hoe kan er vertrouwen zijn, wanneer je niet
aan je partner durft te vertellen dat je regelmatig privécontact
hebt met een ex-geliefde?
Het zijn geen gemakkelijke gesprekken die Marnix en ik met
elkaar aangaan. Het bedrog is nog niet vergeten. Oud zeer
komt weer naar boven. Maar ik wil mijn contact met Bob niet
kwijt en bezweer dat ik niet verder ga dan virtueel contact. Ik
‘beken’ eerlijk, dat ik ‘lieve’ mailtjes schrijf naar Bob. En wanneer ik Bob ontmoet via de chat of wanneer we met elkaar bellen, dan vertel ik dit aan Marnix. Ik wil geen stiekem contact
meer achter zijn rug om. Ik herinner me maar al te goed dat ik
Marnix vooral met de leugens had gekwetst.
Zo stapt Marnix na thuiskomst ’s avonds een keer mijn werkkamer binnen om mij gedag te zeggen. Ik geef aan: ‘Ik kom
over vijf minuten beneden, ik ben aan het bellen met Bob.’ Ik
moest mezelf dwingen om de telefoon vast te houden. Hoe
gemakkelijk zou het geweest zijn om snel de hoorn neer te
leggen en te doen alsof ik aan het werk was. Marnix zou er
nooit achter komen. Maar ik wil eerlijk zijn en mezelf laten
zien. Ik wil geen stiekem contact. Als ik vijf minuten later beneden kom, is Marnix verdwenen. Hij is woedend naar buiten
gegaan om een eindje te lopen. Het is pijnlijk. Pijnlijk voor
Marnix want hij wordt geconfronteerd met een situatie die
hij als bedreigend ervaart. Het is echter ook pijnlijk voor mij,
want voor mij voelt het alsof ik niet mezelf mag zijn en mijn
behoeften en gevoelens maar moet onderdrukken. Mijn liefde
voor Bob is nu eenmaal een deel van mij geworden. Marnix
accepteert dat stukje van mij niet.
Als de woede is gezakt, begin ik er alsnog een gesprek over
met Marnix. ‘Wat is nou precies de reden dat je zo boos was?
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Wat was nou precies het probleem? Kan ik op de een of andere
manier voorkomen dat jij vervelende gevoelens krijgt zonder
dat ik mijn eigen behoeften verloochen?’
Een andere keer lig ik ’s avonds naast Marnix in bed met mijn
laptop op internet te surfen, als Bob om een uur of halftwaalf
ineens via msn van zich laat horen. Ik meld Marnix dat ik ga
chatten met Bob. Ik weet dat hij dit vervelend vindt. Maar aan
de andere kant wil ik voorkomen dat hij zich gaat afvragen
waarom ik opeens actief aan het typen ben geslagen. Niet chatten met Bob is voor mij geen optie. Het is mijn eerste contact
met Bob na zes weken onthouding van elkaar in de zomervakantie. Marnix draait zich om en ligt al spoedig zachtjes naast
me te snurken. De volgende dag vraag ik aan Marnix of hij er
geen problemen mee heeft gehad. Marnix reageert laconiek:
‘Ach, eerst dacht ik, moet dat nu allemaal naast mijn hoofd?
Maar toen bedacht ik dat als je vanuit jouw werkkamer zou
chatten in plaats van naast me in bed liggend, dat ik dat veel
saaier zou vinden. Nu was je ten minste bij me in de buurt.’
Bob kiest ervoor om vooralsnog niets tegen zijn vrouw Marleen
te vertellen. Maar hij voelt zich schuldig. Opnieuw in de hevigste vertwijfeling gebracht stuurt hij mij de volgende e-mail.
Naar jou verlangen maakt dat ik mij gevangen voel. Ik voel
hoe dit afstand schept met Marleen. Als ik stop met jou te willen, dan stop jij ook met naar mij te verlangen. Dan is er geen
afstand met Marleen en is de situatie weer stabiel. Je bent niet
eens mijn type weet je nog, net zoals ik dat niet voor jou ben.
De onmogelijke liefde bestaat echt... Ik voel dat je onmisbaar
bent in mijn leven. Dat jouw aanraking thuiskomen is, het
mijn zinnen tintelt, dat je geur woeste herinneringen in me
boven brengt. Dat ik elke vezel van je lijf wil kussen, beminnen. Wat doe ik fout? Is het The classical dilemma between
the head and the heart? Moet ik mijn hart of mijn hoofd
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volgen? Ben je mijn verlossing of mijn ondergang? Ik wil het
niet weten, het maakt me gek.
De kinderen zijn nog steeds mijn houvast. De rode draad. Ik
mag ze niet onderbreken in hun ontwikkeling net zoals ik
datzelfde niet van jou met jouw kinderen mag eisen. Daarom
moeten we STOPPEN.
Ik ben diep teleurgesteld in Bob. Wederom wil hij onze relatie
beëindigen. Ik schrijf terug: ‘Ik heb veel energie gestoken in
het betrekken van mijn echtgenoot bij ons dilemma. Jij hebt er
tot nu toe voor gekozen om de confrontatie met Marleen uit
de weg te gaan en hebt haar niets verteld over ons hernieuwde
contact. Ik vind het niet eerlijk van jou om nu al op te geven.
Ik vind dat je nog onvoldoende hebt geprobeerd om je voor
ons in te zetten.’ Zo kabbelt mijn contact met Bob een paar
maanden verder.
Polyamorie is geen gemakkelijk thema om bespreekbaar te
maken. Mijn directe omgeving van ouders, collega’s, vrienden
en vriendinnen accepteert slechts een monogame relatie, met
of zonder huwelijk. Ook seriële monogamie is tegenwoordig
min of meer geaccepteerd. Seriële monogamie houdt in dat
twee mensen na een aantal jaren uit elkaar gaan, bijvoorbeeld
scheiden en weer verder gaan met een nieuwe partner. Op het
onderhouden van meerdere liefdesrelaties gelijktijdig naast elkaar rust een groot taboe. Het wordt rechtstreeks in verband
gebracht met vreemdgaan, liegen en bedriegen. Toch lees ik
steeds vaker over mensen die verliefd worden op iemand anders dan hun partner. Nu ik er meer op let, lijkt het alsof ieder
damesblad minstens één artikel heeft over minnaars, vreemdgaan en tips over hoe je het aanpakt. Het blad Vriendin heeft
zelfs een wekelijkse rubriek over geheime minnaars!
Blijkbaar sta ik niet alleen met mijn behoefte om meer dan één
mens op een romantische manier lief te hebben!
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Vreemdgaan was tot voor kort de enige, mij bekende, mogelijkheid om meerdere liefdesrelaties tegelijk voor elkaar te
krijgen. Maar het bedriegen is me erg slecht bevallen. Vanwege de grote liefde die ik voel, niet alleen voor Marnix en mijn
kinderen, maar ook voor Bob, ga ik verder op zoek naar antwoorden op de vragen die ik heb over liefde en over liefdesrelaties. Tijdens mijn zoektocht lees ik diverse spirituele boeken
over de zin van het bestaan en de rol die de liefde daarin speelt.
Ook verdiep ik me in de evolutietheorie van Darwin, terwijl
ik zoek naar antwoorden over een mogelijke evolutie van het
liefdesleven van de mens. Ik struin internet af naar meer en
meer kennis over liefdesrelaties. Ik praat veel met Marnix. Zowel over mijn gevoelens voor Bob als over de nieuwe inzichten
die ik langzamerhand verwerf. Ook Marnix geeft zich bloot
en vertelt over de pijn en de angsten die hij door mijn bedrog
heeft doorstaan.
Marnix en ik voelen dat we, door over onze eigen gevoelens te
praten, dichter bij elkaar komen. Het kost veel energie, maar
tot mijn verrassing gaat het steeds beter met onze relatie! We
komen dichter bij elkaar dan we in de voorafgaande jaren hebben weten te bereiken. Achteraf denk ik dat ik Marnix intuïtief
verweet, dat ik Bob was kwijtgeraakt. Ik kon dat stukje van mij
niet aan hem laten zien. Ik voelde me voor dat deel door hem
afgewezen. Ik had lange tijd een bepaalde afstand tot Marnix
bewaard, treurend over het gemis van Bob.
Langzamerhand komen de echte liefdesgevoelens voor Marnix weer terug. We vrijen vaker dan ooit met elkaar en praten
intenser dan ooit met elkaar. Eindelijk, na járen, voelen WIJ
weer als vanouds!

LIEFDE IS…
Het is niet gemakkelijk om het contact, als je veel liefde voor
elkaar voelt, alleen maar virtueel te houden. Het verlangen
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is groot en Bob en ik weten allebei hoe het kan zijn samen.
Nirwana! Hemel op aarde! En we weten van elkaar dat we het
allebei heel graag willen. Het is zo gemakkelijk om te doen, en
opnieuw aan het echte bedriegen te gaan en het voelt eigenlijk
ook zo vanzelfsprekend... Toch geven we niet toe. Wanneer we
onze partners met ons mee krijgen, en het tempo door onze
partners kunnen laten bepalen, dan zijn alle betrokkenen op
de lange termijn beter af. Dat is ons beider overtuiging.
Midden in de nacht, wakker liggend en een lichte hoofdpijn
voelend, orden ik mijn gedachten over mijn relatie met Bob
nog eens door in een mail naar hem te schrijven:
Als ik met mijn moeder praat dan veroordeelt ze mij, omdat
ik meer wil dan ik nu heb. Ik wil namelijk twee relaties. Zij
veroordeelt mij dat ik het in mijn hoofd haal om van Marnix
iets dergelijks te vragen. Als ik de discussies op het forum van
www.polyamory.nl lees, dan zie ik dat er anderen zijn die
wel in staat zijn om dit te bereiken. Er valt ook te leren dat
het een moeilijk en pijnlijk proces is, dat uiteindelijk meer kan
opleveren dan het kost. Het heeft mij zojuist weer gesterkt in
mijn voornemen om daarnaar te streven. Ik denk dat het rust
zal geven om ernaar te handelen, dus ik ga ervoor.
Ook jij gaf gisteren in ons telefoongesprek nog aan dat je voor
polyamorie wilt gaan. Help mij er alsjeblieft bij. Jij concludeerde zo mooi dat ik qua gevoelsleven nog in de puberteit
verkeer. Jij bent natuurlijk emotioneel gezien al een volwassen man en kunt er beter mee overweg! Mijn gevoelens zijn
voor jou heel diep, jij bent belangrijk voor me en ik ben niet
erg geduldig. Gevoelsmatig ga ik het liefst voor hier en nu
en helemaal met jou, zoals je weet… Misschien betekent onze
keuze voor openheid, eerlijkheid en toestemming van onze
partners dat wij onze relatie nooit kunnen verdiepen of zelfs
moeten afbreken. Dat moeten we dan accepteren. In het ge-
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niep samen zijn geeft hooguit wat kortetermijnbevrediging.
Maar wat erger is, het schept afstand met onze partners. En
dat is nu precies wat we moeten vermijden. Want dat is het
begin van een einde dat we allebei niet ambiëren. Op langere
termijn zal het gewoon geen oplossing bieden voor ons.
De hoofdpijn is verdwenen. Ik ga weer slapen. Nog een paar
uurtjes…
Hoe komt het toch dat Bob en ik zo’n verbondenheid met elkaar voelen? We voelen liefde voor elkaar, maar wat is liefde
eigenlijk? Tijdens mijn zoektocht stuit ik onder andere op de
boeken The future of love van Daphne Rose Kingma1 en De filosofie van de liefde van John Armstrong2.
Kingma geeft op een prachtige en herkenbare manier een beschrijving van liefde:
Liefde is een kolossale kracht. Het is licht. Het is de energie
van het leven. Het brengt ons tot leven en versterkt ons, terwijl
we leven en ademen. Liefde is een energie, geen substantie.
Het is de essentie, geen materie. Je kunt het niet beheersen,
je kunt het niet in een doos stoppen, maar je kunt het voelen,
proeven en kennen. Zijn aanwezigheid is onmiskenbaar. Het
is extreem mooi en diepgaand. Liefde is mysterieus en mooi,
het maakt ons blij, het geeft ons hoop, het staat ons toe om te
geloven dat het onmogelijke kan gebeuren, en nog is het niet
uit te leggen. Het kan niet worden gedefinieerd of geanalyseerd, gecatalogiseerd of geprijsd. Zijn eerste eigenschap is,
dat wanneer het bestaat, het nooit kan worden verward met
iets anders. En niets anders, hoe waardevol of hoe verondersteld groot, kan worden verward met liefde.
Kingma laat verder in haar boek zien, dat in de toekomst mensen steeds vaker op een verschillende manier invulling geven
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aan een liefdesrelatie. Zij beschrijft diverse liefdesrelaties die
zij in haar praktijk voor huwelijkstherapie is tegengekomen.
Zij laat onder andere zien hoe mensen succesvol een liefdesrelatie hebben met elkaar zonder dat ze een huishouding samen
delen. Ook laat zij zien hoe mensen met meer dan één partner
gelijktijdig een liefdesrelatie onderhouden.
Armstrong beschrijft waarom de mens een diep ingewortelde
behoefte aan liefde heeft. Volgens Socrates hechten we bijzonder veel waarde aan eigenschappen die we zelf ontberen, doch
die we op zichzelf goed en bewonderenswaardig vinden. We
verwachten van de ander dat zijn of haar karakter ons de ideale omstandigheden zal bieden voor het ontwikkelen van onze
eigen kwaliteiten. Liefdespartners helpen elkaar om completere en evenwichtigere personen te worden.
De aantrekkelijkheid van iemand anders hangt echter niet alleen van iemands eigenschappen af, maar ook van de manier
waarop we in hen iemand aantreffen, met wie we de onvoltooide zaken uit onze jeugd kunnen afronden. Dit inzicht is eind
jaren ’40 beargumenteerd door Edmund Bergler, een Amerikaans psychoanalyticus. Aantrekkingskracht kan gepaard
gaan met een dringende behoefte om terug te keren naar een
nogal problematische, zelfs pijnlijke situatie uit het verleden.
Een andere, krachtige impuls is dat men graag bemind wil
worden zoals hij is, teneinde zijn gevoel van eenzaamheid te
doorbreken. Je wilt dat een ander jouw essentie ziet, jouw eigenheid, jouw binnenwereld en juist daarom verrukt van jou
kan zijn en kan zeggen: ‘Ik hou van jou, precies zoals je bent,
vanwege jouw essentie, jouw diepste wezen.’ De belangrijkste oorzaak van het gevoel van eenzaamheid is de aanwezigheid van mensen voor wie jouw manier van denken en voelen
vreemd is.
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Ik herken waarom ik aan twee mannen liefde wil geven en van
twee mannen liefde wil ontvangen. Via Bob ontwikkel ik heel
andere kanten van mezelf dan via Marnix. Mijn ontwikkeling
als mens is de afgelopen jaren via Bob in een versnelling gekomen.

TWEEDE BEKENTENIS
Marnix ervaart een wezenlijke verandering in zijn relatie met
mij. Jaar in jaar uit hebben we samen een huishouding gerund,
waarbij we wederzijds hoge verwachtingen hadden van elkaar.
Ik liet vaak duidelijk merken dat Marnix niet aan mijn verwachtingen voldeed. Dit leidde regelmatig tot gekibbel met
elkaar. Sinds we onze gevoelens aan elkaar kenbaar hebben
gemaakt, zijn we elkaar weer opnieuw gaan waarderen. Langzamerhand accepteren we elkaar weer, met alle plussen en
minnen die we van elkaar zo goed kennen. En langzamerhand
voelen we dat de liefde tussen ons weer stroomt.
Dan, op een vrijdag in september, is Marnix zover. Hij heeft
zijn besluit genomen. ‘Ik wil het je graag proberen te gunnen om uiting te geven aan jouw relatie met Bob. Ik voel ook
wel dat we iets moeten veranderen aan de situatie. Laten we
voorzichtig gaan proberen of polyamorie iets voor ons is.
Maar een voorwaarde die ik stel aan jouw relatie met Bob is
dat Marleen er ook achter staat.’ Marnix is bereid om mij de
ruimte te geven. Hij is bereid om onze liefde niet meer als iets
exclusiefs te beschouwen. Marnix ervaart dat de ruimte om
jezelf aan elkaar te laten zien onze relatie goed heeft gedaan.
Wat zou er gebeuren met onze relatie als hij mij de verdere
ruimte die ik vraag, niet geeft? Dat is onzeker. De liefde die
ik met Bob heb ervaren, voelt zo goed! Moet ik mijzelf voor
de rest van mijn leven dat geweldige gevoel ontzeggen? Maar
als Marnix mij wel de ruimte geeft, is het ook onzeker hoe het
met ons verder gaat. De toekomst valt nooit te voorspellen.
We zijn ons ervan bewust dat we de stap om polyamoreus
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te leven niet gemakkelijk meer kunnen terugdraaien als hij
eenmaal is genomen.
Marnix vervolgt: ‘Maar ik ga dan ook voor mezelf uitzoeken
of ik iets wil doen met de ruimte die polyamorie aan mij biedt.
Ik ga mezelf ook openstellen voor een nieuwe liefdesrelatie.’
Dat lijkt mij reëel. Bovendien gun ik hem dezelfde ervaring als
ik zelf heb gehad. Ik weet wat een liefdesrelatie mij heeft opgeleverd, hoe het mijn persoonlijke ontwikkeling heeft versneld,
hoe fantastisch het voelt als je verliefd bent en daar uiting aan
kunt geven. Ik wil mij er graag voor openstellen. Ik wil hem
dit gunnen. Bovendien denk ik dat Marnix mij pas echt goed
begrijpt, als hij het zelf ook heeft ervaren.
Ik besef dat de praktijk zal moeten uitwijzen of polyamorie
voor ons werkt. Maar ik ben heel blij dat Marnix bereid is om
het uit te proberen. Ik wil het Bob graag persoonlijk vertellen.
Via de chat maken we een belafspraak en als Bob in de auto zit
op weg naar huis belt hij me op. ‘Bob! Wat heerlijk om jouw
stem te horen!’ We hebben zo weinig persoonlijk contact met
elkaar, dat ik altijd intens geniet van elk gezamenlijk moment.
Ik vertel over het besluit van Marnix. Bob is blij en verbaasd
met het nieuws. Blij omdat we weer een stapje dichter bij elkaar zijn. Verbaasd omdat hij niet had verwacht dat Marnix
eerder zou instemmen met polyamorie dan zijn vrouw.
Marleen is namelijk vanaf het begin van de discussie over polyamorie positief geweest over deze nieuwe manier van liefdesrelaties aangaan. Zij voelt zelf ook de intentie om op het
polyamoreuze vlak nieuwe relaties aan te gaan. Al jaren geniet
zij van aandacht van andere mannen en trekt ze deze aandacht
heel bewust naar zich toe. Marnix daarentegen was tevreden
met zijn monogame huwelijk en had in eerste instantie helemaal geen behoefte aan relationele experimenten die mogelijk
een bedreiging vormden voor zijn huwelijk.
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Wat Bob echter in het begin zorgvuldig vermeed te vertellen
tegen Marleen, is dat hij met míj een polyamoreuze relatie ambieert. Polyamorie is gebaseerd op vertrouwen, op openheid
en eerlijkheid. En juist met míj heeft hij in het verleden het
bedrog gepleegd. Ik voel dat Bob nog een lange weg te gaan
heeft. Nu heeft Bob geen enkele reden meer om te wachten
met alles aan Marleen te vertellen. Marnix is zover. Bob is
weer aan zet.
Na een week heeft Bob zijn besluit genomen. Op een zorgvuldig gekozen moment, op zaterdagavond, biecht hij aan
Marleen op dat hij al vier maanden stiekem contact met mij
heeft en dat we samen bij het gedachtegoed van polyamorie
zijn terechtgekomen. Het wordt voor hen beiden een weekend
om zo snel mogelijk te vergeten. Ruzies, woede, uitgesproken
teleurstellingen… Opnieuw heeft hij het vertrouwen van zijn
vrouw geschonden. Opnieuw voelt zij zich bedrogen, hoewel
op een andere manier dan de eerste keer. Ook al hebben we
deze keer alleen maar gecommuniceerd met elkaar en geen
fysiek bedrog gepleegd.
Marleen eist inzage in onze volledige e-mailwisseling van de
afgelopen maanden. Bob is bereid om haar deze inzage te geven. Hij hoopt daarmee haar vertrouwen terug te winnen. Ik
vind dit pijnlijk en beschouw inzage als een inbreuk op mijn
privacy. ‘Bob! Mijn gevoelens voor jou en alleen voor jou staan
open en bloot vermeld! Dat kun je niet menen!’ Maar Bob, met
alleen nog maar oog voor zijn vrouw en het behoud van hun
huwelijk, heeft Marleen de e-mails al laten lezen. Met mijn
gevoelens en mijn privacy houdt hij geen rekening meer. Ik
voel me verloochend door Bob. En dat doet pijn.

GEEN CONTACT MEER
Op maandag houd ik het niet langer meer uit en bel Bob op.
‘Bob, ik zit vol wraakgevoelens naar jou toe. Ik voel mij als
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Glenn Close in Fatal Attraction. Ik wil echter niet uit rancune
gaan handelen. Kunnen we misschien uitpraten wat er het afgelopen weekend is gebeurd?’ Hij blijkt thuis te zijn. Marleen
is er ook. Ze nodigen me uit voor een gesprek bij hen thuis.
Bob legt uit hoe ik hun huis kan vinden. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om eens te kijken hoe hij woont. Dat is iets van
hem en zijn gezin. Daar heb ik niets mee te maken.
Het is een vreemde gewaarwording om hem in zijn privéomgeving te ontmoeten. Na het uitwisselen van de gebruikelijke
beleefdheden geeft Marleen Bob en mij al spoedig de gelegenheid om met elkaar te praten. Ik start het gesprek met datgene
wat mij het meeste dwars zit. ‘Bob, ik voel me gekwetst dat je
mijn mails zonder mijn toestemming aan Marleen hebt laten
lezen. Je bent over mij en mijn gevoelens heen gewalst. Ik voel
me niet respectvol behandeld door jou.’ Maar Bob gaat er nauwelijks op in. Ik heb hem zelden zo overstuur en zenuwachtig
gezien. Ik heb het gevoel dat hij nauwelijks luistert naar wat
ik hem probeer duidelijk te maken. Bob geeft op zijn beurt aan
dat hij het contact met mij volledig wil verbreken. In ieder geval voorlopig, maar misschien wel voor altijd. Het wordt een
kort gesprek dat ik beëindig met: ‘Oké, het heeft voor mij geen
zin om in het verleden te blijven hangen. Of je me nu begrijpt
of niet, ik heb het je al vergeven. Wat er ook gaat gebeuren de
komende tijd, weet dat ik er ben voor jou.’
Vervolgens praten Marleen en ik 2,5 uur lang met elkaar over
het gebeurde en over Bob. Het is een fijn gesprek waarin we,
ondanks de heikele situatie, heel veel lachen samen. Tenslotte
spreken we met zijn drieën af dat Bob en ik geen contact meer
met elkaar zullen hebben, totdat Marleen en Bob weten welke
kant ze samen op willen. Eerst moeten zij er samen uitkomen.
Bob gaat investeren in zijn relatie met Marleen. Misschien zal
er nooit meer contact zijn tussen Bob en mij. Het zij zo. Een
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andere weg is er niet. Bob moest er gewoon een keer doorheen
om de waarheid te vertellen aan Marleen. Zonder waarheid is
polyamorie niet mogelijk.
Het doet pijn om geen contact meer met Bob te hebben, zelfs
al was het contact in die vier maanden heel miniem geweest
en alleen maar virtueel. Ik wacht af. Eigenlijk wil ik niet wachten, want misschien duurt het wachten wel oneindig. Zal Bob
ooit weer het vertrouwen van Marleen krijgen? Kan en wil hij
dan alsnog met mij een polyamoreuze relatie aangaan? Vragen
waarop ik voorlopig geen antwoord hoef te verwachten. Ik moet
hem weer helemaal loslaten, voor de tweede keer in mijn leven.
Ik heb geen goed gevoel over mijn laatste gesprek met Bob.
Om mijn relatie met hem goed af te ronden, koop ik een afscheidscadeautje voor hem. Ik stop er een kort briefje bij: ‘Via
deze kleine geluksboeddha wil ik jou veel geluk meegeven in
jouw verdere leven. In zijn zak draagt hij heel veel goeds voor
jou bij zich, wat ik je toewens. De parel in zijn linkerhand staat
voor zuiverheid: houd jouw relatie(s) zuiver en blijf dicht bij
jezelf, dan is het áltijd goed. Ten slotte de waterschaal in zijn
rechterhand, die staat voor balans: zorg voor de juiste balans
in je leven. Ga lekker fietsen :-) om je overtollige energie kwijt
te raken en wees tevreden met jezelf. Je bent helemaal perfect zoals je bent.’

KATY
Er volgt een moeilijke periode. Voor de tweede keer heb ik Bob
moeten loslaten. Via msn blijft het lijntje tussen ons in stand.
We zien van elkaar wanneer we online zijn. Maar we nemen
geen contact meer met elkaar op.
Gelukkig voelt het tussen mij en Marnix nog steeds heel erg
goed. Ik kan mijn verdriet laten zien over Bob. Daarnaast hebben we ook veel plezier samen. En een nieuw gespreksonderwerp. Marnix deelt mij namelijk mee dat hij zich heeft inge-
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schreven op een datingsite! Hij gaat op ontdekkingstocht in de
wondere wereld van het internetdaten. Marnix komt er al snel
achter dat je als man tijd moet investeren om via een datingsite contact te leggen met iemand van het andere geslacht. Op
datingsites bevindt zich namelijk een overschot aan mannen.
Maar dat gaat hem best goed af. Ik zie dat Marnix geniet van
de contacten die hij op deze manier opdoet. Hij vindt het heel
spannend allemaal. En ik geniet, omdat hij ervan geniet.
Zo maakt hij via internet kennis met een kunstenares uit het
midden van het land. Zij is ook getrouwd en haar man weet
dat zij een relatie erbij zoekt. Ze kent de term polyamorie niet,
maar leeft wel op die manier. Ze krijgen een geanimeerd chat
contact, dat niet verder gaat dan een gewone vriendschap. Verder ontmoet hij virtueel een vrouwelijke manager in de zorgsector, die nota bene één kilometer bij ons vandaan werkt. Zij
is getrouwd, maar haar man weet niet dat zij een extra partner
zoekt voor een liefdesrelatie. Zij heeft al eerder een liefdesrelatie gehad naast haar huwelijk, waarvan haar man niets wist.
Wij hebben het standpunt dat ieder mens voor zichzelf moet
bepalen wat goed is. Voor Marnix en mij voelt het bijzonder
goed dat wij zijn avonturen op dating gebied kunnen delen.
Ook dit contact blijft virtueel.
Dan reageert Marnix op een advertentie van een vrouw. Zij
is getrouwd en op zoek naar vriendschap. Ze heet Katy. Katy
is net op dat moment online. Zij geniet van de lange lijst met
reacties die zij die ochtend op haar oproep heeft ontvangen. Ze
pikt toevallig de reactie van Marnix eruit en reageert daarop.
Marnix is ook online. Er volgen direct wat mails over en weer.
Vrij snel erna raken ze aan het chatten samen. Het contact
voelt meteen spannend en leuk!
Een van de eerste dingen die Marnix vertelt is: ‘Mijn vrouw
is volledig op de hoogte.’ Katy is helemaal verbaasd. Haar man
weet wel dat ze chat, maar hij weet niet dat ze op een dating-
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site staat. Katy chat vaker met vriendinnen. Ze houdt het overigens niet lang verborgen voor haar man. De computer staat
bij hen in de huiskamer. Haar man heeft al vrij snel in de gaten dat ze met iemand chat, die geen gewone vriendin is. Hij
vraagt: ‘Goh, wie is dat?’ en Katy zegt: ‘Dat is Marnix.’
De relatie met haar man is niet goed en verloopt moeizaam.
Katy en Herman zijn twee heel verschillende persoonlijkheden. Herman heeft een gesloten karakter. Hij praat niet graag
over gevoelens en verwerkt tegenslagen het liefst in zijn eentje, zonder dat iemand er iets van merkt. Hij heeft een traditionele opvoeding genoten. Zijn moeder heeft hem van kinds af
aan verwend met liefde en aandacht. Zij draagt hem op handen. Zoals bij veel mannen van zijn generatie is dit bepalend
geweest voor de manier waarop hij tegen de positie van man
en vrouw in het gezin aankijkt.
Katy is een heel open persoon en praat graag dingen uit. Ook
Katy is opgegroeid met het ideaalbeeld van huisje-boompjebeestje. Zij is van dezelfde generatie als Herman en opgevoed
met: ‘Trouw een goede man en sta vervolgens in dienst van je
echtgenoot.’ Ze heeft deze lijn altijd wel min of meer gevolgd
in haar leven, maar onder protest. Het voelde niet eerlijk. Katy
wilde zich, net als Herman, ook graag ontwikkelen in werk en
in contacten. Herman wilde haar daar graag de ruimte voor
geven, maar de huishoudelijke taken en de kinderen bleven
als een soort vanzelfsprekendheid haar verantwoordelijkheid.
Herman was dan ook degene met de hoogste opleiding en
bracht het grootste deel van het inkomen binnen.
Katy en Herman hebben een aantal grote tegenslagen meegemaakt, waar ze samen niet goed uitkwamen. Ze hebben een
zoon die autistisch is. Katy spant zich er enorm voor in om het
beste voor hun zoon te bereiken. Herman wil ook het beste
voor hun zoon, maar heeft er een andere mening over hoe je
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dat bereikt. Daardoor heeft Katy vaak het gevoel dat ze er alleen voor staat. Katy wil verder graag haar verdriet en emoties
met Herman delen. Hij kan dat niet, want zo steekt hij niet in
elkaar.
Verder heeft Katy zes jaar lang een eigen kledingwinkel gehad.
Op een gegeven moment ging het niet goed met haar zaak.
Om de zaak weer goed op de rit te krijgen, moest er meer tijd
en energie in worden gestopt dan ze had. Katy wilde graag
dat Herman haar wat meer ruimte gaf door meer huiselijke
taken op zich te nemen. Maar Herman kreeg op dat moment
de kans om een nieuwe studie te starten. Voor Katy voelde het
alsof ze er alleen voor stond. Zij kreeg last van depressies en
werd vervolgens heel erg ziek. Haar zaak heeft ze uiteindelijk
moeten afstoten. Verschillende keren had Katy hulp gezocht.
Hulpverleners konden haar echter nooit helpen.
Herman en Katy raakten langzamerhand steeds verder van elkaar verwijderd. Op een gegeven moment sliepen ze ook maar
apart, ieder op een slaapkamer. Katy beseft dat het in hun relatie fout zit.
Een vriendin van Katy is al heel lang single. Zij doet regelmatig contacten op via een datingsite en vertelt Katy daar smakelijke verhalen over. Op een gegeven moment zegt de vriendin:
‘Waarom ga jij niet eens op een datingsite? Je hoeft niet meteen met iemand aan de haal te gaan, maar het is gewoon leuk
om contact te hebben met mannen.’ Katy is eigenlijk best wel
benieuwd of er mannen op haar zullen reageren. En ze schrijft
zich in. Zomaar, voor de lol. Het is helemaal niet haar bedoeling om een andere man te zoeken of om vreemd te gaan. Het
is gewoon… Giebelen… Lachen…
Katy beschouwt het als iets negatiefs om aandacht voor zichzelf te vragen. Het kost haar dan ook moeite om aan zichzelf
toe te geven dat zij om deze reden op een datingsite is te-
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rechtgekomen. Ze vindt het heerlijk om aandacht en reacties
te krijgen! Marnix gaat haar al vrij snel sms’en. En dat vindt
ze geweldig!
Het chatten, de sms’jes en het mailen met Marnix voelt meteen heel goed. Het is spannend, giebelig, leuk! Wat haar enorm
aanspreekt, is de aandacht en interesse die Marnix voor haar
heeft en die hij toont. Zonder dat ze zich er op dat moment van
bewust is, ontvangt ze van hem datgene, wat ze al jaren heel
erg mist en al jaren heel erg nodig heeft. Herman reageert
nauwelijks op het feit dat Katy met Marnix chat. Hij vindt
het maar belachelijk. Op een gegeven moment zegt Katy: ‘Ik
geloof dat ik Marnix maar een keer ga ontmoeten.’ Zijn enige
reactie is: ‘Oh.’ Pas veel later beseft Katy dat ze daar verder op
had moeten ingaan. Maar de sfeer tussen hen was er inmiddels
niet meer naar.
Al voordat Katy Marnix ontmoet, is ze verliefd op hem. En
vanaf hun eerste ontmoeting verloopt alles gewoon goed. Katy
is helemaal weg van hem! ’s Morgens als ze wakker wordt,
dan heeft ze al een sms’je van hem gekregen. Dát gevoel, die
aandacht! Ze vindt het geweldig! Ze blijken diverse gemeenschappelijke interesses te hebben. Hun relatie ontwikkelt zich,
groeit en bloeit.
De relatie met Herman wordt ondertussen steeds slechter.
Katy is heel erg verliefd. Voor haar voelt de relatie met Marnix zo ontzettend goed dat ze deze niet meer zomaar kwijt wil!
Maar het lijkt wel alsof Herman haar verliefdheid gebruikt
als een reden om hun huwelijk te beëindigen. Ze zijn op dat
moment al 25 jaar samen. Hij sluit zich totaal voor Katy af en
wil er verder niets van weten. Hij wil er niet over praten. Te
pas en te onpas maakt hij opmerkingen over haar, zoals: ‘Het
enige waar jij op uit bent, is om Marnix van zijn vrouw los te
weken.’ Het doet haar pijn dat hij niet geïnteresseerd is in haar
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beweegredenen, haar gevoelens en haar ideeën. Ze denkt: Je
weet absoluut niet waarover je het hebt. Je hebt geen idee, hoe
het voelt en wat het inhoudt. Alweer lopen Katy en Herman
ertegenaan dat ze vanwege hun verschillende karakters een
probleem niet kunnen bespreken.
Ze proberen hun huwelijk nog te redden met de hulp van een
huwelijkstherapeut. Maar deze man heeft tegenover Katy een
houding van: Jij gaat vreemd dus jij bent fout. Het is jouw
schuld. Katy denkt daar veel over na. Is dat nu werkelijk zo?
Haar gevoel zegt haar echter dat ze helemaal niet verkeerd
bezig is. Ook volgens Herman is Katy fout bezig en gooit zij
alles in het honderd. Maar ondertussen handelt Herman er
zelf naar dat alles ook daadwerkelijk in het honderd loopt.
Voor haar lijkt het, alsof hij niet anders wil. Ze komen er niet
verder mee.
Herman stelt dat zij haar relatie met Marnix moet beëindigen.
Katy denkt in eerste instantie dat Herman op die manier hun
huwelijk hoopt te redden. Maar dat is niet het geval. Herman
maakt haar ook duidelijk dat hij wil scheiden van haar. Dan
neemt Katy een houding aan van: Al ga je op je kop staan,
dát doe ik dus niet! En vanaf nu ben ik er ook gewoon open
over dat ik Marnix ontmoet. Achteraf beseft Katy dat ze dit
niet goed heeft aangepakt. Ze heeft het allemaal te snel en te
overdonderend laten gebeuren. Ze weet op dat moment nog
nauwelijks iets van polyamorie.
Wat later komt ze via Marnix op de site www.polyamory.nl
Wat een eyeopener voor haar! Op die manier zou zij graag
haar huwelijk in stand houden én haar relatie met Marnix
continueren. Eindelijk begrijpt ze ook hoe Marnix het wil.
Het idee begint bij haar te groeien, maar haar relatie met Herman wordt steeds slechter. Totdat de scheiding een feit is.
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Hoe graag zou ze hebben gewild dat haar huwelijk op deze
manier nog een eerlijke kans had gekregen. Maar Herman
wilde daar absoluut niets meer van weten. Er was te veel gebeurd. Het was gewoon te laat.

VOOR DE ALLERLAATSTE KEER
Vijf maanden later, op Valentijnsdag, besluit Bob dat hij weer
contact met mij wil hebben. We maken een afspraak en praten
bij. Hij zit in zak en as. Zijn relatie met Marleen is slechter dan
ooit. Hij vertelt dat ze samen in huwelijkstherapie zijn gegaan.
Marleen is een populaire vrouw, die door haar omgeving op
handen wordt gedragen. De omgeving is voor haar belangrijk.
Ze voelt enorme angst om Bob kwijt te raken, omdat daarmee
de façade van het gelukkige gezin in duigen valt. Ze besteedt
veel energie aan het controleren van Bob in zijn relaties met
de mensen om hem heen. Maar ze voelt weinig behoefte om in
haar eigen relatie met Bob te investeren. Ze is niet echt in hem
geïnteresseerd. Ook niet in hoe hij zich voelt en of hij gelukkig
is. Ze hebben weinig gemeenschappelijke interesses. Voor haar
is hij gewoon een onderdeel van haar leven dat erbij hoort.
Hij behoort zich te gedragen zoals de moraal voorschrijft. Zij
voelt geen behoefte om met haar angsten aan de slag te gaan.
Marleen staat op het standpunt dat Bob mij maar weer gewoon uit zijn leven moet bannen. Dan komt het allemaal vanzelf weer goed. De therapie helpt hen niet verder.
Vanaf dat moment praten Bob en ik regelmatig bij. Hij maakt
mij deelgenoot van het emotioneel zware proces, waar hij met
zijn vrouw middenin zit. Hij probeert haar uit te leggen dat
het voor hem heel erg belangrijk is om iets te doen met zijn
gevoel voor mij. Zij voelt vooral angst en wil er niets van weten. Voor mij vallen de gesprekken met Bob steeds zwaarder.
Ik verlang ontzettend naar hem. En ik zie dat het hem niet
gaat lukken om voor mij een plekje in zijn leven te creëren.
Hij verloochent liever dat stukje van zichzelf, dan dat hij het
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risico loopt dat de relatie met zijn vrouw stukloopt. Met vier
kinderen staat er natuurlijk ook veel voor hem op het spel. Ik
kan zijn keuze alleen maar respecteren.
Maar het begint mijn leven te veel te beïnvloeden. Het kost me
te veel energie. Mijn werk en mijn gezinsleven lijden eronder.
Na drie maanden verbreek ik het contact met Bob weer volledig en beëindig ik onze relatie.
Opnieuw voel ik mij heel verdrietig. Voor de derde keer heb ik
mij van Bob moeten losmaken. Ik zoek afleiding en steun door
via internet met mensen over het gebeurde te praten. En zo
raak ik in gesprek met Peter. Peter is al 26 jaar samen met zijn
vrouw Julia. Zijn relatie met Julia is op dat moment niet goed.
Hij vindt bij mij aan de ene kant een luisterend oor. Maar aan
de andere kant houd ik hem ook een spiegel voor. Het feit dat
hij bepaalde dingen ‘mist’ in zijn relatie betekent namelijk niet
dat zijn vrouw tekortschiet. Zij is zoals ze is en dat is altijd
precies goed. Het betekent dat hij verkeerde verwachtingen
heeft van hun relatie. Als verwachtingen niet overeenkomen
met de werkelijkheid, maar je rekent iemand er toch op af, dan
heb je dus een acceptatieprobleem.
Een van de grootste misverstanden, ingegeven door het monogame denken, is dat één ander mens jou gedurende jouw
hele leven in al jouw intieme behoeften kan voorzien. Het is
niet onmogelijk. Maar dan moet je wel accepteren dat hetgeen je aan jouw behoeften vervult via één persoon voldoende
is en goed genoeg is. Wees dan volledig tevreden met wat je
hebt. De realiteit is echter dat wij in een verwende consumptiemaatschappij leven. En dat we vaak naar meer verlangen
dan wat we hebben. Meer avontuur, meer kick and fun, meer
aandacht, meer intensiteit in het leven… Bovendien zoekt ieder mens naar bevestiging dat hij aantrekkelijk is en wordt
gewaardeerd. Mensen willen graag worden geaccepteerd als
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diegene die ze werkelijk zijn. De ultieme manier om bevestigd te krijgen dat je aantrekkelijk bent en helemaal wordt geaccepteerd is via een liefdesrelatie. Zo heb ik ervaren.
Mijn contact met Peter voelt vanaf het eerste moment heel
goed. We begrijpen elkaar en verkeren allebei in een moeilijke
periode in ons leven. We hebben aandacht voor elkaar en zijn
er gewoon voor elkaar. We raken bevriend. Peter woont niet
zo ver bij mij vandaan. Het klikt zo goed dat we besluiten om
elkaar een keer in het echt te ontmoeten en we maken een
afspraak.
Als we elkaar voor het eerst ontmoeten, valt onmiddellijk het
grote verschil in lengte tussen ons op. Met zijn 1.95 m torent
hij boven mij, kleintje van 1.60 m, uit. Maar eenmaal zittend
aan een tafeltje in het café is deze afstand snel overbrugd. In
het echt blijken we net zo fijn en diepgaand met elkaar te communiceren als via internet. Ook al zijn we heel verschillende
mensen met een verschillende achtergrond en verschillende
interesses… Het klikt gewoon.
Inmiddels heeft Bob weer contact met mij gezocht. Hij vertelt
me dat hij een week lang letterlijk ziek geweest is van ellende,
omdat onze relatie voorbij was. Hij vertelt dat hij er nu helemaal open en eerlijk met Marleen over heeft gepraat. Samen
hebben ze besloten dat ze gaan proberen om ruimte voor mij
in zijn leven te maken. Marleen heeft Bob echter gevraagd of
hij wacht met mij tot na de zomervakantie. Ze wil rustig vakantie vieren met hun gezin. Dat begrijp ik.
Ik voel me helemaal gelukkig! Wat een rust heeft Bob met zijn
mededeling bij mij teweeggebracht! Vanuit het volste vertrouwen dat ik na de vakantie eindelijk uiting kan geven aan mijn
liefde voor Bob, geniet ik van een heerlijke vakantie met Marnix en de kinderen. Peter is als een echte vriend blij voor me.

48

 Mijn zoektocht 

In de zomervakantie heb ik geen contact met Bob. Marnix en
Katy sms’en elkaar dagelijks. Peter blijkt in dezelfde periode in
hetzelfde gebied op vakantie te zijn als ik. En zo gebeurt het
dat Peter en ik elkaar dagelijks sms’en over onze belevenissen.
We bellen zelfs een paar keer met elkaar. Ik ben blij met zijn
aandacht. Daardoor bevind ik mij voor mijn gevoel in een gelijkwaardige situatie met Marnix en zijn Katy. Ook al is Peter
niet meer dan een gewone vriend voor mij, zijn aandacht doet
mij goed. Marnix en ik hebben samen een heerlijke vakantie.
Na de vakantie is het dan eindelijk zover. Bob en ik maken
onze eerste echte officieel goedgekeurde afspraak. Wij gaan
onze eerste nacht samen doorbrengen! Nog maar twee weken
hoef ik geduld te hebben. Na vijf jaar geduld uitoefenen is dat
peanuts! Vier dagen voor de bewuste datum begint Bob terug
te krabbelen. Een belofte over mee te brengen champagne om
onze nieuwe start te vieren, wordt teruggedraaid. ‘Dat kan
ik niet maken tegenover Marleen.’ Een vervelend gevoel bekruipt mij, maar volgens Bob gaat onze afspraak door. Eén
dag voor de bewuste afspraak neemt hij contact met me op.
‘Ik moet je iets bekennen. Ik heb Marleen beloofd dat ik mijn
afspraak met jou niet laat doorgaan en dat ik geen relatie met
jou start. Ik voel me een grote sukkel! Maar ik heb jou beloofd
dat wij deze nacht samen zouden doorbrengen. Daarom wil ik
jou de keuze geven. We laten het niet doorgaan of we laten het
wel doorgaan, maar dan stiekem.’
Drie maanden had ik hiernaar uitgekeken. Drie maanden had
ik het volste vertrouwen gehad. Wij gaan een nieuwe start
maken. Was Bob niet ziek geweest van verdriet om mij? En
nu krijg ik één dag van tevoren te horen dat het niet doorgaat!
Ik besef dat het hem wederom niet gelukt is om ruimte voor
mij te creëren in zijn leven en dat onze relatie voor de vierde
keer gaat eindigen. Ik besluit om onze eerste nacht samen te
laten doorgaan. Dan maar stiekem! Ik verzeker me er nog wel
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van dat Bob het echt wil. Hij hoeft geen nacht met mij door te
brengen vanwege een belofte.
Bob was vastbesloten geweest om uiting te geven aan zijn liefde voor mij. Het voelde zo essentieel voor hem. Het voelde bijzonder, heftig en goed met mij. En toch was hij niet krachtig
genoeg geweest om voldoende voor zichzelf op te komen. Het
was hem niet gelukt om Marleen uit te leggen hoe essentieel
zijn relatie met mij voor hem was. Zij was niet bereid geweest
om het te proberen uit liefde voor hem. Hun angsten waren
sterker dan hun liefde.
Zelf ervaar ik hoe het de liefde vergaat wanneer deze maandenlang wordt gevoed met gebrek aan aandacht voor mijn
persoontje en gebrek aan uiting ervan. In woorden had Bob
drie maanden geleden aangegeven veel liefde voor mij te voelen. Maar zijn daden vertelden mij iets anders. Het leek wel
alsof hij de laatste maanden alleen nog maar aandacht had
voor mijn lichaam en niet meer voor mijn persoontje. Seksueel was hij nog wel in mij geïnteresseerd, maar emotioneel
en intellectueel sloot hij zich voor mij af. Weken later lees ik
in de literatuur dat dit voorkomt bij mensen met bindingsangst. Misschien was de angst voor de consequenties van
een relatie met mij zo gaan overheersen, dat hij zich afsloot
voor mij?
Mijn passie van vroeger is die nacht ver te zoeken. Zo voelt
dus seks zonder liefde. De nacht is voor mij een fiasco. De
volgende dag weten we het allebei. Onze eerste nacht samen
is meteen onze laatste nacht samen geworden. Onze relatie is
voorbij.
Ik voel me enorm verdrietig. Bob en ik hadden zo veel gemeenschappelijke interesses. En het gevoel is bij ons altijd zo
goed en bijzonder geweest. Wij stimuleerden elkaar enorm in
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onze ontwikkeling. Wij hadden eenzelfde beleving van dingen. Hoe zonde dat wij geen uiting hebben kunnen geven aan
onze liefdesgevoelens.
Maar het is zoals het is. Het is precies een jaar geleden dat wij
zijn begonnen aan de uitdaging om samen een polyamoreuze
liefdesrelatie aan te gaan. Ik accepteer dat het voor ons niet
is weggelegd. Met de acceptatie laat ik hem los. Het verdriet
maakt langzaam plaats voor berusting. Mijn leven gaat verder.
Ik voel weer ruimte in mijn hoofd en hart. Mijn liefde voor
hem is gebleven, maar daarnaast is er nu ook de acceptatie dat
we daaraan geen invulling geven. Het is goed zo.
Ik besef dat ik het verlies van hem als geliefde zonder zijn
leermeesterschap nooit op deze manier had kunnen accepteren. En ik voel me dankbaar voor alles wat onze relatie mij
heeft opgeleverd. Ondanks het vele verdriet en de vele moeilijke momenten had ik er geen seconde van willen missen. Als
mens ben ik enorm gegroeid.
En ondanks het verdriet voel ik mij een rijke en verwende
vrouw. Want ik voed nog steeds mijn drie heerlijke kinderen
op samen met hun vader, mijn echtgenoot. Tussen Marnix en
mij gaat het heel goed. Ik heb nota bene twee mannen in mijn
leven die mij troosten en er voor mij zijn. Marnix, inmiddels
al negentien jaar mijn grote steun en toeverlaat in mijn leven
en mijn goede vriend Peter.

NIET MEER EENZAAM
Katy heeft heel lang een sterk gevoel van eenzaamheid gehad.
Ze had het gevoel er niet bij te horen. Het gevoel dat ze er
niet mocht zijn zoals ze was. Of dat ze er gewoon niet mocht
zijn. Ze werd geaccepteerd, niet om zichzelf, zoals ze is, maar
omdat ze er nu eenmaal bij hoorde. Vaak kreeg ze van Herman
te horen: ‘Ik ben nu eenmaal met je getrouwd…’ Ook naar zijn
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familie toe behandelde hij haar zo. Ze voelde zich eigenlijk niet
geaccepteerd maar gedoogd.
Ze was zich bewust van dit gevoel van eenzaamheid, maar ze
kon er niet vanaf komen. Ze kon bedenken dat het zo was. Ze
kon het beredeneren. Maar het gevoel bleef. Het gevoel van:
Ik hoor hier niet te zijn. Dat gevoel heeft haar leven sterk bepaald.
Katy is tot over haar oren verliefd op Marnix. Ze vraagt zich
regelmatig af hoe hun relatie zal worden ingericht. Ze heeft
echter nooit het idee dat hij nu haar nieuwe huisje-boompjebeestje man zal moeten worden. Marnix is daar ook vanaf het
begin duidelijk over geweest. Ze kent mij, Marnix’ vrouw, nog
niet. Dat maakt mij tot een onzekere factor. Ze is bijvoorbeeld
wel eens bang dat ik zal zeggen: ‘Maar nu wil ik het niet meer.’
Dat maakt haar onzeker. Daardoor voelt ze af en toe jaloezie.
Als Katy ’s avonds een keer niets van Marnix hoort, omdat
hij het druk heeft, denkt ze meteen: Potverdorie! Morgen zegt
hij vast en zeker tegen me, dat hij niet meer met me wil! Ze
is wel eens vaker bang: ‘Nou gaat hij het uitmaken’ of: ‘Nou
wil hij niet meer’ of: ‘Nou zegt zijn vrouw dat ze het zo niet
wil…’ Maar dat gebeurt allemaal niet. Langzaam groeit haar
vertrouwen en vindt ze beter haar weg daarin.
In het begin reageert ze wel eens uit onzekerheid boos op
Marnix. Zonder dat Marnix daartoe aanleiding geeft. Marnix
gaat daar nooit op in. Hij blijft lief en hij blijft er voor haar
zijn. Hij wordt niet boos. Katy smijt hem zelfs een keer naar
het hoofd: ‘Het gaat je alleen maar om de seks!’ Diep in haar
hart weet ze dat dat nergens op slaat. Maar Marnix laat zich
niet door haar boosheid meeslepen. De eerste keren dat het
gebeurt, wordt ze in eerste instantie nog bozer. Maar uiteindelijk heeft de manier waarop Marnix met haar omgaat een
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heel positieve uitwerking op haar. Ze durft haar angsten los te
laten. Ze ervaart dat ze, handelend vanuit liefde en loslaten in
plaats van handelend vanuit angst en vasthouden, veel meer
bereikt. Ze krijgt meer vertrouwen in de situatie, maar ook
meer vertrouwen in zichzelf.
Nadat is besloten dat Katy en Herman gaan scheiden, maakt
Katy zich opnieuw zorgen over haar relatie met Marnix. Ze
is bang dat Marnix of ik haar als gescheiden vrouw te bedreigend vindt. ‘Misschien denken ze wel dat ik aan Marnix ga
trekken.’ Ze is opnieuw bang dat de relatie wordt beëindigd.
Maar er gebeurt niets. En Katy voelt ook helemaal geen behoefte om te trekken aan Marnix.
In haar huwelijk met Herman was ze altijd bang dat hij haar
in de steek zou laten. Gek werd ze ervan! Dat trekken deed ze
dus wel bij Herman. Aan iemand trekken heeft een averechtse
uitwerking, beseft ze achteraf.
Ik richt mij vanaf de eerste ontmoeting tussen Katy en Marnix op mijn eigen relatie met Marnix. Als het tussen mij en
Marnix goed voelt, dan voel ik ook geen angst om hem kwijt
te raken. Hij geeft mij voldoende aandacht, voldoende liefkozing en voldoende bevestiging. Daardoor heb ik er geen problemen mee dat hij ook aandacht geeft aan Katy. In het begin
was het wennen. Zo raakte hij via de chat niet snel uitgepraat
met Katy. Het gevolg was dat ik ’s avonds in mijn eentje naar
bed ging. Dat voelde voor mij niet goed. We praatten erover
en spraken af dat hij het chatten zou beperken tot uiterlijk elf
uur ’s avonds. Dan konden we samen nog even de dag afsluiten.
Toen Marnix en Katy voor het eerst samen een avond intiem
doorbrachten, vond ik het daarna heel eng om weer met Marnix te vrijen. Zou het nog wel goed voelen? Wil hij vanaf nu
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niet alleen nog maar haar? Ik weet uit ervaring dat seks na
twintig jaar relatie anders voelt dan na één maand relatie. Ook
heel goed, maar anders. Mijn opluchting was groot, toen het
nog steeds goed bleek te voelen tussen ons.
Marnix is vanaf het begin af aan heel zorgvuldig geweest met
mijn gevoelens en heeft zich nooit, voor mij zichtbaar, laten
meeslepen door zijn verliefdheid. Hij heeft mij steeds voldoende bevestiging gegeven, zowel in woorden als in bed. Ik
voel me nog steeds belangrijk voor hem. Het is nooit in mij
opgekomen aan hem te vragen om zijn relatie met Katy te beeindigen.
Katy ervaart dat Marnix haar helemaal accepteert zoals ze is.
Hij is verliefd op haar en hij vindt haar helemaal leuk. Die paar
keer dat zij haar onzekerheid op hem afreageerde met boosheid beantwoordt hij met liefde aan haar.
Ze begint te begrijpen wat er in haar relatie met Herman vaak
verkeerd ging. Als zij met een probleem zat, dan reageerde
Herman in de trant van: ‘Oh, moet je je daar zo druk over maken?’ Hij wilde problemen niet uitpraten en sloot zich af. Katy’s manier om vervolgens zijn aandacht te trekken was ruzie
maken. Om niks. Ze beseft nu dat ze toen verkeerd reageerde.
De relatie met Marnix ontwikkelt zich in de loop van de tijd.
Katy begint zich langzamerhand een ander mens te voelen
door de manier waarop zij een liefdesrelatie heeft met Marnix.
Misschien ook wel door polyamorie. Het lucht haar enorm op
dat ze datgene wat goed voelt, namelijk haar relatie met Marnix, een getrouwde man, niet hoeft te verbergen, omdat het
niet zou voldoen aan ‘dat wat hoort’. Ze mag zichzelf laten
zien. Ze weet dat het gewoon goed is hoe ze is en wat ze doet.
Met Marnix voelt ze geen behoefte om aan hem te trekken.
Dat komt ook door de manier waarop hij op haar reageert.
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Natuurlijk wil ze Marnix graag zien. Ze wil hem wel iedere
dag zien! Maar dat is nu eenmaal niet wat Marnix biedt. En
wat hij wel biedt, dat vindt ze de moeite waard. Als Marnix
vraagt: ‘Heb je donderdagavond tijd?’ dan antwoordt Katy:
‘Prima, hartstikke leuk dat je komt!’ Of: ‘Kan ik zondag bij je
komen?’ ‘Ja, natuurlijk, heerlijk!’ Zegt Marnix dat niet, dan
denkt ze: Jammer, dat hij niet komt vanavond. Maar is het niet,
dan is het niet. Het voelt voor Katy niet als ‘het moet’. Haar
relatie met Marnix geeft haar innerlijke rust. Het voelt veilig.
Het heeft haar ook geholpen dat ze mij inmiddels heeft ontmoet en wij met elkaar hebben gepraat. Katy weet hoe ik erover denk en dat ik haar relatie met Marnix respecteer en de
ruimte laat. Daar hoeft ze zich ook niet meer onzeker over te
voelen.
In het verleden overheerste bij haar altijd het gevoel van: Je
voldoet niet. Eindelijk heeft ze nu het gevoel van: Pff, ik voldoe best wel eigenlijk. Ze begint zelf ook te vinden dat het
wel goed zit met haar. Sinds twee weken is ze werkeloos. De
scheiding is onlangs officieel uitgesproken. Ze is verhuisd van
een mooie koopwoning naar een klein huurhuisje. Ondanks de
tegenslagen voelt ze zich gelukkig. Ze denkt: Het komt allemaal wel weer goed.
Laatst zei iemand tegen haar: ‘Jij hebt heel wat meegemaakt
de laatste tijd.’ En toen dacht ze: Eigenlijk voelt het helemaal
niet zo zwaar. Wel vervelend, het liep niet helemaal zoals ik
had gedacht. Maar het voelt helemaal niet zwaar. Ik pink echt
nog wel eens een traantje weg. Het loopt natuurlijk niet altijd
moeiteloos. En als er dan iets vervelends gebeurt, dan sms ik
Marnix: ‘Ik geloof dat ik nu in paniek raak!’ Marnix is er altijd
voor haar, als ze hem nodig heeft. Het wil natuurlijk niet zeggen dat hij dan twee seconden later terug sms’t. Want soms is
hij aan het werk of is hij met andere dingen bezig. Marnix en
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Katy zeggen altijd tegen elkaar: ‘Wij hebben dat lijntje samen
en dat is er altijd.’ Katy heeft altijd het gevoel dat hij er is voor
haar. En zij is er ook voor hem.
Katy vond het moeilijk om haar relatie met Marnix uit te leggen aan haar kinderen. Ze heeft een zoon van veertien en een
dochter van zestien. Ze had de situatie voor zichzelf ook nog
niet helemaal op een rijtje. Hoe leg je het dan uit aan anderen,
en vooral aan je kinderen? Haar zoon is autistisch, dus hij reageert anders dan normaal. Hij reageert heel erg vanuit ‘geen
gevoelens’. Zo zijn de regeltjes en zo is het. Hij heeft er geen
emoties bij. Hij zit in de puberteit en vriendinnetjes beginnen
een beetje te spelen voor hem. In dat licht ziet hij haar relatie
met Marnix. ‘Heb jij een vriendje? Ohohoh!’ Zo reageert hij
ook als een klasgenootje een vriendje of vriendinnetje heeft.
Haar dochter is een vrij gesloten meisje. Ze praat niet gemakkelijk. Bovendien voelt zij zich loyaal naar haar vader toe. Katy
legt haar uit dat de scheiding tussen haar en haar vader niets
met Marnix heeft te maken. Het ging al heel lang niet zo erg
goed tussen hen. Dat was niet moeilijk om uit te leggen, omdat haar dochter dat zelf al had gezien. Verder geeft ze haar
dochter zo veel mogelijk de ruimte in haar omgang met Marnix. Ze zegt: ‘Het enige wat ik van je vraag, is dat je beleefd
bent tegen hem. Maar verder hoef jij helemaal niets met hem.
Want hij is mijn vriendje. Ik heb voor hem gekozen, jij niet.
Je hoeft niet met hem te praten, als je dat niet wilt. Je hoeft er
niet bij te zitten, als hij er is. Je hoeft hem niet aardig te vinden. Het mag wel natuurlijk. Maar jij beslist wat je wilt. Hij
komt hier niet wonen, want hij woont bij zijn eigen vrouw en
kinderen. Dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken.’
Katy merkt dat haar dochter heel langzaam begint te wennen
aan Marnix. Onlangs vertelde ze in het bijzijn van Marnix
zomaar spontaan over iets wat ze had meegemaakt. Dat was
de eerste keer.
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Katy heeft er verdriet van dat ze is gescheiden. En zij ziet dat
Herman er ook verdriet van heeft. Maar inmiddels beseft ze
dat het niet anders had kunnen gaan. Ze heeft er vrede mee.
Vooral omdat ze nu ervaart hoe goed het met haar, met haar
kinderen en met haar relatie met Marnix gaat. Het gaat zelfs
geweldig!
‘Ik ben gelukkiger dan ik mij in heel lange tijd heb gevoeld. Ik
denk dat dit komt, omdat ik nu, ondanks alles, helemaal word
geaccepteerd om mijzelf. Niet als ‘de vrouw van’, of als ‘de collega van’ of als ‘de vriendin van’. Ik word geaccepteerd, met
de boze buien die ik heb gehad, met al mijn plussen en minnen,
gewoon zoals ik ben. En dat is nog steeds waarvan ik iedere
dag geniet.’

MIJN PROJECT
Het is een paar maanden geleden dat ik Bob heb losgelaten.
Ik koester een diepe genegenheid voor Peter. Hoewel hij regelmatig laat merken dat hij mij heel leuk vindt, voel ik geen
liefde voor hem in de romantische zin van het woord. Ik geniet
van zijn aandacht en van zijn vriendschap. En hij mag rekenen
op mijn vriendschap. Meer zit er voor ons niet in. En daarover ben ik ook heel duidelijk tegen hem. Ondertussen verdiept onze vriendschap zich steeds meer. Dan betrap ik mezelf
erop dat ik wel heel erg begin uit te kijken naar contact met
hem. En als ik op een dag een afspraak met hem heb, lig ik de
nacht ervoor uren wakker. Ik zie zijn gezicht voor me en krijg
hem niet meer uit mijn gedachten. Plotseling besef ik dat ik
verliefd op hem ben. Ik verbaas mij al niet meer over het feit
dat ik verliefd ben op iemand, die zo verschillend van mij is en
eigenlijk mijn type niet is. Dat is mij toch al een keer eerder
overkomen?
Nog dezelfde dag start mijn stormachtige romance met Peter.
Het voelt geweldig! Alle dromen die ik met Bob wilde waar-
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maken, worden nu werkelijkheid. Want Peter weet wat hij wil
en zorgt er ook voor dat hij voor elkaar krijgt wat hij wil. Hij
is geen man van woorden maar van daden. Peter heeft aandacht voor me op een manier die je na twintig jaar van je eigen
echtgenoot niet meer kunt verwachten. Hij is avontuur! Hij is
genieten! Hij is een heerlijke man!
Peter weet hoe ik in het leven sta met Marnix. Hij ziet dat wij
elkaar in alle openheid en eerlijkheid de ruimte geven om andere liefdesrelaties aan te gaan. Hij ziet wat het effect daarvan
is op onze relatie. En hij stelt: ‘Op zich zou ik het ook graag
willen. Ik zou best graag mijn relatie met jou bespreekbaar
willen maken met mijn vrouw. Maar mijn vrouw kan dat nooit
aan. Zij is daar geen type voor. Ik vertel haar daarom liever
niets over jou, want ik wil haar niet onnodig pijn doen. Bovendien wil ik haar niet kwijt. Stel je voor dat ze me om mijn
bedrog verlaat! Dat wil ik niet. En dat lijkt me voor haar ook
niet goed.’ Peter voelt zich gelukkig. Bovendien voelt hij dat
er binnen zijn relatie met mij ook ruimte is voor zijn vrouw.
Het polyamoreuze denken geeft hem de ruimte om van twee
vrouwen te houden. Hij beseft opnieuw wat Julia voor hem
betekent en dat hij haar niet kwijt wil. Hij begint weer te investeren in zijn relatie met haar.
Ik houd hem een spiegel voor. ‘Jij liegt en bedriegt. Jij durft jezelf niet te laten zien. Dat zorgt voor een verwijdering tussen
jullie. Misschien voelt zij wel dat er iets speelt bij jou. Jij weet
niet wat zij denkt, voelt en ziet. Misschien vermoedt zij wel
dat jij een vriendin hebt. Misschien doe je haar pijn omdat ze
vermoedt dat jij haar bedriegt. Je praat er niet over met haar,
dus dat weet je niet. Bovendien, door niet eerlijk te zijn over
jezelf ontneem je haar de kans om haar eigen keuzes te maken
om al dan niet met jou, zoals je bent, samen te willen leven. Jij
bent nu eenmaal niet monogaam. En… Eerlijk gezegd… De
mens is biologisch gezien niet monogaam. Monogamie is een
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illusie, een wensbeeld, al tweeduizend jaar in stand gehouden
door de kerk ter bescherming van de economische positie van
vrouw en kinderen. Niet echt meer van deze tijd, vind ik. De
realiteit is dat mensen soms na verloop van tijd weer verliefd
worden op iemand anders. Dus ík vind het niets om je voor te
schamen. Waarvoor jij je wel moet schamen, is het feit dat je
niet eerlijk bent tegen haar. Neem verantwoordelijkheid voor
je daden. Beslis niet voor haar dat ze gelukkiger zou zijn door
het niet te weten. Want dat weet jij niet. Laat Julia haar eigen
keuzes maken.’
Deze situatie duurt een paar weken. Op de eerste dag van het
nieuwe jaar confronteert Julia hem met enkele bewijzen van
zijn relatie met mij. En Peter vertelt haar alles.
Het verdriet en de teleurstelling zijn groot. Emoties en pijn,
veroorzaakt door het bedrog, komen naar buiten. Vragen worden gesteld en zo goed mogelijk door Peter beantwoord. Julia
moet een beslissing nemen over wat ze met de situatie aan
wil. Na twee dagen erkent ze: ‘Dit voelt beter voor mij dan die
weken ervoor. Ik voelde dat er wat aan de hand was. Ik wist
gewoon dat er een andere vrouw in het spel was. Aan de andere kant was je juist zo lief voor me de laatste tijd. Ik merkte
dat het tussen ons weer beter gaat. En ik kon dat niet rijmen
met elkaar. Ik ben heel blij dat ik nu weet wat er aan de hand
is. Ik kan nu mijn eigen keuzes maken. Ik zie ook hoe gelukkig
jij bent. Waarom zou ik dat geluk van jou niet met jou kunnen
delen? Ik hou gewoon ontzettend veel van jou en wil graag
mijn leven verder samen met jou delen. Ik wil het dus in ieder
geval gaan proberen. Ik ga proberen of ik in deze situatie mijn
plekje kan vinden.’
Peter is ontzettend blij met haar reactie. Dit is meer dan hij
had verwacht. Hier had hij niet op durven hopen. Hij belooft
haar: ‘Als jij het niet aankunt, dan beloof ik, dat ik mijn relatie
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met haar weer zal verbreken en mijn best zal doen om weer
helemaal voor ons te gaan. Maar ik zeg er heel eerlijk bij dat ik
niet weet hoe het dan op de langere termijn loopt. Ik voel mij
nu, op deze manier, enorm gelukkig.’ Julia reageert verdrietig.
‘Tja, jij bent nu eenmaal zo. Jij steekt zo in elkaar. Jij hebt dit
op de een of andere manier nodig.’
In de daaropvolgende maanden doet Julia haar best om Peter
te accepteren, mét zijn gevoelens voor mij. Peter geeft haar op
zijn beurt de ruimte om haar twijfels en angsten uit te spreken. Hij neemt haar pijn vanwege het feit dat zij niet meer
de enige vrouw is in zijn leven, serieus. Hij laat het tempo
waarin onze relatie zich ontwikkelt door Julia bepalen. Heeft
zij er te veel moeite mee, wanneer hij met mij een afspraak
maakt, dan gaat de afspraak niet door. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om serieus te worden genomen
in je gevoelens. Ik heb daar, als derde persoon, volledig vrede
mee. Aan de andere kant doet Julia haar best om met ons mee
te denken. Zo is het haar voorstel dat Peter met mij carnaval
gaat vieren. Wat wij graag doen! Langzamerhand komen we
met zijn drieën stapjes verder. Tussen Peter en Julia komen
de oude liefdesgevoelens weer helemaal terug. Peter verzucht
op een avond tegen Julia: ‘Ongelofelijk, wat voelt het weer
helemaal goed tussen ons! Wie had dat een jaar geleden kunnen denken?’
Peter en ik kijken niet te veel vooruit. Wij hebben wel ideeën
over de dingen die we graag samen zouden willen doen in de
toekomst. Maar we plannen niet te veel vooruit. We bekijken
iedere keer opnieuw wat haalbaar is. Onze beide levens zijn
bovendien flink gevuld met werken, gezin en een uitgebreid
sociaal leven. Soms is er gewoon maar heel weinig tijd over
voor ons in een week. Dat is wel jammer, maar wij richten ons
op dat wat mogelijk is en steken geen energie in dat wat niet
kan. Het is zoals het is. We weten van elkaar dat het tussen
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ons goed zit. Voor mij is ieder samenzijn met Peter een luxe
extraatje in mijn leven, een supermooi cadeautje.
Wij streven ernaar om samen tijd door te brengen wanneer
we het allebei willen, wanneer we tijd hebben én onder de
voorwaarde dat we andere mensen in onze omgeving niet tekortdoen. Het voelt helemaal goed met hem. De mooiste man
van de Achterhoek is mijn vriendje, ik hou van hem en ik ben
heel trots op hem. Want hij doet het heel goed! Ik plaag hem
wel eens met: ‘Jij bent voor mij het succesvolle voorbeeld dat
polyamorie werkt. Jij bent gewoon mijn polyamorie project!’
Het is lente. Vandaag is het een stralende dag. Marnix en ik
maken een lange wandeling met onze kinderen op de Posbank.
De natuur is hier, op een steenworp afstand van ons huis, van
een overweldigende schoonheid. Ik kijk naar Marnix en de
kinderen. Een geluksgevoel doorstroomt mij. Alsof hij het
voelt, slaat hij precies op dat moment een arm om me heen en
zegt: ‘Wat doen we het toch goed samen!’

Wil je weten hoe het mijn relatie met Peter verder verging? Ga naar
www.polyamorie.nl en abonneer je op de Polyamorie nieuwsbrief.
Dan ontvang je gratis het mini e-book Mono polyamorie.
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In de volgende hoofdstukken laat ik vijftien bijzondere mensen aan
het woord. Zij vertellen zonder schroom over hun liefdesleven en delen hun ervaringen met ons. Wanneer ik geen leeftijd achter hun
naam vermeld, dan vind je in hoofdstuk 7 een korte levensbeschrijving van deze mensen.
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Hoofdstuk 2

Polyamorie, een oude
behoefte in een nieuw jasje
WAT IS POLYAMORIE?
‘Polyamorie betekent ‘Meervoudige Liefde’ of ‘Veel Liefde’. Het
staat voor een levenswijze waarbij wordt erkend dat het mogelijk is
om van meer dan één persoon tegelijk te houden. Deze liefde uit zich
in relaties waarbij vriendschap, intimiteit, een emotionele band, spirituele verbondenheid en/of seksualiteit ingrediënten zijn. Er zijn
binnen de definitie van polyamorie veel verschillende relatievormen
mogelijk, maar ze hebben gemeenschappelijk dat deze zijn gebaseerd op liefde, openheid, eerlijkheid en respect. Het zal duidelijk
zijn dat een goede open communicatie hierbij onmisbaar is.’
Met deze omschrijving starten René en Monique, beheerders
van de site www.polyamory.nl het stuk ‘Polyamorie, onze kijk…’
Deze site is sinds 2002 in de lucht. Wanneer je op het forum
de discussies induikt, wordt al snel duidelijk dat polyamorie op
heel diverse manieren in de praktijk wordt gebracht. Voor sommige mensen staat polyamorie voor de vrijheid om vanuit liefde
verbinding aan te gaan met mensen die op je pad komen.
Isabel
Voor mij betekent polyamorie: vanuit mezelf verbinding maken met
andere mensen die dat ook helemaal vanuit zichzelf doen. Zonder
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grenzen, zonder angsten, zonder schuldgevoelens en zonder verwachtingen. Vanuit vrijheid en openheid gewoon kijken wat het met
je doet. Waar vloeit het helemaal samen dat je denkt: wauw! Of waar
botst het? Waar wringt het? En waar ligt dat dan aan? Ik vind het ontzettend boeiend om op deze manier andere mensen maar ook vooral
mezelf heel erg goed te leren kennen!
Ik heb geen behoefte aan een tweede volledige relatie. Ik heb wel de
behoefte om mij met hart en ziel te kunnen overgeven als ik in contact met iemand kom. Het gaat er dan niet om hoe ver of hoe diep dat
contact gaat. Met sommige mensen kun je onwijs lachen. Met anderen
kun je weer heel diep praten. Ik heb een heel goede vriend met wie
ik gewoon knuffel en niet meer dan dat. We hebben één keer seks met
elkaar gehad. Tenslotte vinden we elkaar leuk en dan doe je dat toch?
Maar seks past niet bij ons. Ik slaap nog wel eens bij hem, maar dan
slapen we gewoon in één bed als een soort broer en zus.
Ik koester vaker heel warme gevoelens, echt liefde, voor iemand zonder dat ik daarmee seks wil hebben. Mannen hebben dan meteen
zoiets van: ‘Oh, ze is beschikbaar. Ze is neukbaar.’ Vooral als ze weten
dat Robert en ik een open relatie hebben. Op zo’n moment voel ik me
echt ‘niet gezien’. Zo steek ik niet in elkaar. Maar als ik goed uitleg hoe
het voor mij werkt dan ontstaat er soms alsnog een mooie relatie.
Ik heb verschillende bijzondere ontmoetingen gehad met mensen
voor wie ik liefde voelde. Er bestaan voor mij geen gradaties in hoe
ik die liefde uit.

Voor sommige mensen staat polyamorie voor het uiting kunnen geven aan de verliefdheid die je voelt voor die ene andere
persoon die niet jouw vaste liefdespartner is. Toen ik verliefd
werd op Bob dacht ik een keuze te moeten maken tussen twee
mannen. Ik was opgevoed met de monogamie als norm. ‘Je
kunt niet alles hebben’ was zo’n typische uitspraak van mijn
moeder. Nu denk ik: Maar wel twee geliefden!
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Linda
Ik vind het heerlijk om te ervaren dat het mogelijk is om met mijn twee
geliefden samen te wonen. Ik ben opgevoed met het idee dat je voor
één persoon kiest, maar ik herinner mij nog goed dat er in mijn jeugd
een liedje was met de tekst: ‘Torn between two lovers, feeling like a
fool, loving both of them is breaking all the rules’. En toen dacht ik al:
hoezo is ‘breaking all the rules’? Waarom kun je niet van twee mensen
houden? Er is blijkbaar iemand verliefd op twee mannen. Waarom moet
je dan kiezen? En hoe maak je dan je keuze? Dat is toch absurd! Want
het is toch hartstikke mooi om van twee mensen te houden? En voor die
twee mannen kan dat ook heel mooi zijn. Ze hoeven voor elkaar niets
te voelen, maar ze hebben toch gemeenschappelijk dat ze allebei van
dezelfde persoon houden. Ze hebben blijkbaar allebei gezien dat die
ene vrouw een geweldig persoon is. Ze hebben dus al een geweldige
overeenkomst! Waarom zou dat nou niet kunnen?
Ik blijf het vreemd vinden dat we worden opgevoed met het idee
dat er maar één persoon in je leven kan zijn van wie je houdt. Niemand krijgt in zijn opvoeding mee dat je maar van één kind kunt
houden. Als je vijf kinderen hebt, dan vinden we het normaal dat je
van alle vijf evenveel houdt. Waarom niet van meerdere partners?
En waarom niet van beide geslachten? Dat vinden mensen vaak ook
maar raar. Niemand in onze kenniskring heeft tegen ons gezegd dat
ze het vreemd vinden of dat het gedoemd is om te mislukken dat wij
met zijn drieën samenleven. Misschien zijn er mensen geweest die het
hebben gedacht. Maar niemand heeft het uitgesproken. Wel zeggen
mensen vaak: ‘Ik zou het zelf niet kunnen.’

Er zijn ook mensen die zichzelf als polyamoreus beschouwen
maar dit niet persoonlijk in de praktijk brengen. Soms hebben ze gewoon niet twee keer een juiste persoon ontmoet of
verkeren ze in een levensfase waarin ze geen tijd hebben voor
meer dan één relatie. Zij hangen echter uit volle overtuiging
het gedachtegoed aan. Soms onderhoudt de partner met wie
ze samenleven een polyamoreuze relatie.
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Jeroen
Als ik naar een andere vrouw kijk, dan ben ik er niet mee bezig of ze
een relatie heeft of niet. Ik kijk of ik haar leuk vindt of niet. Ik ben er
niet op uit om een vrouw het hof te maken. Ik ben gewoon op zoek
naar een stuk gezelligheid. Wat ik nog wel eens te horen krijg, is dat
er door mijn toedoen relaties stuk kunnen gaan. Maar als een relatie
door een contact met mij stukloopt dan zat er iets in die relatie niet
goed. Er zijn altijd mensen die je mag. Soms ontstaat daar iets uit en
voel je meer.
Ik ontmoette eens een vrouw die zei: ‘Die Floor van jou heeft het goed
voor elkaar. Die eet mooi van twee walletjes!’ Ik denk dan: Tja, misschien is dat ook wel zo, maar wat is er eigenlijk mis mee? Wat een
waardeoordeel! Over het algemeen is het meer geaccepteerd dat een
man twee vrouwen heeft. Een vrouw met twee mannen hoort gewoon
niet.

Ten slotte zijn er polyamoristen die bewust alleen wonen, omdat ze van mening zijn dat ze alleen dan voldoende onafhankelijk kunnen zijn om onvoorwaardelijk van meerdere mensen
tegelijk te kunnen houden.
Het blad New York Magazine signaleerde in november 2005
polyamorie als trend. Onder de kop ‘The new Monogamy’
staat: ‘Een nieuwe generatie stellen maakt bewust afspraken
over gelegitimeerd vreemdgaan om het leven een beetje spannend te houden.’ De sleutelkenmerken van polyamorie zijn
open communicatie, eerlijkheid en respect voor elkaar. Als er
sprake is van meerdere liefdesrelaties dan hebben alle betrokkenen kennis hiervan en ermee ingestemd. Er is geen sprake
van leugens en bedrog, van stiekeme verhoudingen of geheime
afspraakjes.
Geheimen tussen jou en je partner zorgen ervoor dat je verwijderd raakt van elkaar. Bij polyamorie gebeurt precies het
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omgekeerde. Juist door open te praten over de gevoelens die je
voor een ander hebt en te praten over de behoefte die je voelt
om daar iets mee te doen, kom je dichter bij elkaar. Door jezelf
helemaal te laten zien zoals je bent en door elkaar onvoorwaardelijk te accepteren gaat de liefde stromen.
Ik heb samen met mijn echtgenoot Marnix beide varianten,
vreemdgaan en polyamorie, mogen ervaren. Voor mij is open
communicatie en volledige eerlijkheid over wat ik voel en wat
ik wil in het vervolg de enige weg!

POLY JARGON
De term polyamorie wordt al sinds de jaren ’60 incidenteel gebruikt. Polyamorie krijgt meer inhoudelijke betekenis wanneer
Jennifer Wesp in 1992 de eerste polyamorie nieuwsgroep op internet opricht. Langzamerhand ontstaat een nieuwe terminologie om het discussiëren over polyamorie te vereenvoudigen.
De polyamorist is iemand die de polyamorie levenshouding
aanhangt en zich ernaar gedraagt. Vaak wordt polyamorist afgekort tot ‘poly’. Weet je niet zeker of je poly bent maar wil je
er wel graag achter komen of het iets voor jou is? Dan ben je
polynieuwsgierig. Je bent benieuwd of jij poly bent en wilt dit
nader onderzoeken.
Om de vorm van een relatie nader te omschrijven, wordt onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire
relaties. Wanneer sprake is van een sterke, langdurige verbondenheid tussen twee partners, waarbij men elkaar min of meer
als familie beschouwt, dan is sprake van een primaire relatie.
Vaak leeft men samen of is men getrouwd en is er een gezamenlijke financiële huishouding. Soms wonen drie mensen samen die onderling primaire relaties met elkaar onderhouden.
Ook alleenwonenden kunnen met meerdere personen tegelijk
een primaire relatie onderhouden.
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Wanneer sprake is van een langdurige liefdesrelatie waarbij
men apart leeft en elkaar eerder beschouwt als goede vrienden
dan familie, dan spreekt men van een secundaire relatie.
Ik heb met Marnix een primaire relatie en met Peter een secundaire relatie. Mijn situatie is duidelijk. Met Peter deel ik
vooral heel veel genieten van elkaar en met elkaar. De bijbehorende kosten delen we. Met Marnix deel ik, naast genieten,
een huishouding, financiën en de zorg voor drie kinderen.
Soms willen mensen graag hun secundaire relatie laten ontwikkelen tot een tweede primaire relatie. In de praktijk komt
dit (nog) weinig voor.
Lara
Zo’n twee maanden geleden realiseerde Bastijn zich dat hij de relatie
met mij op deze manier niet meer trok. Hij vond het moeilijk. Hij is
voorstander van een open relatie maar hij wilde niet een secundaire
partner zijn voor mij. Hij is dertiger. Hij wil uiteindelijk een gezin stichten en kinderen krijgen. Dat kan hij niet met mij. Omdat hij op mij
verliefd is, richtte hij zich op mij. Dat hield hem tegen om op zoek te
gaan naar een vrouw met wie hij dat gezin wel kon stichten. Hij stond
niet open voor andere vrouwen. Achteraf vertelde hij me: ‘Onbewust
hoopte ik misschien toch dat je voor mij zou kiezen.’ Dat is ook wel
een beetje mijn schuld. Ik had hele fantasieën waarin ik samen met
Bastijn en Justin voor het altaar sta. Waarin we gewoon met zijn allen samenwonen en waarin ik kinderen van mijn beide mannen krijg.
Ik zie dat nog steeds wel gebeuren, maar Justin heeft daar andere
ideeën over.

Is er sprake van een secundaire relatie met een partner die
reeds een primaire relatie en een gezin met iemand anders
heeft, dan neemt de secundaire partner soms een plaats binnen de familie in die te vergelijken is met die van een oom of
tante.
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Ten slotte onderscheiden we de tertiaire relatie. Hiervan is
sprake als twee geliefden elkaar slechts af en toe zien of wanneer de relatie slechts van korte duur is. Het contact is intiem,
maar men speelt een niet erg belangrijke rol in elkaars leven.
Isabel
Ik heb één dag een liefdesrelatie gehad met Erik. Dat is zo’n schatje!
Ik was bevriend met zijn vrouw Kitty. Kitty en Erik hebben een open
relatie. Zij wonen aan de andere kant van Nederland. Via Kitty raakte
ik in contact met Erik en het klikte. We mailden en telefoneerden regelmatig met elkaar. Afgelopen zomer is hij een dagje naar mij toegekomen. Het was een prachtige, stralende zomerdag. Robert was een
week op vakantie met de jongens. Ik had vrij genomen en had die
dag helemaal voor mezelf. Het was een echte zomeridylle van één
dag. Samen zwemmen, samen in het gras liggen en samen vrijen.
Het was heel mooi. De lengte van een relatie zegt helemaal niets over
de betekenis en de diepte ervan. Het was geweldig om deze dag met
elkaar te beleven. Deze dag heeft voor ons allebei veel betekend. We
hebben elkaar daarna niet meer gezien, maar we spreken elkaar nog
steeds elke week. Het is gewoon goed zoals het is.

Niet iedereen zal zijn eigen situatie eenvoudig in een van deze
hokjes kunnen plaatsen. Dat hoeft ook niet. Met het beschrijven van deze relatievormen wil ik vooral laten zien dat polyamoreuze relaties in verschillende varianten mogelijk zijn. Of
een relatie primair, secundair of tertiair is, zegt helemaal niets
over hoe belangrijk je voor iemand bent of over de diepte van
de gevoelens. Het is niet bedoeld om er een hiërarchie in partners mee aan te geven. Het geeft een globale indicatie van de
manier waarop je met je partner samenleeft.
De termen primair, secundair en tertiair worden ook wel gebruikt om een gevoelsmatig verschil uit te drukken. Met de
term primair duid je aan waar jouw basis ligt. Daar begint
het voor jou. De secundaire relatie is ervan afgeleid. Het gaat
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om een plaatsbepaling, geen waardeoordeel. Secundaire relaties kunnen primaire relaties worden en omgekeerd. Polyamoreuze relaties zijn dynamisch.
Wanneer drie mensen aan elkaar verbonden zijn middels liefdesrelaties spreekt men van een driehoeksrelatie. We onderscheiden twee soorten driehoeksrelaties. Wanneer sprake is
van een liefdesrelatie tussen alle drie de personen dan noemen
we het een triade of triangle. We spreken van een V-relatie
als één persoon een liefdesrelatie heeft met twee andere personen. Deze twee andere personen hebben samen geen liefdesrelatie.
Een laatste term die onlosmakelijk verbonden is met polyamorie is jalief. Jaloers is ons allemaal bekend. Jalief is de tegenhanger van jaloers. Het jaliefgevoel is een euforisch vreugdegevoel dat je voelt wanneer je echt blij bent over het geluk van
iemand anders. Tot voor kort bestond er in het Nederlands
geen woord voor dit euforische vreugdegevoel. In hoofdstuk
zes ga ik nader in op het jaliefgevoel.

VOOR WIE IS POLYAMORIE WEGGELEGD?
Vaak wordt polyamorie, net als homoseksualiteit of biseksualiteit, gezien als een geaardheid; iets dat je bent of niet bent. Ik
denk echter dat ieder mens het oorspronkelijk in zich heeft om
gelijktijdig van meerdere mensen te kunnen houden. De mens
is biologisch gezien niet monogaam, dat mag onderhand wel
duidelijk zijn. Verder is er geen limiet aan de hoeveelheid liefde
die je kunt geven. Net zoals ik voor alle drie mijn kinderen veel
liefde voel is een mens ook in staat om voor meerdere partners
veel liefde te voelen. Liefde kun je onbeperkt uitdelen.
Niet ieder mens zal de keuze maken voor polyamorie, want
polyamorie werkt niet voor iedereen. Ook zijn er mensen die
zo veel zijn tekort gekomen in hun prille leven, dat ze nooit
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aan het geven van liefde zullen toekomen. Puur omdat ze dat
vermogen niet in zich hebben. Het zijn mensen die niet goed
in hun vel zitten. Zij missen iets en dat gevoel hebben ze ook.
Zij gaan getekend door het leven met dat gemis.
Lara
Ik ben helemaal niet tegen monogamie. Ik denk dat voor veel mensen
monogamie beter werkt dan een open relatievorm zoals polyamorie.
Veel mensen denken dat polyamorie een gemakkelijke ‘uitweg’ is naar
meer dan één relatie. Maar het kan juist complexer worden, wanneer
de zekerheden en duidelijke afbakeningen die in monogamie voorkomen, wegvallen.

Kiezen voor polyamorie is niet de gemakkelijkste weg. Over
het algemeen geven mensen met ervaring aan dat het absoluut de moeite waard is. Als argument voor polyamorie wordt
genoemd dat de weg van de monogamie ook niet eenvoudig is
om te bewandelen.
De mens heeft een sterke behoefte aan veiligheid en geborgenheid. De Maslow piramide3 laat een hiërarchie zien in menselijke behoeften. Veiligheid en geborgenheid bevinden zich in
de tweede laag van de piramide. De eerste laag bevat lichamelijke behoeften zoals eten en drinken. Niet iedereen zal zich
voldoende veilig voelen bij een polyamoreuze relatie. Zoals
mijn goede vriendin Lisette, getrouwd met Hugo, me onlangs
tijdens een etentje toevertrouwde: ‘Ik zou zelf de vrijheid wel
willen hebben om met één of meer andere mannen een relatie
erbij te starten. Ik zou het echter niet kunnen verdragen, wanneer Hugo een relatie met een andere vrouw zou hebben. Daar
ben ik veel te jaloers voor. Ik hou mijn dochters altijd voor
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat dan ook een ander
niet”. Dus begin ik er zelf ook maar niet aan.’
Er kunnen vele andere redenen zijn om geen polyamoreuze
relaties te ambiëren. Bijvoorbeeld omdat je niet houdt van een
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intens leven. Of je houdt niet van seks. Je hebt er gewoon geen
behoefte aan. Of de lasten lijken jou zwaarder dan de lusten.
Liefde kun je onbeperkt schenken. De hoeveelheid tijd en geld
die je aan je geliefden kunt besteden, is echter beperkt. Tijd en
geld kun je maar één keer uitgeven. Heb je wel tijd voor meer
dan één liefdespartner? De tijd die je aan deze partner gaat besteden, zul je ergens anders vandaan moeten halen. Hetzelfde
gaat op voor geld.
Olivia en Sander
Olivia: Ik werk zes dagen per week. Sander zorgt dan in mijn huis voor
ons kind. Als ik thuis ben, dan is hij weg en zorg ik weer voor Roy. Wij
slapen vrijwel elke nacht samen. Verder gaat Roy twee dagen per week
naar een crèche.
Sander: Of Olivia nou naar de EHBO-cursus gaat of naar een vriend
maakt voor mij niet uit. In beide gevallen is ze er gewoon niet. We
overleggen altijd of het kan. Tenslotte moet er altijd iemand op Roy
passen. We kunnen niet allebei zomaar weg.

Een aantal eigenschappen die een mens goed kan gebruiken,
als hij of zij de weg van de polyamorie wil inslaan, zijn volgens
Deborah Anapol4:
1. Een talent voor intieme relaties
2. Een hoge zelfachting
3. Goed kunnen multitasken
4. Houden van intensiteit
5. Houden van verscheidenheid
6. Goed ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden
7. Flexibel, creatief en spontaan
8. Een positieve houding tegenover seks
9. Een onafhankelijke opstelling
10. Teamgeest
11. Willen werken aan persoonlijke en spirituele groei
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Zelf voeg ik nog een twaalfde karakteristiek toe waar ik uit
eigen ervaring tegenaan gelopen ben. Dat is:
12. Geduld

Een talent voor intieme relaties
De ene mens gaat het gemakkelijker af dan de andere om dicht
bij een ander mens te komen. Ben jij gemakkelijk in staat om
affectie te geven en te ontvangen? Kun je je gemakkelijk inleven in andere mensen? Leef je snel mee met iemand anders?
Hou je ervan om lief en leed met andere mensen te delen? Is
dat het geval, dat heb je een talent voor intieme relaties. Zonder dit talent kan het al een strijd worden om zelfs maar één
intieme relatie voor elkaar te krijgen. Mensen, gezegend met
dit talent, zijn in staat om hun hart open te stellen voor meerdere mensen, zonder dat dit meteen allerlei negatieve effecten
met zich meebrengt.
Loes
Volgens Richard is mijn grote charme dat ik altijd zo vreselijk geniet
van contact met mensen. Zet de meest introverte mensen maar bij mij
aan tafel en aan het eind van de avond heb ik echt contact gelegd
met die mensen.

Een hoge zelfachting
Je hebt een heleboel zelfvertrouwen nodig om in staat te zijn
om je geliefden met anderen te delen. Je zult zelfs zo veel vertrouwen in jezelf moeten hebben dat jouw eigenwaarde niet
afhangt van de acceptatie door de ander. Het is bijna een automatisme dat jij jezelf gaat vergelijken met andere geliefden
van jouw geliefde. Accepteer jij jezelf echter helemaal zoals je
bent, en weet je wat je waard bent, dan hoef je de concurrentie
met andere geliefden niet meer aan te gaan. Jij weet dan dat
jij, precies zoals je bent, waardevol genoeg voor de ander bent
om jullie relatie te continueren. Verder is het belangrijk om te
begrijpen en te accepteren dat jij niet in alle opzichten die er
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bestaan de meest optimale aanvulling op jouw partner bent.
Het is namelijk onzin om te denken dat één persoon de ander
op alle fronten optimaal aanvult. Ieder mens vult een ander
mens weer op zijn eigen unieke wijze aan en zal op een eigen
wijze waardevol voor iemand zijn.
Als je zelfachting hoog genoeg is zodat je in staat bent om
naar het voorgaande te handelen, dan pas zul je in staat zijn
om te accepteren dat jouw geliefde(n) ook polyamoreuze relaties aangaat/aangaan, zonder dat je last krijgt van een bovenmatige, allesoverheersende angst om dat wat je hebt kwijt te
raken.
Tegenover dit alles staat dat het aangaan van polyamoreuze
relaties ook kan bijdragen tot een hogere zelfachting (zie ‘De
geneugten van liefdevolle seks’). Ik hou erg van sauna’s. Het
ontspannende effect vind ik heerlijk. Met Peter ben ik voor
het eerst van mijn leven naar een gemengde sauna gegaan.
Ik durfde dat nooit. Hij heeft mij voldoende zelfvertrouwen
gegeven om mij tussen vreemde mannen en vrouwen letterlijk
te durven blootgeven. Op mijn 41e ben ik van mijn preutsheid
afgeholpen. Ik ben eindelijk tevreden met mijn eigen lichaam.
Peter heeft mij hierbij liefdevol geholpen.

Goed kunnen multitasken
Sommige mensen kunnen het beste verschillende taken ‘tijdsvolgordelijk’ na elkaar uitvoeren. Anderen vinden het gemakkelijk om taken gelijktijdig naast elkaar uit te voeren, hierbij
switchend van de ene taak naar de andere zodra het nodig is.
Als je gemakkelijk kunt switchen van het ene proces, die ene
taak of een veranderde vraag naar een andere, dan beschik je
waarschijnlijk ook over de capaciteit om te kunnen switchen
van de ene persoon naar de andere, zonder dat je daarbij in de
problemen raakt.
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Houden van intensiteit
Meerdere gelijktijdige partners betekent meer activiteiten,
meer interesses, meer seks, meer veranderingen, meer interacties, meer coördinatie, meer van alles! Intieme betrokkenheid
bij meer mensen betekent dat er altijd wel ergens iets aan de
hand is. Daar staat tegenover dat je misschien wat vaker de
kans krijgt om tijd alleen door te brengen, wanneer je partner
zich met een andere partner bezighoudt.
Als je met meerdere intieme relaties tegelijk tijd doorbrengt,
dan zul je ervaren dat dit weer een zekere intensiteit van zichzelf meebrengt. Wanneer je hier niet van houdt, is het wellicht
beter om monogaam te blijven.
Jeroen
Ik denk dat in wezen ieder mens het vermogen heeft om van meerdere mensen tegelijk te houden. Maar niet iedereen zal in staat zijn
om daar goed mee om te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die
een haat-liefdeverhouding hebben met veranderingen. Een nieuwe
relatie betekent veranderingen en dat kost veel energie. Dingen opbouwen kost energie. Relaties betekenen investeren en bouwen.

Houden van verscheidenheid
Elke groep of familie zal moeten leren omgaan met de verschillen die de verschillende unieke personen binnen zo’n groep of
familie met zich meebrengen. Als je daar moeite mee hebt en
je wilt het liefst dat iedereen zich gedraagt zoals jij dat graag
ziet, dan zul je je eigen frustratie alleen maar vergroten wanneer je het aantal intieme relaties uitbreidt. Polyamorie biedt
met name plezier, als je ieders eigen unieke persoonlijkheid
herkent, accepteert en zelfs eert.

Goed ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden
Het onderhouden van meerdere gelijktijdige intieme relaties
kan het leven emotioneel behoorlijk complex maken. Hoe beter je vaardigheden zijn op het gebied van begrijpen van an-
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dermans gedrag, het ontwikkelen van goede relaties, omgaan
met lastige mensen, omgaan met conflicten, iets aanleren en
sociale vaardigheden zoals communiceren, des te gemakkelijker zul je de problemen, die ongetwijfeld zullen ontstaan, kunnen herkennen en oplossen. Goed kunnen communiceren is
een randvoorwaarde voor succesvolle polyamorie.

Flexibel, creatief en spontaan
Als je met zijn tweeën bent, dan kun je nog een soort zekerheid voelen en gedrag van een partner voorspellen. Wanneer
er sprake is van meerdere intieme relaties, dan ontstaan soms
situaties die je eigenlijk nog het beste als chaos kunt omschrijven. Hevige verliefdheid heeft kenmerken van een verslaving.
Je kunt afspraken maken over hoe met elkaar om te gaan. In
de praktijk zal blijken dat het niet altijd zo werkt. Polyamorie
zal waarschijnlijk gevoelens van bedreiging teweeg brengen
voor degenen die een sterke behoefte aan controle hebben.
Flexibiliteit, een creatieve geest en in staat zijn om spontaan
te reageren zijn eigenschappen, die zullen helpen om met de
onzekerheid, de chaos overweg te kunnen.
Jeroen
Van principiële zaken moet je een punt maken, maar voor praktische
dingen moet je gewoon een oplossing bedenken. Denk in mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld het feit dat ik heb besloten om dichter bij
Floor en Mark te gaan wonen. Zodat we gemakkelijker tegen elkaar
kunnen zeggen: ‘Kom even een uurtje langs.’ Momenteel hebben we
anderhalf uur reistijd als we elkaar willen zien. Het is voor mij zeker
geen ‘moeten’ om te verhuizen. Het is nu ook gewoon prima zoals het
is. Hoe sterker je vasthoudt aan dingen die geen realiteit zijn, hoe
moeilijker je de situatie maakt. Als je iemand bent die graag vasthoudt aan bepaalde zaken, dan moet je aan zo’n relatie als ik met
Floor heb niet beginnen. Stel je gewoon ﬂexibel op.

Wanneer ik een afspraak maak met Peter dan zijn er niet twee
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agenda’s maar vijf (!) om rekening mee te houden. Namelijk
de agenda’s van mijzelf, Julia, Katy, Marnix en Peter. Een
flexibele opstelling van meerdere partijen is soms nodig om
überhaupt tot een afspraak met hem te kunnen komen. We
geven elkaar zonodig de ruimte om afspraken tot op het laatste moment te wijzigen.

Een positieve houding tegenover seks
Vaak bevat een intieme relatie seks. Meerdere intieme relaties
betekent dat het gebied waarin je seksueel actief bent zich zal
uitbreiden. Er kunnen allerlei redenen zijn om dit te prefereren. Bijvoorbeeld als je biseksueel bent, een groot libido hebt
of wanneer het seksueel wat minder goed klikt met je huidige
partner en je op zoek bent naar een compensatie daarvoor. In
elk geval zul je je niet comfortabel voelen met deze uitbreiding, wanneer jij niet in staat bent om jouw eigen en jouw
partners seksualiteit helemaal te accepteren zoals het is.

Een onafhankelijke opstelling
Polyamorie geeft je de mogelijkheid om eerlijk uit te komen
voor jouw verlangens. Als het belangrijk voor jou is om jouw
eigen identiteit te handhaven, dan voel je je waarschijnlijk
comfortabeler in een relatie, waarbij de mogelijkheid openstaat om intieme relaties aan te gaan ter aanvulling op je eerste relatie. Je hoeft dan namelijk niet te doen alsof je bepaalde
verlangens niet hebt. En je hoeft er ook niet stiekem aan toe te
geven. Je mag gewoon jezelf zijn.

Teamgeest
Volgens Stephen Covey5 ontwikkelt de mens zich van afhankelijkheid via onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Als pasgeboren baby zijn we volledig afhankelijk van
anderen. In de loop van de jaren worden we steeds onafhankelijker (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en financieel), en
uiteindelijk zijn we in staat om voor onszelf te zorgen.
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In ons groeiproces staat afhankelijkheid voor jij: jij zorgt voor
mij, het is jouw schuld als ik faal…
Onafhankelijkheid staat voor ik: ik doe het, ik ben verantwoordelijk, ik kan kiezen.
Wederzijdse afhankelijkheid staat voor wij: wij doen het; wij kunnen samenwerken; wij vormen een team; als wij onze krachten
bundelen, kunnen we iets beters realiseren.
Onafhankelijkheid is een belangrijke verworvenheid, maar
niet de eindfase van het rijpingsproces. Vaak wordt het echter
gekoesterd als ideaal. Onafhankelijk denken is niet erg zinvol
in een wereld waar alles met elkaar samenhangt. Wederzijdse
afhankelijkheid betekent dat je weliswaar onafhankelijk bent,
maar dat je samen met anderen meer kunt bereiken dan in je
eentje.
Wanneer je onafhankelijkheid van geest weet te combineren
met een teamgeest, waarbij je in staat bent om te werken aan
win-winsituaties voor de groep van betrokkenen als geheel,
en waarbij je tevens de langetermijnwinst voor ogen weet te
houden, dan ben je een goede kandidaat voor polyamorie.
Sophia
Stel dat ik iets wil wat Victor moeilijk vindt. Wij hebben dan een heel
simpele, snelle manier om te checken wat we moeten doen. Dat noemen we de Som. Wij gaan uitrekenen hoe we de grootste hoeveelheid gemeenschappelijk geluk kunnen bereiken. We proberen echt
om de Som te bepalen. Daaraan kunnen wij alles toetsen. Als er andere
mensen bij betrokken zijn, worden hun belangen ook meegewogen.
Welke beslissingen kunnen we het beste nemen zodat het totale geluk
zo groot mogelijk is. Op deze manier kun je iets accepteren dat een
beetje moeilijk is maar voor de ander heel veel betekent. Het individuele belang laat je hiermee los. Wij kijken naar de totaalopbrengst
voor de groep als geheel. Wij kijken naar de grootste hoeveelheid
gemeenschappelijk geluk.
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Willen werken aan persoonlijke en spirituele groei
Wanneer je de uitdaging aangaat om gelijktijdig meerdere intieme relaties op te bouwen, dan brengt dit, zeker in het begin,
een versnelling van jouw persoonlijke ontwikkeling teweeg.
Katja, Willem en Hans
Willem: De relatie van Katja met Hans heeft opgeleverd dat het contact tussen Katja en mij intensiever is geworden. We hebben het laatste jaar veel geïnvesteerd in elkaar en dat heeft geleid tot een verdieping van onze relatie. Voor die tijd waren we druk bezig met de
opvoeding van de kinderen en met nieuwe opleidingen en bleef er
minder tijd over voor ons samen. We bleven hangen in datgene dat
we kenden. Er was weinig sprake meer van persoonlijke groei. Dat is
nu weer teruggekomen.

Gebieden waarop je persoonlijk minder goed functioneert,
worden via intieme relaties snel zichtbaar. Jaloezie wijst jou
op onvervulde verlangens die jij geleerd hebt te onderdrukken. Dit kun je oppakken als een bedreiging of als een kans. Je
kunt het zichtbaar worden van jouw onderdrukte gedrag als
kans benutten om aan jezelf te werken.
Marion
Het mooie van een open relatie is dat je de confrontatie met jezelf wel
aan móét. Je kunt niet zomaar dingen ontwijken of gedrag van jezelf
goedpraten. Je komt jezelf onherroepelijk tegen. Is het niet bij de ene
partner dan is het wel bij de andere. Je wordt gedwongen om te kijken wat er aan de hand is. Waar haal jij je zelfvertrouwen, je gevoel
van eigenwaarde vandaan? Mijn wereldreis is voor mij een heel belangrijke periode in mijn leven geweest om dicht bij mezelf te komen.

Naast de groei in functioneren brengt een nieuwe relatie vaak
met zich mee dat je nieuwe interesses gaat ontwikkelen, afgestemd op jouw nieuwe partner. Je interesseert je voor datgene
wat hij of zij ook leuk vindt.
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Bob is een fanatiek fietser. Hij doet aan wielrennen en mountainbiken. Hij heeft mij geënthousiasmeerd om het mountainbiken eens te proberen. Na een paar tochten heb ik mijn eigen
fiets aangeschaft. Sindsdien is mountainbiken een van mijn
grote passies. Het feit dat Bob van fietsen houdt en wij dit
misschien ooit samen zouden kunnen gaan doen, inspireerde
mij. Fietsen bleek echter ook 100 procent mijn sport te zijn.
Twintig jaar geleden fietste ik regelmatig en met veel plezier.
Via Bob heb ik een oude passie herontdekt. Na een jaar is het
wielrennen erbij gekomen. Bob behoort als liefdespartner tot
mijn verleden, maar mijn leven is voor mij ondenkbaar geworden zonder mijn mountainbike en racefiets.

Geduld
Polyamorie betekent dat je opereert in alle openheid en eerlijkheid, en met toestemming van alle betrokkenen. Wanneer je
al een relatie hebt en je wilt een nieuwe relatie met een ander
persoon aangaan, dan kan het gebeuren dat jij sneller wilt dan
waar een van jouw partners op dat moment aan toe is. Het
gevolg is dat je op zo’n moment jouw tempo moet aanpassen
aan dat van jouw partner(s). Volg in principe het tempo van
de langzaamste.
Katja, Willem en Hans
Katja: Het is al een paar keer bijna uit geweest met Hans. We zijn namelijk allebei best koppig.
Hans: Het had ook te maken met de snelheid waarmee alles ging.
Willem: Als het aan Katja lag, dan hadden we zeven maanden geleden
al samengewoond met zijn drietjes.
Hans: Ik moet nog heel wat verwerken van mijn vorige relatie. Ik ben
met Nicoline zo’n 25 jaar samen geweest.

Er kunnen soms maanden, misschien wel jaren, overheen gaan,
voordat echte acceptatie door alle betrokkenen is bereikt.
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Loes
Richard gunde mij Siebo in het bestaan en dat ik heel veel van hem
mocht houden. Maar hij heeft tot de laatste snik moeite gehad met
onze seksuele relatie.

Wil je polyamorie als levensfilosofie volgen, dan is geduld een
heel belangrijke eigenschap. Als je verliefd bent, dan wil je
graag hier en nu helemaal voor elkaar gaan. Op korte termijn
lijk je misschien beter af te zijn door aan de verliefdheid toe te
geven en te doen wat zo natuurlijk voelt met je nieuwe partner. Het is echter mijn absolute overtuiging dat je op lange
termijn beter af bent door je eerste partner de tijd te geven om
tot afspraken te komen, waarmee jullie allebei kunnen leven.
Uitgangspunt is natuurlijk dat je de relatie met jouw eerste
partner waardevol genoeg vindt om deze te continueren; dat
er sprake is van liefde.

DE MEERWAARDE VAN MEERDERE RELATIES
Wat maakt een liefdesrelatie waardevol? Volgens Dr. Phil6 is
de kwaliteit van een relatie recht evenredig aan de mate waarin deze is gebaseerd op een solide onderliggende vriendschap,
en beantwoordt aan de behoeften van de twee mensen die erbij
betrokken zijn.
Een mens heeft vele behoeften die hij via liefdesrelaties vervult. Het is een utopie om te verwachten dat één partner al
jouw intieme behoeften weet te vervullen. Een tweede relatie
biedt jou de mogelijkheid om jouw behoeften te laten vervullen die binnen je eerste relatie niet of onvoldoende aan bod
komen en die toch voor jou heel wezenlijk zijn.
Sophia
Ik vind het verschrikkelijk interessant om een nieuw mens te leren
kennen. Zeker een mens zoals Bart. Hij is intelligent en heeft gevoel
voor humor. Hij is een mens waaraan heel veel te beleven is. Boven-
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dien is hij gek op me en dat is heerlijk om te ervaren. Verder doe ik
met Bart heel andere dingen dan ik met Victor doe. Bart is een heel
ander mens. Mijn relatie met Bart biedt mij de mogelijkheid om dingen te beleven die ik niet zou beleven als ik geen relatie met hem zou
hebben. Het biedt de mogelijkheid om heel veel te leren en uit te zoeken. Het gaat gewoon allemaal dubbel. Onze relatie is nog heel pril. Ik
vind het heel interessant om opnieuw te ervaren wat er allemaal bij
komt kijken, als je weer zo’n nieuwe relatie opstart.

Lara
Ik word soms een beetje gestoord van die mensen om me heen die
altijd maar met seks bezig zijn. Vaak denken mensen dat je een open
relatie hebt, omdat je seks met andere mensen wilt hebben. Maar
daar gaat het me helemaal niet om. Ik knap erop af als mensen deze
houding hebben. Het is moeilijk om hen uit te leggen wat nou precies
de meerwaarde van een extra liefdesrelatie is. Voor mij is de grote
meerwaarde van het aangaan van andere intieme relaties dat ik mij
veel sterker kan ontplooien. Het contact met iemand met wie je een
intieme relatie hebt, is veel dieper dan met een gewone vriend of
vriendin. Het is echt een intense relatie. In elke liefdesrelatie kom je
andere facetten van jezelf tegen. Ik vind het de ultieme manier om
mijzelf te ontplooien. Bij Bastijn voel ik mij een andere Lara dan bij
Justin. Die andere Lara zit net zo goed in mij. Bij één vaste relatie loop
je het risico om te komen vastzitten in je eigen patronen. Meerdere
liefdesrelaties houden je scherp. De meerwaarde is bovendien dat ik
mij op deze manier heel erg gelukkig voel. Dat geldt ook voor Justin.
En ik vind het heerlijk om Justin gelukkig te zien!

Linda
De meeste mensen zijn opgevoed met het idee ‘je krijgt een vriend,
je gaat trouwen en je krijgt kinderen’. Het is dan best moeilijk om
je voor te stellen hoe het is om van meerdere mensen te houden.
Mensen denken vaak dat het hoogst haalbare is, dat je heel gelukkig
wordt met één persoon. Kinderen zijn dan nog een leuke toevoeging.
Je kunt je van tevoren niet voorstellen hoe gelukkig je je voelt als je
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van meerdere mensen houdt. Net als bij kinderen krijgen. Het geeft
zo’n enorme verrijking! Iemand kan je dat vertellen en dan zeg je:
“Ja, ik kan me dat voorstellen.” Maar hoe het voelt, is niet uit te leggen. Je weet het pas als je het ervaart.

Dr. Phil6 onderscheidt vier categorieën van behoeften: Emotionaliteit, Lichamelijkheid, Spiritualiteit en Veiligheid. Zelf
voeg ik nog een vijfde categorie toe, namelijk Intellectualiteit
of Geestelijke verbondenheid.
Aan de hand van een aantal voorbeelden laat ik zien hoe mijn
(ex-) partners hier allen op hun eigen unieke wijze bij mij in
voorzien.
Marnix is mijn rustpunt in mijn leven, mijn vaste baken in
roerige tijden. Hij biedt mij die veilige omgeving vanwaaruit
ik mijn leven leef. Hij is mijn tegenpool en handrem wanneer
ik weer eens doordraaf met onverantwoorde doch avontuurlijke voorstellen. En dat is goed. Intellectueel daagt hij mij regelmatig uit met discussies over wat er gaande is in de wereld.
Wij vullen elkaar op een aantal fronten heel goed aan. Ik heb
altijd een sterke behoefte gehad om mijzelf te ontwikkelen,
zelfstandig te zijn en mijn eigen brood te verdienen. Zijn werk
en ambitieniveau laten toe dat ik naast ons drukke gezinsleven
voldoende ruimte heb voor een eigen carrière. We hebben de
taken rondom huishouding en kinderen op een gelijkwaardige
manier verdeeld. We zijn naadloos op elkaar ingespeeld. Bovendien hebben wij een sociaal leven en een gemeenschappelijk verleden van twintig jaar samen. We hebben vele mooie,
maar ook verdrietige momenten samen meegemaakt. Dat
schept een enorme verbondenheid. Onze verbondenheid is
levenslang, want we hebben drie prachtige kinderen samen.
De vakanties samen zijn altijd heerlijk. Met skiën zijn we aan
elkaar gewaagd. Wij houden ervan om samen uit te gaan en
goede restaurants te bezoeken. En ik geniet er na twintig jaar
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nog steeds van om ’s avonds met Marnix lekker bij een glaasje
wijn onze belevenissen van die dag door te praten. Marnix is
voor mij de ideale partner om mee samen te wonen en onze
kinderen op te voeden.
Wanneer ik Bob leer kennen, bestempelt hij mij als een oppervlakkig persoontje. Ik heb me nooit beziggehouden met de zin
van het leven. Op advies van Bob lees ik De Celestijnse belofte
van James Redfield7. Ik herken veel hierin. Vanaf dat ogenblik
verdiep ik mij verder in spiritualiteit. Na vijf jaar zijn Bob en
ik gelijkwaardige gesprekspartners geworden en stimuleren
we elkaar in onze spirituele ontwikkeling. We spreken spiritueel gezien dezelfde taal. Ik geniet intenser van het leven en
weet het leven nog beter naar mijn hand te zetten dan ik al
deed. Ik accepteer veel gemakkelijker dingen die zijn zoals ze
zijn. Ik heb meer balans in mijn leven gevonden.
Ook intellectueel dagen Bob en ik elkaar uit. We zijn werkzaam in hetzelfde vakgebied, maar beschikken over verschillende competenties. Dat maakt het boeiend om elkaar de spiegel voor te houden en te laten zien wat onze professionele besluiten en gedragingen voor invloed hebben op het resultaat
en op onze werkomgeving.
Dankzij mijn relatie met Bob is mijn intellectuele en spirituele
ontwikkeling de afgelopen vijf jaar in een versnelling gegaan.
Dankzij Bob heb ik het fietsen herontdekt als passie. Daarnaast heb ik het genot mogen beleven van het uiten van onze
diepe verbondenheid met elkaar via seks. De liefdesenergie die
dat oplevert, heeft mij uiteindelijk doen besluiten om mijn monogame denken en handelen vaarwel te zeggen. Ik wil me voor
een dergelijke energiebron niet voor de rest van mijn leven tot
één partner beperken.
Peter biedt mij het stukje avontuur in mijn leven waaraan ik
ook behoefte heb. Hij gaat mij leren waterskiën… Oeps! Durf

84



Polyamorie, een oude behoefte in een nieuw jasje



ik dat wel? Hij gaat het feestbeest in mij wakker schudden. Ik
heb dit jaar voor het eerst van mijn leven carnaval gevierd.
Met Peter. Ook het samen met hem ontdekken en ontwikkelen
van mijn seksualiteit voelt voor mij als één groot avontuur.
Dankzij Peter voel ik me weer op en top een begerenswaardige
vrouw. Verder zijn we alle twee bezig met ondernemersschap.
Het is geweldig interessant en leerzaam om van elkaar te zien
hoe we het aanpakken. Ten slotte zijn we allebei behoorlijk
dominant van karakter en laat hij af en toe trekjes zien van
de stijfkoppige Achterhoeker die in hem zit. Ik beschouw het
als een uitdaging voor mijn communicatieve vaardigheden om
dingen bij hem op een prettige manier voor elkaar te krijgen.
De cursus ‘Inzicht in invloed’ die ik ooit vanuit mijn werk
mocht volgen, komt hierbij goed van pas!
Ik hou erg van knuffelen. Marnix steekt zo niet in elkaar. Hij
is gewoon niet zo. Ik accepteer dat. Marnix heeft andere waardevolle eigenschappen die hem voor mij helemaal de moeite
waard maken. Peter heeft een hoog knuffelgehalte. Nu pas voel
ik dat ik dit heel lang heel erg heb gemist. Ik lijk wel met een
inhaalslag bezig te zijn. Als Peter in mijn buurt is, dan kan ik
mijn handen niet van hem afhouden.
Ik voel mij veilig bij zowel Marnix als Peter. Zij houden zich
aan gemaakte afspraken. Ik mag fouten maken en er is ruimte
voor meningsverschillen. Ik kan gewoon mezelf zijn.
Isabel
In een bepaalde periode in mijn leven ging het heel slecht met mij.
Robert had in die tijd echt de behoefte om af en toe luchtig contact te
hebben met mensen. Hij had twee goede vriendinnen waar hij regelmatig ’s avonds of in het weekend naartoe ging. Vriendinnen zeiden
tegen me: ‘Vind jij het goed dat hij een hele avond naar een andere
vrouw gaat?’ Ik had dan zoiets van: ‘Euh, ja…’ De reactie was steevast: ‘En als ze dan verliefd worden?’ Ik reageerde weer met: ‘Tja…
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En?’ Vriendinnen vonden het dom van mij. ‘Je laat toch je man niet
naar een andere vrouw gaan?’ Maar ik wist heel goed wat Robert en
ik hadden en waaraan hij behoefte had. Met Marie-Cécile, een van die
twee vrouwen, heeft hij nooit lichamelijk contact gehad, maar wel een
heel diep geestelijk contact. Dat was belangrijk voor hem. Net zoals
het voor mij ook heel belangrijk was dat ik mijn diepe kant kon uitdiepen zonder dat ik me schuldig hoefde te voelen. Want Robert vond
het op een gegeven moment vervelend om zulke diepe gesprekken
met mij te voeren.
Toen Robert en ik trouwden, was ik de tweede vrouw in zijn leven met
wie hij seks had. Toen hij 32 was, was hij benieuwd of hij nog goed in
de markt lag. Hij was bovendien nieuwsgierig naar wat de rest van
de seksuele wereld had te bieden. Hoe zou seks met andere vrouwen
zijn? Hij wilde graag een keer naar een parenclub. Gelukkig was onze
relatie zo open dat hij die behoefte met mij besprak. Ik had helemaal
geen behoefte aan een parenclub. Het ging hem echt om de fysieke
kant, de lust. Mijn reactie was: ‘Dat moet je doen. Nu kan het nog. Het
lijkt me afschuwelijk voor jou als dit een frustratie voor jou gaat worden. Stel dat je op je vijftigste denkt: Had ik maar eens seks ervaren
met een andere vrouw of had ik maar geweten hoe het er in een
parenclub aan toegaat. Via een chatroom op internet leerde Robert
een vrouw kennen die een open relatie had met haar man. Ze waren
swingers. Zij wilde ook wel een keer naar een parenclub. Haar man
vond het goed. Inmiddels hebben ze al zo’n vijf jaar contact met
elkaar. Regelmatig bellen ze elkaar. Ze weten veel over elkaar, maar
er is geen liefde in het spel. Ze hebben wel een soort verbondenheid,
maar ze storten zich niet met hart en ziel op elkaar. Dat stuk openen
ze niet voor elkaar.
Via zijn andere relaties zie ik heel andere kanten van Robert. Ik spreek
wel eens mijn verbazing uit: ‘Zo ken ik jou helemaal niet.’ Hij leert zelf
ook heel andere kanten van zichzelf kennen. Dat is zo enorm boeiend!
Ga in relatie met mensen niet gelijk bepaalde grenzen stellen, maar
laat het gewoon open en wees niet bang voor de uitkomst.
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Robert vindt aan mij leuk dat ik open ben en alles vertel. Aan Liv
vindt hij juist leuk dat ze zo gesloten is als een oester. Hij moet alles
uit haar trekken. Ik zou er helemaal gek van worden. Hij eigenlijk
ook, maar toch vindt hij dat juist een uitdaging aan haar. Het is toch
mooi dat hij dat stukje in hemzelf nu via haar verder kan ontdekken
en ontwikkelen. Blijkbaar heeft hij iets in zich waardoor hij iemand
losweekt en uit haar schulp trekt. Dat talent kan hij bij mij niet kwijt.
Fijn dat hij dat bij een ander wel kan.
Ik heb dat zelf met Duco ook. Ik heb af en toe een enorme worstelrelatie met hem. Maar daar leer ik juist ook veel van. Het dwingt me
constant tot nadenken, tot herijken: Wat is nou belangrijk voor mij?
Of: Waarom doe ik zo? Waarom reageer ik zo?

Het feit dat je je behoeften via een andere partner kunt vervullen, kan ook de druk wegnemen bij een eerste partner om iets
te moeten vervullen wat er eigenlijk niet inzit.
Linda
Het voordeel met zijn drieën is dat je gemakkelijker je eigen gang
kunt gaan. Er blijven altijd twee personen over die samen iets kunnen
gaan doen. In de vakantie vind ik het heerlijk om een boek te lezen.
Het liefst tot het boek helemaal uit is. Maar als ik daaraan toegeef,
verplicht ik Dave om iets voor zichzelf te gaan doen. Hij leest nu
eenmaal niet graag. Hij gaat dan een beetje rondlopen, een beetje
snorkelen, een beetje zwemmen… en dan let ik op of hij zich weet te
vermaken. Ik vraag mij dan af of ik wel kan doorgaan met lezen of
dat ik mij weer met hem moet bezighouden. Ik wil natuurlijk dat Dave
ook een ﬁjne vakantie heeft. Tegenwoordig lees ik gewoon lekker mijn
boek. Dave en Samantha gaan samen snorkelen. Ik hoef me niet meer
druk te maken over het feit dat Dave alleen is. Soms heb ik zin om te
zwemmen en dan vraag ik wie er meegaat. Meestal is er wel eentje
die meegaat. Soms gaan we met zijn drieën zwemmen. Als je met zijn
drieën bent, kun je meer jezelf zijn en je hebt meer tijd voor je eigen
ontplooiing, dan wanneer je met zijn tweeën bent. Normaal gesproken sta je daar helemaal niet bij stil.

87

 Ik hou van twee mannen 

Verder geef ik nog steeds de hele dag door liefde en aandacht. Ik
ben niet meer gaan geven dan in het verleden, maar ik krijg wel alles dubbel terug. Samantha en Dave weten allebei dat ik gek ben op
bloemen. De kans op een mooie bos is nu voor mij verdubbeld.

Loes
De aanwezigheid van Siebo heeft ook voordelen voor Richard. Bijvoorbeeld op vakantie. Siebo en Richard zijn allebei gek van voetballen, dus met de kinderen is dat altijd dikke pret. Als Richard geen zin
heeft om met de kinderen te gaan zwemmen, dan krijgen ze Siebo
wel zo gek. Siebo en ik houden van zonnebaden. Richard ligt liever in
de schaduw. Door die extra persoon kun je gewoon wat meer wisselen
en heb je altijd wel gezelligheid. Met reizen is er een extra persoon
die wakker blijft en de kaart leest. Voor mij is het gewoon het allerﬁjnste dat ik geen van beiden hoef te missen. Als ik samen met Richard
thuis ben, dan mis ik Siebo. Ik mis Siebo erger dan ik Richard mis in
het omgekeerde geval. Want Richard is er altijd. En Richard komt ook
weer. Ik ben er ook aan gewend dat hij weg is, want hij reist veel voor
zijn werk. Bovendien heb je dat ‘missen’-gevoel na vijftien jaar niet
meer zo heftig. Richard is een heel sterke man met een heel sterke
persoonlijkheid. Een heel bijzondere man. Echt mijn Richard.

Meerdere liefdesrelaties betekent dat in meerdere behoeften
wordt voorzien. Je leeft intenser. Een heleboel wordt dubbel.
Niet alleen de positieve dingen, maar ook de negatieve dingen
kun je dubbel krijgen.
Linda
Toen ik zwanger raakte van Danny kreeg ik met twee partners te maken die zelf niet echt voor een kind hadden gekozen. Je kunt je misschien voorstellen hoe mijn zwangerschap is verlopen. Twee partners
die elkaar alleen maar zaten te steunen… Ik heb nauwelijks zwangerschapsklachten durven uiten. Ik heb niet gerust. Ik ben alles gewoon
blijven doen. Toen Danny net geboren was, zorgde ik er voortdurend
voor dat Dave en Samantha geen last hadden van hem. Ik had het
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gevoel dat ik ervoor moest zorgen dat ze het leuk vonden dat hij er
was. Dat gevoel begint pas de laatste tijd een beetje te veranderen.
Voor de rest is alles met zijn drieën eigenlijk heel soepel verlopen.
Ik realiseer me verder dat als je met zijn drieën leeft de kans dat er
iets verschrikkelijks gebeurt met je geliefde wordt verdubbeld.

Meerdere liefdesrelaties bieden je de gelegenheid om je op
meerdere fronten te ontwikkelen, je blokkades te onderkennen
en te overwinnen en dichter bij jezelf te komen, authentieker
in het leven te staan.
Lara
Er zijn zo veel kanten van het individu die pas tot uiting komen wanneer het wordt gestimuleerd door iets nieuws of iets anders. Als het
echt gaat om groei voor jezelf, geloof ik dat monogamie je op den
duur tegenhoudt. Een open relatie gaat mij niet om meer, betere,
leukere of avontuurlijkere seks. Het gaat om de verdieping van jezelf
als mens.

Jeroen
Een voordeel van het onderhouden van twee relaties is dat je je
relaties gemakkelijker fris houdt. Je moet iets met de wezenlijke dingen in een relatie. Niets is vanzelfsprekend. Je moet erin investeren.
Het houdt je scherp, het houdt je kritisch. De kwaliteit van de relatie
houdt je bij elkaar. Ik vind de kwaliteit van een relatie belangrijker
dan de kwantiteit. Een bepaalde tijd heb je natuurlijk wel nodig om
je affectie te kunnen onderhouden. Maar altijd bij elkaar zijn en alles samen willen doen, kan op den duur ook een relatie verstikken.
Je ﬂexibel opstellen en ingaan op de ander zijn voor mij wezenlijke
aspecten van een relatie. Want dat betekent dat je openstaat voor de
ander. Ik denk dat polyamorie relaties beter maakt, want het dwingt
je ook om heel goed na te denken: Wat wil ik eigenlijk met mijn relaties? Niets is meer vanzelfsprekend.
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Ook is nog een voordeel dat in geval van een driehoeksrelatie
meningsverschillen gemakkelijker worden opgelost.
Linda
Als er twee personen een meningsverschil hebben, dan bemiddelt de
nummer drie. Die zegt dan dingen zoals: ‘Ja, maar zo bedoelt zij het
niet.’ Je hebt altijd een soort onafhankelijke scheidsrechter, waarvan
je weet dat die van allebei houdt. En die houdt je een spiegel voor.’

Ten slotte is uit onderzoek gebleken dat aanrakingen zoals
aaien, knuffelen, massage en sociale interactie grote stressoplossers zijn. En het gevoel hebben verbonden te zijn met andere mensen is gerelateerd aan een langere levensduur.

LUST, VERLIEFDHEID EN GEHECHTHEID
Helen Fisher8 heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar wat in
de hersenen bij mensen plaatsvindt als ze verliefd zijn. Zij onderscheidt drie met liefde geassocieerde toestanden waarin de
hersenen kunnen verkeren: lust, verliefdheid en gehechtheid.
Drie paringsdriften met elk hun eigen chemische processen in
de hersenen en met verschillend gedrag als resultaat.
Sommige psychologen noemen verliefdheid een emotie, maar
Fisher beschouwt het als een drift. Verliefdheid is een fundamenteel systeem in de hersenen dat prikkelt tot gedrag om
een bepaalde biologische behoefte te bevredigen. Verliefdheid
is hardnekkig. Je kunt het moeilijk weer uitschakelen. Het is
buitengewoon moeilijk te beheersen. Verliefdheid is gericht op
een specifieke beloning: de geliefde. Net als alle driften leidt
verliefdheid tot een behoefte. We hebben onze geliefde nodig.
Verliefdheid is verbonden met heel veel verschillende emoties
die ontstaan afhankelijk van het feit of deze drift bevredigd of
gefrustreerd wordt.
Lust is het hevige verlangen naar seksuele bevrediging. Het
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prikkelt om te streven naar seksuele eenwording met vrijwel
elke geschikte kandidaat. Bij seksuele gevoelens wordt zowel
bij mannen als bij vrouwen de luststof testosteron geproduceerd. Lust kan op ieder moment van de dag ontstaan. De
testosteronspiegel is erfelijk bepaald, maar verandert ook afhankelijk van de dag, week, jaar en levenscyclus van een mens.
Mannen en vrouwen die gemiddeld een hogere testosteronspiegel hebben zijn seksueel actiever.
Bij verliefdheid zorgen de hersenen voor de aanmaak van de
verliefdheidstoffen dopamine en noradrenaline. Steeds als je
aan je geliefde denkt of je geliefde aanraakt worden deze verliefdheidstoffen aangemaakt. Verliefheidstoffen veroorzaken
slapeloosheid, hongerverlies, intense energie, hartkloppingen,
uitbundigheid en sterk gefocuste aandacht. Een effect van
meer noradrenaline is bovendien dat we snel nieuwe dingen
aanleren. Een verhoogde aanmaak van de verliefdheidstoffen
heeft een verlagend effect op het serotonineniveau. Een laag
serotonineniveau speelt een rol bij dwangmatig gedrag. Als
je verliefd bent, dan denk je de hele dag aan de ander en wil
je het liefste voortdurend bij hem of haar in de buurt zijn. De
neiging bestaat om dingen in het leven zoals werk en andere
mensen die ook belangrijk voor je zijn, te verwaarlozen. Bij
gebruik van drugs vinden exact dezelfde processen in de hersenen plaats. Verliefdheid heeft dus volgens Fisher de kenmerken van een verslaving.
Het vermogen om te hechten is een vaardigheid die een gezond geboren mens in potentie meekrijgt bij zijn geboorte.
Om dit vermogen tot ontwikkeling te laten komen, heb je de
eerste vijf jaar van jouw leven een veilige, affectie verschaffende en waarderende omgeving nodig, waarin opvoeders en
omstandigheden belangrijk zijn. Gehechtheid heeft in een liefdesrelatie betrekking op het rustige, veilige gevoel dat je hebt
voor iemand van wie je al een tijdlang houdt en die al een
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tijd van jou houdt. Mannelijk hechtingsgedrag wordt bevorderd door een hogere concentratie van de stof vasopressine.
Vrouwelijk hechtingsgedrag wordt voornamelijk door oxytocine beïnvloed. De manier waarop oxytocine het hechtingsgedrag beïnvloedt, blijkt complex te zijn. Sommige onderzoeken
geven aan dat een lage oxytocinespiegel samenhangt met de
toestand van verliefdheid. Aan de andere kant produceert het
lichaam juist oxytocine wanneer je knuffelt met je geliefde.
Bovendien stijgt de productie van oxytocine tijdens een orgasme. Vasopressine en oxytocine beschouwen we in elk geval als
hechtingsstoffen. Hechtingsstoffen zorgen ervoor dat je, mits
jouw vermogen daartoe is ontwikkeld, oprechte genegenheid
kunt tonen.
Lust, verliefdheid en gehechtheid functioneren onafhankelijk
van elkaar in het menselijk lichaam via verschillende systemen
in de hersenen. Wij kunnen seks hebben zonder dat we verliefd zijn en wij kunnen ons gehecht voelen aan iemand zonder
dat wij lustgevoelens krijgen. Als een man opgewonden raakt
van een paar mooie blote borsten op een internetsite dan heeft
dat geen invloed op de kwaliteit van de relatie met zijn vaste
partner. Dit geldt ook voor vrouwen.
In een soort eerste fase kun je wel een beetje verliefd zijn op
verschillende mensen tegelijk. Maar een echte hevige verliefdheid kun je niet voelen voor twee mensen tegelijk. Het belangrijkste kenmerk daarvan is immers die intens gefocuste aandacht en het feit dat je je energie op die persoon richt. Je kunt
wel gehecht zijn aan één persoon en heel erg verliefd op een ander. Die mogelijkheid zit ingebakken in de menselijke natuur.
Een verhoogde concentratie verliefdheidstoffen leidt tot een
verhoging van de luststoffen. Verliefdheid bevordert dus de zin
in seks. Seks leidt niet noodzakelijkerwijs tot verliefdheid. Maar
het komt voor. Na de ejaculatie neemt bij mannen de concen-
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tratie hechtingsstof vasopressine toe in de hersenen. Seks bevordert dus het gevoel van gehechtheid tussen twee mensen.
Verliefdheidgevoelens kunnen weer overgaan als degene op
wie je verliefd bent ontbreekt of wanneer er toetsing aan de
realiteit gaat optreden. Naarmate jij jezelf meer en langer
blootstelt aan degene op wie je verliefd bent, dan heeft dat
vaak een corrigerende werking op je verliefdheidgevoelens,
omdat je beter zicht krijgt op wie de ander nu werkelijk is.
Het kan ook omgekeerd werken. Naarmate je iemand beter
leert kennen, neemt het gevoel van liefde toe. Dan nog nemen
verliefdheidgevoelens uiteindelijk af. Een verhoging van de
concentratie hechtingsstoffen leidt tot een verlaging van de
concentratie verliefdheidstoffen. Het lichaam moet bovendien
steeds meer verliefdheidstoffen produceren om hetzelfde effect
te bewerkstelligen. Na een tijdje kan het lichaam dit niet meer
bijbenen. Het gevoel van verliefdheid verdwijnt. Verliefdheid
maakt plaats voor gehechtheid. Afhankelijk van de situatie
verdwijnt het gevoel van verliefdheid na zo’n vijf maanden
tot maximaal een jaar of vier. Gehechtheid ontstaat mits er
voldoende gemeenschappelijks in de relatie is. Is dit niet het
geval, dan zal de relatie veelal worden beëindigd.
Volgens psychologe Hetty Rombouts9 wordt een mens verliefd als de situatie ernaar is en niet omdat iemand zo lief, slim,
aardig of knap is. De toevalligheid van de situatie, de rol die de
persoon in de situatie speelt en zijn of haar manier van optreden, dragen allemaal bij tot het creëren van een situatie waarin
iemand opvalt en een potentiële kandidaat wordt om verliefd
op te worden. Het proces wordt niet geïnitieerd, maar wel versneld als je iemand aantrekkelijk vindt. Rombouts omschrijft
verschillende aanleidingen die kunnen leiden tot verliefdheid.
Lichamelijke intimiteit, die een feit is geweest. Het delen van
persoonlijke zaken of intieme feiten in bijvoorbeeld gesprekken. Verder kun je verliefd worden op iemand die speciale interesse voor jou toont. Ten slotte kunnen gemeenschappelijke
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belangen die op dat moment actueel zijn, vooral als ze je na
aan het hart liggen, verliefdheid veroorzaken. Natuurlijk is
een combinatie van deze factoren ook mogelijk.
Katja, Willem en Hans
Hans: Ik wilde eigenlijk geen nieuwe relatie. Ik ben toevallig verliefd
geworden op Katja, pech. Ik heb altijd gezegd dat als Nicoline zou
wegvallen, dan zou ik mijn baan opzeggen en de hele wereld rond
gaan reizen.

Mannen en vrouwen voelen zich ongeveer hetzelfde als ze verliefd zijn, hoewel bij vrouwen het geheugen en de herinneringen meer een rol spelen dan bij mannen. Mannen zijn over het
algemeen meer visueel ingesteld dan vrouwen.
Linda
Wat seksualiteit betreft zijn mannen veel meer visueel ingesteld dan
vrouwen. Vaak vinden ze de cupmaat van je belangrijk, of de kleur
haar, de billen… Vrouwen hebben dat veel minder. Als je ouder wordt
en meer ervaring krijgt, dan kom je erachter dat het uiterlijk helemaal niet zo doorslaggevend is. De passie die iemand heeft, is veel
belangrijker. Iemand kan een baard hebben waarvan je denkt, dat
zou ik bij mijn eigen partner nooit willen. Maar die persoon kan jou
toch zo’n goed gevoel geven dat je door die baard heen kijkt en de
mens achter die baard ziet. In het begin beoordeel je mensen op hun
uiterlijk. Die vind ik aantrekkelijk en die vind ik afstotelijk. Als je ouder
wordt, besef je dat er meer zit achter het uiterlijk.

Omdat de mens een groter leervermogen heeft dan dieren
worden wij in ons gedrag niet alleen maar gestuurd door de
stoffen in ons lichaam. Het is bekend dat hechtingsstoffen leiden tot hechtingsgedrag, maar wanneer het niveau weer in negatieve zin verandert, blijven wij ons toch hechten aan iemand.
Wij hebben inmiddels geleerd om van die persoon te houden.
Houden van iemand is in mijn beleving ook een keuze die je
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maakt. Je kiest ervoor om iemand zo belangrijk te vinden in
jouw leven dat je bereid bent om in deze relatie te investeren
met tijd, liefde en aandacht.
Polyamorie biedt de ruimte om, nadat je met je eerste partner
in het gehechtheidstadium bent beland, weer opnieuw te kunnen genieten van verliefdheid. Wees je er echter van bewust
dat verliefdheid een verslavende werking kan hebben. Verlies
de ratio niet uit het oog. Blijf zelf in balans. Houd denken, voelen en doen in balans. En houd al je relaties in balans. Laat je
niet meeslepen door verliefdheid, maar blijf vanuit je hart ook
investeren in je eerste relatie.
Sophia
Als ik naast Victor zit, terwijl ik verliefd ben op iemand anders en ik
kan niet echt meer bij hem zijn, dan is er geen sprake van polyamorie. Dan is het monoamorie met iemand anders. Juist het feit dat je
van twee mensen houdt, betekent dat je bent waar je bent en dat je
je niet weg laat vliegen op chemische processen. Soms overkomt het
me nog wel, maar als ik daar goed bij stilsta, dan kan ik heel goed
voelen dat het niet is wat ik wil. Het is niet hoe ik het ga doen. Ik stop
het dan. Ik wil het ene gevoel niet laten bedelven onder het schuim
van het andere gevoel. Ik zorg er dan weer voor dat ik ben waar ik
ben. Niet alleen fysiek, maar ook met mijn liefde en mijn aandacht.
Anders is het geen polyamorie meer. Dan is het bij de ene blijven vanwege de ratio, omdat je het zo comfortabel hebt samen. En met de
andere je liefde, je verliefdheid, je seks en je gevoel uitleven. En dat
is precies wat ik niet wil. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat
ik er nu, na vijftien jaar ervaring, mee weet om te gaan. In het begin
ging het beslist niet zo. Ik heb het moeten leren.
Ik had een jaar of tien geleden last van enorme verliefdheden en
het bijbehorende focusgedrag. Maar ik ben nu van mening dat je
dat niet hoeft te laten gebeuren. Achteraf heb ik kunnen analyseren
waarom mij dat toen overkwam. Ik denk dat je alleen maar zo gruwe-
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lijk verliefd wordt als je zelf niet compleet bent. Ik ben op Bart niet zo
ontzettend verliefd als ik in die tijd op die mannen was. Ik zit nu zelf
veel beter in mijn vel. De verliefdheid gaat niet meer zomaar met mij
op de loop. Ik begin steeds meer te geloven dat zo’n enorme verliefdheid een indicatie is, dat er bij jezelf iets nog niet helemaal goed is.
Dat is ook de reden, denk ik, waarom ik mij nu zo goed kan centreren.
Als ik bij Bart ben dan ben ik bij Bart en als ik bij Victor ben dan ben
ik bij Victor. Mijn emoties, impulsen en behoeften regeren niet meer zo
sterk. Ik ben rustiger geworden en veel sterker in mijzelf.

Ten slotte geeft Fisher nog tips om het verliefdheidgevoel in
je relatie terug te brengen wanneer je in het stadium van gehechtheid bent beland. Houd het dopamine- en het testosteronniveau voldoende hoog. Ga regelmatig nieuwe, liefst spannende dingen samen met je partner doen, want de opwinding
die dat teweegbrengt, kan een verliefd gevoel oproepen. Het
heeft verder een positieve werking op je relatie om een eigen
interessant leven te hebben en bijvoorbeeld af en toe eens weg
te zijn van elkaar.
Ik heb zelf ervaren dat het heel opwindend was toen Marnix
een vriendin kreeg. Het was best spannend toen hij afspraakjes
met haar maakte of alleen al sms’jes van haar ontving. Deze
spanning had bij ons tot gevolg dat wij heel sterk de behoefte
voelden om elkaar onze liefde te betuigen en elkaar daarmee
te laten ervaren dat het wel goed zat tussen ons. En dat we
elkaar nog steeds waardeerden mét nieuwe vriendin erbij. Ik
heb ervaren dat de verliefdheidgevoelens tussen mij en mijn
echtgenoot ondanks het feit dat wij elkaar op dat moment al
achttien jaar kenden, terugkeerden!
Door jouw partner met een ander te zien, kun je weer opnieuw
ontdekken hoe leuk jouw partner eigenlijk is. Je ziet hem of
haar gedrag tevoorschijn toveren waarvan je niet meer wist
dat hij of zij dat in zich had. Soms weet de nieuwe geliefde
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eigenschappen bij jouw partner aan te spreken, die bij jou niet
worden aangesproken. Dat kan verrassend zijn, ook verrassend leuk: ‘Hé! Ik blijk een heel sportieve vrouw te hebben.
Dat heb ik me nooit gerealiseerd en moet je nu eens zien!’ Of:
‘Goh, wat is mijn man romantisch met haar! Kennelijk heeft
hij dat toch in zich. Moet ik ook eens van profiteren!’

POLYAMORIE VERSUS SWINGEN
Een trend waarover je de laatste jaren steeds meer hoort, is
swingen. Mensen swingen in allerlei varianten, maar in het
algemeen komt swingen op het volgende neer. Bij swingen
ligt de nadruk op het hebben van seks met anderen. De lust,
de behoefte aan seksuele bevrediging, staat centraal. Verder
draait swingen vaak om de primaire relatie. Een stelletje heeft
seks met een ander persoon of een ander stel. Verliefdheden
worden zo veel mogelijk buiten de deur gehouden, want dat
wordt als bedreigend beschouwd voor de primaire relatie. In
parenclubs wordt volop geswingd.
Bij polyamorie is seks onlosmakelijk met de liefde verbonden. Er
is ruimte om een intieme relatie te ontwikkelen met een ander.
Verder kiezen mensen zelf met wie zij een intieme relatie willen
ontwikkelen. Het is niet zo dat stelletjes kiezen voor stelletjes.
Dit kan natuurlijk voorkomen. De kans op een klik tussen twee
mensen is echter veel kleiner wanneer dit mede wordt bepaald
door het feit dat het tussen hun partners ook moet klikken.
Lara
In de periode dat wij nog dachten te moeten gaan swingen, ontmoetten we een stel waarmee het klikte. Toen ik eenmaal met die man
zoende was het zo’n mega-afknapper! Niets voor mij, alleen maar
seks om de seks. Die vrouw zien we nog steeds heel vaak. Nu zij Justin
beter heeft leren kennen, is zij verliefd geworden op hem. Wat problemen veroorzaakt. Want haar man vindt alles goed mits ik ook met
hem naar bed wil. En dat wil ik dus niet.
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Tussen polyamorie en swingen bevindt zich een grijs gebied.
In 1999 geeft Morning Glory Zell-Ravenheart op verzoek van
de Oxford English Dictionary de volgende definitie van polyamorie:
‘Het praktiseren, de levenshouding of mogelijkheid om meer
dan één seksuele liefdesrelatie gelijktijdig te hebben, waarbij
alle betrokkenen volledig bekend zijn met elkaar en toestemming geven aan elkaar. Het is niet de bedoeling om het swingen exclusief uit te sluiten, als beoefenaars daarvan deze term
adopteren en het op zichzelf van toepassing vinden. Voor zover we hebben begrepen bevat swingen geen bedriegen en gaat
het over het hebben van meerdere geliefden. Verder begrepen
we van een aantal swingers dat veel swingers zich nauw verbonden voelen met hun verschillende geliefden, als vriend of
als reguliere partner.
De twee essentiële ingrediënten van het concept polyamorie
zijn ‘meer dan één’ en ‘houden van’. Mensen in een polyamoreuze relatie hebben een emotionele liefdesband, zijn
multidimensionaal betrokken bij elkaars leven en geven om
elkaar. Polyamorie heeft niets van doen met recreatieve seks,
anonieme orgies, onenightstands, het oppikken van iemand
voor seks, prostitutie, bedriegen, seriële monogamie of met de
populaire definitie van swingen als partnerruil.’
Swingers stellen zich open voor anderen, maar gaan emotioneel minder ver dan polyamoreuze mensen. Soms verandert
een swinger relatie in een polyamoreuze relatie, als mensen
van elkaar gaan houden en zich openstellen voor die gevoelens.
Niet iedereen heeft zin in de ballast die een tweede liefdesrelatie met zich meebrengt, niet iedereen is bereid om daarin te
investeren en niet iedereen is geschikt voor polyamorie.
Op dit vlak verschillen mannen en vrouwen nogal van elkaar.
Vrouwen zijn veel meer dan mannen geneigd om hun seksualiteit via een relatie te willen beleven. Dat komt omdat vrou-

98



Polyamorie, een oude behoefte in een nieuw jasje



wen over het algemeen meer gericht zijn op een ander dan
mannen. Seks met een ander leidt bij een vrouw daarom vaker
tot een relatie dan bij mannen.
Polyamorie vraagt veel van je, maar je krijgt er ook veel voor
terug. Liefdevolle seks heeft een heel andere intensiteit dan
seks uit lust. Bovendien biedt een liefdesrelatie zo veel meer
dan alleen maar seks. Liefde is de mooiste energie die een
mens kan ervaren. Mensen leven om liefde te geven en om
liefde te ontvangen.
Jeroen
Ik ben nooit uit geweest op een vluggertje of een kortstondige relatie.
Voor mij is een relatie iets duurzaams. Je bent er voor elkaar door
dik en door dun. Niet alleen in goede tijden, maar je bent ook een
steun voor elkaar in moeilijke perioden. Ook in moeilijke tijden is er
dat stuk respect naar elkaar en help je elkaar. Het is een proces van
elkaar leren kennen. Intimiteit wordt steeds dieper en duurzamer,
naarmate je elkaar beter leert kennen. In geval van liefde zul je,
zelfs als de wegen zich scheiden, nog een bepaalde steun aan elkaar
kunnen geven.

TABOE OP SEKS
Wat is het verschil tussen een polyamoreuze relatie en een goede vriendschap? Deze vraag is mij meerdere malen gesteld.
Olivia en Sander
Sander: Vroeger was veel duidelijker wat een relatie was. Dat is nu
helemaal niet meer zo. Vriendschappen en liefdesrelaties zijn voor
mij nu één continu overgangsgebied geworden. Ik heb op dit gebied
heel wat drempels bij mezelf overwonnen. Ik hoef me niet meer te
beperken tot één persoon om een liefdesrelatie mee aan te gaan. En
voor mij is het ook niet meer vanzelfsprekend dat ik met de persoon
met wie ik een liefdesrelatie heb een gezamenlijke huishouding voer.
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Seks met iemand anders dan met jouw vaste partner is voor
veel mensen een taboe. Het monogame denken zit al tweeduizend jaar in onze cultuur ingebakken. Seks beschouwen de
meeste mensen daarom als iets wat je exclusief doet met die
ene persoon voor wie je hebt gekozen. Men voelt het als een
bedreiging voor de relatie om seks met anderen toe te staan.
Maar de keuze om seks te hebben met één persoon is geen
keuze die bij iedereen wordt ingegeven door wat men echt
wil. Het is een keuze die wij aangeleerd hebben gekregen en
die er juist voor zorgt dat mensen soms onderdrukken wat ze
echt willen. Het zorgt ervoor dat wij onszelf niet durven te
laten zien zoals we echt zijn en niet toegeven aan die behoefte.
Of we geven er wel aan toe, maar dan doen we het stiekem.
Schrijvers als Heleen van Royen en Kluun gaan dit taboe te
lijf en schrijven in hun boeken over mensen die met meerdere
mensen seks hebben. Hun boeken behoren in Nederland tot de
best verkochte boeken van de afgelopen jaren. Blijkbaar willen
mensen er graag over lezen.
Voor mij is seks gewoon een fantastische manier om liefde
te communiceren. Het is het bevestigen aan elkaar dat je van
elkaar houdt en dat je elkaar geweldig vindt. Het geeft een
enorme verbondenheid en energie.
Het voelt voor mij als een bevrijding en ik vind mezelf een bevoorrecht mens dat ik samen met Peter op mijn 41e opnieuw
mijn seksualiteit ontdek. Zonder dat ik daarvoor mijn relatie
met Marnix hoef op te geven. Ik accepteer dat Marnix geniet van zijn seksuele ontdekkingstocht met Katy en hij accepteert dat ik hiervan geniet met Peter. Ik voel zelfs blijdschap voor Marnix. Seks beleef je met ieder mens anders. Seks
met iemand met wie je al twintig jaar een relatie hebt, beleef
je anders dan seks met iemand met wie je zes maanden een
relatie hebt. Je ervaart opnieuw het avontuur van het ontdekken en ontdekt worden. Bovendien beleefde ik seksualiteit op

100



Polyamorie, een oude behoefte in een nieuw jasje



mijn 41e anders dan op mijn 22e omdat ik als mens meer levenservaring had opgedaan en meer zelfvertrouwen had. Het
heeft mijn leven verrijkt en mij als persoon sterker gemaakt.
In staat te zijn om deze ruimte aan elkaar te geven, maakt dat
wij samen heel gelukkig zijn. Seks met iemand anders is voor
ons geen bedreiging gebleken. Het heeft mijn relatie met Marnix juist versterkt.
Loes
Waar ligt de grens? Je mag om iedereen heel veel geven. Maar seks
is altijd het uiterste puntje. Siebo is de enige geweest bij wie echte,
hevige verliefdheid en seksualiteit erbij gekomen zijn. De enige bij
wie ik dat heb toegelaten.

Is seks met iemand anders bedreigend voor een eerste relatie?
Uit onderzoek10 is gebleken dat 80 procent van de alleenstaande vrouwen een relatie heeft met een gebonden man. Slechts
in 1,5 procent van de gevallen laat deze gebonden man zijn
vrouw (en gezin) in de steek voor de minnares. Ook al ervaart
hij met haar over het algemeen paradijselijke seks.
Een gezin is volgens psychotherapeute Carolien Roodvoets11
een samenhangend netwerk van (bloed)verbindingen. Het is niet
zomaar ontstaan uit het niets, maar het is door de jaren heen
gevormd. Het is door hoop en verwachting, liefde en inzet, teleurstellingen en ergernissen, persoonlijke (on)mogelijkheden
en leefstijlen geworden tot wat het is. De leden van het gezin zijn
met al deze verbindingen vergroeid. Een relatiebreuk kan erg
grote gevolgen hebben voor een mens en een volwassene voor
lange tijd of zelfs voorgoed ernstig ontregelen. Blijkbaar voelen
de meeste mannen dit heel goed aan en kiezen ze bewust of onbewust voor het gezin plus minnares ofwel de en-ensituatie.
Polyamorie maakt het mogelijk om en-en te hebben op een
open en eerlijke manier. Je houdt in tact wat je hebt en je
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breidt uit met een tweede relatie. Iedere relatie heeft zijn eigen unieke waarde voor een mens. Polyamorie werkt, mits je
relaties allebei heel goed zijn. Mits je het goed hebt georganiseerd en in staat bent om beide relaties in balans te onderhouden. Mits je met beide partners in staat bent om echt te
genieten van al het moois dat het leven en de liefde op deze
manier voor jou in petto hebben. Mits je elkaar de ruimte
kunt gunnen en geven.
Wanneer een van de partners het écht niet wil, dan is polyamorie geen goed alternatief. Wanneer iemand zich blijft verzetten tegen een tweede relatie van zijn partner, dan worden
uiteindelijk de lasten groter dan de lusten. Dan is polyamorie
niet mogelijk.
Vaak leggen mensen zichzelf of hun partner in het aangaan
van relaties met anderen de grens bij seks op. Een intieme
relatie zonder seks kan echter ook heel bedreigend zijn voor
een primaire relatie. In het artikel ‘Vreemdgaan zonder seks’12
wijzen psychologen op de gevaren van emotionele ontrouw.
Emotionele ontrouw vindt plaats tussen mensen die diepe gepassioneerde, geestelijk intieme relaties aangaan. Vaak komen
ze er te laat achter dat ze de grens zijn overgegaan van een
platonische vriendschap naar een romantische liefde. Emotionele ontrouw wordt geschetst aan de hand van een aantal
kenmerken. Er is sprake van emotionele intimiteit: je deelt
meer dingen van jezelf, je frustraties en je overwinningen met
iemand anders dan met jouw eerste partner. Verder is sprake
van geheimhouding. Jouw eerste partner weet niet dat jij intieme zaken deelt met iemand anders. Soms worden frustraties
over de eerste relatie gedeeld met een derde in plaats van met
de partner zelf en is men niet solidair met de eerste partner.
Ten slotte deel je de blijdschap die je voelt over de intieme
relatie met een derde niet met jouw eerste partner.
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Internet maakt het heel gemakkelijk om al dan niet in het geheim dergelijke intieme relaties met derden aan te gaan. Datingsites staan vol mannen en vrouwen die op zoek zijn naar
een vriendschappelijke relatie om mee te chatten en/of te mailen. In mijn beleving is het meest bedreigende voor een relatie
dat je jezelf niet aan je partner laat zien zoals je bent. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat jouw partner het niet accepteert
van jou dat je behoefte hebt aan meer intimiteit in het leven of
aan betere seks. Uit onwilligheid omdat het nu eenmaal niet
zo hoort. ‘Wat zullen de buren wel niet denken van mij, als ik
toelaat dat mijn man met een andere vrouw het bed induikt.’
Of uit angst om je partner kwijt te raken. Wanneer een mens
dat stuk van zichzelf niet kan laten zien, betekent het echter
nog niet dat het niet gebeurt. Gaat het om echt essentiële behoeften, dan gebeurt het stiekem.
Marion
Voordat Paul met mij een relatie kreeg, was hij twintig jaar getrouwd
geweest. Achter de rug om van zijn vrouw had hij seksuele contacten
met mannen. Het feit dat hij zijn hele leven heeft gelogen tegen zijn
vrouw, heeft hem zijn huwelijk gekost. Hij vond het zelf verschrikkelijk om met die leugens te moeten leven. Het kostte hem veel energie.
Hij werd er prikkelbaar van en kreeg daardoor iedere keer weer
ruzie met zijn vrouw. Voor Paul is het duidelijk: ‘Leugens en zelfontkenning in een relatie wil ik nooit meer. Als ik weer een relatie met
iemand aanga, dan zal die persoon het feit dat ik behoefte heb aan
seksueel contact met mannen van mij moeten accepteren. Ik heb het
geprobeerd, maar ik kan dat stuk van mijzelf niet verloochenen, niet
opzijzetten. Ik ben zo. Ik heb die behoefte. ‘Take me or leave me’.’

Bij polyamorie geef je elkaar juist de ruimte om deze behoeftes
bespreekbaar te maken en te vervullen. Je neemt elkaar helemaal zoals je bent.
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Isabel
Na de zwangerschap van Jens kreeg ik een depressie. Ik ben me toen
gaan verdiepen in zwangerschapsdepressies en raakte daarover in
contact met mensen. Ik doe altijd alles met hart en ziel. De verbinding
die ik met mensen aanging, was dan ook met hart en ziel. Ik had soms
met iemand zo’n enorm intiem contact, dat het voor mij bijna voelde
als vreemdgaan. Ook al had ik er helemaal geen lichamelijk contact
bij gehad. Ik besprak deze contacten met Robert. En wij vroegen ons
af: Waarom hamert iedereen altijd zo op dat lichamelijke? Dit voelt
zo intiem! Ik kan bijna niet intiemer met iemand zijn. We voelden dat
echter niet als bedreigend voor onze relatie, want we wisten wat we
samen delen.

De meesten van ons zijn opgevoed met het idee dat het slecht
is, wanneer we meer intieme behoeften willen vervullen dan via
één relatie mogelijk is. Door de overtuiging zich te moeten en
te mogen verbinden aan één persoon, wordt het vanzelfsprekend gevonden dat deze behoeften worden onderdrukt. Door
monogamie te beschouwen als enige mogelijkheid vormt het in
sommige gevallen juist een bedreiging voor de relatie in plaats
van veiligheid. Want het werkt het onbespreekbaar maken aan
de ene kant en het veroordelen van dergelijke behoeften aan
de andere kant in de hand. Daarom geeft men vaak stiekem
toe aan dergelijke behoeften. Mensen gaan in groten getale
vreemd. De grootste bedreiging voor je relatie is mijns inziens
dat belangrijke dingen niet meer worden gedeeld samen.
Olivia en Sander
Olivia: Als je polyamoreus wilt leven, dan is het heel belangrijk dat je
open en eerlijk naar elkaar bent en dat je elkaar volledig accepteert.
Dat je je eigen mening kwijt kunt. Je moet gewoon kunnen aangeven als
je ergens moeite mee hebt. Daar moet voldoende ruimte voor zijn.

Het monogame denken heeft bovendien tot gevolg dat mensen
denken een keuze te moeten maken voor één liefdespartner. Ik
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heb dat zelf aan den lijve ondervonden. Na een maand overweldigende verliefdheid dreigde ik Bob kwijt te raken. Ik bood
hem aan om mijn gezin voor hem in de steek te laten. Ik had
jaren heel sterk vanuit de ratio, vanuit het denken, geleefd.
Mijn emotionele kant was onderontwikkeld gebleven. Toen
Bob mij eenmaal in mijn gevoel had geraakt, sloeg de weegschaal door van doen vanuit het denken naar doen vanuit het
voelen. Vanuit het gevoel maakte ik de beslissing om voor hem
mijn gezin in de steek te willen laten. Gelukkig had Bob zijn
langetermijndoelstellingen met zijn leven goed voor ogen en
liet hij zich bij het nemen van een beslissing mede leiden door
de ratio. Voor Bob vormen zijn kinderen de rode draad in zijn
leven. Hij koos dus voor zijn gezin.
Achteraf besef ik dat ik er niet gelukkiger op was geworden
wanneer ik mijn gezin in de steek had gelaten om met Bob
verder te gaan. Wat een problemen zou ik mezelf daarmee
op de hals hebben gehaald. Ik zou veel hebben stukgemaakt
wat ik in de jaren daarvoor zorgvuldig met Marnix had opgebouwd. Denken, voelen en doen zijn nu weer in balans bij
mij. Ik blijf voortdurend streven naar balans in mijn leven. Ik
investeer voldoende in mijn relaties met Marnix, met Peter,
met mijn werk, met mijn kinderen en met mijzelf. Ik doe mijn
best om ze allemaal in balans te houden. Ik heb dat voor mijn
gevoel best aardig voor elkaar. Omdat ik al deze relaties vanuit
mijn hart, vanuit mijn passie onderhoud, gaat mij dit redelijk
moeiteloos af. Ik ben een heel erg gelukkig mens.

DE GENEUGTEN VAN LIEFDEVOLLE SEKS
Volgens sommige indianen had de incarnatie van de ziel in het
menselijk lichaam als belangrijkste doel dat twee zielen via
het menselijke lichaam in staat waren om elkaar liefdevol aan
te raken. Spiritueel gezien beschouwt men seks uit liefde als
het liefdevolle contact tussen twee zielen (zielscontact).
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Het taoïsme, een Chinese filosofische stroming waarvan de
oorsprong 2500 jaar geleden is gelegd, gaat ervan uit dat seksuele energie een fundamentele energie is die de basis vormt
voor alle andere vormen van energie. Wanneer je seksuele
energie gebruikt op een spirituele manier dan is het mogelijk
om het lichamelijke bewustzijn te overstijgen en de geesten
die in elk van ons aanwezig zijn zich te laten verenigen, in
verbinding te laten gaan met elkaar.
Hoe kom je in verbinding, hoe bereik je dit zielscontact? Eer
het goddelijke in elkaar. Wanneer twee mensen elkaar vervolgens liefdevol aanraken ontstaat de volgende ervaring. De lichamen lijken in brand te staan, lijken een hitte af te geven
die geen gewone hitte is, maar nog het beste is te vergelijken
met de hitte van het vuur dat brandt in de smidse of smederij. Deze liefdevolle warmte is waarnaar de meeste mensen
smachten. De energie die door de handen stroomt en van boven, van de goddelijke wereld, lijkt te komen, transformeert
in liefdesenergie. De liefdesenergie bereikt een hoogtepunt op
het moment van samensmelting tussen twee mensen, mits het
contact liefdevol is. Op dat moment is sprake van zielscontact.
Zielscontact geeft een enorme hoeveelheid liefdesenergie.
Liefdevolle seks levert dus een heleboel energie op. Daarnaast
heeft liefdevolle seks een helende werking op diverse gebieden. Als je seks hebt met iemand, dan stel je je kwetsbaar op. Je
geeft jezelf bloot aan de ander. Je kunt jezelf op drie manieren
openstellen voor een ander: je kunt je lichaam blootgeven, je
kunt je verstand blootgeven en je kunt je hart blootgeven.
Je lichaam blootgeven kun je doen door je uit te kleden en
jezelf te laten zien. Je verstand blootgeven doe je door met elkaar van gedachten te wisselen. Je hart blootgeven doe je door
je gevoelens te uiten; laten zien, waar je hart vol van is.
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Dit blootgeven kan onzekerheden naar boven brengen: ‘Zou
hij mijn billen niet te dik vinden? Mijn borsten te klein? Zou
hij mijn stellingname over het monogame huwelijk niet naïef
vinden? Vindt hij mij onzeker?’ Je kunt met elkaar communiceren via woorden. Bij een fysieke ontmoeting kun je je woorden ondersteunen met non-verbale communicatie. Via chat of
e-mail kun je emoticons toevoegen om je woorden te verduidelijken. Seks is echter in mijn beleving de meest intensieve
manier om liefde te communiceren met elkaar.
Wanneer iemand seks met jou heeft en hij of zij betuigt dat
op een liefdevolle manier met acceptatie, aandacht, respect en
waardering, dan heeft dit een helende werking op jou. Afhankelijk van de gebieden waarop je je hebt blootgegeven, zal de
helende werking zijn vruchten afwerpen. Heb je alleen je lichaam blootgegeven dan zal de helende werking zich beperken tot je lichamelijke onzekerheden. Want middels liefdevolle
seks ervaar je dat je lichamelijk helemaal wordt geaccepteerd
zoals je bent en zelfs geëerd! Heb je je zowel lichamelijk als
verstandelijk als emotioneel blootgegeven, dan profiteer je
volop van de helende mogelijkheden die liefdevolle seks met
zich meebrengt.
Isabel
Robert is vorig jaar verliefd geworden. Hij vond zichzelf toen ook
weer helemaal leuk. Volgens mij is een verliefd mens eigenlijk verliefd
op zichzelf. Hij was zich weer helemaal bewust van het feit dat hij
zo’n aantrekkelijk man is. En dat hij er goed uitziet, zo grappig kan
zijn en zo lekker ruikt… Ik vond dat heerlijk voor hem!

Liefdevolle seks verbetert de gezondheid van een mens in het
algemeen en het gevoel van welbevinden in het bijzonder.

VRIJHEID IN VERBONDENHEID
Van iemand houden, je helemaal jezelf bij iemand voelen, het
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gevoel hebben dat dit eeuwig zou kunnen duren… en dan ontmoet je iemand anders. Gesprekken ontwikkelen zich, op intellectueel niveau klikt het, de seksuele interesse groeit… Op
een open manier meerdere gelijktijdige liefdesrelaties aangaan,
betekent dat je elkaar vanuit een verbondenheid met elkaar de
vrijheid geeft om dit te doen. Een van de moeilijkste zaken
in een relatie is elkaar loslaten. Juist als je heel erg veel van
iemand houdt dan wil je deze persoon niet kwijtraken. Vaak
zie je dat partners een zekere controle over elkaar proberen
te krijgen en elkaar regels opleggen, waaraan de ander moet
voldoen. Regeltjes worden bedacht vanuit angst, niet vanuit
liefde. Om elkaar vrijheid te kunnen geven binnen een relatie
is vertrouwen nodig. Vertrouwen in je relatie, maar in de eerste plaats vertrouwen in jezelf.
Isabel
Ik neem de verantwoordelijkheid voor de consequenties van mijn
keuzen. In de eerste plaats naar mezelf, en van daaruit ook naar
de mensen in mijn omgeving die mij ter harte gaan. Want als ik iets
naar mijzelf toe kan verantwoorden, dan kan ik dat ook aan anderen
uitleggen. Dan kan ik het vervolgens ook bij die ander laten. Dan kan
ik meeleven met zijn verdriet erom of zijn angst. Maar dan is dat niet
meer mijn verantwoordelijkheid. Ik vind het heel erg wanneer Robert
verdriet heeft om mijn relatie met Duco. Maar ik zie het niet als mijn
verantwoordelijkheid om dat verdriet weg te nemen. Omdat ik vind
dat ik zo goed als ik kan verantwoordelijk handel. In mijn beleving is
dat ook het verschil tussen vrijheid en losbandigheid. Bij losbandigheid doe je maar wat.

Onlangs heb ik nog van zeer nabij kunnen aanschouwen, hoe
dit vertrouwen ontbrak tussen een lagere school klasgenootje
van mij, Quinten, en zijn vrouw. Quinten en ik hadden elkaar
25 jaar geleden op een reünie voor het laatst ontmoet. Deze
ontmoeting werd toen afgesloten met een kus. Daarna hadden
we elkaar nooit meer gezien. Via www.schoolbank.nl had hij
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contact met mij gezocht. Quinten had al 21 jaar een liefdesrelatie met Rosa. Ze waren getrouwd. Er volgde een geanimeerde, open e-mailuitwisseling tussen ons waarin we elkaar uitgebreid vertelden over ons liefdesleven. Deze e-mailuitwisseling
stopte op een gegeven ogenblik abrupt. Na een aantal weken
ontving ik zijn laatste mail:
Tja, dat is dus wel een heel lange periode voordat ik reageer.
Oorzaak hiervoor was dat Rosa op mijn computer aan het
werk was en tegen onze mails aanliep. Haar reactie was vol
onbegrip. Hoe kon ik zo open zijn tegen iemand die ik al zo
lang niet had gezien. Ze zag je direct als bedreiging terwijl
ik daar nog niet eens aan had gedacht. Ik heb helemaal geen
bedoelingen met onze e-mailuitwisseling. Ik vind het gewoon
geweldig dat ik jou zo weer tegenkom. Het zal wel nostalgie
zijn. Heerlijk om met een andere vrouw zo open te kunnen
zijn. Maar ik heb geen zin om Rosa op te zadelen met allerlei
vervelende gevoelens. Eigenlijk vind ik dat dat haar probleem
is. Maar ik heb er zelf ook last van als zij ermee zit. Mail
uitwisselen moet dan dus in het geniep en dat wil ik niet.
Dat je een geheime liefde verborgen houdt, kan ik me nog iets
bij voorstellen, maar een eenvoudige e-mailuitwisseling? We
hebben geen geheime liefde, toch :-)? Nou ja, ik denk dat we
het hierbij voorlopig maar even moeten laten.
Toen ik deze mail ontving was het eerste wat ik dacht: Oh.
oh, wat onhandig van hem, dat hij zijn vrouw niet had verteld
over onze e-mailcorrespondentie! En mijn tweede gedachte:
Mijn hemel! Zijn vrouw leest zijn e-mails. Wat is er mis met
het vertrouwen in hun relatie dat zij dit doet? Ik had Marnix
als vanzelfsprekend verteld over mijn correspondentie met
Quinten. Marnix wist niet alleen dat we correspondeerden,
maar ik had hem ook verteld hoe open we met elkaar schreven
en wat mijn intenties waren met de correspondentie. Marnix
en ik voelen helemaal geen behoefte om e-mails te lezen die
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wij naar anderen schrijven. Daarmee schenden we elkaars privacy. Daarvoor respecteren wij elkaar te veel. Ieder van ons
heeft recht op een stukje privacy binnen onze relatie.
Mijn echtgenoot wist hoe jammer ik het vond dat ik geen reactie had gekregen op mijn laatste mail. Want ik genoot ervan,
net als Quinten, om open met een andere man te communiceren. In Quintens mails klonk enerzijds zijn liefde door voor zijn
vrouw, anderzijds genoot hij van de intimiteit van onze mails.
Quinten had in mijn ogen verzuimd om Rosa te vertellen over
een vrij intieme mailuitwisseling met een andere vrouw. Blijkbaar voelde hij dat hij met een dergelijke boodschap bij haar
niet terecht kon. Zij bood blijkbaar geen ruimte om dit te vertellen. Het was echter voor hem geen reden om het niet te
doen. Toen zij het ontdekte, was haar vertrouwen in hem geschonden. Zij probeerde haar relatie met hem veilig te stellen
door hem te dwingen de e-mailuitwisseling af te breken. Hij
blijft echter zitten met een stukje frustratie. Iets wat hij erg
graag wil, wat goed voelde en waarmee hij niemand kwaad
wilde berokkenen zal hij, uit respect voor haar maar tegen zijn
eigen natuur in, niet meer doen.
Ik vermoed dat hij deze rol waarin zij hem graag ziet best wel
een tijdje zal kunnen spelen. Maar zou er onder onze mailuitwisseling misschien een behoefte van Quinten verborgen liggen, namelijk een natuurlijke behoefte aan een intiem contact
met een andere vrouw? Ik ben benieuwd of hij de rest van zijn
leven zal kunnen en willen blijven afzien van deze behoefte.
Zal hij uiteindelijk deze behoefte weten te bevredigen? Hetzij
op een stiekeme hetzij op een open en eerlijke manier?
Hoe zou de correspondentie tussen Quinten en mij zijn verlopen, als hij zijn vrouw vanaf het begin bij het contact met mij
had betrokken? Als Quinten was begonnen met aan Rosa toe-
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stemming te vragen om met mij contact op te nemen? Waarbij
hij op een open en eerlijke manier zijn intenties met mij had
uitgelegd? Wanneer hij heel eerlijk had verteld waarom hij
het fijn vond om met mij gedachten uit te wisselen? Waarbij
hij liefdevol liet blijken dat zij, Rosa, voor hem heel belangrijk
was. En dat zijn interesse in een andere vrouw niets had te
maken met zijn liefde en genegenheid voor haar…
Olivia en Sander
Sander: Via polyamorie kan ik veel meer mezelf blijven. Ik hoef me
niet in bochten te wringen. Ik kan zijn wie ik wil. En ik gun het Olivia.
Ik zie haar als een eigen persoon. Ik vind het vanzelfsprekend dat zij
zichzelf net zo veel rechten toe-eigent als ze maar wil. En dat geeft
mij iets extra’s. Ik ervaar het als rijkdom om op deze manier te leven.
Dat ik niet van alles hoef af te schermen omdat ik bang ben.
Olivia: Als ik iemand leuk vind of wanneer ik verliefd op iemand ben
dan kan ik dat gewoon zeggen. Het gebeurt niet zo vaak, hoor. Maar
ik vind het ﬁjn dat ik gewoon open en eerlijk kan zijn.
Sander: Het is gewoon heel erg ﬁjn dat we dat binnen onze relatie
kunnen delen met elkaar.

Waarom kiezen toch zo weinig mensen voor polyamorie? Polyamorie biedt een alternatieve manier van relaties aangaan
voor:
1. Mensen die vreemdgaan
2. Mensen die willen scheiden omdat ze verliefd zijn geworden op iemand anders
3. Swingers die onvoldoende bevrediging halen uit hun relaties, omdat deze relaties vooral op seksualiteit zijn gericht
4. Mensen die intieme behoeftes willen vervullen die voor
hen essentieel zijn en die niet vervuld worden via hun bestaande relatie

111

 Ik hou van twee mannen 

5. Biseksuele mensen die vanwege hun geaardheid verlangen naar een intieme relatie met zowel een man als een
vrouw
6. Mensen met een bepaalde seksuele voorkeur, die ze niet
met hun eigen partner kunnen delen, zoals bijvoorbeeld
BDSM. BD staat voor Bondage (het vastbinden van een
partner) and Discipline (echte of gespeelde bestraffing),
DS staat voor Dominance and Submission (het uitoefenen
van of zich onderwerpen aan macht) en SM staat voor
Sadism and Masochism (het veroorzaken of ondergaan van
pijn).
7. Mensen die een gehandicapte partner hebben waardoor
seks niet (meer) mogelijk is
Er is een heel eenvoudige reden waarom nog zo weinig mensen hebben gekozen voor polyamorie. Het is een alternatief
waarmee de meeste mensen geheel onbekend zijn. Bovendien
rust er een taboe op het aangaan van niet-monogame relaties.
Loes
Toen ik op de website www.polyamory.nl stuitte, was ik zo enthousiast
dat Richard opmerkte: ‘Oh god, moeders heeft een nieuwe hobby!’
Ik vond het geweldig! Wij hebben toch altijd gedacht dat we debiel
waren! Dat de hele wereld tegen ons was! Iedereen verklaarde ons
voor gek en Richard was een looser… Richard praatte nooit met iemand over mij en Siebo, omdat hij bang was door zijn omgeving
voor ‘watje’ versleten te worden. Ik dacht dat ik afwijkend was. Ik
ging voor mijn gevoel op kruistocht, maar wat zou de weg lang zijn.
Plotseling al die gelijkgestemden op de website! Al die mensen die
hetzelfde doormaakten als ik! Die met dezelfde dilemma’s worstelden!
Het was werkelijk bevrijdend. En het had nog een naam ook, waarmee
ik bezig was. Polyamorie.
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Katja, Willem en Hans
Katja: Toen ik verliefd werd op Hans ben ik op internet gaan zoeken
en kwam de polyamorie website tegen. En toen dacht ik: Zie je nou
wel!? Er zijn nog meer van die gekken! Ik ben niet alleen! Hans had
zoiets van: ‘Wat maakt dat nou uit of je daarin alleen staat of dat er
ook anderen zo zijn.’ Maar ik vond het heel ﬁjn om gelijkgestemden
te hebben gevonden.
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Hoofdstuk 3

Mijn mythe van
de monogamie
MORALITEIT
Ik ben geboren in de jaren ’60 van de twintigste eeuw. Mijn
eigen liefdesgeschiedenis is een typisch voorbeeld van hoe veel
mensen van mijn generatie hun liefdesleven doorlopen: verliefd, seks, samenwonen, trouwen en kinderen krijgen. Voordat ik mijn echtgenoot Marnix leerde kennen, heb ik met een
paar vriendjes seksuele ervaring opgedaan. Dankzij deze ervaringen wist ik Marnix snel op juiste waarde in te schatten.
Een halfjaar na onze eerste ontmoeting zijn we gaan samenwonen. Later zijn we getrouwd. Sinds de kinderen in ons leven
zijn gekomen, zijn we allebei minder gaan werken. Wij hebben
ons gedragen, zoals past binnen de moraliteit van onze tijd.
50 jaar geleden doorliep men over het algemeen de stadia in
het liefdesleven als volgt: verliefd, verloofd, getrouwd, samenwonen/seks en kinderen krijgen. Op seks vóór het huwelijk
lag een groot taboe. Uit het Kinsey onderzoek13 (1948) bleek
dat 80 procent van de jongeren op twintigjarige leeftijd geen
seks voor het huwelijk had. Zodra een vrouw trouwde, zegde
zij haar baan op om zich volledig aan de zorg voor het gezin
te wijden.
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De moraliteit is in 50 jaar tijd wezenlijk veranderd. Zo is het
voor mijn generatie breed geaccepteerd dat twee mensen seks
met elkaar hebben zonder dat ze getrouwd zijn. Verder is een
van de levenslessen die mijn moeder mij heeft meegegeven:
‘Zorg dat je, ook als vrouw, altijd blijft werken.’ Blijkbaar hebben meer vrouwen deze les van de vorige generatie meegekregen, want werkende moeders zijn tegenwoordig een algemeen
geaccepteerd fenomeen. De moraliteit past zich blijkbaar in de
loop van de tijd aan ‘dat wat werkt’ aan.
Welke normen en waarden wil ik mijn zoons en dochter, nu
twaalf, tien en acht jaar, meegeven rondom liefdesrelaties?
Welke ideeën wil ik ze meegeven, waarmee ik ze zo veel mogelijk help om op te groeien tot stabiele persoonlijkheden, die
in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen? En hoe
staat het met mijzelf ? Welke normen en waarden werken voor
mij?
De juffrouw van mijn dochter vroeg mij eens lachend, of mijn
dochter al had verteld over haar liefdesperikelen. Ik wist alleen
dat ze verkering had met Tom, een schattig jongetje uit haar
klas. Tom had aan zijn moeder de vraag gesteld: ‘Mama, wat
betekent verkering?’ Blijkbaar had mijn dochter het initiatief
genomen. De werkelijkheid bleek complexer. Ze bleek verkering te hebben met Tom en met Anna. ‘En nu wil Maurits ook
nog verkering met mij!’ had ze verzucht tegen de juf. Hij was
echter wel op haar, maar zij niet op hem.
Moet ik nu als moeder tegen haar zeggen: ‘Lieve dochter,
je kunt maar met één persoon verkering hebben, want meer
dan één hoort niet.’ Moet ik haar een norm aanleren, waarvan wij volwassenen weten dat deze norm voor veel mensen
niet werkt? Moet ik haar uitleggen dat je geen verkering kunt
hebben met een meisje, terwijl we als volwassenen weten dat
vrouwen lesbisch of biseksueel kunnen zijn?
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Ik heb me verdiept in de geschiedenis van liefdesrelaties, omdat ik nieuwsgierig was hoe de huidige moraliteit tot stand
is gekomen. Ik wilde weten waarom er binnen de huidige
moraliteit geen ruimte is voor meerdere liefdesrelaties naast
elkaar.
Ik las op een niet-officiële website van de Open Universiteit14
dat de monogamie in de eerste eeuw na Christus bedacht, uitgedragen en populair is geworden. Als een van de boodschappers van het evangelie verkondigde de apostel Paulus in de
eerste eeuw na Christus de visie van het christendom op seksualiteit. Deze visie was gebaseerd op de tien geboden:
In Gods gemeente is iedereen broeder of zuster van elkaar, of
je nou slaaf bent of vrij, of je man bent of vrouw. Seksualiteit
moet geheel plaatsvinden op basis van vrijwilligheid en beperkt blijven tot de relatie man en vrouw binnen het huwelijk.
Allerlei andere vormen van seksualiteit en seksueel geweld
worden afgewezen.
In het Nieuwe Testament waarschuwde Paulus tegen prostitutie en drong aan op het monogame huwelijk. Het monogame
huwelijk zorgde voor een betere positie van slaven, vrouwen en
kinderen. Slaven werden niet meer gebruikt voor seks. Vrouw
en kinderen werden verzekerd van een echtgenoot die zorgde
voor een dak boven hun hoofd en brood op de plank. Deze
christelijke boodschap was in die tijd een heel nieuwe en bijzondere boodschap en sprak vele mensen aan. Sindsdien heeft
de monogame relatie tussen man en vrouw een belangrijke
plek gekregen binnen de moraal in de westerse samenleving.
Voor mij was deze wetenschap een enorme eyeopener. Tot dat
moment was monogamie zo vanzelfsprekend voor mij geweest
dat het eenvoudigweg niet in mijn hoofd opkwam dat er ook
andere manieren waren om relaties aan te gaan. Blijkbaar was
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monogamie een manier van relaties aangaan, die oorspronkelijk werd gestuurd vanuit de ratio, vanuit een economisch en
sociaal belang, en niet vanuit het gevoel, vanuit de liefde tussen twee mensen. Monogamie was geen keuze vanuit het hart,
maar een gecreëerde overtuiging.
Dat de monogamie al tweeduizend jaar standhoudt, geeft aan
dat het blijkbaar voor veel mensen goed functioneerde. Op dit
ogenblik zien we dat een levenslange monogame (huwelijks-)
relatie voor een aantal mensen niet meer functioneert. Drie
voorbeelden zijn:
1. 40 procent van de huwelijken loopt op een scheiding uit. Na
de scheiding gaat men vaak weer een nieuwe monogame
relatie aan met een andere partner (seriële monogamie).
2. 60 procent van de mannen is wel eens vreemdgegaan, en
40 procent van de vrouwen15. Het laatste percentage is
stijgende vanwege de steeds grotere participatiegraad
van vrouwen aan het arbeidsproces.
3. De opkomst van swingers de afgelopen jaren. Swingers
zijn mensen die meestal wel een vaste partner hebben,
maar onder restricties ook seks met anderen hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van partnerruil, bezoek aan seksclubs, enzovoort. Verliefdheden worden zo veel mogelijk
buiten de deur gehouden.
Zo’n 40 jaar geleden was scheiden een niet-geaccepteerd fenomeen. Tegenwoordig denken de meeste mensen in Nederland
daar genuanceerder over. Vreemdgaan wordt, net als swingen,
over het algemeen niet geaccepteerd. Maar het gebeurt op
grote schaal. Mensen handelen in de praktijk anders dan de
moraal toelaat. Wordt het niet eens tijd dat de moraal zich
aanpast aan dat wat werkt?

ONTWIKKELINGEN IN DE AFGELOPEN 50 JAAR

De afgelopen 50 jaar laat een aantal grote ontwikkelingen
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zien14, die invloed hebben op de manier waarop mensen in de
Westerse samenleving relaties met elkaar aangaan.
Zo veranderde door de seksuele revolutie in de jaren ’60 van
de vorige eeuw de kijk op seksualiteit aanzienlijk. Er kwam
nadruk op de individuele beleving. Seks werd meer los gezien
van huwelijk en gezin. De uitvinding van de pil zorgde ervoor dat de vrouw als een gelijkwaardige seksuele partner van
de man kon optreden zonder angst voor zwangerschap. Het
ouderschap werd hiermee een weloverwogen keuze. De voorheen zo nauwe verbinding tussen seksualiteit en voortplanting werd met de uitvinding van de pil verbroken.
Het huwelijk bleef tot in de jaren ’60 populair. De norm was
jong trouwen en kinderen krijgen. Daarna kwam er een omslag. Een huwelijk was niet meer nodig om ‘het huis uit te
gaan’, of om voor ‘vol’ te worden aangezien. Tegenwoordig
trouwen mensen minder en later. Bovendien zijn huwelijken
minder duurzaam geworden.
Sinds de jaren ’50 is het aantal echtscheidingen fors toegenomen. Van ongeveer 12 procent in de jaren ’50 en begin jaren
’60 naar 34 procent in 1985. Dat laatstgenoemde percentage is inmiddels opgelopen tot 40 procent. In de VS heeft het
echtscheidingspercentage een waarde van 50 procent bereikt.
Relationele en affectieve problemen zijn de belangrijkste redenen om tot echtscheiding over te gaan. Tekortschietende communicatie, verschillen in karakter, uit elkaar groeien en een
onbevredigende seksuele relatie worden het meest genoemd.
Vreemdgaan is een belangrijke aanleiding voor de scheiding,
zelden echter het enige motief.
Over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen zijn de meningen van onderzoekers verdeeld. Zeker voor jonge kinderen
is het uiteenvallen van het gezin vaak een schokkende erva-
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ring die in elk geval niet zonder betekenis is voor hun ontwikkeling. Vaak wordt in geval van scheiding de relatie tussen vader en kinderen voor een groot deel of helemaal (in 25 procent
van de gevallen) beëindigd.
Marcel (44)
De afspraak was dat ik de kinderen elke woensdagmiddag en iedere
veertien dagen een heel weekend mocht hebben. Op een woensdagmiddag kwam ik de kinderen halen en toen zei Yvette: ‘Vanaf nu zie
je ze alleen nog maar één keer in de veertien dagen.’ Ze vond het
maar lastig. Ik pikte dat niet en bleef gewoon bij haar langskomen
om de kinderen op te halen. Voor wat betreft de omgangsregeling
liet ik niet met me sollen. Maar ze deed de deur niet open. Ik bleef
aanbellen. De kinderen reageerden natuurlijk van: ‘Oh, dat is papa!’
Uiteindelijk opende Yvette de deur en probeerde ze me met praten
over te halen om weg te gaan. Maar ik zei: ‘Ik ga niet weg. Ik kom hier
voor mijn kinderen.’ Ik heb nog geprobeerd om mijn kinderen mee
te nemen. Maar toen mijn jongste dochter begon te huilen, omdat ik
met Yvette zo ongeveer aan het vechten was, besefte ik dat ik dit
voor mijn kinderen niet kon maken. Ik had zo veel agressie in me dat
ik nog een grote deuk in de Landrover van Chris, haar nieuwe man,
heb geschopt.
Na dit voorval heeft Yvette een advocaat in de arm genomen om de
omgangsregeling te veranderen. De rechter heeft mij uiteindelijk in
het gelijk gesteld. Het heeft veel geld gekost, maar je hebt wat voor
je kinderen over. Ik kreeg voor elkaar dat ik mijn kinderen iedere
veertien dagen een weekend mocht zien en iedere week de vrijdag.
Ik wilde eigenlijk meer. Ik wilde ook graag één keer in de veertien
dagen de kinderen van school afhalen, maar dat vond Yvette niet
goed. Chris moest als de vader worden gezien. Andere ouders op
school hoefden niet te weten dat er ook nog een of andere ex-man
rondliep. Het heeft lang geduurd voordat ik eindelijk van Yvette de
kinderen van school mocht halen. Ik heb nog gebeld met een juffrouw van mijn kinderen. Zij vertelde dat mijn kinderen op school
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vertelden als ze een weekend bij mij waren geweest. Het was voor
de kinderen uit hun klas al normaal. De kinderen hadden die vader
alleen nooit gezien. Uiteindelijk mocht ik mijn kinderen van school
halen.
Chris heeft zelf ook vier kinderen. Zijn kinderen hebben hun vader
en oma sinds de scheiding nooit meer gezien. Zeven kinderen hebben
dus te lijden onder onze scheiding.

Dat kinderen hun vader weinig of helemaal niet meer zien lijkt
in het algemeen niet gunstig voor een evenwichtige ontwikkeling. Uit alle onderzoeken blijkt bovendien dat kinderen altijd
willen dat hun ouders bij elkaar blijven. Kinderen zijn daarom
altijd de dupe. Uitzonderingen daargelaten, wanneer ze bijvoorbeeld getuige zijn van ouders die onderling gewelddadig
zijn. Of als ze zelf slachtoffer zijn van geweld door een van de
ouders. In dat geval kiezen kinderen gelukkig zelf ook eieren
voor hun geld.
Marcel (44)
Ik heb de afgelopen jaren via internet met heel veel gescheiden
vrouwen contact gehad. Wat mij opviel, was dat er zo veel haat zat
bij veel vrouwen. Ze maakten hun ex-man vaak behoorlijk zwart en
verzonnen smoezen om te beletten dat de kinderen naar hun vader
konden gaan. Maar er waren ook vrouwen die zeiden: ‘Hij mag de kinderen net zo vaak hebben als hij maar wil.’ En dan had de man totaal
geen belangstelling meer voor zijn eigen kinderen. Ook dat komt veel
voor. Vaak uit rancune. Dan is de vrouw met een ander vreemdgegaan en dan ziet zo’n man dat als groot verraad. Dat is het natuurlijk
ook, maar dat moet je nooit op je kinderen verhalen. Deze mannen
reageren met: ‘Ik interesseer me helemaal nergens meer voor. Heel af
en toe nog de kinderen. Ik wil ze zo min mogelijk hebben. Zit jij daar
lekker met je nieuwe vriendje mét de kinderen. Dan heb jij een probleem, want dat nieuwe vriendje wil natuurlijk niet dat jij altijd maar
met jouw kinderen zit.’ Zo heb ik het vaak gehoord.
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Al die scheidingen kweken veel haat. Ik heb daar zelf ook last van
gehad. Ik wist niet dat er zo veel haat in mij kon zitten. Ik heb in het
begin letterlijk een keer met een honkbalknuppel voor de deur bij
de minnaar van mijn vrouw gestaan. Gelukkig hebben vrienden mij
tegengehouden, want ik weet niet wat er anders was gebeurd. En ik
zie dat ook bij anderen: zo veel haat, zo veel verdriet, zo veel leed.
Of vaders die wel graag hun kinderen willen zien, maar op allerlei
manieren worden gedwarsboomd. Mannen, die hun kinderen altijd
moeten halen en brengen. Mannen, die lang aan de deur moeten
wachten, voordat ze hun kind meekrijgen.
Kinderen raken volgens mij altijd beschadigd bij een scheiding. Je
kunt de schade wat verkleinen door als ouders het belang van je
kinderen voorop te stellen. Ik denk dat mijn kinderen er redelijk goed
doorheen zijn gekomen. Maar dat weten we pas, als ze in de puberteit zitten, of nog later.

Verder raakte in de jaren ’60 en ’70 de open relatie in zwang,
met woongroepen en vrije liefde. Vrije liefde stond voor plezier in seks zonder rekening te houden met de heersende moraliteit, monogamie en bezitterigheid. Seks met anderen dan je
partner moest ‘kunnen’. Men had in deze periode echter weinig oog voor de moeilijkheden en problemen die de vrije liefde
kon opleveren en wist niet hoe je met gevoelens als jaloezie
moest omgaan. Er was weinig kennis over hoe je relaties in
dergelijke situaties moest vormgeven.
Geert (63)
In de jaren ’70 was het populair was om je polyamoreus te gedragen.
In Utrecht bevond ik me in een kring van mensen, waar het gebruikelijk was om twee, drie of vier partners te hebben. Iedereen had dat
binnen die kring. Er werd veel gediscussieerd over jaloezie. Over hoe
je daarvan af moest komen en over hoe ongezond jaloezie was. Maar
we kwamen er niet echt uit. Zelf had ik er nooit last van. Jaloezie is
een enorm probleem. Misschien komt het, omdat we onze seksualiteit
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eeuwenlang hebben laten onderdrukken door de samenleving, door
de cultuur.

Daarnaast werkten de meeste vrouwen niet of parttime en waren over het algemeen lager opgeleid dan mannen. Vrouw en
kinderen waren economisch afhankelijk van hun man.
Ook kregen we begin jaren ’80 te maken met aids. De meesten
van die generatie zijn dan ook snel op de open relatie teruggekomen. De trend was geen lang leven beschoren.
Aan het eind van de negentiende eeuw kregen meisjes toegang
tot middelbaar en hoger onderwijs. In de twintigste eeuw zijn
vrouwen in steeds grotere getale middelbaar en hoger onderwijs gaan volgen. Tot ongeveer 1970 was het echter nog vrij
ongebruikelijk dat een gehuwde vrouw met kinderen buitenshuis werkte. Het percentage buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen bedroeg in 1960 nog maar 7 procent. Het was statusverhogend voor de man dat hij in staat was om kostwinner te
zijn voor zijn vrouw en kinderen, waarbij de vrouw het gezin
verzorgde.
In de jaren ’70 veranderde dat langzamerhand. Vrouwen waren steeds vaker hoger opgeleid en participeerden in het arbeidsproces op zoek naar een eigen inkomen, maatschappelijke
waardering en zelfontplooiing.
Terwijl vrouwen meer begonnen te werken, keken de mannen
naar mogelijkheden om hun werktijd in te ruilen voor zorgtijd. Ook mannen wilden de kinderen groot zien worden en
een bijdrage leveren aan de zorg en opvoeding. Arbeid is inmiddels geen mannenaangelegenheid meer en de huishouding
geen vrouwenaangelegenheid.
De afgelopen decennia is steeds meer verscheidenheid ont-
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staan in leefvormen, welke in moderne kringen veelal wordt
geaccepteerd als normaal. Mensen gingen steeds vaker alleen
wonen of samenwonen zonder te trouwen. Mannen gingen
openlijk met mannen samenwonen en vrouwen in liefde met
vrouwen samenleven. Zelfs gezinnen werden gesticht door
twee vrouwen of twee mannen, met dank aan een draagmoeder of spermadonor.
Verder werd de mens in de twintigste eeuw gemiddeld steeds
ouder. De gemiddelde levensduur aan het begin van de vorige
eeuw bedroeg voor mannen 51 jaar en voor vrouwen 53 jaar.
In 2006 is dat opgelopen naar respectievelijk 80 jaar en 83
jaar. Stel, dat mensen gemiddeld vanaf hun zestiende een liefdesrelatie hebben. Dan is hiermee de tijd die mensen mogelijk
in een liefdesrelatie doorbrengen voor mannen gestegen van
35 naar 64 jaar, en voor vrouwen van 37 jaar naar 67 jaar.
De verhoging van de welvaart, de democratie en de verspreiding van kennis hebben aan de ene kant in de twintigste eeuw
gezorgd voor een verdere individualisering, maar aan de andere kant ook gezorgd voor een intensievere samenwerking
vanuit een gemeenschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan
het samenwerken van mensen in een bedrijf aan de doelstellingen van dat bedrijf.
Sinds de Tweede Wereldoorlog zien we de invloed van de kerk
in hoog tempo achteruitgaan. Kerken lopen leeg. In december
2006 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de verkenning ‘Geloven in het publieke
domein. Verkenningen van een dubbele transformatie’16. De
publicatie laat zien dat religie uit is en spiritualiteit in. De categorie ongebonden spirituelen is gegroeid tot een omvang van
26 procent van de Nederlandse bevolking, terwijl de groep
christenen is gedaald naar 25 procent. De categorie overige
gebonden religieuzen (voornamelijk moslims) is 3 procent. De
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rest van de bevolking is niet gelovig. Spiritualiteit zien we, in
tegenstelling tot religie, als een individuele beleving:
Het gaat om onze relatie tot wat we misschien God noemen,
maar wat we ook wel aanduiden als de ‘ultieme realiteit’, ‘het
universum’ of gewoon als ‘de natuur’. Misschien gebaseerd
op wat we ooit hebben ervaren, misschien natuurlijk gegroeid
uit een traditie.17
Zodra er iets van organisatie of collectiviteit aan te pas komt,
ontstaat de neiging om meer nadruk te leggen op dat wat onderscheidt dan op dat wat verenigt. Kerken hebben de neiging
om een institutionele en dogmatische waarheid op te leggen.
Het woord dogma komt uit het Grieks en betekent in eerste
instantie ‘mening’, in tweede instantie ‘gebod’ of ‘besluit’ en in
derde instantie ‘leerstelling’ of ‘godsdienstig voorschrift’. En
dat is nu precies waarvan de moderne mens steeds meer wars
is: van meningen die worden opgelegd als gebod of voorschrift.
Een voorbeeld hiervan is de manier waarop de katholieke kerk
tegen voorbehoedsmiddelen aankijkt. Ik denk dat er in Nederland nog maar heel weinig katholieken zijn die geen voorbehoedsmiddelen gebruiken omdat de kerk dat zo voorschrijft.
Spiritualiteit is de basis van de religie. Boeddha, Jezus, Krishna
en vele andere leermeesters in de wereld, waaronder moderne
leermeesters die nu leven, zoals Neal Donald Walsch, Roy
Martina en Annemarie Postma kwamen allemaal tot dezelfde
conclusie. Er zijn drie zaken die we moeten beoefenen om vanuit liefde te leven en het goddelijke in de mens te dienen. Dat
zijn: waarheid, zelfliefde en vergeving.
Een andere belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de
manier waarop wij relaties aangaan, is de opkomst van de massamedia zoals televisie, radio, kranten, internet en de opkomst
van de mobiele telefonie. Tegenwoordig zijn we altijd en over-
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al in staat om informatie tot ons te nemen en met elkaar te
communiceren. Zo ook met onze geliefden.
De media bepalen voor een belangrijk deel hoe we de wereld
om ons heen waarnemen. We laten de media een groot deel
van ons leven in beslag nemen. We worden beïnvloed in hoe
wij denken en hoe wij ons gedragen. Het beeld dat de media
ons voorschotelen van een liefdesrelatie is wat wij nastreven.
Geert (63)
Ik kreeg verkering rond mijn twintigste. Ik werd voor het eerst door
een meisje aangeraakt en dat was erg indrukwekkend. Ik had twee
jaar verkering met dat meisje, toen ik kennis kreeg aan iemand anders. Daarmee begonnen de problemen. Ik ging met haar naar een
ﬁlm. Ik vergeet dat nooit meer.
De ﬁlm gaat over een Deux Chevaux, een man, een vrouw en een kind
in een prachtig dorp in Frankrijk. Ze zijn heel gelukkig. Dan krijgt de
man een verhouding met de juffrouw achter het loket op het postkantoor. Dat gaat allemaal goed. Tussen de middag gaat hij naar de
juffrouw achter het loket en ’s avonds is hij bij zijn vrouw. Op een gegeven moment vindt hij dat hij het moet vertellen. Ze zitten aan een
watertje in een prachtig landschap. Kind, vrouw en picknickmand…
Deux Chevaux op de achtergrond. En hij vertelt dat hij een verhouding heeft met de loketbeambte. De vrouw loopt het water in en verdrinkt. De ﬁlm laat in het midden of het zelfmoord is of een ongeluk.
Vervolgens trouwt hij met de juffrouw achter het loket. Het eind van
de ﬁlm is identiek met het begin van de ﬁlm: hij is getrouwd, heeft
een kind en een Deux Chevaux, woont in een prachtig Frans dorp en
ze zijn heel gelukkig.
Ik heb me vanaf dat moment voor de rest van mijn leven verscheurd
gevoeld. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik moest kiezen en nooit
geweten hoe dat moest. Ik kan niet kiezen.
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In de media worden wij volop blootgesteld aan monogame relaties, vreemdgaan en uit elkaar gaan.
Sinds de jaren ’90 hebben we te maken met de opkomst van
internet. In Nederland beschikt zo’n 98 procent van de jongeren erover. Communicatievormen zoals e-mail, sms en chatten worden dagelijks massaal gebruikt. Jongeren hebben nog
altijd verreweg het meeste contact door met elkaar te praten,
maar msn’en (chatten via Microsoft MSN) is een goede tweede. Bijna zes miljoen Nederlanders maken momenteel (december 2006) dagelijks gebruik van msn.
Internet biedt de mogelijkheid om je sociale netwerk te vergroten via de virtuele wereld. Het zoeken van een partner via
internet vindt op grote schaal plaats. Zo’n 70 procent van de
nieuwe relaties start tegenwoordig via internet. De kans dat
deze relaties langdurig zijn, is groot. Vanaf het begin van een
relatie let je namelijk beter op rationele zaken en dat vergroot
de kans op een bestendige relatie. Bovendien is internet hét
middel bij uitstek om tijd, plaats en afstand te overbruggen.
De webcam stelt ons in staat om bijna lijfelijk aanwezig te zijn
bij elkaar. Via internet is de kans veel groter dat je iemand
ontmoet die bij je past dan via de kroeg. Een jonge meid ziet
haar profiel op een datingsite na drie maanden al snel zo’n
tienduizend keer bekeken.
Veel mensen sluiten nieuwe vriendschappen via internet. Via
discussieforums en datingsites leren gelijkgestemden elkaar
kennen. Via e-mail en msn discussieert men er lustig op los.
Liefde en seks zijn onderwerpen die de mens over het algemeen het meeste bezighouden. Zo ook via internet. Via de
virtuele weg vertrouwen mensen hun diepste geheimen aan
elkaar toe. Zo ontstaan vele geestelijk intieme relaties. Uit een
geestelijk intieme relatie met een ander mens ontstaat niet
zelden verliefdheid. Mensen hebben zelfs seks met elkaar via
internet: webcam seks.
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Martine Poorten18 ontdekte dat haar man lange tijd intieme
contacten onderhield via de computer en sms. Het afgelopen
jaar had haar man dertien minnaressen en vier minnaars,
waarvan hij dacht dat het minnaressen waren. Hij deed het
zelfs met ze in aanwezigheid van vrouw en kinderen. Dan zat
hij in de woonkamer achter zijn computer, terwijl de rest van
het gezin aan de tv gekluisterd zat of een spelletje deed.

TABOE OP MEERDERE LIEFDESRELATIES
Geert (63)
Ik heb het gevoel dat mijn kinderen hartstikke polyamoreus zijn en
daar niet mee uit de voeten kunnen. Ik verwachtte dat er, naarmate
ik ouder zou worden, steeds meer ruimte zou komen om te zijn wie
ik ben. Ik heb het omgekeerde meegemaakt. In de jaren ’70 was er in
mijn werkelijkheid veel meer ruimte om mezelf te zijn dan er nu is.

Onder jongeren wordt nog steeds het romantisch liefdesideaal
aangehangen, waarbij exclusieve liefde zowel norm als ideaal
is. Dit blijkt uit een onderzoek10 onder hoogopgeleide jongeren tussen de twintig en 30 jaar oud. Het romantisch liefdesideaal is monogamie, maar sluit de overgang naar een andere
partner niet uit. In een relatie is het belangrijk elkaar te blijven stimuleren en met elkaar te kunnen praten, je eigen ding
te blijven doen, niet te verlangen naar anderen en een goed
seksleven te hebben. Monogamie is in deze gewenste ideale relatie een voorwaarde en een middel voor het bereiken en laten
slagen van deze relatie. Als redenen om monogaam te willen
zijn, worden in het onderzoek genoemd:
• Exclusiviteit binnen een relatie. Je wilt de enige voor elkaar zijn. Seks is dan een persoonlijke, intieme ervaring,
die je voor elkaar reserveert
• Het niet willen kwetsen of pijn doen van de partner
• Het vertrouwen niet willen beschadigen
• Pragmatische redenen, zoals het vermijden van jaloezie

128



Mijn mythe van de monogamie



• Omdat men vreemdgaan en jaloezie van de partner ook
niet zou accepteren
• Vreemdgaan is te veel gedoe, de moeite niet waard
• Omdat je het idee hebt dat je monogaam hoort te zijn
Het beeld van monogamie wordt gevormd door eigen ervaringen en rolmodellen uit de directe omgeving zoals van ouders,
vrienden en collega’s. Monogamie is de norm die we overal
te zien krijgen. We kennen geen ander werkend alternatief.
Ontrouw wordt gezien als een factor om je te bezinnen op je
relatie. Pikant detail: in ditzelfde onderzoek bleken tien van de
35 geïnterviewden al eens vreemdgegaan te zijn.
Geert (63)
Mijn kinderen zijn in de 30. Mijn schoonzoon verwijt ons als ouders
dat wij onze kinderen hebben geleerd dat je met mensen seksueel
kunt zijn en dat je van meerdere mensen tegelijk kunt houden. Wij
hebben in zijn ogen het verkeerde voorbeeld gegeven. Hij veroordeelt ons.

De term monogamie is afgeleid uit het Grieks. Monos staat voor
‘enkel’ en gamos voor ‘huwelijk’. De oorspronkelijke betekenis
van monogamie is de situatie van een echtelijke verbintenis
(huwelijk) met één persoon. De tegenhanger van monogamie
is dan ook polygamie: de situatie van een echtelijke verbintenis
met meerdere personen gelijktijdig. Poly staat in het Grieks
voor veel. Onder monogamie verstaat men tegenwoordig: de
situatie van het aangaan van een verbinding uit liefde met één
persoon. De hedendaagse tegenhanger van monogamie is polyamorie: de situatie van het mogelijk aangaan van een verbinding uit liefde met meerdere personen gelijktijdig.
Monogamie heeft een bepaalde manier van denken tot gevolg.
Dit monogame denken komt echter niet altijd overeen met hoe
het werkelijk is. Een voorbeeld van monogaam denken is: Mijn
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partner is verliefd geworden op een ander. Blijkbaar ben ik tekortgeschoten. In hoofdstuk 6 ga ik nader in op waarom deze
en sommige andere monogame gedachten mijns inziens niet
kloppen.
In mijn beleving is monogamie een middel en geen doel. Voor
een heleboel mensen werkt monogamie goed. Deze mensen
kiezen bewust en vanuit hun hart om zich monogaam te gedragen. Zij voelen zich bij monogamie het fijnste. Het mooiste voorbeeld van succesvolle monogamie vind ik mijn ouders.
Mijn ouders zijn al meer dan 50 jaar samen, hebben in die 50
jaar nooit andere liefdespartners gehad en zijn nog steeds heel
erg blij en gelukkig met elkaar.
Maar er zijn ook veel mensen voor wie monogamie niet goed
werkt. De meeste mensen zijn eenvoudigweg niet bekend
met de levensfilosofie polyamorie. Meer dan een liefdesrelatie
wordt deze direct geassocieerd met vreemdgaan, dus liegen en
bedriegen. Mensen zijn geneigd om zich aan te passen aan ‘dat
wat hoort’. Uit angst om afgewezen te worden door ouders,
vrienden, partner of omgeving.
Geert (63)
Ik heb in de jaren ’60 in Italië een kind gemaakt. Zo van: Wij maken
een kind. Toen kwam ik thuis bij mijn ouders en zei: ‘Ik heb een kind
gemaakt.’ Mijn ouders vroegen: ‘Ga je ook trouwen?’ ‘Hoezo trouwen?
Ik heb een kind gemaakt.’ Maar ik werd bang. Na mijn afstuderen was
ik geen student meer maar vrijgezel. Ik werd bang en dacht: Ik moet
normaal worden. In die tijd las ik De Steppenwolf van Hermann Hesse.
Het ging over een oude vrijgezelle man die vereenzaamde. Ik zag
mezelf al helemaal ten onder gaan in eenzaamheid. En toen dacht ik:
Laat ik maar trouwen.
Een lange zoektocht begon. Er zijn periodes geweest in mijn leven
waarin ik dacht dat ik monogaam was en het ook wilde zijn. Dat het
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goed was en dat het klopte. Maar die periodes gingen altijd weer
over. Ik heb veel vriendinnen gehad. Het waren bijna altijd relaties
van een paar jaar en die liepen dan weer naast elkaar of in elkaar
over. Dan kwam er weer een relatie bij en dan ging er weer eentje
af. Ze wisten het allemaal van elkaar. Ik heb maar één keer stiekem
een relatie erbij gehad. Eigenlijk was dat nog de leukste en gemakkelijkste periode. Niemand was ongelukkig over het feit dat die relatie
bestond. Ik heb de ervaring dat mensen altijd aan me trokken, altijd
aan het klagen waren en altijd verdrietig waren. Daar werd ik heel
moe van.
Mensen zeggen tegen mij: ‘Jij kunt niet kiezen.’ En dan denk ik: Er valt
niets te kiezen. Ik wil helemaal niet kiezen. Dan wordt er weer gezegd
tegen mij: ‘Je hebt bindingsangst.’ Ik heb dat vaak onderzocht, maar
volgens mij heb ik helemaal geen bindingsangst. Volgens mij bind
ik mij als de ziekte. Ik ben ook niet ontrouw. Ik ben alleen niet mono
amoreus. Ik ben hartstikke trouw. Maar ik zou graag willen dat mensen van mij houden zoals ik ben. Ik begrijp wel dat mensen er een
probleem mee hebben, maar ik ben nu eenmaal zo.

Veel mensen voelen de behoefte om uiting te geven aan de liefde die ze voelen voor meer dan één partner. Angst en schuldgevoel weerhouden mensen om eerlijk uit te komen voor wat
men echt wil. Op het aangaan van meerdere gelijktijdige liefdesrelaties in volle openheid naar alle betrokkenen toe rust
nog een groot taboe. De heersende moraal verwerpt dergelijke vormen van liefdesrelaties. Polyamorie daarentegen sluit
juist aan op de algemene normen en waarden over respect,
eerlijkheid, vertrouwen, trouw en liefde.
Jeroen
Ik ben er echt van overtuigd dat het niet slecht is en dat je jezelf ook
echt niet in een afgrond stort, wanneer je een liefdesrelatie aangaat
met een vrouw die al een liefdesrelatie heeft. Als ik vertel aan mensen
dat Floor samenwoont met een andere man, komt dat heel shocke-
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rend over. Mensen raken soms uit het lood als ze het horen. Soms krijg
ik te horen: ‘Dat had ik helemaal niet achter jou gezocht. Je komt zo
fatsoenlijk over.’ Dat bevat dan weer meteen het waardeoordeel dat
het slecht is.

Desondanks blijft het voor veel mensen lastig om er helemaal
eerlijk voor uit te komen dat ze polyamoreus zijn. Ze voelen
onvoldoende ruimte of hebben gekozen voor een partner die
niet voor polyamorie kiest.
Geert (63)
Ik ben er nooit helemaal volmondig voor uitgekomen dat ik polyamoreus ben. Naar de buitenwereld probeerde ik toch het beeld te creeren dat ik monogaam ben. 40 jaar lang is mijn leven al doordrenkt
van deze problematiek.

De moraal is onderhevig aan culturele evolutie en verandert
onder invloed van communicatie. De moraal verandert iedere
keer een beetje. Wat we nu belachelijk en slecht vinden, vonden we honderd jaar geleden misschien heel normaal. En andersom. De moraal past aan aan dat wat er in de loop van de
tijd blijk van heeft gegeven te werken. Een moraal die meer
nadelen heeft dan voordelen, zal in de loop van de tijd verdwijnen.
Jeroen
Houden van is in mijn beleving ook cultureel bepaald. Ik ben een paar
keer in Afrika geweest in landen zoals Senegal. Als je daar het Romeo
en Julia verhaal vertelt, dan begrijpen ze daar helemaal niets van.
Waarom doen Romeo en Julia dit zichzelf aan? Er zijn toch nog zo
veel andere mensen? Relatievormen zijn daar nog veel meer gebaseerd op het voortbestaan van de soort. Je ziet daar ook veel meer
intimiteit tussen gelijke seksen, bijvoorbeeld mannen die arm in arm
lopen en elkaar koesteren en knuffelen. Pas voor de voortplanting ga
je naar de andere sekse.

132



Mijn mythe van de monogamie



Gearrangeerde huwelijken zoals in India, waarbij de partners door
de ouders oprecht worden uitgezocht opdat ze bij elkaar passen, blijken heel goed te werken. Dat wat de mensen zoeken bij elkaar vinden
ze ook. Je bewandelt alleen een andere weg.

Voor sommige mensen zal polyamorie een alternatieve manier
van leven zijn die werkt en goed is.
Yvonne (48)
Ik ben al 31 jaar samen met Pieter en zeer gelukkig getrouwd. Pieter is
echt mijn levensmaatje en dat blijven we voor elkaar, totdat de dood
ons scheidt. Toch hebben we allebei al bijna tien jaar een aanvullende
liefdesrelatie met iemand anders. Pieter en ik doen veel samen, maar
we doen ook veel met zijn vieren. Is er ooit de gedachte bij iemand
opgekomen dat je als partners ontzettend van elkaar kunt houden,
maar dat je seksueel niet bij elkaar past? Moet je dan maar gaan
scheiden? Zou dat minder pijn doen? Wij hebben dat wel overwogen,
maar we kunnen elkaar niet missen.
Hoeveel verbitterde echtparen zijn er wel niet, die ongelukkig bij
elkaar blijven? Bij ons functioneert het met zijn vieren heel goed.
Seks is de aanleiding geweest om ons liefdesleven op deze manier uit
te breiden, maar ik zou onze andere partners tekortdoen als ik zou
zeggen dat het alleen maar om de seks gaat. Het heeft ons zo veel
extra opgeleverd! Het brengt meer leven in de brouwerij en we leren
alle vier erg veel uit onze relaties: leren delen, de ander begrijpen,
elkaar wat gunnen, andermans mening respecteren, enzovoort. Dát
is voor mij liefde! Het gaat zo goed dat we onlangs met zijn vieren
een tweede huis hebben gekocht waaraan we samen werken en waar
iedereen welkom is. Verder heeft ieder zijn eigen huis en zijn eigen
drukke baan.
Vanwege de vooroordelen hangen we onze manier van leven niet
aan de grote klok. Alleen goede vrienden en familie weten het en
zijn er intussen helemaal aan gewend. Voor diverse gelegenheden
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krijgen wij altijd een uitnodiging met de boodschap dat we alle vier
welkom zijn. Ook de beide families van onze tweede partners zijn op
de hoogte en komen bij elkaar over de vloer. Dat heeft natuurlijk wel
tijd gekost, maar uiteindelijk hebben we er twee complete families
bij gekregen. En warm en gezellig dat het is! Omdat ik zo leef, zijn
mensen eerder geneigd hun geheimen te vertellen met betrekking
tot hun wensen of (vreemde) wandelgangen. Enne... Je zult ze de kost
moeten geven die het allemaal stiekem doen. Wij hebben een zeer
ontspannen relatie met zijn vieren en het ziet ernaar uit dat het zo
nog erg lang zal blijven. We hebben niet meerdere relaties: daar ligt
onze grens. Ik ben ontzettend blij dat Pieter en ik er op deze manier
zijn uitgekomen en voel me een heel gelukkig mens.

LIEFDESRELATIES IN DE 21E EEUW
Als je de ontwikkelingen bekijkt vanaf het begin van de jaartelling tot heden14, dan zijn met name de ontwikkelingen in de
afgelopen decennia enorm groot geweest. De situatie waarin
we ons nu bevinden, kenmerkt zich door een grote complexiteit en door een veelheid van trends en ontwikkelingen.
Sinds de seksuele revolutie in de jaren ’60 is de samenhang
tussen liefde, seksualiteit, huwelijk en voortplanting sterk
aan het afnemen en zijn verschillende combinaties openlijker
in onze samenleving aanwezig. Seksualiteit of voortplanting
is bijvoorbeeld niet meer exclusief bestemd voor gehuwden.
Swingers hebben seks met andere mensen zonder dat men
liefde, huwelijk of voortplanting beoogt. Bommoeders (Bewust Ongehuwde Moeder), lesbische stellen en homostellen
kiezen voor een kind zonder dat ze samenwonen met de vader
of draagmoeder. Via een spermadonor is zelfs voortplanting
mogelijk zonder seks. De meeste jongeren trouwen nog steeds
en de betekenis van liefde tussen mannen en vrouwen als voorwaarde voor het huwelijk is toegenomen. Mannen en vrouwen
zijn gevoeliger voor elkaar geworden.
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Het monogame huwelijk is ontstaan met als doel om vrouw
en kinderen een betere positie te geven, van eten te voorzien
en van een dak boven hun hoofd. Mannen en vrouwen gaan
steeds vaker op basis van gelijkwaardigheid een relatie met
elkaar aan. Vrouwen participeren zelfstandig in het arbeidsproces en hebben geen man meer nodig om economische redenen, getuige bijvoorbeeld de opkomst van de Mabelgeneratie
volgens Liesbeth Wytzes19:
De Mabelgeneratie zijn vrouwen die, net als Mabel Wisse
Smit (prinses Mabel, getrouwd met prins Friso), zijn geboren
rond 1970. Zij vormen een nieuwe generatie. Ze zijn zeker
van zichzelf, assertief, onafhankelijk en vrijgevochten. Hun
carrière is even belangrijk of misschien zelfs belangrijker dan
een gezinsleven. Ze hebben geen man meer nodig om status,
geld, een huis en een auto te bemachtigen. Daar zorgen ze zelf
wel voor. Wat werk betreft hebben veel van deze vrouwen lak
aan de recessie. Ze zijn er vast van overtuigd dat zij zich wel
zullen redden. En alle schroom rond seks lijkt te verdwijnen.
De meeste mannen en vrouwen hebben een economisch en een
emotioneel belang om huishouding en zorg voor kinderen te
delen. Het verhoogt welvaart en welzijn. Tweeverdieners kunnen zich nu eenmaal gemakkelijker een (luxer) huis permitteren
dan alleenverdieners. Van de 2,5 miljoen gezinnen die Nederland telt, heeft ongeveer een kwart één kostwinner; één op de
tien is een zogeheten dubbelverdienersgezin en de rest is een
anderhalfverdienersgezin. Kinderen leveren veel op, maar kosten ook veel tijd en geld. Het is fijn wanneer je als ouders het
genieten van kinderen én de verantwoordelijkheid voor de zorg
van kinderen kunt delen. Veel ouders van kinderen bereiken de
meest optimale vorm van samenwerken door het runnen van
een gezamenlijke huishouding. Daarmee is meteen de grootste
wens van kinderen ingewilligd: kinderen willen het liefste in
de directe nabijheid van hun vader en moeder opgroeien. Ten
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slotte is het voor mannen en vrouwen emotioneel gezien fijn
om lief, leed en seksualiteit te kunnen delen met een partner.
Al door de eeuwen heen zie je vooral de man meerdere gelijktijdige liefdesrelaties aangaan. Vanwege de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen en het risico op zwangerschap werden vrouwen in dit opzicht onderdrukt. Met de
verzelfstandiging van de vrouw en door het gebruik van voorbehoedsmiddelen zoals de pil zie je dat vrouwen steeds vaker
niet-monogaam gedrag vertonen.
De ontkoppeling van liefde, seksualiteit, huwelijk en voortplanting zal zich zeker verder doorzetten. Ik verwacht dat de diversiteit aan verschillende leefvormen zich zal uitbreiden met leefvormen, waarin meerdere liefdesrelaties naast elkaar een rol spelen.
Op internet constateer ik via Google dat het aantal hits op de
term ‘polyamorie’ in de afgelopen twee jaar op Nederlandse
pagina’s is gestegen van 953 naar 15.600. Er wordt steeds
meer gecommuniceerd over polyamorie.
Jeroen
Marc en Floor zijn onlangs getrouwd, want zij willen graag kinderen.
Ik was er natuurlijk bij. Sommige mensen in mijn omgeving waren
verbaasd dat ik dat kon. Maar het feit dat zij getrouwd zijn, betekent
niet dat Floor minder van mij is gaan houden. De monogame formule
is ongetwijfeld voor veel mensen de afgelopen jaren een goede formule gebleken, maar voor mij is dat niet de enige formule.

Wat de seksuele revolutie uit de jaren ’60 heeft opgeleverd is
het feit dat we tegenwoordig open kunnen praten over seksualiteit. Seks is gewoon, lekker en leuk geworden en in de
dagelijkse gesprekken tussen jongeren een geliefd onderwerp.
Binnen de huidige opvattingen over seks is het wenselijk dat
deze plaatsheeft met een partner met wie je op voet van gelijk-
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heid verkeert en waar wederzijds ruimte is om aan te geven
wat wel en niet kan.
De seksuele revolutie heeft de kloof tussen de moraliteit en
werkelijkheid rondom seksualiteit een aardig eind overbrugd.
Want ook voor de jaren ’60 hadden mensen seks voor het huwelijk, gebruikten ze voorbehoedmiddelen, masturbeerden
ze, gingen ze homoseksuele verhoudingen aan en bekeken ze
pornoplaatjes. Het gebeurde echter allemaal in het grootste
geniep. Niet zozeer hun seksuele praktijken veranderden in
de jaren ’60, maar hun opvattingen daarover. Het aangaan van
meer dan één liefdesrelatie vindt op dit moment nog steeds in
het grootste geniep op grote schaal plaats.
Olivia en Sander
Olivia: Ik wens gewoon dat mensen open en vrij met elkaar omgaan.
Ik heb geen ervaring met vrouwen, maar ik kan me voorstellen dat
ik een heel goede vriendschappelijke relatie met een vrouw kan hebben, waarbij ik het ook ﬁjn vind om die vriendschappelijkheid te
uiten door met elkaar te vrijen. Ik ben nog nooit verliefd geweest op
een vrouw, maar ik heb wel eens gedacht: Wat een uitstraling heeft
die vrouw! Ik voel me tot haar aangetrokken. Niet zozeer lichamelijk
maar wel emotioneel. Dat voelde voor mij heel bijzonder. Maar ik ben
bang om door mijn omgeving veroordeeld te worden.
Ik zou graag willen, dat mensen vrij zijn van allerlei remmingen en
vrij en open met elkaar om kunnen gaan. Ik visualiseer dat ook altijd
en fantaseer dan, dat mensen elkaar op straat omarmen en knuffelen. Maar als je naar de praktijk kijkt dan zijn mensen over het
algemeen op zichzelf gericht en hebben ze oordelen over elkaar. Als
mensen elkaar gewoon zouden accepteren zoals we zijn, dan zouden
mensen ook veel meer van zichzelf kunnen laten zien. En natuurlijk
moet ik hiermee bij mezelf beginnen. Ik doe mijn best maar ik heb ook
zo mijn oordelen over anderen.
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Sander: Onze zoon Roy is trouwens ook heel vrij. Hij reageert op andere mensen met:“Hé hallo! Wat leuk jou te zien!” Of Olivia nu met mij
knuffelt of met iemand anders maakt hem niets uit. Roy vindt alles
interessant en leuk. Ik hoop dat hij zo blijft. Ik ben heel benieuwd hoe
hij zich verder gaat ontwikkelen. Maar hij leert nu van ons, dat het
normaal is dat wij onze liefde ook aan andere mensen uiten. Ik denk
dat dit hem wel voor de rest van zijn leven zal beïnvloeden. Maar als
hij straks op de basisschool vriendjes krijgt komt hij met normen en
waarden in aanraking, die haaks op onze normen en waarden staan.
Wij zullen hem uitleggen dat sommige mensen anders denken en dat
dat ook goed is.

In de huidige dynamische westerse wereld verandert alles om
ons heen in hoog tempo. Mensen ontwikkelen zich en stellen
steeds hogere eisen aan het leven vanwege de stijgende welvaart. Mensen vinden dankzij internet steeds gemakkelijker
een partner. Internet en mobiele telefoon maken het mogelijk om voordurend in contact met een geliefde te zijn en met
wie je geen huishouding deelt. Het is niet realistisch om te
verwachten dat één persoon voor de rest van zijn of haar leven aan onze emotionele behoeften aan intimiteit, gezelschap,
liefde en seks zal tegemoetkomen.
Vreemdgaan staat over het algemeen synoniem voor liegen
en bedriegen. Door dergelijke verhullingen creëer je verwijdering met je eerste partner, want deze geheimen komen tussen
jullie in te staan. Bij seriële monogamie gooi je in de meeste
gevallen een heleboel weg wat je samen met iemand hebt opgebouwd. De meeste mensen ondergaan alle ellende die met
een scheiding tussen twee ex-geliefden gepaard gaat en starten opnieuw.
Marcel (44)
Ik heb het heel moeilijk gehad met het feit dat ik mijn kinderen niet
meer elke dag zag. Het is heel slecht met me gegaan en dat was na-
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tuurlijk ook niet vreemd. Met hulp van een psycholoog ben ik er weer
bovenop gekomen. Ik ben een tijdje afwezig geweest op mijn werk.
Je hebt mensen die zich juist helemaal kunnen uitleven op hun werk,
maar je hebt ook mensen die zich niet meer kunnen concentreren.
Ik behoorde tot die laatste groep. Op een gegeven moment ging het
slecht met het bedrijf waarvoor ik werkte. En toen hebben ze mij
er gewoon uitgeknikkerd. Inmiddels werk ik weer, maar ik heb nog
steeds niet een baan gevonden die goed bij me past.

Polyamorie is een manier van leven, waarbij je uitbreidt wat je
met één of meerdere liefdespartners hebt opgebouwd. Het is
een manier van leven met ruimte voor meerdere liefdesrelaties
vanuit respect voor alle betrokkenen. Een polyamoreuze relatie biedt de mogelijkheid in je essentiële behoeften te voorzien
in plaats van dat je ze onderdrukt en wrok voelt over alles wat
niet gemakkelijk in je primaire relatie past.
Wanneer je het gevoel hebt dat jouw primaire relatie onvoldoende voorziet in jouw intieme behoeften, dan heb je in wezen de keuze uit drie alternatieven: vreemdgaan, scheiden en
polyamorie. Iedere situatie en iedere relatie is weer verschillend. Soms is vreemdgaan een goede oplossing. Ook een scheiding kan soms een betere oplossing zijn dan bij elkaar blijven.
Zelfs voor de kinderen. Aan de ouders is het dan de uitdaging
om de belangen van hun kinderen voorop te stellen. Kinderen
zijn kwetsbaar en afhankelijk. Als ouders heb je met het op
de wereld zetten van kinderen een verantwoordelijkheid op je
genomen om te zorgen voor hun welzijn.
Polyamorie is een alternatief dat in mijn ogen veel, zo niet het
meest, oplevert. Ook al stelt het hoge eisen aan partners om
dit goed voor elkaar te krijgen. Je moet bijvoorbeeld heel erg
goed kunnen communiceren met elkaar. Polyamorie is zeker
niet voor iedereen weggelegd. Polyamorie is een respectvol
alternatief dat voor sommige mensen goed zal functioneren.
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Polyamorie is net als spiritualiteit gebaseerd op waarheid,
zelfliefde en vergeving. Polyamorie is een filosofie over liefde, waarbij je elkaar niet als je bezit beschouwt. Polyamorie
gaat in de ideale vorm over onvoorwaardelijke liefde: stel geen
voorwaarden aan elkaar. Laat de controle varen. Handel in eerlijkheid en vrijheid. Blijf heel dicht bij jezelf en laat je leiden
door je innerlijke gids. Polyamorie biedt mensen die zich nietmonogaam voelen de ruimte om dichter bij zichzelf te blijven,
zowel in denken als in handelen en in alle open- en eerlijkheid.
Als er íéts is waardoor een mens zich gelukkig voelt, dan is dat
de ruimte voelen om helemaal jezelf te kunnen zijn en door
je partner en je omgeving te worden geaccepteerd helemaal
zoals je bent. Want dán ervaar je echte liefde.
In de praktijk zal het allemaal meestal nog niet zo ideaal werken. Mensen die kiezen voor de polyamoreuze weg krijgen
te maken met angst om datgene wat er is te verliezen. Het
introduceren van een tweede geliefde kan leiden tot jaloezie.
Jaloezie kan weer leiden tot beperkingen die de ene partner
aan de andere probeert op te leggen. Het omvormen van een
monogame relatie naar een polyamoreuze relatie is een proces
dat (veel) tijd en energie kost.
Succesvolle polyamorie begint met het erkennen van jouw polyamoreus zijn.
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Hoofdstuk 4

Het erkennen van jouw
polyamoreus zijn
AUTHENTIEK ZIJN
‘Als jongetje van negen liep ik aan de hand van mijn vader. Ik
weet nog precies waar we liepen. Aan het einde van tramlijn
9. Dit voorval heeft op mij veel indruk gemaakt. Ik zei tegen
mijn vader: ‘Papa, ik kan later niet trouwen.’ Mijn vader
vroeg: ‘Hoezo kun jij niet trouwen?’ ‘Papa, ik kan wel van
een vrouw houden, maar ik kan toch niet van al die andere
vrouwen niet houden?’ Het had niets met seks te maken, want
ik wist toen nog helemaal niet wat dat was. Maar ik dacht
echt: Dat kan niet. Toen zei mijn vader: ‘Jongen, dat leer je
wel, als je later groot bent.’ Tja, dat is dus niet gelukt.’20
Kinderen handelen vaak automatisch vanuit hun hart. Hun gevoel vertelt hun feilloos wat ze willen. Zij handelen op een natuurlijke manier. Onze levenservaringen zorgen ervoor dat we
sommige gedragingen gaan onderdrukken, waardoor we niet
meer authentiek handelen. Authentiek handelen is gewoon jezelf zijn, of handelen vanuit liefde voor jezelf. Volgens Ruiz21
handelen de meeste mensen binnen een relatie voor 90 procent
vanuit angst en maar voor 10 procent vanuit liefde. Die angst
zorgt ervoor dat we een façade ophouden van hoe we zijn naar
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onszelf, onze partners en de buitenwereld. Angst belet ons om
authentiek te handelen.
Jezelf durven laten zien zoals je bent is een voorwaarde om
met jouw partner(s) bespreekbaar te maken dat jij polyamoreus bent. Zes regels voor jouw coming out met de liefde als
pijler zijn:
1. Hou van jezelf
2. Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen geluk
3. Weet wat je wilt
4. Maak bespreekbaar wat je wilt
5. Maak jouw eigen keuzes
6. Accepteer jouw partner helemaal, zoals hij of zij is

REGEL 1: HOU VAN JEZELF
Want ik hou van jou
is niet de sleutel tot de ander
maar ik hou van mij
al klinkt het bot en slecht
want wie van zichzelf houdt
die geeft pas echt iets kostbaars als ie
‘ik hou van jou’ tegen een ander zegt22
De allerbelangrijkste voorwaarde om polyamoreus te kunnen
leven, is dat je een gezonde zelfliefde voelt. Zelfliefde betekent
dat je van jezelf houdt en dat je jezelf hebt geaccepteerd zoals
je bent. Je weet wat je waard bent en daar ben je helemaal
tevreden en gelukkig mee. De allerbelangrijkste relatie die je
in het leven hebt aan te gaan, is de relatie met jezelf. Je kent je
eigen zwakheden en eigenaardigheden en hebt die ook geaccepteerd als zijnde deel van jou. Met jezelf bedoel ik jij zoals
je werkelijk bent. Dus niet jij, hoe je probeert over te komen
op jouw omgeving. Dat noem ik jouw ego. Dat is jouw façade
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naar de buitenwereld of zelfs jouw façade naar jezelf. Wie ben
je echt? Kijk naar binnen, naar jouw innerlijk. Luister heel erg
goed naar wat jouw hart zegt.
Isabel
Vlak voordat ik Robert voor de tweede keer in mijn leven ontmoette,
was ik bezig om mezelf te ontdekken. Dat was voor mij heel belangrijk. Ik was altijd geweest: de dochter van…, de secretaresse van…,
de vriendin van… Ik wist altijd precies wat anderen van mij verwachtten en hoe ze wilden dat ik eruitzag. Als ik bijvoorbeeld met
mijn moeder ging winkelen, dan was ik precies die dochter zoals zij
graag wenste. Ik had allerlei soorten garderobes, aangepast aan die
mensen. Ik woonde in die tijd in Spanje en was vaak alleen. Soms wist
ik niet wat ik moest aantrekken. Ik was op mezelf teruggeworpen. Wie
ben ik? Wat wil ik? Daarmee ben ik toen aan de slag gegaan. Ik ontdekte dat het leven voor mij veel dieper ging dan de buitenkant. Toen
ik Robert opnieuw ontmoette, was het voor mij erg belangrijk dat ik
mezelf kon blijven. Ik zei tegen Robert dat ik niet verantwoordelijk
wilde zijn voor zijn geluk: ‘Die verantwoordelijkheid kan ik echt niet
aan. En ik wil voor mijn geluk ook niet afhankelijk zijn van jou.’ Dat
lijkt me afschuwelijk. Volgens mij ben je dan de hele dag bang dat
het geluk de deur uitloopt.

Zelfliefde wordt vaak verward met egoïsme, maar is niet hetzelfde. Egoïsme komt in tegenstelling tot zelfliefde voort uit
een tekort. Een tekort aan liefde, aandacht of grenzen. Doordat een persoon zijn focus heeft op het tekort ontstaat de behoefte om iets voor zichzelf te houden. Om op die manier de
leegte te vullen die wordt ervaren. De persoonlijke behoeften
komen eerst en daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden
met andere mensen. Egoïsme is in feite aangeleerd gedrag en
heeft twee mogelijke oorzaken. Een mens heeft in zijn jeugd te
veel aandacht gehad en denkt dat hij alles kan en mag. Of een
mens heeft in zijn jeugd te weinig aandacht gehad en compenseert dat nu door extra aandacht te vragen. Om het helemaal
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lastig te maken, wordt het label egoïsme soms ook gebruikt
wanneer men egocentrisme bedoelt. Het onderscheid zit in
het verminderd inlevingsvermogen wat iemand heeft in de
wensen en verlangens van een ander mens. Een persoon is om
die reden onvermogend om daar (voldoende) rekening mee te
houden en stelt zichzelf te allen tijden centraal. Bij egoïsme is
men wel op de hoogte van de wensen en verlangens van een
ander mens, maar niet bereid om daar (voldoende) rekening
mee te houden. Zelfliefde daarentegen komt voort uit onvoorwaardelijke liefde en voldoening.
Pas als de relatie met jezelf helemaal goed is, dan ben je in
staat om relaties met anderen aan te gaan, zonder dat je daarbij emotioneel afhankelijk wordt van een ander. Relaties met
anderen zijn altijd een spiegel van de relatie met jezelf. De
manier waarop jij jezelf waarneemt en behandelt, dat is ook
precies de manier waarop anderen jou waarnemen en behandelen. Veel problemen die we hebben, komen voort uit het feit
dat we onszelf niet accepteren zoals we zijn. We vinden onszelf te dik, te dun, te impulsief, te weinig assertief, te weinig
energie, enzovoort, enzovoort. Wanneer we niet tevreden zijn
over onszelf, dan stralen we dat ook uit naar onze omgeving.
En daarmee wordt het beeld dat we van onszelf hebben weer
bevestigd door onze omgeving. Als je ontevreden bent over
jezelf dan heb je twee keuzes: verander jezelf of accepteer jezelf. Aanvaard wat je toch niet kunt veranderen en onderneem
actie bij dingen waaraan je wat kunt en wilt doen.
Wanneer je aanvulling zoekt voor jouw eigen tekortkomingen
in een ander, dan heb je iemand nodig. Echte liefde draait om
verlangen en niet om nodig hebben.
Marion
Tijdens mijn wereldreis kwam ik heel dicht bij mezelf te staan. Om
deze reden is die reis heel waardevol voor mij geweest. Ik kwam er-
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achter dat ik heel goed met mezelf overweg kon. Sindsdien ben ik ook
niet meer bang om alleen te zijn. Vroeger stond ik veel meer in mijn
relaties van: ‘We moeten samen iets leuks gaan doen, want dan pas
ben ik gelukkig.’ Vroeger was ik gericht op de ander en wat die ander
voor mij kon betekenen. Als er nu iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld mijn vriend komt niet, dan denk ik niet meer: Mijn vriend komt
niet. Nu ben ik niet meer gelukkig, want wij zouden leuke dingen gaan
doen en daar had ik me op verheugd. Ik denk: Goh, wat zal ik nu eens
gaan doen. Deze annulering biedt weer mogelijkheden om voor mezelf iets te gaan doen. Want hij hoeft me niet gelukkig te maken. Het
is ﬁjn als hij er is en het is ﬁjn als hij dingen toevoegt aan mijn levensgeluk. Maar ik kan het geluk ook heel goed uit mezelf halen. Als er nu
een keer iets niet doorgaat dan vind ik het allemaal niet meer erg.

Wanneer je zelf niet compleet bent en je iemand nodig hebt,
dan ga je je vastklampen en claimen. Je bent emotioneel afhankelijk van iemand geworden. Je bent verslaafd aan iemand
geraakt. Je handelt als een verslaafde.
Loes
Siebo en ik besloten een dagje te gaan winkelen. Mathilde vond het
in eerste instantie goed. Maar toen ik aanbelde om hem op te halen,
hoorde ik buiten het getier al. Siebo opende de deur voor me en
stond daar helemaal verstijfd van woede. Ik dacht: Hij gaat hier zo
meteen de boel verbouwen. Ik vroeg: ‘Wat is hier aan de hand?’ ‘Mathilde is helemaal uit haar dak.’ ‘Nou,’ zei ik, ‘dan gaan we toch gewoon een andere keer.’ ‘Nee!’ zei hij. ‘Ik ga met je mee!’ ‘Nou, ga haar
dan even gedag zeggen en kijk hoe het met haar is.’ We vertrokken.
Een halfuur later kwam het eerste sms’je. ‘Lieve Siebo. Het gaat zo niet
langer. Ik heb een afscheidsbrief voor mijn vader geschreven en ik
neem nu ook afscheid van jou. Ik ga pillen slikken.’ Na wat sms’jes
over en weer belde ze hem op. Maar haar laatste woorden waren
met een snik: ‘Ik ga nu…’ Siebo was helemaal overstuur. ‘Dit ﬂikt ze
me toch niet!’ Verdriet, boosheid en angst. Wij vlogen de auto in en
gingen naar zijn huis. Daar troffen we Mathilde aan, die zes parace-
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tamols had genomen en boos in haar bed lag te wachten totdat wij
kwamen. Ze begon meteen zeer alert te schreeuwen: ‘Rotten jullie
maar op!’ In de hectiek die vervolgens ontstond, probeerde ze mij
op een gegeven moment te slaan. Ik dook weg en zij sloeg door een
glazen deur. Overal bloed. Uiteindelijk wisten we haar te kalmeren en
gingen we zitten.
We zaten twee uur zonder iets te zeggen. Ik legde mijn handen op
haar in de hoop dat er wat energie zou doorkomen. Ze werd rustig.
We praatten erover. Ze vertelde hoeveel verdriet het haar deed. In
één keer gooide ze alles eruit: waar haar remmen zaten; waarom ze
geen liefde kon ontvangen; waarom ze geen liefde kon geven; waarin
ze blokkeerde. Ze vertelde dat ze zich elke dag door de dag heen
moest slepen, dat ze zich rot voelde over alles en iedereen… We
zaten we daar met zijn drieën en Siebo kon haar niet troosten. Daar
zaten twee mensen in hun diepste ellende te gillen om elkaar, maar ze
konden elkaar niet helpen. Ik dacht: Siebo, hoe kun je zo blokkeren?
Zo ken ik je niet. Het was voor mij enorm verdrietig om te zien. En ik
dacht: Deze twee mensen werken elkaar naar de kloten.
Daarna probeerden we op allerlei manieren om een weg te vinden
voor Siebo en mij. Maar Mathilde had op een gegeven moment zo
veel regels bedacht, dat het voor ons niet meer acceptabel was. We
waren inmiddels een halfjaar verder. Gelukkig had ik toen met mijn
gezin een reisje naar Griekenland geboekt. Zo kon iedereen even tot
rust komen. Siebo en Mathilde zouden in relatietherapie gaan. Maar
ze raakten steeds verder van elkaar verwijderd. Uiteindelijk zei Siebo: ‘Mathilde, ik laat de adoptie stopzetten tot nader order. Ik wil op
deze basis niet de kinderen halen.’ Gezien Siebo’s leeftijd zou er dan
geen tweede kans meer komen voor adoptie. Dit veroorzaakte weer
woedeaanvallen bij Mathilde.
Twee dagen nadat wij terug waren uit Griekenland, heeft Mathilde
Siebo verlaten. Ze zei: ‘Ik ga weg. Ik heb vorige week een nieuwe
vriend ontmoet en daar ga ik mee verder.’ Een maand later was ze
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zwanger. En inmiddels is ze zwanger van haar tweede kind. Siebo
was kapot, maar hij accepteerde de situatie. Hij besefte dat ze elkaar
kapot maakten. Hij heeft door alles wat er is gebeurd heel veel over
zichzelf geleerd.

Gevoelens kunnen mooi, belangrijk en waardig zijn om na te
streven, omdat ze iets belangrijks vertellen, maar ze kunnen
ook misleidend, bedrieglijk en destructief zijn. Het is daarom
altijd goed om ook je verstand te blijven gebruiken als je voor
belangrijke beslissingen staat. Is er geen balans, dan loop je
het risico dat jouw handelen te veel vanuit het voelen plaatsvindt of juist te veel vanuit het denken. Wanneer de relatie
met jezelf helemaal goed is, dan zijn denken, voelen en doen
automatisch met elkaar in balans.
Lara
Ik zou met Bastijn in de zomervakantie twee weken naar Thailand
gaan. Justin en ik hadden samen het geld niet voor zulke mooie reizen, want wij studeerden allebei nog. Ik was nog nooit buiten Europa
geweest. Maar één dag voordat we deﬁnitief gingen boeken, raakte
ik volledig in de stress. Ik werd echt ziek en kreeg een paniekaanval.
Ik besloot om niet naar Thailand te gaan.
Achteraf realiseer ik me dat het niets had te maken met mijn relatie
met Bastijn. Er gebeurde op dat moment veel tegelijk in mijn leven.
Op school gebeurde van alles, de relatie met Justin was heel intensief,
de relatie met Bastijn verdiepte zich steeds meer. Het waren gewoon
even te veel veranderingen in een te korte periode. Ik trok het gewoon even niet meer en had een pauze nodig. Ik had even rust nodig
voor mezelf om alles weer even goed op een rijtje te krijgen. Ik heb
mij toen egoïstisch gedragen en was heel onduidelijk tegen Bastijn.
Omdat ik het zelf ook even niet meer wist, heb ik het contact met hem
verbroken. Ik kon zijn liefde er gewoon even niet meer bij hebben. Ik
had te veel geanalyseerd, te veel gepraat, te veel, te veel, te veel.
Ik beredeneerde alles vanuit het verstand. Op een gegeven moment
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moest ik gewoon het verstand loslaten, want dat werkte niet meer.
Ik denk dat ik toen pas met mijn gevoel in contact kwam. En mijn
gevoel zei: Relax! Laat los! En kijk gewoon wat er gebeurt. Ik voelde
dat ik weer even helemaal bij mijn eigen kern moest terugkomen. Alles daaromheen was gewoon even heel benauwend voor me. Ik moest
gewoon even helemaal alleen zijn.
Bastijn wist niet wat hij ermee aan moest. Pas na vijf maanden was
ik weer in staat om energie aan hem te besteden en kon ik weer met
hem praten. Ik begon me de oude te voelen en was weer helemaal
rustig. Maar Bastijn was zijn vertrouwen in mij kwijt. Hij durfde zich
niet meer kwetsbaar op te stellen naar mij toe. Ik heb hem erg pijn
gedaan. We hebben afgesproken om onze relatie gewoon aan te zien.
De vriendschap hebben we wel weer helemaal aangehaald en we
knuffelen en zoenen weer. Ik weet nu gewoon weer dat ik ontzettend
veel van hem hou.

Wanneer je handelen niet in overeenstemming is met wat je
zegt, dan geeft jouw handelen aan hoe je echt over iets denkt.
Jouw handelen vertelt hoe je echt bent en wat je echt wilt. Niet
beredeneerd vanuit het verstand, maar ingegeven vanuit je hart.
Loes
Siebo zei: ‘Ik wil maar één relatie met één vrouw.’ De supermonogame
man sprak. Ondertussen hield hij het al negen maanden vol om een
relatie met twee vrouwen te onderhouden. Het enige wat ik kon doen
was af en toe aan hem vragen: ‘Voelt het goed? Gaan we er zo mee
verder? Als het voor mij niet goed voelt, dan zeg ik het wel.’

Een eenvoudige oefening die je kan helpen om van jezelf te leren houden is: start iedere dag met voor de spiegel te staan en
tien keer oprecht gemeend tegen jezelf te zeggen: ‘Lieve schat,
je bent helemaal perfect zoals je bent en ik hou vreselijk veel
van je.’ Verder moet je gewoon goed voor jezelf zorgen. Verwen jezelf regelmatig, ga eens lekker naar de sauna, verwen
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jezelf met een massage, koester jezelf, eer jezelf, eet gezond en
vergiftig je lichaam niet met alcohol en nicotine.
Daarnaast kan onvoorwaardelijke liefde van iemand anders
jou helpen om dichter bij jezelf te komen en meer van jezelf te
houden. Liefde is hét ultieme middel om bevestigd te krijgen
hoe fantastisch je bent als mens. Onvoorwaardelijke acceptatie door iemand die van je houdt, helpt jou om van jezelf te
houden. Peter heeft in dit opzicht het laatste jaar veel voor mij
betekend.
Loes
Siebo was niet trots op zichzelf. In zijn huwelijk met Mathilde is hij
heel wat keren afgebekt en geslagen en heeft hij leren wegduiken.
Zijn mechanisme was uiteindelijk geworden: geen eigen mening hebben, sorry zeggen en me aanpassen aan wat zij wil. Zo houden we
het liefdevol. De reden dat hij uiteindelijk zelf ook wilde scheiden was:
ik ben mezelf kwijtgeraakt in deze negentien jaar. Sinds wij een liefdesrelatie hebben, heeft Siebo weer het een en ander opgebouwd. Hij
is een briljant tekenaar. Daar deed hij niets meer mee. Inmiddels heeft
hij onder andere platen getekend met impressies over India voor
een boekje voor de Tsunami slachtoffers. En hij doet nu iets met zijn
zangtalent. Ik word altijd emotioneel als hij gaat zingen. Ook heeft
hij geleerd om nee te zeggen en niet toe te geven aan de grillen van
vrouwen. Hij heeft weer ruimte om zichzelf te zijn. Hij kan weer laten
zien wie hij is en wat hij kan.

Als je eenmaal zover bent dat je van jezelf houdt en vervolgens iemand vindt die van jou houdt zoals je bent, dan is dat
het absolute einde!
Linda
Ik beschouw mijzelf niet als biseksueel. Ik ben gewoon verliefd geworden op een mens. Veel mensen denken dat ze hetero zijn, maar ondertussen houden ze gewoon van één man of vrouw, die goed bij hen
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past. Ik denk dat er net zo goed mannen als vrouwen kunnen zijn die
bij je passen. Die speciale band krijg je pas met iemand, als je merkt
wat die persoon voor speciale gevoelens bij je teweegbrengt. Wat telt
is dat je bij iemand mag zijn wie je bent. Dat heeft niets met geslacht
te maken. Of je er mag zijn en voor je eigen mening uitkomen. Of je
mag huilen wanneer je wilt. Ik vind het heel belangrijk dat ik bij mijn
partner helemaal mezelf kan zijn. En zo’n partner heb ik dus twee
keer gevonden. Toevallig was het de tweede keer een vrouw, maar
het had ook een man kunnen zijn.

REGEL 2: NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE
EIGEN GELUK

Wanneer je het polyamoreuze pad gaat betreden, dan is het
goed om inzicht te hebben in de manier waarop een mens echt
gelukkig is. Leef daar vervolgens naar. Een gelukkig mens is
proactief en geeft sturing aan zijn of haar eigen leven. Neem
de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, jouw daden en
jouw geluk. Maak jouw gelukkig zijn niet afhankelijk van
prikkels van buitenaf of van anderen. Belangrijk is om vanuit
jezelf in vrijheid al je keuzes te maken, want de enige aan wie
je uiteindelijk verantwoording verschuldigd bent dat ben je
zelf.
Loes
Ik was er best onzeker over of zijn nieuwe vriendin, Kristel, aan Siebo
de ruimte zou kunnen geven om zichzelf te blijven. Ik maakte me
zorgen dat hij weer de verkeerde kant zou opgaan. Dat hij zich in
een nieuwe relatie weer op de tweede plaats zou laten duwen, en
weer in een systeem zou terechtkomen, waarin hij niet zichzelf zou
mogen zijn. Maar ik besefte ook dat het natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid is.

Voel je niet verantwoordelijk voor andermans geluk, want de
enige persoon die iemand gelukkig kan maken dat is die persoon zelf. Ook als je in een liefdesrelatie bent met iemand. Als
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je echte liefde voor elkaar voelt, dan maak je vanzelf de goede
keuzes. Maar dat hoeft niet te betekenen dat jij jouw gedrag
aanpast aan het wensbeeld van jouw partner. Je kunt een ander
niet gelukkig maken. Dat moet die ander zelf doen.
Loes
Richard zei: ‘Alle zwerfhonden neem jij mee naar huis, alle vogels die
bijna dood zijn, en alle mensen die zielig zijn.’ We hebben ooit op vakantie drie weken lang een extra hond gehad, die noemden we Butler.
’s Morgens vroeg kwam hij bij ons aan de voordeur en dan mocht hij
er weer in. Richard zei: ‘Siebo is voor jou net een Butler.’ Toen dacht
ik: Ben ik hulpverlener? Ben ik pedagoog? Ben ik moeder? Ik wilde
heel graag voor hem zorgen en heel graag zijn pijn en zijn eenzaamheid wegnemen. ‘Kom maar lekker hier, dan heb je het goed.’ Doch
ik begon in te zien dat het hem niet hielp. Want hij mocht altijd hier
komen en ik legde hem best in de watten. Ik deed zijn was. Ik zorgde
ervoor dat hij de hele week te eten had. Ik maakte zijn eten klaar in
bakjes voor dagen dat hij niet bij ons was. Maar Siebo voelde zich
nog steeds doodongelukkig. Ik bood hem dus helemaal niet wat ik
hem graag wilde geven. Ik maakte hem helemaal niet gelukkig.

Ieder mens streeft ernaar om gelukkig te zijn. Gelukkig zijn
associëren we vaak met zaken zoals sociale status en erkenning, kennis en opleiding, lichamelijke verschijning, speciale
vermogens, relaties. En daar zit ook meteen het probleem. Alle
verlangen en begeerte komt voort uit het feit dat wij mensen
vervulling zoeken buiten onszelf. Met als gevolg dat we voorwaardelijk gelukkig zijn. Voorwaardelijk geluk slaat een keer
om in ongelukkig zijn. Want vroeg of laat krijgen we een keer
rimpels of hangborsten. Er zijn momenten in het leven dat
ons energieniveau wat lager ligt en dat we gewoon moe zijn
van een dag hard werken. Of onze liefdesrelatie bevindt zich
in een dipje…
Er is een hoger niveau van gelukkig zijn. Sommige mensen
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noemen het het niveau van gelukzaligheid. In het boeddhisme
spreekt men van Verlichting. Een omschrijving die mij zeer
aanspreekt is die van Roy Martina23: gelukkig zijn zonder
enige aanleiding. In dit geval heb je geen stimulans meer van
buitenaf nodig om gelukkig te zijn. We aanvaarden en verwelkomen zelfs het leven, veranderingen, het lijden en de dood.
Wij voelen ons kalm zowel in voorspoed als in tegenspoed. We
zijn niet gebonden aan resultaten, maar genieten van het feit
dat we volledig leven.
Sophia
Het is geen halszaak of iets wel of niet gebeurt. Maar er mag best een
extra kers op de taart.

Hoe bereiken we dit niveau van onvoorwaardelijk geluk?
Het allerbelangrijkste is dat we daarvoor inzicht verkrijgen
in de kracht van onze emoties. Levenservaringen uit het verleden zorgen ervoor dat we hebben geleerd om bepaald gedrag te onderdrukken. Een emotie die pijn veroorzaakt is een
signaal dat je niet in balans bent. Je handelt niet vanuit jezelf.
Een emotie is geen vrije keuze. Een chemische reactie in jouw
lichaam spoort jou aan om actie te nemen. Naarmate we ouder
worden, leren we sommige gedragingen te onderdrukken. We
vinden het slecht om boos te worden. Of om inhalig te zijn.
Daardoor verwerken wij onze emoties niet goed.
Elke emotie heeft een bepaalde functie en zorgt ervoor dat we
een specifieke kwaliteit ontwikkelen die deel uitmaakt van ons.
Als we emoties onderdrukken, handelen we niet volledig vanuit onszelf, onze echte ik en ontwikkelen we bepaalde kwaliteiten onvoldoende. Een emotie als ‘boos’ wordt bijvoorbeeld
vaak als negatief gezien. Maar boosheid zorgt ervoor dat je de
kwaliteit ontwikkelt die jou grenzen laat stellen. Boosheid is
een signaal dat je onvoldoende jouw grenzen stelt. Als je door
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het toelaten van boosheid meer gezag ontwikkelt, waarmee je
grenzen stelt, dan zal de emotie ‘boos’ minder vaak voorkomen. Je hebt het niet meer nodig om grenzen te stellen. Jaloezie duidt op een onvervuld verlangen, een geheime wens.
Zolang emoties niet goed verwerkt zijn, komen ze altijd opnieuw terug. Net zolang totdat we de emotie toestaan, onze les
eruit trekken en die kwaliteit van ons voldoende is ontwikkeld.
Dus vergeef jezelf dat je boos bent. Voel je niet schuldig. Laat
de boosheid toe. Ontvang boosheid (of welke andere emotie
dan ook) als deel van jou zelf.
Een emotie is eigenlijk een geschenk. Want hij wijst ons erop
dat we geraakt zijn in oud zeer en dat we de kans krijgen om de
pijn te verminderen. We hebben bepaald gedrag gecreëerd om
het gevoel te onderdrukken. Gebruik emoties om ervan te leren.
Aanvaard ze als een geschenk. Probeer afstand te nemen, kijk
ernaar, aanvaard het gevoel. Verwelkom emoties als kans om te
leren meer jezelf te zijn. Ze bieden de kans om te veranderen,
meer jezelf te worden en daarmee nader tot onvoorwaardelijk
gelukkig zijn te komen.
Liefde creëert gehechtheid en zodra wij ons hechten aan iets
ontstaat er angst om het weer kwijt te raken. Angst is een
emotie die vaak onderdrukt dat wij onszelf durven laten zien
zoals we echt zijn.
Geert (63)
Ik wek graag de indruk dat ik monogaam ben. Want ik wil uitdrukking geven aan mijn trouw en mijn partners willen graag dat ik me
monogaam gedraag. Eigenlijk moet ik trouw zijn aan mezelf en eerlijk
zijn over mezelf. Maar dat kan alleen als je de ruimte voelt. Ik voel me
bedreigd. Ik voel me niet veilig. Ik heb dit probleem mijn hele leven
al. Ik kan het mijn omgeving verwijten, maar ik weet dat je zelf de
problemen opzoekt die bij je horen. Ik weet dat het probleem zich
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vanzelf oplost als ik open en eerlijk zou gaan staan voor wie ik ben.
Maar ik durf het niet. Ik heb al mijn hele leven ervaring met polyamorie, maar ik kom er ook al mijn hele leven niet echt voor uit. Ik ben
altijd bang dat het misgaat als ik er eerlijk over ben. Ik creëer altijd
die angst opnieuw.

Soms is bewust worden van ons onderdrukte gedrag al voldoende om ervan af te komen. Soms hebben we jaren de tijd
en een therapeut nodig. Besef dat emoties niet goed of fout
zijn. Ze zijn gewoon een deel van jou. Accepteer ze als deel
van jezelf, geef er uiting aan en laat daarmee jouw blokkades
verdwijnen. Emoties lossen zich dan als het ware in rook op.
In het hoofdstuk ‘Jaloezie is een geschenk’ ga ik dieper in op
angst en jaloezie. Dat zijn emoties, waarmee de meeste mensen bij polyamorie te maken krijgen.
Roos Vonk24, hoogleraar psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar wat ons als
mens gelukkig maakt. De belangrijkste psychologische basisbehoefte is verbondenheid voelen met andere mensen. Daarnaast willen we de vrijheid hebben om keuzes te maken die
passen bij wie we zijn, ofwel we willen authentiek leven. Ook
willen we het gevoel hebben dat we goed zijn in wat we doen.
Zo blijken mensen die dingen doen omdat ze het zelf echt willen
en er plezier aan beleven het gelukkigst. Zij leven authentiek
en zijn intern gemotiveerd. Extern gemotiveerden handelen
omwille van redenen die niet uit zichzelf komen. Bijvoorbeeld
om het iemand anders naar de zin te maken of om een hogere
maatschappelijke status te bereiken. Om erachter te komen of
je extern of intern gemotiveerd bent om iets te doen, moet je
heel erg goed luisteren naar wat jouw hart je ingeeft.
Het iemand anders naar de zin maken, kan ook een interne
motivatie zijn. Wanneer jij er helemaal vanuit jouw hart voor
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kiest om iets na te laten om een ander een plezier te doen dan
doe je dat vanuit een interne motivatie en dan geeft je dat een
goed gevoel. Wanneer je echter iets nalaat om een ander te
plezieren, maar je verloochent daarbij een essentiële behoefte
die je zelf hebt, dan veroorzaakt dit uiteindelijk een gevoel
van ongelukkig zijn. Het werkt misschien op de korte termijn,
maar niet op de lange termijn. Het lijkt misschien dat jouw
partner beter af is, omdat je jezelf verloochent, maar uiteindelijk streeft ieder mens er toch naar om gelukkig te zijn. Als een
onderdrukt verlangen echt essentieel is en je geeft er geen uiting aan vanwege jouw omgeving, dan zal deze behoefte zich
blijven manifesteren. Daarnaast schept het een stukje verwijdering met jouw partner. De liefde is niet onvoorwaardelijk.
Uiteindelijk heeft niemand er dus belang bij wanneer jij jezelf
op deze manier verloochent. Dus luister heel erg goed naar
jezelf en wees open en oprecht over wat jij echt wilt, hoe moeilijk dit soms ook kan zijn.
Isabel
Ik blijf gewoon open en eerlijk naar Duco en naar Robert en zij andersom ook naar mij. Het is niet de gemakkelijkste weg, want zij delen
ook hun angsten en verdriet met mij. Wanneer trek ik het me aan?
Wanneer is het mijn verantwoordelijkheid? Ik ben op dat gebied momenteel heel veel aan het leren. Ik ben ook maar een mens. Ik wil
graag rekening met hen houden, maar niet zo veel als zij willen.
Robert wil op dit moment dat ik breek met Duco en dat doe ik niet. We
zijn hier echt naar grenzen aan het zoeken. We maken er afspraken
over.
Voor Robert is liefde een persoon serieus nemen met zijn eigen keuzes. Hij kan alles naar mij uiten, zijn pijn, zijn behoeften, zijn angst. Ik
kan daar al dan niet iets mee doen, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid om hem gelukkig te maken. Ik vind dat aan de ene kant
prachtig van Robert. Dit is nou precies waarom ik zo veel van die man
hou! Dat hij mij zo daarin de ruimte geeft: ‘Ik kan jou niet vragen om
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de relatie met Duco te verbreken want jij bent daarin een vrij mens.
Ik kan alleen zeggen, dit zou ik willen en dit doet mij pijn.’ Maar aan
de andere kant vind ik het ook weer vreselijk.
Ik denk wel eens… Oh, ik wou dat hij voor me vocht! Dat hij jaloers
was… Dat hij huilend aan mijn voeten zou liggen, zo van: ‘Ga niet
weg!’ Ik heb op dit gebied nog het een en ander te leren. Dat is nu
precies waarom ik Duco op dit moment tegenkom, die in dit opzicht
volledig tegengesteld is en mij gewoon claimt. Voor Duco betekent
liefde dat je helemaal voor iemand kiest en alles voor die persoon
doet. Dat je besluit om de rest van je leven samen door te brengen
en voor elkaar de enige zult zijn. Wat Robert ziet als liefde is voor
Duco juist niet-liefde. Ik worstel daar ontzettend mee. Ik heb hierin
nog iets te leren.

Wanneer je verder aan de slag wilt met de relatie met jezelf,
dan zijn er vele cursussen en boeken op dit gebied die jou verder kunnen helpen. Zelf heb ik veel gehad aan de boeken Emotioneel evenwicht van Roy Martina23, De kracht van het NU van
Eckart Tolle25 en aan het gedachtegoed van Marinus Knoope
(De Ontknooping) 31.
Ten slotte sluit ik af met een uitspraak van Godfried Bomans,
die ik op internet vond en die mij uit mijn hart is gegrepen:
Het is mijn vaste overtuiging dat de echte egoïsten, dat wil
zeggen die zeldzamen, die er ernstig naar streven zelf gelukkig te zijn, het meeste geluk voor anderen verspreiden.

REGEL 3: WEET WAT JE WILT
Volgens Roos Vonk24 is van belang voor ons gelukkig zijn dat
we in het leven doelen hebben waaraan we werken. Zij deed
onderzoek naar promotiegerichte versus preventiegerichte
mensen. Promotiegerichte mensen willen gewenste doelen
bereiken. Ze nemen risico’s, gaan uitdagingen aan, hebben ide-
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alen en zijn creatief. Preventiegerichte mensen daarentegen
proberen ongewenste zaken te vermijden. Zij zijn voorzichtig,
behoudend, kritisch en analytisch. Uit haar studie komt naar
voren dat promotiegerichte mensen tevredener zijn over hun
baan en zich gelukkiger voelen. Ze zijn ook meer intern gemotiveerd. Dus weet wat je wilt, wees proactief en geef sturing
aan je eigen leven.
Als je verliefd bent, dan worden er allemaal stofjes in je lijf
aangemaakt, waardoor je de realiteitszin nog wel eens uit het
oog wilt verliezen. Verliefdheid kenmerkt zich volgens Hetty
Rombouts9 door het feit dat je graag de hele tijd bij het object van jouw verliefdheid, die ander, wilt zijn en wilt praten
met die ander. Probeer desondanks tussen de roze wolken
door de ratio in het oog te houden. Verliefdheid gaat een keer
voorbij: wat blijft er dan nog over? Hou voor ogen dat je verliefd kunt zijn op de ene mens en daarnaast veel liefde kunt
voelen voor een ander mens. Weet heel goed wat je wilt en
blijf bij jezelf.
Loes
Ik wist heel goed wat ik wilde: mijn liefde met Richard én Siebo er
graag bij. En dingen samen doen in het gezin, of dingen alleen of dingen doen met Richard erbij… Ik zag daar wel een soort afspraak van
komen zoals maandag hier, dinsdag gehaktdag, woensdag wasdag…
Je moet dingen nooit te vast leggen, want er kan maar zo iets veranderen. Meningen, opinies, zelfs principes kunnen veranderen. Maak
dus niet te harde afspraken. Wij zeggen altijd: ‘Wij maken geen vaste
afspraken, want we houden ons er toch niet aan.’
Richard wist ook wat hij wilde. Hij wilde mij en hoefde geen andere
vrouw erbij: ‘Loes, al bond je me erop vast… Ik hoef geen andere
vrouw.’ Voor hem ben ik de liefste, slimste, warmste, noem het maar
op, vrouw. Hij vindt mij helemaal leuk. Hij gaat voor mij en de kinderen. Dat is duidelijk. En met mij mag er dan Siebo zijn. Want hij erkent
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dat Siebo bij mij hoort. En altijd als hij zei: ‘Als ik van jou hou, dan
hoort Siebo er ook bij’, dan plaagde ik hem met: ‘Hou je dan ook van
Siebo?’ ‘Nou, dat dan weer niet.’ Toen ik Richard leerde kennen, had ik
een hond. Richard had een hekel aan honden. Die hond sliep bij mij in
bed. Ik plaagde Richard altijd door te zeggen: ‘Als je van mij houdt,
dan hou je ook van mijn hond.’

Bespreek het met jouw eerste partner, als je gevoelens hebt
die je als bedreigend ervaart voor jullie relatie. Daarmee laat
je zien dat je oog hebt voor jullie liefde en dat je je zorgen
maakt. Ruimte om dergelijke gevoelens met elkaar te delen,
kan leiden tot een diep ervaren gevoel van verbondenheid en
vertrouwen.
Lara
In het begin kon ik het allemaal heel erg goed scheiden en hielpen de
regeltjes gewoon goed. Maar op een gegeven moment was de verliefdheid op Bastijn overweldigend. Toen kreeg ik het moeilijk. Ik heb
nooit geloofd in relaties die om het geld gaan. Maar door deze jongen
met zijn totaal andere levensstijl besefte ik wat zo veel vrouwen zien
in dat soort mannen. Genoeg geld brengt gewoon een stukje zekerheid met zich mee. Jouw kinderen kun je bijvoorbeeld naar de beste
scholen sturen. Ook het avontuurlijke aan deze relatie trok me. Het
zou een totaal andere relatie zijn dan ik met Justin had. Bastijn heeft
een eigen bedrijf, werkt veel met de media samen en er wordt veel
gefeest. Het is een wereld die ik anders niet zou meemaken. Ik genoot
daar enorm van, maar voelde me ook wel schuldig. Want zo hoorde
ik niet te zijn van mezelf. Ik heb me altijd enorm afgezet tegenover
dat wereldje waar veel om status en uiterlijk draait. Ik heb dat vooroordeel pas veel later kunnen loslaten.
Op een gegeven ogenblik was ik overweldigd door verliefdheid. En
toen dacht ik plotseling: Loop ik niet iets gigantisch mis, als ik niet met
Bastijn doorga? Ik had ongeveer vier weken een relatie met hem. In
eerste instantie durfde ik niet met Justin erover te praten. Een week
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later waren Justin en ik samen uit, toen kwam het er plotseling uit:
‘Ik weet het niet meer, ik trek het niet! Ik ben bang dat ik voor Bastijn
ga kiezen.’ Ik zat vreselijk te huilen, want ik was ook helemaal gek op
Justin. Ik krijg nu weer de tranen in mijn ogen, als ik daaraan terugdenk. Want verliefdheid is toch anders. Maar Justin, hoe hij reageerde! Hij bleek me toch wel heel erg goed te kennen. Hij begon te lachen
en zei: ‘Zie je wel dat je niet heilig bent en dat je niet alles aankunt.
Zie je wel.’ Ik keek hem aan en zei: ‘Ben je dan niet onwijs boos?’
En hij antwoordde: ‘Natuurlijk vind ik het onwijs eng. Maar Lara, je
bent ook maar een mens en het is helemaal niet raar dat je verliefd
bent. Maar je moet niet denken dat die verliefdheid meteen… Blijf bij
jezelf!’ Ik zag in hem geen angst, meer een soort ontroering in zijn
ogen voor mij: Eindelijk heeft ze het verloren, eindelijk heeft ze het
een keer niet meer allemaal onder controle. Juist door zijn relativerende reactie wist ik gelijk: Ik blijf bij Justin. Alles viel meteen op zijn
plek. Bastijn was verliefdheid… Heerlijk! En ik blijf bij Justin. Daarna
is het ook helemaal geen issue meer geweest. Het was gewoon direct
uit mijn systeem.

Heb jij er al eens over nagedacht wat jij met jouw leven wilt?
Wanneer je weet waar jij met jouw leven naartoe wilt, dan
kan een levensmissie je helpen om de juiste beslissingen te
nemen, als je op een tweesprong van je levenspad terechtkomt.
Tijdens mijn zoektocht ben ik mijn levensmissie gaan formuleren. Het heeft me wel een paar jaar gekost om erachter te
komen, maar voor mij is het nu helemaal helder.
Mijn levensmissie luidt:
’In mijn kinderen leef ik voort. Zij zijn mijn toekomst. Ik wil
graag voor mijn kinderen zo veel mogelijk de voorwaarden
creëren en hun de bagage meegeven om zich te kunnen ontwikkelen tot gelukkige mensen, die stevig en zelfstandig in het
leven staan. Ik wil graag dat mijn kinderen in staat zijn om
de uitdagingen die het leven met zich meebrengt op een proactieve manier aan te gaan. Ik wil graag dat mijn kinderen in
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staat zijn om veel liefde te geven en te ontvangen. Dit wil ik
onder andere bewerkstelligen door hierin een goed voorbeeld
te zijn.’
Mijn leven hier op aarde is eindig, maar via mijn kinderen leef
ik voort. Bovendien heb ik met het op de wereld zetten van
kinderen een verantwoordelijkheid op me genomen. Zij zijn
afhankelijk van mijn goede zorgen als moeder. Daarom heb ik
mijn levensmissie rondom mijn drie kinderen geformuleerd.
Mijn levensmissie gaat nog wel een aantal jaren mee, want
mijn kinderen zijn nog jong. Ik kan me voorstellen dat, wanneer ze allemaal volwassen zijn en op eigen benen staan, mijn
levensmissie zal veranderen. Misschien ga ik me tegen die tijd
wel op mijn kleinkinderen richten?
Mijn levensmissie wijst mij de richting die ik op mijn levenspad
bewandel. Soms kan het zijn dat ik even afdwaal. Dan kom ik in
de berm terecht en dat loopt minder prettig. Soms kies ik voor
een richting waarmee ik een omweg maak. Omwegen kunnen
de moeite waard zijn. Het levenspad hoeft niet in rechte lijn
met mijn levensmissie te lopen. Maar het formuleren van mijn
levensmissie helpt mij voorkomen dat ik kortetermijndoelen
nastreef die ten koste gaan van mijn langetermijndoelen.
Wil je weten wat jij echt belangrijk vindt in het leven? Wat jij
wilt bereiken? Stephen Covey5 beschrijft een manier om daar
achter te komen. Stel je maar eens voor dat jij aan het einde
van jouw leven bent gekomen. Jouw begrafenis vindt plaats. Er
worden toespraken gehouden. Wie zouden dat moeten doen
volgens jou? En wat wil je dat deze mensen gaan vertellen
over jou? Probeer je daar eens een voorstelling van te maken.
Dat kan je helpen om jouw missie helder te krijgen.
Door jouw levenspad te bewandelen en daarbij jouw missie
voor ogen te houden, geef je leiding aan jouw eigen leven.
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Zelfdiscipline is hierbij een onontbeerlijke eigenschap. Zelfdiscipline gaat een mens het gemakkelijkste af wanneer deze
voortkomt vanuit een interne motivatie. Dat wil zeggen, vanuit het hart en niet (alleen) rationeel beredeneerd. Zelfdiscipline vanuit het hart ontstaat vanzelf en kost geen moeite.
Jeroen
Ik kom wel eens andere vrouwen tegen die ik leuk vind. Ik ben ook
een paar keer verliefd geweest, maar daar is verder nooit iets duurzaams uit ontstaan. Ik sta daar wel open voor. Floor is wel eens bang
dat er iemand anders in mijn leven komt en er voor haar geen ruimte
meer zal zijn. Die angst is in de loop van de jaren wel minder geworden. Zelf zit ik er ook steeds gemakkelijker in. Ik weet wat ik wil.
En die ander moet mij maar nemen mét Floor. Floor is gewoon een
belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik heb geen zin om in een toestand verzeild te raken waarin iemand mij vertelt dat ik een keuze
moet maken.

Ben je eenmaal zover dat je voor jezelf hebt uitgemaakt dat
je je niet aan één liefdespartner tegelijk (meer) wilt binden?
Spreekt de polyamorie levensfilosofie met sleutelwoorden
als openheid, eerlijkheid, jezelf zijn, trouw en vertrouwen
jou aan? Heb je er tijd, de energie en de juiste eigenschappen
voor? Denk je dat je in staat bent om op deze manier te leven?
Dan is de tijd aangebroken om jouw moment van uitkomen te
gaan voorbereiden.
Lara
Justin en ik zijn gestart met een monogame relatie. Toen we twee jaar
samen waren, kregen we een ﬂinke dip in onze relatie. Ik maakte het
bijna uit. Maar toen begonnen de belangrijke gesprekken die je hebt
als je echt met elkaar verder wilt. Justin is eigenlijk niet zo’n prater.
Hij kon slecht dingen verwoorden. Hij hield erg veel van mij en hij was
bang dat hij verkeerde dingen zou zeggen, waardoor ik de relatie
zou beëindigen. Op een gegeven moment merkte ik dat hij niet eerlijk
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was. Ik maakte hem duidelijk dat het echt heel belangrijk was dat hij
helemaal eerlijk tegen me zou zijn. We spraken af dat hij alles zou
vertellen en ik zou dat dan ook doen. Ik probeerde overal naar te
luisteren. Wekenlang hebben we gepraat. Uiteindelijk kwam het eruit.
Justin zat er enorm mee dat ik pas zijn tweede meisje was.
Toen gingen we oplossingen bespreken. Wat kunnen we hiermee
doen? Ik vond dat heel moeilijk, maar probeerde het steeds te relativeren: het is nu eenmaal zo. En ik probeerde me steeds in te leven:
het is logisch dat die jongen dat heeft. Ik heb geen recht om er iets
van te zeggen, want ik heb mijn avonturen zelf al gehad. Al pratend
passeerden oplossingen de revue, zoals naar een prostituee gaan.
Naarmate we er langer over praatten, werd ik steeds meer geconfronteerd met mijn eigen angsten. Maar ik ontdekte ook: ‘Hé, ik overleef dit!’ Ik voelde me er steeds sterker uitkomen door hem te helpen.
En toen kwam het moment dat ik plotseling weer het oude gevoel
van vroeger terug had. Ik zag hem weer gewoon als mijn maatje op
wie ik helemaal gek ben en van wie ik heel veel hou. Net zoals ik dat
vroeger had met David. Ik dacht: Waarom ben ik dit verloren? Ik heb
dat weer nodig! Zo ben ik gelukkig en zo kan Justin ook gelukkig zijn.
Plotseling was die knop weer om en voelde ik mij weer de oude Lara.
En zo voel ik me nog steeds.

Polyamorie is een intensieve manier van leven. Zorg ervoor
dat je goed in je vel zit en dat je zo veel mogelijk energie kunt
besteden aan de geneugten, maar ook aan het omgaan met onzekerheden die deze manier van leven met zich meebrengt.

REGEL 4: MAAK BESPREEKBAAR WAT JE WILT
Hoe vaak heb ik wel niet gehoord van mannen die ik op internet ontmoette: ‘Ik heb het geprobeerd bespreekbaar te maken
met mijn vrouw, maar ze wilde er niets van weten.’ Op het
aangaan van meerdere relaties rust een groot taboe. Volgens
Michel Foucault26 associëren we het kunnen vertellen van de
waarheid met vrijheid. Zwijgen associëren we met een macht
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die ons belet de waarheid te vertellen. En die macht drukt ons
in een keurslijf.
Geert (63)
Ik leef samen met mijn vriendin. Wij hebben al jaren geen seksuele
relatie meer. Zij heeft een vriend erbij en ik een vriendin. Ik voel mij
jalief. Ik vind het prachtig. Maar andersom is dat gevoel er minder.
Ik heb nooit ervaren dat een vrouw het leuk vindt dat ik het leuk
heb met een ander. In het begin dacht ik: Ben ik niet goed? Ik ben
niet goed. In de jaren ’70 dacht ik een tijdje: Ik ben gewoon verder.
In de jaren ’90 ben ik dat gevoel weer kwijtgeraakt en was het: Ik ben
helemaal niet verder. Ik ben gewoon zielig. Of incompleet. Ik heb de
verkeerde opvoeding gehad of zo.
Homo’s hebben een soort coming out. Ik wil ook wel een coming out.
Maar ik ben toch bang dat het mij moeilijk zal worden gemaakt. Ik
ben een polyamoreus mens die zich schuldig voelt dat hij zo is. Ik ben
eigenlijk slecht. Ik ben vaak jaloers geweest op mensen die met zijn
tweeën gelukkig zijn, kinderen hebben en een gewoon gezin vormen.
En daar trots op zijn. Ik zou dat niet hebben gekund. Ik word gek als
ik me zo gedraag. Ik zou mezelf moeten verloochenen. Er is wel wat
evenwicht. Ik ga mijn eigen gang en ik heb de relaties die ik wil hebben. Maar het is nog altijd niet van harte.

Ik heb er zelf vier jaar over gedaan, voordat ik het bij mijn
echtgenoot bespreekbaar maakte. Ik zag het aangaan van twee
relaties in open- en eerlijkheid eerst niet als alternatief. Het
hoorde niet. Het mocht niet. Maar het voelde wel zo. Het heeft
mij geholpen dat ik op internet ontdekte dat er meer mensen op die manier leefden. Een paar maanden lang praatten
we avonden lang samen over mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en bedreigingen. Langzamerhand begon Marnix
het zelf ook als een kans te zien. Hij werd nieuwsgierig naar
wat een tweede liefdesrelatie voor hem zou kunnen betekenen.
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Uiteindelijk besloot hij om voorzichtig samen met mij de eerste stappen te gaan zetten.
Ik heb het afgelopen jaar met veel mensen gesproken over hun
coming out. Sommigen deden er maanden over, anderen durfden de stap nooit te maken. Met zelfs scheiding tot gevolg. Je
zou denken dat iemand die op het punt staat om te gaan scheiden, niets meer te verliezen heeft.
Linda
Ik denk dat er ongelofelijk veel huwelijken gered zouden kunnen
worden als er van tevoren eens openlijk zou worden gepraat. Want
ik denk dat vreemdgaan en verliefd worden op iemand anders een
van de grootste oorzaken van scheiding is. Stel dat je verliefd wordt
op iemand en je hebt al een relatie en bijvoorbeeld kinderen samen.
Waarom kun je daar dan niet een manier in vinden? Je blijft gewoon
bij elkaar wonen, eventueel komt er iemand bij wonen, of je woont
gedeeltelijk ergens anders. Laat de kinderen opgroeien in het gezin
waarvoor je destijds hebt gekozen. In plaats van op twee adressen
een slaapkamer en de kinderen continu met een koffertje heen en
neer te laten gaan. Het kan ook anders. Wees zo volwassen om daar
open voor te staan.

Psychotherapeut Leo Goetstouwers27 vertelde mij over een
gezin. Een man en een vrouw met twee jonge dochters kwamen tot de conclusie dat hun relatie niet meer liep. Ze spraken af om in hetzelfde huis te blijven wonen totdat de jongste
dochter achttien was. Verder zouden ze elkaar vrijlaten. De
vrouw kreeg een nieuwe vriend en de man een nieuwe vriendin. De nieuwe partners kwamen bij hen thuis en vierden de
feestdagen mee. Toen de jongste dochter achttien werd en net
als haar zus zelfstandig op kamers ging wonen, verkocht het
echtpaar het huis en gingen ze apart wonen.
Een veel gehoord argument wanneer iemand stiekem vreemd-
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gaat is dat hij of zij uit ‘liefde’ de partner niet wil kwetsen. Het
is meestal niet uit liefde, maar uit angst dat de waarheid niet
wordt verteld. Sommige mensen zeggen dat hun partner de
waarheid niet aankan. Daarmee nemen ze hun partner niet
serieus en ontnemen ze deze de verantwoordelijkheid om zelf
een keuze te maken, namelijk of hij jou wil accepteren mét een
tweede geliefde. Ik denk dat je er versteld van zult staan wat
mensen aankunnen, als het er echt op aankomt. Het komt ook
voor dat de partner aangeeft dat hij of zij het liever niet weet.
Dat kun je respecteren. Maar laat iemand dat wel eerst zelf
aangeven en bepaal niet voor een ander dat hij het liever niet
weet. Soms houden mensen met opzet informatie achter teneinde het gedrag van hun partner te beïnvloeden: ‘Ik vertel het
maar niet, omdat ik niet het risico wil lopen dat hij of zij me
verlaat.’ Daarmee ontlopen ze de verantwoordelijkheid voor
hun eigen handelen.
Geheimen tussen jou en je partner zorgen ervoor dat je verwijderd raakt van elkaar. Iets essentieels kun je samen niet
meer delen.
Linda
Dave en ik zijn jong getrouwd. We hebben in het begin van onze
relatie besproken, dat het kan gebeuren dat een van ons verliefd
wordt op iemand anders. We hadden de afspraak dat we altijd tot
het uiterste ons best zouden doen om bij elkaar te blijven en het uit
te praten. En als we dan toch zo nodig moesten vreemdgaan, altijd
met condoom. Je moet er toch niet aan denken dat je door die ene
foute stap je partner met een of andere ziekte opzadelt. Het is nooit
gebeurd, maar we hebben het er wel over gehad samen. Je ziet links
en rechts het ene huwelijk na het andere stranden. Wij hebben ook
altijd tegen elkaar gezegd: ‘Hoeveel pijn het ook doet om de ander
iets te vertellen, het moet te vertellen zijn.’ Het is heel erg om de ander pijn te doen, maar het niet vertellen en moeten selecteren wat je
wel en niet tegen je eigen partner zegt, is al de eerste fout. Je moet
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eigenlijk je woorden niet eens hoeven af te wegen. Gewoon zeggen.
Ook al gebruik je misschien de verkeerde woorden, als de essentie er
maar is. Als essentie en intentie goed zijn. Dan doe je de ander misschien wel pijn door erover te praten, maar je bent tenminste eerlijk
naar elkaar.

Geheimen staan als een muur tussen jou en jouw partner in.
Door iets geheim te houden wordt dat stukje van jou niet toegankelijk voor jouw partner.
Lara
Mijn vader heeft ooit een geheime affaire gehad. Ik begreep hem,
want mijn moeder ging op in haar werk en in haar kinderen. Mijn vader kreeg weinig aandacht. Maar ik vond het erg dat hij mijn moeder
zo’n pijn deed door haar te bedriegen. Ik dacht later: Had nou gewoon met mama hierover gesproken, dan was veel ellende bespaard
geweest. Misschien zouden zij ook een open relatie hebben gekregen.
Met de leugens en het bedrog heeft hij veel kapot gemaakt.

Eerlijkheid kan pijnlijk zijn, maar met eerlijkheid over zowel
je gevoelens als je overtuigingen bouw je wel vertrouwen op.
En vertrouwen ligt aan de basis van een gezonde liefdesrelatie.
Loes
Ik vroeg: ‘Heb jij aan Mathilde verteld dat jij verliefd op mij bent?’
Siebo reageerde: ‘Oh nee! Ik ga dit niet aan mijn vrouw vertellen.’ En
ik zei: ‘Misschien is dat op dit moment ook wel het beste in jullie situatie. Maar bedenk dat eerlijkheid het langst duurt. Je zult er toch wel
iets mee moeten, want zij gaat dit natuurlijk merken. Bovendien vind
ik het vervelend als ik niet mag sms’en, mailen of bellen. Ik besta,
doe daar je voordeel mee.’ Maar hij wilde er niet eerlijk over zijn. Ik
moest me daarbij neerleggen, maar werd er niet blij van. We hebben
er in die tijd ook heel veel over gepraat, waarom hij het dan niet
durfde te vertellen en hoe zij dan zou reageren. Gaandeweg kwam
ik erachter dat hun relatie al van het begin af aan zo in elkaar stak.
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Hij had weinig ruimte om zichzelf te zijn in de relatie. Hij voelde zich
heel verantwoordelijk voor haar. Zij wilden graag kinderen. Hij bleek
onvruchtbaar. IVF, zwangerschap mislukt. Toen het traject van adoptie ingegaan en daarin zaten ze nu in het laatste stadium. Ik zag dus
dat zij een heel belangrijke stap gingen nemen, terwijl er iets in hun
relatie niet klopte. Ik probeerde hem verder te helpen.
Uiteindelijk heeft Siebo aan haar opgebiecht dat hij op mij verliefd
was. Maar wat was de reden? Mathilde kwam op een gegeven ogenblik met de mededeling dat ze verliefd was geworden op een collega.
Haar verliefdheid speelde al een halfjaar. Ze had de condooms bij
wijze van spreken al gekocht want zij wilde met die collega verder.
Zij dacht dat Siebo zou breken van verdriet, want zij was tenslotte
zijn grote liefde. En toen zei Siebo: ‘Nou, ik ben ook verliefd. Op Loes.’
Vanaf dat moment draaide de hele situatie om. Ze werd des duivels
en haar verliefdheid was helemaal van de baan. Ze maakte hem uit
voor alles wat lelijk was. En ik was een snol. Hij belde mij de volgende
dag helemaal in paniek op: ‘Het loopt helemaal uit de hand.’

Jeroen
Floor had vaak het gevoel dat ze mij tekortdeed en voelde zich daar
schuldig over. Ik heb dat echter nooit zo ervaren. Het was vanaf het
begin van onze relatie duidelijk wat zij mij kon bieden in een relatie
en voor mij was dat oké. Haar schuldgevoel is in de loop der jaren
minder geworden. Ik heb zelf ook al nooit zo erg het huisje-boompjebeestje concept voor mezelf voor ogen gehad. Ik heb wel een kinderwens gehad. Kinderen leken me leuk, maar het was geen ‘moeten’.
Vanaf het begin van mijn relatie met Floor was duidelijk dat ik mijn
kinderwens nooit met haar zou vervullen. Inmiddels ben ik 41 jaar.
Ik denk niet dat ik ooit nog kinderen zal krijgen en heb daar vrede
mee.

Kies een goed moment uit om jouw coming out bespreekbaar
te maken. Beoordeel of jouw partner op dat moment goed in
zijn vel zit. Spelen in jouw partners leven dingen die emo-
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ties teweegbrengen, dan kun je misschien beter wachten. Een
slecht moment is bijvoorbeeld wanneer je vrouw zwanger is,
wanneer jouw man in een crisis op zijn werk zit of wanneer
iemand net een groot verlies te verwerken heeft gekregen.
Ik sprak John, een jonge vijftiger. Een paar weken geleden keek
hij samen met zijn vriendin Daisy naar een documentaire over
polyamorie. Hij voelde herkenning en ging via internet verder
op onderzoek uit naar polyamorie. ‘Er vielen zo veel kwartjes
dat de kakofonie me bijna doof maakte.’ Eindelijk vielen voor
hem de puzzelstukjes op zijn plaats. Eindelijk begreep hij zichzelf en begreep hij het verloop van zijn relaties. Hij was op dat
moment heel gelukkig met één geliefde en vroeg zich af of hij
Daisy moest vertellen dat hij polyamoreus was. Zij kende zijn
liefdesverleden. Zou het niet bedreigend voor haar zijn om te
weten dat hij polyamoreus was? In de loop van de dagen bekroop hem het gevoel dat hij oneerlijk was over zichzelf als hij
het niet zou vertellen. Hij ging zijn coming out voorbereiden en
nodigde haar ten slotte uit voor een gesprek. De ochtend voor
het gesprek twijfelde hij nog. Hij besloot twee echt monogame
vriendinnen te bellen voor advies. Waarop een van de twee onmiddellijk uitriep: ‘Niet doen! Jouw vriendin heeft het afgelopen
jaar haar kind verloren. Zij is daar emotioneel nog heel erg mee
bezig. Dit is geen goed moment om haar met jouw coming out
lastig te vallen.’ John voelde onmiddellijk dat ze gelijk had. Hij
besloot Daisy een brief te schrijven, waarin hij uitlegde dat hij
polyamoreus was. Hij zou haar schrijven dat hij er graag eerlijk
over wilde zijn, maar dat hij uit liefde voor haar heeft besloten
om te wachten. De brief wacht nu om gegeven te worden aan
Daisy, totdat het juiste moment is aangebroken.
Zorg dat er voldoende tijd is. Kies voor een plek waar je niet
gestoord zult worden. Heb duidelijk voor ogen wat je wilt
vertellen. Stel de ander gerust als die bang is je te verliezen.
Laat je partner voelen dat je om hem geeft, praat, luister goed
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naar elkaar. Onderhandel geduldig en liefdevol. Dat gaat gemakkelijker als je van tevoren al hebt nagedacht over wat je
belangrijk vindt en als je tot de conclusie bent gekomen dat je
de relatie met je partner niet wilt verliezen. Het kan ook zijn
dat je tot de conclusie komt dat jouw wens om iets te doen met
jouw poly zijn zo fundamenteel belangrijk voor je is dat je daar
eventueel de relatie voor zou opgeven. Weet wat je wilt en
weet wat je kunt. Hou het bij jezelf. Spreek over wat jij voelt.
Wat jouw behoeften zijn. Spreek geen oordelen uit over de
ander, want voordat je het weet, verzand je in een welles-nietesdiscussie. En probeer samen tot een oplossing te komen.
Hou er rekening mee dat jij al een proces van informatie verwerken en jezelf begrijpen hebt doorgemaakt. Jij staat op het
punt iets te vertellen wat misschien helemaal nieuw is voor
jouw partner. Jouw partner zal ook tijd nodig hebben om de
informatie te verwerken en te begrijpen. Pas jouw tempo aan
jouw partner aan.
Hou voor ogen dat niemand helemaal perfect is. Dat ben je
zelf ook niet. Maar ieder mens is helemaal goed, imperfect als
hij is. Je kunt een ander nooit veranderen, alleen jezelf. Het
kan zijn dat de ander niet voorziet in een bepaalde intieme
behoefte van jou. Maar dat zegt niets over de ander. Dat zegt
iets over jou. Namelijk dat jij behoefte hebt aan meer dan één
partner jou kan bieden.
Linda
Wij hebben altijd heel openlijk over onze relatie kunnen praten. Ook
over seks. Wij vonden het raar dat mensen daar altijd zo moeilijk
en stiekem over deden. Er zouden heel wat huwelijken mee gered
worden als mensen eens wat vaker over seks zouden praten. Ik praat
wel eens met andere vrouwen over hun seksleven met hun man. Er
zitten een hoop prutsers bij en dan denk ik wel eens: Jeetje, práát
daar dan over!
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Neem niet aan dat de ander iets wel zal weten van jou. Neem
geen beslissingen voor jouw partner op basis van door jou zelf
veronderstelde argumenten, zoals ‘Mijn partner kan dat nooit
aan!’ Spreek je uit. Wees duidelijk over wat je wilt. Denk aan je
eigen behoeften, verloochen jezelf niet en maak bespreekbaar
met je partner in hoeverre hij kan meegaan.
Jeroen
Het is belangrijk dat je niets invult voor een ander. Wees gewoon eerlijk
en oprecht. Doe je dat niet, dan neem je de ander niet serieus. Zelfs
al wil je die persoon geen pijn doen. Met de waarheid is die persoon
tenminste in staat om eigen keuzes te maken. Het is betuttelend en
niet respectvol om de waarheid achter te houden. Je neemt de ander
niet serieus, je denkt dat hij het niet aankan of je vertrouwt er niet op
dat die persoon in staat is om de juiste beslissingen voor zichzelf te
nemen. Of dat hij beslissingen neemt die niet in jouw straatje passen.
Maar dat is natuurlijk onderdeel van het spel. Dat is gewoon LEVEN. Je
kunt namelijk een aantal dingen doen in je leven, maar hoe anderen
daarop reageren of wat ze ermee doen, dat heb je gewoon niet in de
hand. Dat maakt het leven ook boeiend. Anders is alles voorspelbaar.
Maar de waarheid vertellen is niet altijd gemakkelijk, want je wilt de
ander geen pijn doen. Dat zie je ook in de medische wetenschap. Als iemand ongeneeslijk ziek is, dan wordt dat tegenwoordig eerlijk verteld.
Het is tenslotte de waarheid en die persoon is dan tenminste in staat om
op basis van die waarheid nog een aantal keuzes te kunnen maken.

Met de juiste dosering humor maak je een lastig te vertellen
boodschap lichter.
Loes
Ik vertelde Richard dat ik iets aan hem kwijt wilde. ‘Het is heel raar.
Ik moet er ook wel een beetje om lachen, maar ik ben verliefd geworden.’ Richard reageerde: ‘Dacht je dat ik dat niet gezien had?’
Waarop ik meteen antwoordde: ‘Oh ja! Op wie dan!?’ Richard: ‘Op Siebo
natuurlijk, het straalt ervan af. Ik ken jou toch.’ En ik antwoordde:
‘Ja, suf he?’ ‘Tja,’ zei hij, ‘zo zit jij wel een beetje in elkaar, dat jij dat

170



Het erkennen van jouw polyamoreus zijn



zo kan hebben. Maar wat wil je ermee?’ Ik antwoordde: ‘Nog niks,
maar ik geniet er zo van. Ik wil het eigenlijk ook nog niet helemaal
loslaten.’ Waarop Richard weer zei: ‘Je begeeft je natuurlijk wel op
glad ijs, want wat komt daarvan?’ ‘Schat, ik weet het niet.’ ‘Ik vind
dat dan toch wel moeilijk. Want hoever gaat dat? En wat doet zijn
vrouw daarmee?’ ‘Tja, dat weet ik ook niet. Maar laat het even. Dit is
het verhaal en ik wil er graag eerlijk over zijn tegen jou.’

Als je het voor elkaar krijgt om eerlijk te zijn over wat je voelt
en denkt dan geeft dat een enorme kracht.
Marion
Sinds ik open ben geworden over mijn biseksualiteit en mijn open
relatie, met name naar vreemden, spreken mensen vaak hun bewondering erover uit. Zo van: ‘Joh, daar moet je toch ook wel lef voor
hebben om zo in het leven te staan.’ Zo werd ik eens aangesproken
door een vriendin van een vriendin, die een artikel over mij had
gelezen. En zij vertelde dat het haar zo confronteerde met zichzelf.
Ik had gedaan wat zij misschien in het leven had willen doen, maar
nooit gedurfd had en nooit was aangegaan.

PRIVACY EN GEHEIMEN
Sommige mensen denken dat eerlijk zijn betekent dat ze alles moeten vertellen. Maar ieder mens en iedere relatie heeft
recht op en behoefte aan privacy. Privacy heeft betrekking op
een stukje persoonlijke ruimte. Het betreft details die je zonder problemen zou kunnen vertellen, maar niet altijd doet.
Ik sprak laatst met Pieter, die ook polyamoreus leeft met zijn
vrouw. De relatie met zijn vriendin Daphne was onlangs beeindigd. Hij vertelde dat Daphne mails en sms’jes van hem
aan haar echtgenoot liet lezen. Haar echtgenoot probeerde
Daphnes relatie met Pieter te accepteren, maar had veel last
van jaloezie. Hij probeerde controle te houden over de situatie
door alles te lezen. Pieter voelde zich aangetast in zijn privacy.
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Zijn woorden waren bedoeld voor Daphne en niet voor haar
man. Hij vond het vervelend dat Daphne dit deelde met een
ander zonder met hem te overleggen. Daphne had ook kunnen zeggen tegen haar man: ‘We sturen elkaar lieve sms’jes,
maar de precieze inhoud gaat je niet aan.’ Dan ben je eerlijk,
maar je schendt niet de privacy van een ander, in dit geval de
privacy van Pieter. Uiteindelijk is de relatie tussen Pieter en
Daphne gestrand. Haar echtgenoot trok het op een gegeven
moment niet meer en stelde Daphne voor de keuze: hij eruit
of ik eruit.
Ikzelf heb een vergelijkbare ervaring met Bobs vrouw. Bob
had op haar verzoek ook mails van hem en mij aan zijn vrouw
laten lezen. Later had hij spijt. Zij had onze mails uitgeprint
en las ze af en toe opnieuw. Via de informatie in de mails maakte ze een gedetailleerde voorstelling van onze relatie. En dat
deed pijn. Details vergroten de pijn alleen maar, als je niet blij
kunt zijn voor jouw partner met zijn tweede liefdesrelatie.
Ik heb nooit de behoefte gevoeld om sms’jes van Katy en Marnix te lezen. En ik kan thuis rustig mijn mobieltje op tafel
laten liggen, want ik weet zeker dat Marnix nooit mijn sms’jes
zal lezen. Daarvoor is ons vertrouwen in elkaar te groot en
respecteren we elkaar te veel. We weten welke plekjes we alle
vier bij elkaar innemen. Ik hoef geen details te weten en ik wil
tegen Marnix ook niets vertellen over details van wat er tussen mij en Peter plaatsvindt.
Liegen betekent dat je iemand opzettelijk misleidt. Misleiden
kun je doen door iets met opzet verkeerd te zeggen, maar ook
door iets niet te zeggen. Uit onderzoek28 van leugenexpert
Bella DePaulo is gebleken dat geliefden in gemiddeld één op
de tien gesprekken tegen elkaar liegen. Zonder liefdesrelatie
liegen mensen gemiddeld in één op de vier gesprekken tegen elkaar. Liegen hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Wanneer
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je liegt of iets achterhoudt om de ander niet te kwetsen, om
zijn belangen te beschermen of om hem zich beter te doen
voelen, dan geef je daar eigenlijk mee aan, dat je de gevoelens van de ander belangrijker vindt dan de waarheid. Zolang
het om kleine leugentjes gaat, waarbij het belang van jouw
partner voorop staat kan het een manier zijn om je relatie
te verstevigen. Denk je bijvoorbeeld de situatie in dat jouw
partner zijn eerste skiles heeft gehad en jou aan het einde van
de dag trots zijn vorderingen laat zien. Het lijkt nog helemaal
nergens naar, maar om hem een goed gevoel te geven en ter
stimulering om door te zetten geef je hem uitgebreid complimentjes.
Soms vertellen mensen niet dat ze een tweede liefdesrelatie
hebben, omdat het scheiding zou betekenen en daarmee het
einde van het gezin waarin de kinderen opgroeien. Dat willen
ze hun kinderen niet aandoen. Zij liegen uit loyaliteit met de
kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat kinderen normaliter
niet willen dat hun ouders uit elkaar gaan.
Het wordt anders wanneer je liegt uit eigenbelang. Bijvoorbeeld om gezichtsverlies te voorkomen, om je eigen gevoelens
te sparen of om je privacy te beschermen. Ernstige leugens
zijn vaak leugens om afkeurenswaardig gedrag te verhullen.
Gedrag dat immoreel is en schaamte en stress oproept. Leugens uit eigenbelang geven verwijdering van jouw partner.
Loes
Om zichzelf te verdedigen zei Siebo tegen mij: ‘Ik wilde je geen pijn
doen!’ Pijn is te verdragen, maar bedrog weet je niet, dus daar kun
je niks mee. Ik hield Siebo voor: ‘Tegen mijn kinderen zeg ik: “Mama
weet altijd alles, en wat ze niet weet, daar komt ze achter.” En dat
zeg ik tegen jou nu ook! Ik kom overal achter!’ Hij verdedigde zich
ook nog door te zeggen dat het door mijn opstelling kwam. ‘Jij zei
toch: “Ik wil het niet weten?!? Ik ben nog niet toe aan een nieuwe lief-
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de voor jou?!?” Daarom heb ik het je niet verteld!’ Ik zei: ‘Maar Siebo,
daarmee bedoelde ik eigenlijk aan jou te vragen: Wil je het alsjeblieft
niet doen?’ ‘Maar… Dat zei je niet!’ ‘Nee, maar dat bedoelde ik. Als je
het kunt opbrengen, nu even geen nieuwe liefde. Ga er niet naar op
jacht. Maar… Dit zal je wel overkomen zijn?’ En toen ging zijn hoofd
naar beneden. ‘Of heb je erachteraan gejaagd?’
Siebo bekende dat hij nog moeite voor deze vrouw had moeten doen
ook. ‘En sinds wanneer speelt dit?’ ‘Tja, ergens in augustus.’ ‘En wat
is het nu?’ ‘Ik wil voor haar wel gaan.’ Ik was helemaal verbijsterd.
Twee maanden, een paar sms’jes en mailtjes… En voor haar wilde hij
wel gaan? Het klopte niet, het paste niet bij hem… Op de terugweg
van ons uitje uit België heb ik alleen maar gehuild. En Siebo hield mij
vast en bleef maar ‘Sorry Loes’ zeggen. Achteraf bleek dat hij al sinds
februari van dat jaar een relatie met haar had.

Als je nog aan het begin van een relatie staat en je voelt je
polyamoreus, wees er dan eerlijk over wat iemand van jou kan
verwachten. Dan heeft die persoon zelf de keuze of hij met
een polyamorist een relatie wil en de consequenties accepteert
die ermee samenhangen. Wees duidelijk en voorkom daarmee
problemen in de toekomst.
Jeroen
Ik had er zelf geen moeite mee dat onze relatie in het begin heimelijk
was. Het was vooral lastig voor Floor. Zij zat met een groot geheim
naar Marc toe en dat was een groot dilemma voor haar. Dat was
ook best logisch. Zij was iemand tegengekomen die haar ook op een
bepaalde manier een stuk vervulling gaf. Zij dacht daar niet over te
kunnen praten met Marc.

Ernstige leugens veroorzaken schuld- en stressgevoel. De
spanning die dat oproept zoekt een weg naar buiten. En dat is
vaak bijzonder goed af te lezen aan de lichaamstaal van de leugenaar. Leugens leiden tot een geheim. Geheimen voor elkaar
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schept afstand. Je creëert een muur, want je laat dat stukje
van jezelf niet meer zien. Leugens ondermijnen de intimiteit
in een relatie. Je kunt voorkomen dat geheimen binnen een
relatie ontstaan door vanaf het begin af aan open te communiceren over je wensen, hoop en verlangens om iets te ervaren of
te doen. Dat moment kan zijn aan het begin van de relatie, of
bij het ontstaan of bewust worden van een wens. De drempel
is dan nog niet zo groot, je kunt dan nog relatief gemakkelijk
eerlijk zijn.
Eerlijk zijn vereist wel dat er ruimte is binnen een relatie om
jezelf te laten zien. Aangezien een relatie uit twee mensen bestaat, betekent het dat twee mensen in staat moeten zijn om
deze ruimte te nemen en deze ruimte te geven.
Geert (63)
Ik maakte laatst een grapje, waarin ik aangaf dat liegen mag. Als mijn
partner vraagt: ‘Ben je vreemd geweest?’ En ik zeg: ‘Ja.’ En zij zegt
weer: ‘Goh wat leuk! Vertel eens…’ Waarom zou ik dan liegen? Maar
als zij zegt: ‘Potverdomme dit en potverdomme dat!’, dan is het misschien verstandiger om te liegen. Of ik lieg of niet, wordt ook bepaald
door de ruimte die de ander mij laat om me te laten zien. Of dat ik
me bedreigd voel.

REGEL 5: MAAK JOUW EIGEN KEUZES
Echte liefde betekent onvoorwaardelijke acceptatie van elkaar.
Een reactie die ik wel eens heb gehoord toen een vrouw werd
geconfronteerd met een partner die aangaf zich niet-monogaam te willen gedragen was: ‘Ik heb hier niet voor gekozen.’
Hierin schuilt een valkuil. Namelijk dat zij achterover geleund
gaat zitten wachten totdat haar partner haar problemen gaat
oplossen. Tenslotte was het niet haar keuze, dus waarom zou
zij iets veranderen? Want je hebt het inderdaad niet voor het
kiezen hoe je partner is en hoe hij zich gedraagt. Maar je hebt
wel een keuze of je het gedrag wilt accepteren. En jouw part-
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ner heeft de keuze of hij zijn gedrag wil veranderen voor jou.
Voor sommige mensen gaat monogaam gedrag zo tegen hun
natuur in, dat het niet haalbaar is om te verwachten dat iemand monogaam leeft. Je verwacht dan bijvoorbeeld van iemand dat hij zijn seksualiteit onderdrukt.
‘Als jongetje van dertien kwam ik voor het eerst klaar. Ik vond
het een indrukwekkende gebeurtenis die ik met niemand kon
delen. Ik dacht: Oh God. Dit had ik niet moeten doen. Ik moet
onmiddellijk gaan biechten. Nu krijg ik een kromme rug.
Mijn verstand gaat achteruit. Ik word gek. Op deze manier
worstelde ik zeven jaar lang met mijn seksualiteit. Toen had
ik voor het eerst een ervaring met iemand dat leek op iets als
seksualiteit. Maar tot die tijd moest ik het doen met het gevoel
dat het slecht is en dat niemand het mocht weten. Dat je het
moest verstoppen en verhullen.
Er was geen aanraking in het gezin, waarin ik opgroeide. Ik
probeerde niet-seksueel te zijn want dat mocht niet. Ik probeerde niet te masturberen. Ik probeerde geen seksuele ervaring te hebben, maar die had ik dus toch. Ik ging een schuldige
zoeken voor het feit dat die seksuele ervaring er was. En dat
werden de vrouwen. Vrouwen zijn wezens die mannen misleiden en die moeten worden gestraft voor het feit dat het zo
is. Als ik werd verleid dan kon ik er ook niets aan doen.
Ik denk wel eens: Als je mannen bereid wilt krijgen om oorlog
te voeren dan moet je hun seksualiteit onderdrukken. Om het
heel grof te zeggen: dan kunnen ze lekker verkrachten. Het
niet vrij kunnen leven naar de geaardheid maakt mensen explosief en agressief.’ 20
Ieder mens heeft de keuze over zichzelf om pijn te lijden of
niet en om ongelukkig te zijn of niet. Met een voorbeeld zal ik
dit verduidelijken.
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Jantien heeft een relatie met Evert. Ze wordt verliefd op André en wil uiting geven aan haar verliefdheid. Maar Evert wil
graag dat Jantien zich monogaam gedraagt. Evert heeft dan
drie keuzemogelijkheden:
• Keuze 1. Relatie verbreken en opnieuw beginnen
Ik wil niet met de pijn geconfronteerd worden die ik voel
omdat Jantien iets met André heeft. Maar ik ga ook niet
met mezelf aan de slag om de pijn te laten verdwijnen. Ik
gooi Jantien uit mijn leven.
Evert gaat alleen verder en ontmoet wellicht weer een nieuwe
vrouw. Mogelijk overkomt hem hetzelfde en loopt hij opnieuw
tegen dezelfde pijn aan. Want zo zit het leven in elkaar. Iedere keer opnieuw biedt het leven je de kans om aan je eigen
ontwikkeling als mens te werken, totdat je je les hebt geleerd.
Totdat je je emoties hebt verwerkt en je blokkades hebt opgeruimd.
• Keuze 2. Zich slachtoffer voelen van de situatie
Ik onderneem geen actie. Ik blijf pijn lijden en ik blijf Jantien verwijten dat zij niet voldoet aan mijn wensbeeld van
monogaam zijn. Ik accepteer de realiteit niet. Ik accepteer
Jantien pas weer als zij zich monogaam gedraagt.
Evert heeft nu zijn liefde voor Jantien voorwaardelijk gemaakt. Voorwaardelijke liefde is geen echte liefde. Echte liefde
betekent iemand helemaal accepteren zoals hij is. Deze reactie
van Evert wordt vaak gesteund door de omgeving. Tenslotte
vertelt de moraliteit dat monogamie hoort. Helaas is monogamie niet altijd werkelijkheid, zo ook niet in dit geval. Evert
blijft hangen in zelfmedelijden. Volgens Annemarie Postma29
is zelfmedelijden de grootste rem op je eigen ontwikkeling.
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• Keuze 3. Ontwikkelen en groeien
Ik wil geen pijn lijden en ik hou ook heel veel van Jantien.
Ik wil haar graag accepteren zoals ze is. Dat betekent dat
ik met mijn eigen pijn aan de slag moet. Waar komt deze
pijn vandaan? Welke emotie voel ik? Welke blokkades zijn
aanwezig in mijn onderbewuste, waardoor deze emotie ontstaat? Welke kwaliteit onderdruk ik bij mezelf ? Hoe heb ik
deze blokkades opgedaan? Hoe kan ik ze uit de weg ruimen?
Ik wil graag zonder pijn Jantien helemaal accepteren zoals
ze is, met haar liefde voor André. Ik wil mij jalief voelen als
ik zie dat zij gelukkig is. In plaats van angst te voelen om
haar te verliezen aan die andere man. Ik weet wat ik waard
ben, ik weet wat ik heb met Jantien en ik wil handelen vanuit het vertrouwen, dat onze relatie voor ons allebei waardevol genoeg is om voort te zetten.
Evert besluit om de pijn te aanvaarden als een geschenk en
gaat aan de slag. Dit is geen gemakkelijke weg. Soms is veel tijd
nodig om pijn kwijt te raken. Maar als hij dit voor elkaar krijgt,
is de beloning groot. Evert is meer zichzelf geworden, want
hij heeft geleerd om uiting te geven aan dat deel van zichzelf
dat hij onderdrukte. Zijn relatie met Jantien is nog steeds. En
Jantien heeft er een tweede geliefde bij. In plaats van kapot te
maken hebben zij meer liefde in hun leven toegelaten.
Isabel
Ik moet accepteren dat niet iedereen polyamoreus durft te leven.
Want het is gewoon eng. Ik moet op mijn beurt weer een weg vinden om met angsten van anderen om te gaan. Ik kan angsten voor
anderen nooit wegnemen, dat kunnen ze alleen maar zelf. Maar als
anderen angsten hebben, dan zit ik er toch maar mooi mee.

Jantien heeft ook keuzemogelijkheden. Zij kiest ervoor of zij
haar liefde aan André al dan niet gaat uiten. Jantien en Evert
zullen er samen uit moeten komen. Allebei maken ze hun keu-
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zes, rekening houdend met wat ze allebei willen en wat ze allebei kunnen. De liefde van Jantien voor André heeft hoe dan
ook invloed op de relatie tussen Jantien en Evert. Samen zullen ze opnieuw hun relatie moeten vormgeven. Dat is een proces dat tijd kost. Als ze daarbij allebei in de eerste plaats heel
goed voor zichzelf zorgen en oprecht zijn, dan komen ze daar
samen altijd op de beste manier uit. Een aanrader om hierover
te lezen is Ik hou van mij van Annemarie Postma29.
Loes
De liefde tussen Siebo en mij bloeide en bloeide. In de zomervakantie
die volgde, zou Siebo alleen achterblijven. Hij had het al zo zwaar
gehad in de meivakantie, toen wij naar Griekenland waren. Dus ik
vroeg aan Richard: ‘Mag Siebo mee op vakantie?’ ‘Nou,’ antwoordde
Richard, ‘moet dat? Ik heb geaccepteerd dat je verliefd op hem bent.
Ik heb geaccepteerd dat hij mee-eet. Ik heb geaccepteerd dat je met
hem gaat winkelen. Moet het zo expliciet onder mijn neus?’ Ik zei: ‘Ja,
dat moet eigenlijk wel. Kun je dat niet?’ ‘Tja,’ zei Richard, ‘iedereen
is altijd welkom. Hoe doen we dat dan?’ Ik antwoordde: ‘Dat weet ik
eigenlijk ook niet. We kunnen in ieder geval met zijn allen in één tent
slapen. De kinderen slapen bij ons en in een gezin met vijf gebeurt
niets raars in een tent. Als ik bij jou in de tent lig en Siebo ligt alleen,
dan gaat me dat door merg en been.’ En dat hebben we toen gedaan.
En we hebben heel veel plezier gehad!

REGEL 6: ACCEPTEER JOUW PARTNER HELEMAAL ZOALS
HIJ IS

Volgens Daphne Rose Kingma1 krijgen we de kans om in iedere intieme relatie (in welke vorm dan ook) de volgende zeven
emotionele en spirituele stadia te ondergaan:

1. Romantiek
Je bent verliefd, je voelt je wonderlijk, mooi, magisch, onzichtbaar. Je wordt als vanzelf naar elkaar toegetrokken.
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Met Marnix was het liefde op het eerste gezicht. Na een halfjaar zijn we al gaan samenwonen. We waren toch al elke nacht
bij elkaar. Het voelde helemaal goed samen.
2. Afspraak
Je besluit bewust om met elkaar een relatie voort te zetten
en maakt afspraken over de manier waarop de relatie vorm
krijgt. Die vorm kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld een huwelijk. Maar het kan ook zijn dat je afspreekt om elkaar
voortaan elke zaterdag te ontmoeten.
Na vier jaar hebben Marnix en ik onze relatie symbolisch bezegeld met een huwelijk.
3. Crisis
Op een bepaald punt in een nieuwe relatie komt er altijd wel
een eerste keer een echte crisis. Dit is het eerste moment
van desillusie. Jouw partner voldoet niet aan het wensbeeld
dat jij van je partner hebt, of andersom.
Allebei kregen we kleine desillusies over elkaar te verwerken.
Marnix liet bijvoorbeeld vrij vaak dingen uit zijn handen vallen. Ik ergerde mij daaraan en liet dat iedere keer merken. En
Marnix ergerde zich eraan dat ik regelmatig laat aan de ontbijttafel aanschoof.
4. Beproeving
Je raakt verzeild in een machtsstrijd. Dit is de lange, kronkelende fase in een relatie, waarbij een kwestie onophoudelijk blijft optreden en onoplosbaar lijkt.
In deze periode runden Marnix en ik een huishouding met
drie heel jonge kinderen. We onderhandelden dagelijks over
wie er zou koken, wie er uit bed ging als er een kleine huilde,
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wie de luier ging verschonen, wie de boeken naar de bibliotheek moest terugbrengen, enzovoort. Regelmatig verweet ik
Marnix dat hij niet voldeed aan de door mij opgelegde (veel te
hoge) eisen. Kortom, één grote machtsstrijd.
5. Chaos
Je verliest de controle. Op een bepaald punt in de beproeving, voordat de oplossing is gekomen, daal je ongetwijfeld
neer in het zwarte gat van de chaos.
Met de start van mijn liefdesrelatie met Bob ontstond in mijn
leven chaos. Het handelen vanuit de ratio schakelde zich lange
tijd uit. Ik handelde alleen nog maar vanuit mijn gevoel. Ook
toen Bob na een jaar uit mijn leven was verbannen, bleef de
chaos. Wat wilde ik met mijn leven? Mocht ik dit fantastische
gevoel, dat met een nieuwe liefde gepaard gaat, nooit meer
beleven? Mijn zoektocht startte. Ik ben veel boeken over de
liefde gaan lezen.
6. Overgave
Je ontwaakt. De overgave is de spirituele handeling om op
te geven, weg te geven en toe te geven. Als je je overgeeft,
dan geef je je verwachtingen op. Je laat het proces zijn gang
gaan en je geeft toe aan wat plaatsvindt. Het is spiritueel,
omdat het veronderstelt dat een kracht groter dan jezelf de
actie zal leiden.
Met de ontdekking van www.polyamory.nl ontdekte ik wat ik
wilde. Vanaf dat moment verdiepten de gesprekken met Marnix zich. Ik kon eindelijk te laten zien wat ik wilde en durfde
dat ook. Ik ging hem ook anders bekijken. Ik leerde mijn verwachtingen los te laten. En hij ook. Gelukkig hebben wij altijd
heel erg goed kunnen praten met elkaar. Na een jarenlange
crisis begon de liefde weer te stromen.
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7. Transformatie
Je leeft in echte liefde. Je bent door de fasen van beproeving,
chaos en overgave voor altijd veranderd. Je integreert zorgvuldig de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt en je bent
nu een persoon geworden die over emotionele en spirituele
attributen beschikt, waarover je voorheen niet beschikte.
Je bent dichter bij jezelf gekomen. Vanaf dit moment zul
je anders zijn. Je bent niet langer bang of stom en je voelt
je wonderlijk genoeg goed over jezelf. Het is precies op dit
punt dat relaties vaak eindigen. Je hebt jouw emotionele
taak beëindigd, je bent klaar voor het volgende niveau van
ontwikkeling. Een grootsere mogelijkheid is, dat je allebei
veranderd bent op zo’n manier, dat de relatie zelf is veranderd, is geëvolueerd, en kan beginnen of verdergaan op een
volgend niveau.
Mijn relatie met Marnix heeft zich op een hoger niveau dan
voorheen voortgezet. Wij zijn er samen sterker uitgekomen.
Onze band voelt heel sterk. Daarnaast kwam Peter in mijn
leven. Naarmate Peter en ik elkaar beter leren kennen, voelen we de liefde voor elkaar groeien. Natuurlijk zie ik scherpe
kantjes aan hem. Soms gedraagt hij zich als een echte stijfkop.
Maar ook van die scherpe kantjes aan hem geniet ik. Peter is,
net als Marnix, gewoon helemaal goed zoals hij is. Zijn scherpe kantjes brengen soms mijn eigen onderdrukte verlangens
naar boven. Zijn liefde voor mij heeft mijn zelfvertrouwen
enorm doen groeien en mij meer mezelf laten zijn.
Wat zorgt ervoor dat je je goed voelt in een relatie? Wanneer
voel je je geliefd? Dat is wanneer jij jezelf helemaal aan jouw
partner kunt laten zien zoals je bent en als jouw partner jou
helemaal accepteert.
Linda
Op het moment dat je niet meer kunt laten zien wie je bent, dan
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gaat automatisch je verdedigingsmechanisme in werking. Je laat dat
stukje van jezelf niet meer zien waar je partner bij is. En dan bouw
je een leventje op waarbij je onderscheid gaat maken. Wat mag hij
wel weten en wat mag hij niet weten van jou? Je gaat selecteren. Ik
denk dat elke relatie daarmee de fout in gaat. Je moet eigenlijk een
partner kunnen vinden bij wie je niet hoeft te selecteren. Jij bent wie
je bent en daar kiest je partner voor.
Een mens kan niet alles zijn, maar ieder mens is goed zoals hij is. Je
bent een bepaald type en dat is goed zo. Een tweede partner kan een
aanvulling zijn. Als eerste partner moet je niet verwachten dat wat
een tweede partner te bieden heeft, dat je dat dan ook moet bieden.

Loes
Kristel stond op het standpunt dat Siebo moest kiezen. Zij stelde, dat
je nu eenmaal niet alles kunt hebben in het leven. Ze kon wel een afbouw accepteren. En hij mocht op zoek gaan naar een andere vorm
voor zijn relatie met mij. Maar Siebo had de afgelopen jaren gevochten voor zichzelf om geaccepteerd te worden, zoals hij was. En dit
voelde niet goed voor hem. Zijn gevoel vertelde hem: Accepteer me
zoals ik ben, met mijn liefde voor Loes. Maar hij wist dit niet duidelijk
onder woorden te brengen.
Na verloop van tijd besefte Kristel dat hij zijn relatie met mij nog
steeds niet aan het afbouwen was. Want hij deed al negen maanden
hetzelfde. En ze kregen daarover een meningsverschil. Siebo voelde
het als een afwijzing van zijn persoon en Kristel voelde het, alsof hij
niet helemaal 100 procent voor haar ging.
En ik merkte dit ook. Tegen mij zei hij: ‘Ik wil de relatie met jou afbouwen en ik wil gaan voor mijn relatie met Kristel.’ Ik stond op het
standpunt: ‘Als jij aangeeft dat jij voor haar wilt gaan, dan moet je
dat ook helemaal doen.’ Maar ja, zoiets kun je rationeel wel bedenken
en zelfs afspreken met elkaar, maar als je hart anders praat… Kristel
gaf iedere keer aan: ‘Siebo, het kan toch niet, twee geliefden!’ Hij had
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daar zelf misschien wel duidelijker op moeten reageren met: ‘Het kan
wel! En dit is wat ik jou kan geven.’

Katja, Willem en Hans
Willem: Ik heb mezelf heel vaak de vraag gesteld of ik nog wel goed
genoeg was. Of ik niet moest veranderen? Want Hans is op sommige
punten heel anders dan ik. Moet ik dan ook niet die kant uitgaan?
Maar Katja is daar heel duidelijk over. Ik hoef niet te veranderen,
want ze zegt: ‘Ik hou van jou zoals jij bent. Jij bent Hans niet. Hans is
anders.’ Ik vind dat nog steeds heel erg moeilijk. Ik hou me dan maar
vast aan de vergelijking met kinderen. Je hebt twee kinderen en ze
zijn allebei verschillend. Maar je houdt van allebei.

Afgelopen zomer had ik een keer onenigheid met Peter. Het
was mooi weer en de kinderen hadden vrij. Ik ging met de kinderen naar het zwembad en verschanste me met het boekje Betoverende liefde van Marianne Williamson30 op de zonneweide.
Ik begon zomaar ergens midden in het boek te lezen:
Jij en ik weten allebei dat we schaduwkanten hebben. We hebben onze scherpe kantjes mijn liefste, en weerstanden tegen de
liefde. Als we daar primitief en onzorgvuldig mee omgaan,
kwetsen we elkaar en doen we elkaar alleen maar verdriet.
Die aspecten kunnen onze relatie kapotmaken. Laten we daar
goed bij stilstaan, voordat we eraan beginnen.
In feite zijn we bij elkaar gebracht om te kunnen genezen. Jij
hebt karaktertrekken die vast en zeker dingen in mij oproepen
die nog niet genezen zijn. En ik raak jou in je tere punten.
Maar we kunnen deze relatie ook anders bekijken. Ze kan door
Gods genade ook heilzaam en genezend worden in plaats van
een emotionele martelkamer. In dat geval, denk ik, kan ik iets
doen aan die delen in mij en jij kunt iets doen aan die delen in
jou. We kunnen er zelfs bovenuit groeien. Ik wil alleen dat jij
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weet dat ik mijn best doe. Wees alsjeblieft open tegen me, maar
probeer me niet aan te vallen of te veroordelen om de wonden
die ik met me meedraag. En ik zal mijn uiterste best doen om
zo ook met jou om te gaan. Dan wordt het heilig en heilzaam
en kan de relatie zich verdiepen.
Vergeef me, als je kunt, dan beloof ik plechtig dat ik zal proberen jou te vergeven.
Ik belde Peter en vertelde hem over mijn schaduwkanten,
waardoor we onenigheid hadden gekregen. De vergeving
kwam als vanzelf. Het voelde weer goed. Zoals Jung ooit
schreef: “Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn
eigen licht laten zien.”
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Hoofdstuk 5

Succesvol polyamoreus leven

VAN MONOGAMIE NAAR POLYAMORIE
Over het algemeen zijn relaties gericht op het maximaliseren
van zekerheid, stabiliteit, voorspelbaarheid en beheersing. Eerlijkheid lijkt minder belangrijk dan elkaar te beschermen voor
onplezierige waarheden. Een relatie gebaseerd op wederzijdse
liefde, respect en acceptatie is altijd een waardevolle relatie. Of
deze dan monogaam is of polyamoreus maakt geen verschil.
Een polyamoreuze relatie doet echter meer een beroep op
mensen om bewust een relatie aan te gaan. Vaak zijn het mensen die bereid zijn om een stap in het onbekende te nemen en
wiens verlangen om hun ego te overtreffen groter is dan het
verlangen om ‘op safe’ te spelen. Onvoorwaardelijke liefde en
wederzijdse versterking zijn idealen die geliefden nastreven.
Succesvol polyamoreus leven begint met de volgende stappen:
1. Durf los te laten
2. Maak afspraken met je partner(s)
3. Ervaar wat werkt
4. Praat en reflecteer
5. Kom ervoor uit naar jouw kinderen
6. Kom ervoor uit naar jouw omgeving
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Stap 1: Durf los te laten
Kiezen voor een polyamoreuze relatie betekent het opgeven
van gehechtheid aan een specifiek plaatje van ‘hoe het zou
moeten zijn’. Mensen die hebben gekozen voor polyamorie
willen graag de geneugten ervaren die polyamorie met zich
mee kan brengen. Maar vervolgens houden ze vaak krampachtig vast aan de zekerheden die ze uit een monogame relatie
denken te halen.
Een veelal ongeschreven regel is dat je elkaar als huwelijkspartners de belangrijkste vindt. Peter had dit letterlijk met
zijn vrouw afgesproken en handelde daar ook naar. Wanneer
afspraken die ik met Peter had om deze reden werden veranderd of geannuleerd, voelde ik me soms onprettig. Zo gebeurde het eens dat hij een afspraak met mij op zondagavond
annuleerde. Hij kwam zondagochtend terug van een paar
dagen zakenreis en zijn vrouw wilde graag dat hij ’s avonds
thuisbleef. Dat was op zich natuurlijk niet vreemd, maar het
gevolg was dat ik hem twee weken lang niet zou ontmoeten.
Peter wilde eigenlijk graag naar mij toe, maar omdat hij had
afgesproken met zijn vrouw dat zij de belangrijkste was, annuleerde hij onze afspraak. Dat voelde niet goed!
Mensen willen wel de lusten, maar niet de lasten van een polyamoreuze relatie. Volgens Anapol4 is dit een van de grootste
veroorzakers van problemen bij mensen die polyamorie in de
praktijk uitoefenen. Maar dat werkt dus niet, want monogame
relaties en polyamoreuze relaties zijn niet uitwisselbaar met
elkaar. Het vereist echt een andere manier van denken en in
het leven staan.
Bij polyamorie is het belangrijk dat iedere partner weet en
ervaart wat hij zelf waard is en welke plek hij bij de ander
inneemt waardoor hun relatie waardevol is. Verder is het fijn
als mensen de partners van hun partners niet alleen tolereren
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maar ook echt accepteren, respecteren en in het meest ideale
geval waarderen.
Sophia
Bart had in het begin van onze relatie de neiging om te zeggen:
‘Victor is natuurlijk de belangrijkste mens in jouw leven.’ Dat vond ik
vervelend en ik kreeg dan altijd de neiging om te antwoorden: ‘ Nee,
ík ben de belangrijkste mens in mijn leven.’ Het gaat er niet om of de
ene partner belangrijker is dan de andere partner. Ze zijn allebei
belangrijk voor mij op een eigen, unieke manier.

Marnix en ik zijn monogaam gestart. Na achttien jaar kwamen
wij tot de conclusie dat het niet meer werkte voor ons. Heel
langzaam, stapje voor stapje, maakten we de verandering door
naar een polyamoreuze relatie. Vroeger was ik snel jaloers. Nu
niet meer. Tegenwoordig ervaar ik wat het allemaal oplevert
wanneer je durft los te laten. Ik vertrouw op de krachten van
het universum. Ik vertrouw erop dat alles in mijn leven precies goed verloopt en dat alles met een reden gebeurt. Ook
de minder leuke dingen. Ik probeer zo veel mogelijk vanuit
mezelf, vanuit liefde, te leven. Natuurlijk heb ik mijn onzekere momenten en periodes, dat dingen minder goed lijken te
verlopen. Maar over het algemeen voel ik me vol energie en
geniet ik van al het moois dat er in mijn leven gebeurt. Dat
Marnix en ik deze stap hebben durven zetten heeft ons zo veel
opgeleverd! Er is meer liefde in ons leven gekomen. Voor onszelf, voor elkaar, en voor onze nieuwe partners. Daardoor geef
ik nu ook meer liefde aan mijn kinderen. Echte liefde… Daar
leven we toch voor als mensen?
Polyamorie is gebaseerd op leven vanuit wijsheid. Wijsheid
heeft niets te doen met kennis maar alles met vrijheid. Wij
worden geboren als onschuldige kinderen. Langzamerhand
passen wij ons aan, zoals de omgeving van ons verwacht. Wij
raken geblokkeerd en onderdrukken daarmee hoe we echt zijn.
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We creëren een façade. Wij laten ons zien aan de buitenwereld,
zoals wij verwachten dat de buitenwereld ons graag ziet.
Leven met blokkades betekent dat je handelt:
1. omdat je je verplicht voelt, omdat het ‘moet’;
2. omdat je aan verwachtingen wilt voldoen;
3. uit medelijden voor iemand, hetgeen getuigt van onvoldoende respect voor die ander;
4. terwijl je voorwaarden stelt.
Als je wijs bent, ben je vrij om je eigen geest te gebruiken en
je eigen leven te leiden. Een gezonde geest is vrij van blokkades. Een gezonde geest is zo wijs als hij was toen we nog kind
waren. Toen waren we onschuldig. Als je jouw geest heelt en
ontdoet van blokkades, dan ben je niet langer onschuldig maar
wijs. Onschuldigen kunnen blokkades opdoen. Als je echter
wijs bent geworden, dan zul je niet meer terugvallen. Het leven is gemakkelijk geworden, omdat je weet wie je bent. Het
is veel moeilijker om te proberen te zijn wie je niet bent. Het
kost veel meer energie om te proberen ieder ander en jezelf te
overtuigen van wat je niet bent. Proberen te zijn wie je bent,
vergt niet zo veel energie. En zijn wie je bent, vergt geen enkele inspanning. Je hoeft je niet anders meer voor te doen dan
je bent. Je accepteert jezelf volledig en daardoor zul je anderen
ook volledig aanvaarden.
Leven vanuit wijsheid betekent dat je handelt:
1. vanuit vrije wil, zonder dat er verplichtingen zijn
2. gebaseerd op respect
3. ‘hard’ doch vol compassie
4. volledig je verantwoordelijkheid nemend
5. onvoorwaardelijk
Leven met blokkades betekent gestuurd worden door angst.
Leven vanuit wijsheid betekent gestuurd worden door liefde.
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Sophia
Vaak krijg ik reacties in de trant van: ‘Ik zou het zelf best willen, maar
dan mag mijn vrouw het niet, want dat kan ik niet aan.’ Wat ik heel
sterk zou vinden, is als de vrouw dan zou zeggen: ‘Doe jij dat dan
maar lekker. Word jij maar gelukkig. Dan heeft tenminste één van ons
het voordeel.’ Op de een of andere manier moet het altijd ruilhandel
zijn. Als jij… dan ik ook! Ik vind dat armoedig. Ik durf Victor rustig
iets te vragen waarvan ik het gruwelijk zou vinden als hij het zelf
ook zou doen. Ik ben met Bart naar Brazilië geweest, maar ik zou het
verschrikkelijk vinden als Victor dat zou doen met Tessa! Maar ik vind
dat Victor zelf mag kiezen wat hij wil en hij kan. En dat heeft niets
te maken met wat ik wil en ik kan. Dat zijn twee op zichzelf staande
dingen. Het ene is wat ik geef en het andere is wat ik krijg. Daartussen zit voor mij geen verband. Ik geef weer andere dingen of ik geef
gewoon minder. Dan ben ik gewoon een minder goed mens dan hij.
Moet hij zich dan maar aanpassen aan mijn lage niveau? Ik vind van
niet. Mensen roepen al snel dat ze dat niet eerlijk vinden. Maar wij kijken naar de grootste hoeveelheid gemeenschappelijk geluk. Ruilhandel is bij ons niet van toepassing. Iets moeilijk vinden wordt gestuurd
door angst. Iets graag willen, wordt gestuurd door liefde. Angst is
altijd maar even. Zodra je dat loslaat, is het weg. Spijt is voor altijd.
Dat zit in je buik en dat blijft. Ik heb vooral spijt van dingen die ik uit
angst niet heb gedurfd. Victor heeft een tijdje een relatie gehad met
een vrouw, waarbij ik hun omgang uit angst behoorlijk heb beperkt.
Daar heb ik naderhand echt spijt van gehad! Als hij ooit weer eens zo
gek wordt op iemand, dan zal ik hem juist alle ruimte geven.

Durf het oude, vertrouwde, vaste, veilige los te laten en vertrouw erop dat in het universum alles altijd precies goed verloopt.
Lara
We hebben er uiteindelijk een jaar over gedaan om erachter te komen dat we elkaar echt helemaal moesten loslaten. We praatten veel
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samen over hoe we het zouden aanpakken. We probeerden van alles
uit om te kijken hoe we daarop reageerden. En iedere keer praatten
we er weer samen over: ‘Hoe vond jij het? Wat vind jij de leuke kanten
ervan? Wat vind ik de leuke kanten ervan?’
We zijn naar parenclubs gegaan, maar ik merkte al snel dat anonieme seks niets voor mij is. Het was een mooi avontuur om samen met
Justin te hebben. Het was net alsof we met zijn tweeën in de speeltuin
waren. We vonden het te gek om te zien wat er allemaal kan, maar
hadden geen behoefte om zelf actief mee te doen. Ik ontdekte daar
ook over mezelf dat ik geen voyeur ben. Ik vind het wel heel leuk om
zelf bekeken te worden. Justin had dat ook. We leerden steeds meer
over elkaar.
Vervolgens dachten we aan swingen, want we vonden het toch eng
om elkaar los te laten. Maar swingen bleek niets voor ons te zijn. We
kwamen er in gesprekken steeds meer achter dat wij beter los van
elkaar dingen konden meemaken.
Ten slotte was er een breekpunt. Ik vond een jongen op mijn opleiding erg leuk. Ik ﬂirtte met hem en dat vond ik heerlijk. Ik voelde me
weer vijftien. Stiekem kijken naar elkaar en dan weer wegkijken. Hij
deed lekker mee. Ik voelde vlinders in mijn buik. Ik wilde er verder
niets mee, maar ik voelde me ineens zo gelukkig! Het was een heftig
en lekker gevoel. Vriendinnen van mij merkten het ook en zeiden:
‘Wat ben jij nu aan het doen!’ Maar ergens voelde ik dat het goed
zat. Toen ik later met Justin in de trein naar huis zat, vertelde ik het.
Ik was bang voor zijn reactie. Maar hij zag hoe gelukkig ik was en
reageerde met: ‘Als jij er zo gelukkig van wordt, dan moet je er ook
gewoon van kunnen genieten.’ Op deze manier wende Justin eraan
dat ik andere jongens ook heel erg leuk kon vinden.
Door al die openheid en dat leren over mezelf werd ik steeds wijzer.
Ik leerde steeds meer dingen loslaten, op eigen benen staan en mijn
eigen pad vinden. Volgens mij bereik je dat niet zo snel als je mono-
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gaam blijft. Het is ook een voorwaarde om elkaar te kunnen loslaten.
Hoe groter het bij jezelf wordt, des te beter functioneer je in andere
relaties. Dat merk ik echt heel sterk. Dat is een grote meerwaarde van
een open relatie.
Justin en ik hadden verwacht dat het veel moeilijker zou zijn om
elkaar los te laten. Justin heeft niet echt moeilijke momenten gehad
met mij. We hadden vooral last van jaloezie, toen we nog monogaam
bezig waren. Justin was een onzekere jongen en ik was bang dat hij
voor elke verleiding zou vallen.

Stap 2: Maak afspraken met je partner(s)
Toen Marnix en ik startten met polyamorie maakten we een
aantal afspraken. Zo stelde ik als eis dat hij alleen maar een
getrouwde vriendin mocht hebben. Dat leek mij veiliger. Haar
echtgenoot moest op de hoogte zijn en toestemming geven.
Dat laatste had Marnix ook als eis gesteld aan mijn relatie
met Bob. Verder spraken we af dat wij geen luxe uitstapjes met
anderen zouden maken. Dat zouden we voor elkaar bewaren.
Ten slotte dacht ik dat ik het moeilijk zou vinden als Marnix
met zijn vriendin uitstapjes zou maken, die ik ook leuk vind.
Bijvoorbeeld met haar skiën.
In de praktijk bleken dergelijke afspraken niet altijd te werken. De getrouwde vriendin van Marnix was na een jaar gescheiden. En toen ik eenmaal verliefd was op Peter wilde ik
dolgraag een keertje skiën met hem en uitvinden of hij mij een
beetje zou kunnen bijhouden. Een goede vriend van hem had
me ooit toevertrouwd dat Peter zijn snelheid met skiën vooral
uit zijn gewicht haalt en niet uit zijn techniek.
Bovendien bleken Marnix en ik naarmate de tijd vorderde
steeds minder behoefte te hebben aan afspraken en het vertrouwen groeide. We hebben nu eigenlijk nog maar twee afspraken. Ten eerste komt ons gezin op de eerste plaats. De kinderen mogen nooit aandacht tekort komen of minder krijgen
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dan ze nodig hebben vanwege onze tijdsbesteding aan onze
aanvullende relaties. Ten tweede, als ik Peter bij ons thuis uitnodig dan stem ik dat van tevoren met Marnix af.
Maak in het begin duidelijke afspraken, ook over tijd en geld.
Kom jouw afspraken na. Daarmee stel je elkaar in de gelegenheid om te wennen aan een nieuwe situatie en bouw je vertrouwen op.
Sophia
Vroeger hadden we meer afspraken. Er is een tijd geweest dat ik het
nodig vond om een zekere hiërarchie aan te geven. Ik noemde Victor
mijn hoofdman. Tegenwoordig heb ik gewoon twee relaties die onvergelijkbaar doch gelijkwaardig zijn. Vroeger wilde ik zelf op de eerste tot
en met tiende plaats staan bij Victor en dan had ik er geen problemen
mee dat er iemand op de elfde plaats stond. Tegenwoordig begrijp ik
dat als Victor met iemand is, dan is hij daar. Ik ben er dan niet of ik ben
er op de achtergrond. Natuurlijk kan er op een bepaald gebied iemand
anders op de eerste plaats staan. Vroeger had ik veel meer behoefte
aan regels, invloed, duidelijkheid, controle… Nu denk ik: Doe maar lekker, geniet er maar van, alsjeblieft! Ik heb de angst losgelaten.
Als Victor vroeger bij Astrid bleef slapen, dan vond ik dat moeilijk. En
dan vroeg ik: ‘Kom je zondag niet te laat thuis?’ En dan kwam hij ook
vroeg thuis. Tegenwoordig kan hij gewoon doen wat hij wil zonder
dat hij hoeft te denken dat ik wil dat hij vroeg thuis komt. Want Victor
steekt zo in elkaar dat hij daar dan ook rekening mee houdt.

Maak afspraken waarbij je je goed voelt. Voor ieder mens is
het verschillend welke afspraken werken. Breng andere partners op de hoogte van afspraken die je onderling maakt.
Sophia
Als we mensen in ons eigen huis ontvangen, dan liggen we niet in ons
echtelijke bed maar dan gebruiken we de logeerkamer. De rest van
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het huis is geen probleem. Ik kan altijd in mijn eigen bed gaan liggen
zonder eraan te denken of er nog iets verschoond moet worden.
We hebben verder min of meer de afspraak dat wij telefoneren met
andere partners via onze mobieltjes op onze eigen kamer. Onze vaste
lijn wordt alleen zakelijk gebruikt en door familie. Wij vinden het
prettig om dat gescheiden te houden. Bovendien kun je je mobieltje
uitzetten als je tijd aan elkaar wilt besteden. Dan ben je er gewoon
even niet voor de rest van de buitenwereld.
Het gebeurt wel eens dat een van ons een sms’je ontvangt, terwijl
we samen op de bank in gesprek zitten. Dan hangt het helemaal van
de omstandigheden af of we zo’n sms’je meteen beantwoorden. Wanneer wij samen in een diep gesprek zitten, moet het sms’je maar even
wachten. De mensen om ons heen weten dat. Een andere keer is het:
‘Ga jij dat sms’je maar beantwoorden, we waren zo’n beetje klaar met
ons gesprek.’ Wij komen daar altijd op een natuurlijke manier uit.

Maak zo weinig mogelijk afspraken. In de praktijk zal blijken
dat het anders loopt dan je verwacht. Soms merk je in de loop
van de tijd dat bepaalde afspraken die je hebt gemaakt niet
meer werken. Dan pas je ze aan of je laat ze vervallen.
Marion
Regels die je nu opstelt om op een bepaalde manier met elkaar om te
gaan, kunnen volgend jaar anders zijn. Je zoekt een manier om met
de situatie om te gaan die op dat moment in jouw groeiproces bij jou
past. En dat verandert, want je verandert zelf ook. Je bent gewoon
een mens die groeit. Dat is het mooie!

Maak geen afspraken die je niet kunt waarmaken. Gebeurt het
toch, maak het dan bespreekbaar en kom op de afspraak terug.
Marion
In het begin hadden we de afspraak dat Paul met andere mannen
mocht en ik met andere vrouwen. Maar op een gegeven moment kwa-
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men we erachter dat het geslacht voor ons eigenlijk niet het belangrijkste was. Het gaat om een persoon. Waarom zou je mensen van een
ander geslacht buitensluiten?
De eerste keer dat ik me tot iemand anders aangetrokken voelde ging
het bovendien om een mannelijke collega. Paul reageerde: ‘Versier
die man toch gewoon. Het spettert helemaal tussen jullie!’ Paul wilde
graag dat we allebei andere partners zouden hebben. Tot dan toe
was hij de enige. Met die collega heb ik anderhalf jaar een leuke tijd
gehad. Paul had er geen problemen mee, omdat het contact vrij oppervlakkig was. Veel fysieke aantrekkingskracht en weinig geestelijke
verbinding. Hij vormde voor Paul absoluut geen bedreiging.

Soms zijn geen afspraken nodig en regelen de dingen zich als
vanzelf.
Marion
Wij hebben geen afspraak over de ﬁnanciën. Het regelt zich allemaal
vanzelf. We hebben een gescheiden portemonnee. Af en toe stopt hij
me wat geld toe, als ik extra boodschappen heb gedaan. Als ik bij
hem ben, dan betaalt hij alles. Als hij bij mij is, dan betaal ik.

Spreek met elkaar af dat je veilig vrijt. Veilig vrijen doe je met
een condoom ter voorkoming van het oplopen of doorgeven
van een SOA (seksueel overdraagbare aandoening) of HIV, het
virus dat de ziekte AIDS tot gevolg kan hebben. Als alle betrokken partners in een bepaalde kring bekend zijn en elke partner
weet zeker dat hij geen SOA heeft of drager is van HIV, dan kun
je afspreken dat er binnen de kring zonder bescherming gevreeën mag worden. Weet een partner niet zeker of hij gezond
is, dan kan hij zich via een bloedonderzoek door de huisarts op
een (beperkt) aantal SOA’s en op HIV laten testen. HIV heeft een
incubatietijd van een halfjaar.
Veilig vrijen houdt ook in dat je een voorbehoedsmiddel ge-
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bruikt als je geen kinderen van elkaar wilt. Een polyamoreuze
man vertrouwde me toe dat bij zijn getrouwde vriendin ooit
de menstruatie was uitgebleven, ondanks het gebruikte voorbehoedsmiddel. Vier mensen zaten flink in hun rats. Op pakjesavond ontving hij het verlossende sms’je: ‘Ik ben ongesteld
geworden.’
Bespreek ook met elkaar wat je doet als je onverhoopt toch
zwanger raakt. Leo Goetstouwers27 vertelde over Piet, bij wie
tijdens een vrijpartij met zijn vrijvriendin Ans het condoom
er per ongeluk afschoot. Ans wilde dolgraag zwanger worden van haar vaste vriend, maar dat lukte niet. Ans kondigde
toen tot grote ontsteltenis van Piet aan dat ze geen abortus
zou laten uitvoeren als ze zwanger was. Ze wilde te graag een
kindje. Uiteindelijk bleek ze niet zwanger.
Sommige mensen spreken af dat ze geen relaties aangaan met
vrienden of vriendinnen. Anderen vinden het juist geruststellend als hun partner een relatie met een vriend of vriendin
heeft. De redenering is dan: ‘Zo weet ik tenminste met wie
mijn partner het doet. Ik ken die ander al en ik weet wat ik aan
die persoon heb. Bovendien hoef ik niet opnieuw een vriendschapsrelatie op te bouwen, want die is er al.’
Lara
Afspraken zijn in het begin handig om af te tasten en om vertrouwen
op te bouwen. Justin en ik hebben nu nog twee afspraken. De eerste
afspraak is: veilig vrijen. De tweede afspraak is: niet met vrienden
die we al heel lang kennen. Dat komt voor Justin te dichtbij. Ik zou er
zelf geen problemen mee hebben als hij iets zou beginnen met een
vriendin van mij.

Maak ten slotte met alle betrokkenen afspraken over het delen van intieme informatie uit relaties die jullie met andere
mensen hebben. Spreek af wat er wordt gedeeld en wat privé
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blijft. Respecteer deze afspraken. Heb je er moeite mee om de
privacy van jouw partner in andere relaties te respecteren?
Stel je dan eens voor hoe het voor jou is om iets te horen wat
je liever niet wilt horen. Of wanneer iemand iets doorvertelt
over jou wat jij als privé beschouwt.

Stap 3: Ervaar wat werkt
Als je afspraken hebt gemaakt die jou en jouw partner(s) een
goed gevoel geven, dan ben je toe aan de volgende stap. Er
is maar één manier om erachter te komen op welke manier
polyamorie voor jullie werkt en dat is: ervaar. Neem de tijd
om te wennen. Besef dat je iets doet wat tot op heden buiten
de normale kaders valt. Er zijn nog maar weinig voorbeelden,
zodat je zelf veel meer dingen moet uitzoeken dan binnen een
monogame relatie. Gun iedere betrokkene de tijd om zijn of
haar dingen uit te zoeken.
Marion
Een aantal maanden na de start van onze relatie sprak Paul uit dat
hij wel weer eens behoefte aan een man had. Ik besloot om het te
gaan ervaren. Als ik er niet mee overweg kon, dan hield het op. Ik
vond het in het begin best een raar idee en kreeg er ook buikpijn
van, maar uiteindelijk viel het hartstikke mee. Toen ik hem weer zag,
voelde ik dat er tussen ons niets was veranderd. Hij liet merken dat
hij dol op me was, maar ook hartstikke bang om mij kwijt te raken. Hij
was bang dat ik er niet mee overweg kon en legde me daarom extra
in de watten. Het enige vervelende was het gevoel dat het eigenlijk
raar was en niet hoorde. Wat zouden andere mensen er wel niet van
zeggen als ze het wisten. Maar ik wist dat het bij hem hoorde. Ik ben
zelf ook biseksueel.
Na een maand of vier was ik eraan gewend dat Paul ook seks met
mannen had en spraken we erover in de trant van ‘Waar ben jij gisteravond geweest?’ ‘Ik heb nog iets leuk gehad met die en die…’ ‘Ik
ben naar de bioscoop geweest. Beetje lol gehad met die en die...’ Voor
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buitenstaanders klinkt het misschien vreemd, maar voor ons voelde
het goed. Ik wilde altijd alle details horen. Ik vond het wel spannend.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat zijn behoefte aan seks met mannen onze relatie bedreigde. Daarom was ik snel gewend. Onze relatie
verdiepte zich erdoor. Hij kon het delen met mij en hoefde niets voor
mij te verbergen. Dat voelde gewoon fantastisch. Ik werd zelf ook
uitgedaagd om mezelf te zijn, om mezelf te laten zien en om mijn
biseksuele behoeften aan te geven.

Volgens Anapol4 duurt het gemiddeld zo’n zes maanden, voordat mensen aan polyamorie gewend zijn geraakt.
Loes
Toen Siebo de sleutel van ons huis kreeg en regelmatig bij ons thuis
kwam, moesten we allemaal wennen aan de nieuwe situatie. Eerst
hoorde ik de sleutel in het slot en kwam Siebo thuis. Hij kwam naar me
toe, gaf me een kus en zei: ‘Hoi schat!’ Nog geen halfuur later kwam
Richard thuis, gaf me een kus en zei: ‘Hoi schat!’ ‘Hi, lief! Hi, lief! Hier is
je bord. Hier is je bord.’ De situatie had eigenlijk iets ongemakkelijks.
Ik probeerde er luchtig mee om te gaan, buitte dat theatrale aspect
uit en speelde toneelstukjes. Dan zat bijvoorbeeld Richard in de stoel
en Siebo op de bank, en vroeg ik: ‘Wil je kofﬁe, schat? Wil je kofﬁe,
schat? Koekje erbij? Koekje erbij?’ Als ik met de kofﬁe binnenkwam
dan zei ik weer: ‘Alsjeblieft lieverd. Alsjeblieft lieverd.’

Verliefdheid is iets wat je zelf ervaren moet hebben om het
gevoel van een ander te kunnen begrijpen. Wanneer jij polyamoreus bent en jouw partner is monogaam dan betekent
dat, dat jouw partner zich minder gemakkelijk in jouw situatie
kan verplaatsen, omdat hij of zij het zelf niet ervaart. Om de
monogame partner bij polyamorie een veilig gevoel te geven,
zijn meer afspraken nodig, zijn de mogelijkheden beperkter
en ligt waarschijnlijk het tempo lager. Het hangt er natuurlijk
ook vanaf hoe sterk de monogame partner zelf in de schoenen
staat.
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Isabel
Vorig jaar werd Robert voor het eerst verliefd. Ik was al een paar
keer echt verliefd geweest. Pas toen Robert zelf verliefd werd, begreep hij waarover ik het altijd had. Hij moest het zelf ervaren om
mij te kunnen begrijpen.

Mannen en vrouwen hebben er vaak veel moeite mee wanneer hun partner seks heeft met een andere partner. Wanneer
jouw partner met dit gevoel te maken krijgt, geef hem dan de
ruimte om dit gevoel te uiten en de tijd om te wennen.
Lara
Na ongeveer drie maanden ging ik met Bastijn mee op zakenreis.
Toen mochten we voor het eerst met elkaar naar bed. Justin begreep dat het niet meer tegen te houden is als je een week samen
in een hotel verblijft. We sliepen trouwens al vrij snel bij elkaar,
maar de afspraak was ‘geen seks’. Eerst sliepen we om de week een
nacht bij elkaar. Vervolgens werd het elke donderdag. Het was de
eerste keer dat wij elkaar de ruimte gaven voor een andere intieme
relatie en dat was best moeilijk. Wij tastten voorzichtig onze grenzen af. Een man heeft er nu eenmaal moeite mee dat zijn vrouw
seks heeft met een andere man. Mannen hebben meer zoiets van:
‘Daar mag niks anders overheen.’ Misschien een soort oerinstinct?
Dat was het laatste wat Justin moest loslaten.

Zorg voor voldoende kwaliteitstijd samen. Het gaat niet zozeer om de kwantiteit van de hoeveelheid tijd, die je aan elkaar
besteedt, maar om kwaliteit. Ik denk dat iedere liefdesrelatie
een bepaalde minimale tijdsinvestering nodig heeft om beide
partners te laten ervaren, dat ze samen een bevredigende relatie hebben. Vertrouw hierbij op jouw gevoel.
Sophia
Op een gegeven moment leidden Victor en ik allebei ons eigen leven.
We deden veel leuke dingen, maar altijd met anderen. Dat voelde niet
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goed meer. Ik dacht na over een gezamenlijke hobby en kwam uit
op paardrijden. Ik vroeg hem mee naar een proeﬂes. Het werd een
doorslaand succes en we hadden dat ook echt nodig. Wij brachten
uren door met samen praten. Maar samen iets doen, wat eigenlijk de
‘mannen’-manier is van een relatie hebben, kwam er niet meer van.
Paardrijden is ook echt van ons samen. Ik ga niet met Bart paardrijden en Victor gaat in zijn eentje of samen met mij paardrijden. Dat
vind ik prettig.

Probeer uit wat werkt. Soms moet je een bepaalde manier van
omgaan met elkaar weer terug draaien wanneer het niet blijkt
te werken.
Katja, Willem en Hans
Katja: In het begin was ik bang om het leuke met Hans te krijgen en
thuis de sleur van het dagelijkse leven. Dat werkt natuurlijk niet. Het
werkt ook niet als ik alleen naar Hans ga, want daar heeft Willem het
te moeilijk mee. Dat is een keer of vijf gebeurd. Als Willem zelf op stap
gaat en ik ben alleen thuis met Hans, dan is het is geen probleem.
Willem: Ik vind het onprettig als Katja ergens naartoe gaat zonder mij.
Daar heb ik altijd al last van gehad. Ik hou haar niet tegen, maar het
voelt gewoon niet goed.

Verander niet te veel dingen tegelijk in je leven. Ervaar stapje
voor stapje wat polyamorie met jou doet.
Katja, Willem en Hans
Hans: Het is niet de gemakkelijkste situatie waarin ik mij bevind. Ik
word verliefd op een vrouw met een man en twee kinderen, die 80
km bij me vandaan woont. We zoeken een modus die werkt. Katja zou
graag willen dat ik mijn baan opzeg en lekker bij hun in huis kom wonen. Ik ben daar nog niet aan toe. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik vind
het geen probleem om mijn baan op te zeggen. Ik werk in de ICT en
kan gemakkelijk iets anders vinden. Ik vind het een optie als de rest
van mijn leven stabiel is. Maar als ik dat nu doe, dan blijft niets meer
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hetzelfde. Dan veranderen werk, relatie en huis tegelijk. Ik wil eerst
ontdekken hoe mijn leven past met Katja’s leven.

Probeer verwachtingen en angsten los te laten. Wanneer je
handelt vanuit liefde dan loopt alles altijd precies goed.
Jeroen
Je weet pas hoe het voelt wanneer je het ervaart. Op een gegeven
moment gingen Floor en Marc samenwonen. Ik verwachtte dat er wel
iets zou gaan veranderen. In praktische zin was dat ook zo. Ik kwam
niet meer naar haar huis maar naar hun huis. Daardoor veranderde
een stuk intimiteit. Maar de gevoelens die Floor en ik voor elkaar hebben, veranderden niet.
Floor en Marc krijgen een kindje. Je kunt niet voorspellen, wat een
kind voor invloed heeft op onze relatie, maar we vinden ongetwijfeld
een nieuwe weg. Floor zal waarschijnlijk minder tijd voor mij hebben.
Ik ben van plan om dichterbij te gaan wonen, zodat we gemakkelijker
bij elkaar binnen kunnen lopen. Ik ben er niet bang voor.

Luister altijd heel goed naar wat je gevoel zegt.
Jeroen
In aanwezigheid van Marc uiten wij minder onze genegenheid naar
elkaar. Samen op de bank zitten doen we bijvoorbeeld niet. Dat voelt
niet goed voor mij. Floor heeft daar minder last van dan ik. Ik voel
mij echt bezwaard. Als we met zijn drieën zijn, dan kunnen we Floor
nog wel eens lekker stangen.

Richt je op de dingen die mogelijk zijn en haal daar het beste
uit. Besteed geen energie aan dingen die toch niet kunnen. Peter vertelde een keer dat hij mij graag naar een bepaald feest
wilde meenemen. Echt een feest waar ik me thuis zou voelen.
Natuurlijk zou ik het geweldig vinden om er met hem naartoe
te gaan. Maar hij ging ernaartoe met zijn vrouw. Bovendien
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liepen zijn ouders er ook rond en een nog aantal vrienden van
hen. Die wisten niet van mijn bestaan. Het was gewoon niet
mogelijk. Tenzij je de intentie hebt om een heleboel mensen te
choqueren en van je te verwijderen.
Jeroen
Floor is niet altijd beschikbaar voor mij. Maar als ik me shit voel en ik
voel behoefte om haar even te spreken, dan kan ik vragen of ze tijd
voor me vrijmaakt. Die ruimte is er naar alle kanten. Het is ook wel
eens voorgekomen dat ze bij mij was en dat er iets met Marc aan de
hand was. Toen moest ze weg.

Blijf streven naar balans in alle relaties. Ben je ervan bewust
dat liefhebben een werkwoord is. Wanneer een relatie even
wat minder goed gaat, span je dan in om de balans weer terug
te krijgen.
Linda
Wanneer je met zijn drieën bent, dan heb je als het ware drie punten.
De relaties tussen die punten moeten allemaal kloppen. Ik moet voldoende tijd aan Dave besteden, ik moet voldoende tijd aan Samantha
besteden, Dave en Samantha hebben samen tijd nodig, en we moeten
ook tijd met zijn drieën samen doorbrengen. In ons geval komt er
nog een klein stipje bij, namelijk Danny. We besteden allemaal tijd aan
Danny en ondernemen regelmatig iets met zijn vieren. Als een van de
relaties niet helemaal soepel loopt of wordt verwaarloosd, dan geeft
dat wrijving. Dan krijg je opmerkingen als: ‘Ik heb ook zin om eens
iets leuks te doen met haar.’ Daar moet je dus op letten, want daar
kun je last van hebben. Iets eenvoudigs als samen boodschappen
doen, helpt al. Dan zit je bijvoorbeeld even samen in de auto. Je krijgt
een scheve verhouding wanneer Dave en ik voortdurend samen op
stap zijn en tegen Samantha zeggen: ‘Blijf jij vanavond thuis?’ Dave
en Samantha houden allebei van griezelﬁlms en gaan daar samen
naartoe. Er zijn ook ﬁlms die Samantha en ik leuk vinden, maar waar
Dave niet van houdt.
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Interesse in een partner van jouw partner is een stukje erkenning van diens bestaan. Je accepteert daarmee dat stuk van
jouw partner, de relatie met die ander, als zijnde een belangrijk deel van zijn leven. Het is natuurlijk ook best griezelig
om met een andere liefdespartner van jouw partner te worden
geconfronteerd.
Sophia
Ik ontmoet regelmatig vriendinnen van Victor, zoals bijvoorbeeld
Tessa. Dan plannen we een afspraak zodanig dat Tessa komt op een
avond dat ik naar dansles ga. Tessa komt dan een halfuurtje eerder,
zodat wij elkaar even zien. Meestal zijn de vriendinnen van Victor
heel benieuwd naar mij. Victor ontmoet eigenlijk nooit vrienden van
mij. Hij heeft Piet wel eens gezien. Ik vind het prettig om het gescheiden te houden, want het lijkt me verwarrend om met Bart en Victor
samen te zijn. Ik kan dat nog niet. Victor wil Bart wel ontmoeten.

Olivia en Sander
Sander: Als Olivia een nieuwe vriend krijgt, dan wil ik hem graag
leren kennen. Onbekend voelt bedreigend voor me, omdat dan de
afstand tussen hem en mij zo groot is.
Olivia: Als Sander iemand leert kennen met wie hij een goede band
heeft, dan vind ik het ﬁjn om haar ook te leren kennen. Niet zozeer
vanuit angst. Ik vind het gewoon leuk. Ik hoop dat we op een prettige en open manier met elkaar kunnen omgaan. De wereld is al zo
individualistisch.

Als je niet weet wat je moet doen, doe dan gewoon niets. Soms
moet je iets de tijd gunnen, voordat duidelijk wordt wat de
juiste richting is om jouw levenspad verder te bewandelen.
Katja, Willem en Hans
Katja: Soms lijkt het alsof Nicoline ook een polyamoreuze relatie zou
willen met Hans.
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Hans: We hebben 25 jaar een relatie gehad en ze is mijn beste vriendin. Maar ik weet zelf nog niet wat ik met haar wil. Ze vroeg of ik met
haar op skivakantie wilde gaan, maar ik heb nee gezegd. Ze wilde
met mij op vakantie naar Thailand en dat heb ik ook niet gedaan. Ik
wacht gewoon af. Het antwoord komt wel een keer. Ik wil niets kapot
maken. Ik weet zeker dat ik nooit meer een liefdesrelatie met haar
zal hebben. En ik weet zeker dat ik het goed wil afronden. Ik wil er
niet in blijven hangen.

Loes
Siebo wilde geen liefdesrelatie meer met mij. Alleen… Het gevoel was
er nog. ‘Het voelt nog zo goed. Ik hou zo veel van je en ik leer zo veel
van je. Zo veel positieve punten…’ En die positieve punten wilde hij
nog helemaal niet loslaten. En toen zei ik: ‘Dat hoef je dan toch ook
niet los te laten?’ ‘Ja, maar hoe moeten we het dan vormgeven? Want
als ik zo veel bij jou ben, dan kom ik er ook niet van weg.’ Uiteindelijk
kwam het erop neer dat hij rationeel gezien afstand wilde nemen
van mij, maar dit emotioneel gezien niet kon opbrengen. We bleven
gewoon doorgaan op de manier waarop we al gewend waren om met
elkaar om te gaan.
Op een gegeven moment zei ik: ‘Siebo, hou eens op met het afdwingen
van een beslissing bij jezelf. Doe wat je moet doen. En dan zie je wel
wat ervan komt. Lig er niet zo wakker van. Laat het nu maar gewoon
gebeuren. Je hoeft geen beslissing te nemen tot in het oneindige. Kun
je dat?’ ‘Tja, ik geniet ontzettend van onze relatie.’ ‘Laat dat dan het
toverwoord zijn: Het ís. Geniet ervan!’

Als drie mensen die een V-relatie hebben met elkaar vrijen,
dan geven de twee uiteinden van de V zich letterlijk en figuurlijk aan elkaar bloot, terwijl ze geen liefdesrelatie met elkaar
hebben. Dat versterkt de onderlinge relaties. Door met zijn
drieën te vrijen, worden ze min of meer gedwongen samen te
werken. Wanneer twee van de drie zich volledig in liefde aan
elkaar overgeven dan ontstaat er snel jaloezie. Seks blijft daardoor meer op het niveau van de lustbeleving.
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Vrijen als heteroseksuele man met een andere man erbij of
vrijen als heteroseksuele vrouw met een andere vrouw erbij,
vraagt dat je je homo/lesbische kant ontwikkelt, hoe gering
die ook aanwezig is. Vrijen met zijn drieën is erg lastig zo
niet onmogelijk, als je al schrikt van het idee van alleen maar
een aanraking door iemand van hetzelfde geslacht. Je moet
het aankunnen om enige aanraking te verdragen en dat kun je
oefenen. Een goede oefening is om jezelf te laten blinddoeken.
Je dwingt jezelf daarmee om je puur op het gevoel te focussen.
De hand die je aanraakt… Van wie is die? Je zult ontdekken
dat het er eigenlijk niet toe doet van wie die hand is. Het gaat
erom dat het een hand is die het goed meent met jou, die je
plezier wil verschaffen, liefde wil laten voelen en ontspanning.
Als je dat gevoel kunt toelaten dan ontdek je dat jij het in je
hebt om van een menselijke aanraking te houden en het te
kunnen waarderen.
Katja, Willem en Hans
Katja: Willems zus vroeg laatst aan mij of de kinderen merkten dat
er bij ons vreemde dingen in de slaapkamer gebeurden. Mijn reactie
was: ‘Ons seksleven is waarschijnlijk net zo normaal als bij twee mensen die een relatie hebben. De ene avond vrij je wel met elkaar voordat je gaat slapen en de andere avond vrij je niet. Het is echt niet zo
dat er hier extreme dingen gebeuren. Vaak is een beeld dat mensen
hebben bij een relatie tussen drie mensen dat wij met zijn drieën
alleen maar aan seks denken. Dat is niet zo. Seks komt er gewoon bij
voor ons, net als in een gewone relatie. Wij vrijen met zijn drieën en
zijn daardoor onderling heel open over intieme zaken.
Met zijn drieën vrijen is heel anders dan met zijn tweeën. In mijn
beleving is het minder intimiteit delen en meer seks. Je kunt vrijen uit
pure lust en je kunt vrijen om elkaar je genegenheid te laten voelen.
Als je met zijn tweeën vrijt, doe je meer dat laatste. Laatst voelden we
alle drie de behoefte om te gevoelsvrijen, zoals wij dat dan noemen.
Praktisch gezien weten we echter niet hoe we dat moeten aanpakken.
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Dat willen we graag nog gaan ontdekken. Dat gevoelsvrijen missen
Hans en ik soms wel, omdat we niet veel tijd hebben met zijn tweeën.
Ik kan niet twee mensen tegelijk in de ogen kijken. En Hans en Willem
vinden het allebei moeilijk om van elkaar te zien dat de ander met
mij een knuffelmoment heeft. Je voelt je dan als derde heel snel
buitengesloten.
Hans: Vrijen met drie is iets meer kinky. Dat heeft ook zijn voordelen.
Ik wist dat niet en ik had van tevoren niet verwacht dat ik dat zo
zou ervaren. Als je mij een jaar geleden zou vragen of ik zou willen
vrijen met een andere man erbij dan zou ik zeer beslist en absoluut
nee hebben gezegd. Geen denken aan voor mij! In dat opzicht zijn
we grensverleggend voor elkaar bezig geweest. Het kwam door de
situatie. Het groeide zo. Op een gegeven moment was het: ‘Blijf je hier
slapen?’ Ik zei ja, maar ik wist niet hoe of waar. Ik dacht gewoon van:
let’s go, allez!
Samen vrijen verplicht je om met elkaar om te gaan want dat is zoiets
intiems. Als ik de eerste keer geweigerd zou hebben dan hadden we
met zijn drieën in onze relaties op een heel ander niveau gestaan.
Dan kun je namelijk nog een façade ophouden naar elkaar toe. Dat
gaat nu niet meer. Wij hebben ons letterlijk en ﬁguurlijk blootgegeven
aan elkaar.

Olivia en Sander
Olivia: Als Sander, Henk en ik bij elkaar zijn, vrijen we meestal met zijn
drieën. Ik vind het moeilijk om met twee mannen tegelijk te vrijen.
Op wie richt ik me nou? Sander zie ik dagelijks. Als Henk er is, ben ik
geneigd om me op hem te richten. Maar ik begrijp heel goed dat Sander zich dan snel buitengesloten voelt. Dat vind ik moeilijk. Af en toe
spreek ik apart met Henk af, maar meestal vrijen we met zijn drieën.
Ik heb dit probleem in het verleden vaker uitgesproken en toen werd
er gezegd: ‘Gewoon niet moeilijk over doen. Doe wat je gevoel je ingeeft.’ Ik ben er ook wel wat gemakkelijker in geworden.
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Als er sprake is van een echte triade, waarbij tussen alle drie
de personen een liefdesrelatie is, dan kan men zich volledig in
liefde aan elkaar overgeven. Als twee van de drie aandacht aan
elkaar geven, dan kan de derde het jaliefgevoel ervaren.
Linda
Wanneer we met zijn drieën seks hebben en Samantha en Dave zijn
samen bezig dan wacht ik niet passief totdat ze klaar zijn. Ik hou dan
bijvoorbeeld haar hand vast of ik voel haar lichaam. De kracht die
ik daardoor krijg, is nog veel mooier en intenser dan wanneer ik het
zelf meemaak. Ik voel me daar heel dankbaar voor. Als ik zie hoeveel
passie en emotie er tussen hen is en dat ik dat voor elkaar heb gekregen door voor hen open te staan dan vind ik dat geweldig mooi!
Ik beschouw dat als een compliment voor mezelf. Ik heb destijds de
juiste man gekozen. Ik heb hem er zo vroeg uitgepikt, zodat hij niet
meer beschikbaar was voor anderen. Hij is een supervent. Het voelt
geweldig dat ik hem nu met haar kan delen. Ik voel de dankbaarheid
bij haar dat dit allemaal zo kan en dat zij zich er niet schuldig over
hoeft te voelen. Maar die kracht, die emotie, dat is iets onbeschrijfelijks. Dat is een gevoel waarvan je je geen voorstelling kunt maken
zolang je het niet zelf hebt ervaren. In de periode na mijn zwangerschap, waarin ik gewoon geen seks kon hebben, was dit voor mij dé
manier om seks te hebben.

Stap 4: Praat en reflecteer
Succesvolle polyamorie betekent veel praten met elkaar. Durf
jezelf te laten zien. Wees assertief en kom op voor jouw persoonlijke belangen. Vertel op een oprechte manier over jouw
gevoelens, gedachten en wensen. Wees nieuwsgierig. Stel vragen. Spreek je uit als je ergens ontevreden over bent. Schuif
jouw ontevredenheid niet onder het tapijt. Op de meest onverwachte momenten komt het er toch uit en dan ga je misschien
dwarsliggen om dwars te liggen, steken onder water geven
of vallen er gespannen stiltes. Als je dit gedrag bemerkt bij
jouw partner, probeer er dan achter te komen wat de oorzaak
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is. Creëer ruimte om iets wat dwarszit bespreekbaar te maken.
Luister naar de reactie van de ander en gun de ander de kans
om te reageren. Ga niet in de aanval of in de verwijtende sfeer
praten. Probeer de ander te begrijpen voordat je begrepen wilt
worden. Vaak is het zinvol om de ander even de tijd te geven
om te overdenken wat jij hebt gezegd.
Katja, Willem en Hans
Katja: Wat moet je doen om meerdere relaties gelijktijdig succesvol
te maken? Praten, praten, praten, praten. En rekening houden met
elkaar.
Hans: Geduld hebben.
Willem: Op elk moment eerlijk zijn tegen elkaar. Je moet niet denken:
Ik laat het nu maar even zo. Ik zeg maar even niets. Want dat wreekt
zich de volgende dag of bij het volgende moeilijke moment. Dat is een
valkuil waar ik al een paar keer ingestapt ben. Ik laat soms nogal gemakkelijk iets voorbijgaan. Op zo’n moment zorg ik niet goed genoeg
voor mezelf en zeg ik maar niets. Vroeg of laat heb ik dan een probleem en komt het er veel te hard uit of op een verkeerde manier. Op
zo’n moment besef ik dat ik eerder aan de bel had moeten trekken.
Hans: Ik redeneer juist andersom. Ik laat het maar gaan. Soms gaan
dingen vanzelf over.
Katja: Ik kan er niet mee blijven zitten als me iets dwarszit. Ik gooi het
eruit, dan knalt het gewoon even en dan ben ik het kwijt. Hans is dat
niet gewend en voelt zich daar heel vervelend bij. Ik neem het ook
vrij letterlijk als iemand iets zegt. Als ik tegen Hans zeg dat ik hem
zo vreselijk mis, dan betekent dat voor mij: Ik mis je zo vreselijk! Ik
kom vanavond. Ik mis je en ik ga daar iets aan doen. Hij kan vrolijk
zeggen dat hij mij vreselijk mist zonder daar consequenties aan te
verbinden.

Wanneer jouw partner begint met uitspraken als ‘Als je echt
van me zou houden dan...’, ‘Als je bij me weggaat, dan...’, ‘Wat
doe je me aan’ dan past hij emotionele chantage toe. Op een
manipulatieve manier probeert hij jou bang te maken, jou je
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verplicht te laten voelen of de schuld op jou te schuiven, wanneer jij je niet gedraagt naar zijn wensbeeld. Ieder mens is
verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en maakt zijn eigen
keuzes. Blijf gewoon dicht bij jezelf.
Stel een diagnose voordat je een medicijn voorschrijft. Weet
eerst wat iedereen wil met elkaar. Praat erover en ga ervaren.
Wanneer je dit proces op een liefdevolle, eerlijke en respectvolle manier laat plaatsvinden, dan ontwikkelen relaties zich
als vanzelf in de goede richting.
Loes
In 2004 gingen we op zoek naar de plekjes die we allemaal bij elkaar
wilden innemen. We discussieerden er veel over. Het is een proces
van zoeken en langzaam ervaren. Ik hoopte nooit een keuze te hoeven maken tussen mijn mannen. Als ik dat dan toch zou moeten, dan
hoopte ik dat de keuze me zou worden ingegeven. Dat het als vanzelf
zou gaan, met respect en liefde voor Richard, voor de kinderen en
voor Siebo. In mijn hoofd had ik inmiddels wel een beeld voor ogen
hoe ik het misschien zou willen. Ik wilde Siebo niet loslaten. Ik dacht:
Ik kan toch maandag bij Siebo wonen, want dan is hij vrij. Dan ga
ik ’s avonds naar huis. Dan ben ik dinsdag thuis. Woensdag is Siebo
altijd bij ons. Dan hebben we een gezin met vijf. Donderdag moet hij
altijd werken en dan ben ik gewoon hier. En hij moet om de week het
weekend werken. De kinderen zijn overal gewend. Zij kunnen mee of
blijven gewoon thuis. Ik zag het wel voor me. Maar ik dacht ook: Die
twee hanen krijg ik natuurlijk nooit zover. Toen het huis naast ons te
koop kwam, attendeerde ik Siebo erop. Hij is ook nog gaan kijken naar
een huis hier vlak achter. Op een gegeven moment stonden er in het
dorp twee twee-onder-een-kapwoningen te koop. Helemaal klaar, mét
verbinding! Dat was het natuurlijk helemaal voor mij! Ik was steeds
gericht op doorgroei, maar ik hield het traag voor Richard.
Siebo kwam steeds vaker bij ons thuis. Op een gegeven moment vier
keer in de week. Richard reageerde daarop met: ‘Moet dat nou? Hij
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woont hier bijna.’ Dan kreeg ik zo’n smile en zei ik: ‘Mmm. Ik vind dat
geen verkeerd idee!’ Waarop Richard zei: ‘Dat gaat me echt te ver.’ En
ik weer: ‘Natuurlijk, dat is nu niet bespreekbaar. Met Siebo ook niet.
Jullie zijn allebei monogame éénvrouwsmannen, net twee hanen in
een hok. Ik zit er maar tussen!’ Dan liet ik doorschemeren dat ik het
ook zwaar had. Ik voelde me enerzijds een prinses, maar aan de
andere kant was het af en toe ook heel moeilijk. Met humor kom je
een heel eind.
En dan hadden we ook nog twee kinderen. Eerst was Siebo voor hen
een vriendje van mama van het theater. Waarop mijn jongste al zei:
‘Oh, die komen hier zo vaak.’ Ze vonden het helemaal niet gek. Ze
zagen ook wel eens dat hij verdrietig was. En dan vroegen ze: ‘Mama,
waarom huilt hij?’ En dan antwoordde ik: ‘Hij is verdrietig, want hij
heeft het moeilijk met Mathilde. Het gaat niet zo goed tussen hen.’ Dus
dat wisten de kinderen ook. ‘Wat zielig voor hem, mam. Nou, dan mag
hij wel hier komen.’

Mensen reageren allemaal verschillend en hebben ieder zo hun
eigen manier om met problemen om te gaan. Vaak verwachten
mensen van elkaar dat een ander reageert zoals ze zelf zouden
reageren. Hou rekening met verschillen. Reserveer tijd voor
elkaar om terug te koppelen hoe jullie een bepaalde gebeurtenis hebben ervaren. Daag jouw partner daarbij uit en geef
hem de ruimte om uit te spreken of er voor hem moeilijkheden
in zitten en wat die moeilijkheden precies zijn. Stel vragen
als ‘Wat vind je ervan?’, ‘Hoe voelt het voor jou?’, ‘Heb je er
moeite mee?’, ‘Wat vind je dan precies moeilijk?’ Vervolgens
kun je samen bedenken hoe je daarmee omgaat.
Sophia
Vanaf de eerste intieme contacten die Victor en ik met andere mensen
hadden, ging het goed. Wij handelden open en zorgvuldig. Victor
checkte heel vaak bij mij hoe ik het vond, wat ik voelde, of ik het aankon, en waar het pijn deed. Hij zocht naar mogelijkheden om het mij
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zo gemakkelijk mogelijk te maken. Natuurlijk deed het wel eens pijn.
Nog steeds trouwens. Angst en jaloezie zijn nog steeds niet deﬁnitief
de achterdeur uit.
Victor heeft vooral last van jaloezie als ik zo verliefd ben dat mijn
gedrag ten opzichte van hem verandert. Dat zegt hij dan ook: ‘Het
maakt mij niet uit dat jij iets voelt voor iemand anders, maar jouw
gedrag naar mij toe is veranderd.’ Als hij voelt dat er iets minder is,
dan krijg ik een ofﬁciële klacht. Ik heb me in dat opzicht vaak misdragen. Ik begrijp precies wat hij daarmee bedoelt.

Wanneer er een derde bij jouw relatie betrokken is en er sprake is van een V-relatie, dan is het niet altijd vanzelfsprekend,
maar werkt het soms verhelderend om de twee uiteinden van
de ‘V’ zelf met elkaar te laten praten of om met zijn drieën om
de tafel te gaan zitten en dingen te bespreken.
Loes
Het kwam regelmatig voor dat ik iets apart met Richard besprak en
apart met Siebo. En dan koppelde ik dat terug. Op een gegeven moment had ik daar genoeg van en zei ik: ‘Jullie hebben allebei een
mond. Praat maar met elkaar.’ En tijdens de vakantie in Griekenland
hadden we in dat opzicht een doorbraak. Richard zei op een gegeven
ogenblik: ‘Ik snap er niets meer van. Jullie willen goede vrienden zijn.
Maar jullie gaan zo in elkaar op dat ik mij nu bijna het vijfde wiel aan
de wagen voel. Jullie zijn ontzettend op elkaar gericht. Ik snap jullie
niet meer.’
Voor het eerst hebben we er toen met zijn drieën over gepraat. En
dat maakte het begrip voor elkaars situatie groter. Siebo kon uitleggen dat hij mij op termijn wilde loslaten, maar dat hij daar heel veel
moeite mee had, omdat het nog zo goed klikte. En dat we op zoek
waren naar een vorm voor onze relatie. Dat begreep Richard dan
ook wel weer.
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In een pril stadium van mijn relatie met Peter vroeg ik een
keer aan mijn echtgenoot of het goed was dat ik op zondagavond met Peter een borrel zou gaan drinken in een café. Hij
vroeg nog hoe laat ik ongeveer thuis zou zijn. Ik antwoordde:
‘Laat.’ Om halftwee ’s nachts was ik thuis. Mijn man verweet
mij de volgende dag dat ik geen rekening had gehouden met
zijn gevoelens. Hij had liever gehad dat ik uit mezelf om halftwaalf was thuisgekomen. Maar hij had mij dat ook weer niet
willen vragen, want dat vond hij vervelend. Ik was niet eens
op het idee gekomen dat hij het daar moeilijk mee zou hebben.
Zelf ging hij op dat moment al zo’n tien maanden wekelijks
naar zijn vriendin en kwam steevast pas tegen halftwee thuis.
Pas later kwam de echte aap uit de mouw. Marnix had het
eigenlijk niet vervelend gevonden, dat ik om halftwee thuiskwam. Hij had zelf tot halfeen met zijn vriendin zitten chatten. Maar hij vond het vervelend dat ik naar zijn gevoel te
weinig rekening had gehouden met zijn gevoelens. Ik nam de
ruimte om laat thuis te komen zonder dat ik dat heel zorgvuldig met hem had overlegd. Ik had het medegedeeld, omdat ik
ervan was uitgegaan dat het goed was.
Soms leggen mensen zichzelf grenzen op zonder bij hun partner gecheckt te hebben of hij die grenzen wel belangrijk vindt.
Zo had Marnix nooit bespreekbaar gemaakt dat hij wel eens
met zijn vriendin op stap wilde en een nacht weg wilde blijven.
Het bespreekbaar maken, gebeurde op mijn initiatief. Ik had
daar zelf op dat moment niet de mogelijkheden toe, maar het
leek mij gewoon heerlijk om dat ooit met mijn vriend te kunnen. Dus ik wilde dat Marnix ook graag gunnen.
Zijn uitje bleek voor ons allebei heerlijk te zijn. Marnix genoot van de rust. Even geen kinderstemmen om zich heen en
niet geleefd worden door het gezin. Natuurlijk genoot hij ook
van zijn vriendin. Ik genoot van het feit dat ik veel meer op
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mijn kinderen gericht was en met hen allerlei leuke dingen
ging doen. Als Marnix en ik allebei thuis zijn, geven wij veel
aandacht aan elkaar. Nu ging mijn volledige aandacht naar de
kinderen. Kortom, het was een echte win-win-winsituatie.
Het niet uitspreken van wensen en verlangens bevat nog een
valkuil. Als iemand iets nalaat wat hij eigenlijk graag wil, dan
verwacht hij er onbewust waardering voor. Die waardering
blijft uit. De ander weet niet dat er iets nagelaten is, omdat het
niet is uitgesproken.
Sophia
Wij vinden het heel belangrijk dat je niet denkt voor de ander. Niet
denken dat je weet hoe het zit bij de ander. Niet denken dat je weet
wat iemand wil. Altijd eerder een vraag stellen dan er maar van
uitgaan dat je het weet. Ik vind het irritant als iemand denkt voor
mij of mij gaat vertellen hoe dingen voor mij in elkaar zitten. Victor
kan daar nog slechter tegen dan ik. Ik geloof dat wij dat samen voor
een groot deel hebben uitgebannen. Maar ik loop er met Bart weer
tegenaan dat hij soms, met alle goede bedoelingen, denkt te weten
wat ik wil. Voor mij werkt dat gewoon niet. Het is ook prettig om het
zelf te mogen zeggen. Dus zelfs al weet Bart het, dan zeg ik het nog
liever zelf. Je hebt meer aan een oprecht belangstellende vraag dan
aan een heleboel gedrag dat niet is getoetst. Door te vragen creëer
je ruimte voor de ander om te uiten wat diegene wil.

Stap 5: Kom ervoor uit naar jouw kinderen
Als ik vertel dat ik een man en een vriend heb, dan is de eerste
vraag die mensen vaak stellen: ‘Hoe doe je dat met je kinderen?’
Voordat Marnix en ik het polyamoreuze pad betraden, hebben
we avonden lang gepraat over hoe we daar met onze kinderen
mee wilden omgaan. Vragen die wij onszelf stelden, waren:
Betrekken we onze kinderen bij het feit dat papa een vriendin
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heeft en mama een vriend? En zo ja: Wat vertel je ze wel en
wat vertel je ze niet? Een andere vraag die ons bezighield, was:
Wil ik wel dat mijn kinderen contact hebben met de vriendin
van papa?
Persoonlijk ben ik een groot voorstander van openheid en eerlijkheid. Niet alleen naar mijn partners, maar ook naar mijn
kinderen toe. Kinderen hebben joekels van antennes, waarmee
ze veel signalen opvangen. Ze hebben vaak intuïtief in de gaten dat er iets speelt. Wanneer je hen niet betrekt bij iets wat
een belangrijke rol in jouw leven speelt, dan loop je het risico
dat kinderen zelf gaan fantaseren wat er aan de hand is. Ze
kunnen zich ongerust maken, terwijl ze dit niet met jou kunnen bespreken.
Marnix en ik vinden dat wij het goed doen. We geven elkaar
de ruimte om te genieten van het delen van liefde en intimiteit met anderen. We doen dat op een open en eerlijke manier,
niet stiekem, en alle betrokkenen zijn het erover eens dat het
goed is, zoals we het doen. Iets goeds hoef je niet verborgen
te houden, zeker niet voor je kinderen. En mijns inziens ook
niet voor de omgeving of je familie, mits alle betrokkenen het
erover eens zijn.
Onze kinderen weten van Peter en Katy en hebben hen allebei
ontmoet. Peter komt regelmatig bij ons thuis. Mijn kinderen
ervaren thuis de warmte van een veilig nest. Het gezinsleven
komt bij ons op de eerste plaats en mijn kinderen weten dat
het goed zit tussen Marnix en mij. Daarom zijn Katy en Peter
geen bedreiging voor hen. Ik vertel mijn kinderen erover, voor
zover het hen interesseert, aangepast aan hun leeftijd en in
hun (kinder)taal. Zo weten mijn kinderen bijvoorbeeld wanneer papa een nacht doorbrengt met zijn vriendin. Grote kans
dat ze het merken als papa niet thuis is.

215

 Ik hou van twee mannen 

Loes
Als Richard op zakenreis was en Siebo bij ons sliep, dan vroeg mijn
dochter Anna in het begin: ‘Weet papa dit?’ En dan zei ik: ‘Ja, papa
weet het.’ ‘Vindt papa het dan goed?’ ‘Hij vindt het goed, want anders
deed ik het niet. Maar hij zal het niet leuk vinden, want papa heeft
mij natuurlijk ook het liefste in zijn armen.’ Op een gegeven moment
waren de kinderen eraan gewend en vonden ze het normaal.
Richard sprak wel eens zijn angst uit dat hij zijn kinderen zou kwijtraken aan ‘die leuke Siebo’. Siebo deed tenslotte altijd leuke dingen
met de kinderen. Hij had niet die zorgen erbij, die je als vader hebt.
Daarnaast maakte Richard zich zorgen over de emotionele band die
zijn kinderen met Siebo kregen. ‘Stel dat Siebo straks weer van het
toneel verdwijnt… Wat houden wij dan voor hoopjes ellende over?’
Ik heb daar ook best vaak met Siebo over gesproken: ‘Realiseer jij je
wel wat voor impact jij hebt op de kinderen en hoe ze zich aan je
hechten? Ga daar alsjeblieft zorgvuldig mee om.’

Marnix ontving ooit een sms’je van Katy toen ze elkaar net
kenden. Wij waren met ons gezin op wintersportvakantie en
zaten te eten in een restaurant. Marnix was nog niet gewend
aan sms’jes ontvangen. Zijn mobieltje maakte harde piepgeluiden. Onmiddellijk kwamen er reacties in de trant van: ‘Oh
papa, heb je een vriendinnetje?!?’ Op dat moment vonden wij
het nog te vroeg om te vertellen. We probeerden zo neutraal
mogelijk over te brengen dat papa een sms vriendinnetje had.
Zoonlief van tien vroeg echter direct door:‘Heb je haar al eens
in het echt ontmoet? Als je gaat scheiden van mama, ga je dan
met haar samenwonen?’ Scheidende ouders is een angst van
kinderen. Ze hebben bij andere kinderen in de klas gezien dat
de kans bestaat dat papa en mama apart gaan wonen. Onze
kinderen konden gelukkig zien en voelen dat onze relatie goed
was, dus er was geen enkele reden om ook maar aan scheiden
te denken. We konden daarom op dat moment de ongerustheid
gemakkelijk wegnemen.
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Loes
In het begin heeft Anna wel zorgen gehad dat we zouden gaan scheiden. ‘Ik vind het wel goed dat jij Siebo lief vindt. Maar jij laat ons niet
in de steek, want dan laat ik jou ook in de steek en dan blijf ik bij
papa wonen.’ Toen was ze tien jaar. Ik heb vanaf het begin af aan tegen haar gezegd: ‘Wat er ook gebeurt, jullie blijven het belangrijkst,
zowel voor papa als voor mij. Wij horen met zijn vieren bij elkaar.’

Marnix en ik waren het eens over hoe we de kinderen erbij
wilden betrekken. Zodra we zelf wat verder waren en wat
meer zekerheid hadden dat we op de goede weg zijn, zouden
we de kinderen gewoon vertellen dat papa en mama allebei een
vriendje en vriendinnetje hebben, die ook heel belangrijk voor
ons zijn. En dat wij elkaar juist deze ruimte kunnen geven,
omdat papa en mama heel erg veel van elkaar houden.
Loes
Siebo was hier vaak en de kinderen begrepen dat, want hij was zielig.
Ik troostte hem. We hadden steeds meer contact. We liepen ook hand
in hand naar de school van de kinderen. Totdat Anna op een gegeven
ogenblik zei: ‘Mam, ik vind het niet erg hoor. Ik wil wel dat je Siebo
ook lief vindt. Maar als je me nou komt halen van school, loop dan
niet met hem hand in hand. Want iedereen vraagt aan mij, wie die
vent is. En wat moet ik dan zeggen?’ ‘Zeg maar gewoon, een vriend
van mama die veel bij ons thuis is.’ ‘Ja, maar dat vind ik wel raar.’
‘Waarom vind je dat raar?’ ‘Dat doe je toch niet, dat hoort niet!’ Toen
stond ik voor een dilemma en heb ik gezegd: ‘Ik snap dat ook wel, ik
zal het nu even niet meer doen. Maar als mensen ernaar vragen, dan
geef je ze maar gewoon dit antwoord. En als ze erover doorvragen,
stuur ze dan maar naar mij.’

Het is goed om eerst zelf ervan overtuigd te zijn dat je op de
goede weg bent. Deze vanzelfsprekendheid breng je over op
jouw kinderen. Als je je kinderen erbij betrekt, terwijl je er
zelf nog niet zeker van bent dat het de goede weg is, dan leg je
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deze onzekerheid ook in jouw boodschap en belast je daarmee
hun gevoel bij polyamorie. Zoals al gezegd, kinderen hebben
joekels van antennes. Spanningen pikken ze snel op.
Ik denk dat het goed is om je kinderen bij een relatie te betrekken zodra het serieus begint te worden. Vertel je het te snel,
dan loop je het risico om je kind(eren) bij iedere vlam die je
ontmoet te betrekken. Een relatie van zijn vader of moeder
met iemand anders heeft voor een kind een zekere emotionele
lading. Als de relatie weer voorbij is, dan kan dat voor jou begrijpelijk en vanzelfsprekend zijn, maar kinderen kunnen dat
anders ervaren. Je bespaart veel uitleg, als je wacht met het
betrekken van je kinderen totdat jij denkt dat het echt nodig
is. Er kunnen ook redenen zijn, waardoor je het ene kind wel
betrekt en het andere kind (nog) niet. Bedenk wel dat je het
betrokken kind iets vertelt waarover het niet kan praten met
zijn broer(s) en/of zus(sen).
Verder wil ik graag een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Ik wil mijn kinderen graag laten zien hoe papa en mama
het voor elkaar hebben gekregen om samen heel erg gelukkig te zijn, juist door elkaar de ruimte te geven. Ik ben ervan
overtuigd dat de monogame relatie voor de generatie van mijn
kinderen nog slechter zal werken dan voor mijn generatie van
veertigers.
Olivia en Sander
Sander: Roy kent Henk gewoon. Hij is nog klein. Ik toon mijn genegenheid voor Henk ook in zijn aanwezigheid. Hij stond wel een keer
verbaasd te kijken toen hij ’s morgens naar onze slaapkamer kwam.
‘Drie!’ riep hij. Wij lagen toen met zijn drieën in bed. Maar hij vond het
verder prima. Ik heb het idee dat het goed klikt tussen Roy en Henk.
Ze hebben een leuke en open band met elkaar. Ze spelen en stoeien
met elkaar. Henk heeft echt aandacht voor Roy. Hij geeft ook feedback
op wat hij ziet, als een soort nanny.

218



Succesvol polyamoreus leven



Ik ben er trots op dat het ons gelukt is om na achttien jaar monogame relatie met elkaar onze relatie om te vormen naar een
polyamoreuze relatie. Wij hebben op deze manier ons gezin in
stand gehouden.
Isabel
Robert en ik hebben ervoor gekozen om ouder te zijn en om een
gezin te hebben. Het gaat heel goed met onze jongens en dat willen we graag zo houden. Robert en ik denken hetzelfde over de
opvoeding. We zitten op één lijn en dat is heel prettig. Ik vind het
geen optie om mijn gezin maar uit elkaar te trekken, alleen omdat ik
benieuwd ben wat het met mij zal gaan doen als ik met Duco ga samenwonen. Je hebt een verantwoordelijkheid als ouder. Duco is van
mening: ‘Er zijn zo veel mensen die gaan scheiden. Het is nu eenmaal
zo. De kinderen komen er wel overheen.’ Duco heeft zelf een dochter
en de jongens zijn dol op Duco. Hij zegt dan ook: ‘Ik ben echt geen
slechte vader.’ Maar daar gaat het niet om. Robert is degene met wie
ik deze mensen heb uitgenodigd in dit leven. Soms ligt het op je pad
dat je ouders uit elkaar gaan. Ik vind het niet vanzelfsprekend dat
je uit elkaar gaat, wanneer je verliefd bent op een ander. Dan zou
ik kiezen voor mijn behoeften zonder dat ik me iets aantrek van de
verantwoordelijkheden die ik naar mijn kinderen heb. De jongens
zijn de jongsten en kwetsbaarsten. Wij moeten maar zo volwassen
zijn dat wij onze behoeften nog maar even op een laag pitje zetten. Maar Duco begrijpt dat niet. En omdat hij al 40 jaar in allerlei
patronen heeft leren denken, kan ik ook niet verwachten dat hij mij
zo maar even begrijpt.

Daarnaast vinden Marnix en ik het belangrijk om onze kinderen weerbaar te maken tegen de grote, boze buitenwereld.
Het onderhouden van meerdere gelijktijdige liefdesrelaties is
tot nu toe niet erg geaccepteerd in onze omgeving. Kinderen
vinden over het algemeen datgene normaal, wat ze thuis als
referentiekader meekrijgen.
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Loes
Ik sprak laatst over ‘houden van twee mannen’ met mijn zoon Jordy:
‘Een heleboel mensen hebben maar één partner. En niet, zoals ik, ook
nog een vriendje erbij. Dat is best wel nieuw en er zijn nog niet zo
veel boeken over geschreven.’ ‘Nou ja,’ zei Jordy, ‘ik vind het vrij
normaal.’ Ik dacht: Hoera, die heeft het begrepen. En toen zei ik tegen
hem: ‘Ja, jij vindt het normaal, omdat wij het normaal vinden. Maar
besef dat er mensen zijn die anders denken. Misschien ga jij het later
ook anders doen. Dat weet je niet. Voor ons is het normaal. Wij weten
dat Siebo hierbij hoort.
Jordy vroeg een keer: ‘Tongen jullie samen?’ De kinderen voelden aan
dat ‘tongen’ over de grenzen van een gewone vriendschap heenging.
Jordy accepteerde het gewoon. Hij dacht wel van: Gatver, ze zoenen
samen. Maar meer vanuit de gedachte: Ik hou niet van zoenen en ik
hou niet van meisjes, dus dat is raar. Hij dacht niet: Hé, wat raar. Ze
zoent met papa én met Siebo.
Anna wist al beter. Zij was op school al geconfronteerd met vragen
over ‘die vent’ met wie haar moeder hand in hand liep. Inmiddels
weet iedereen dat Siebo het vriendje van haar moeder is. Vriendinnen vragen soms aan haar: ‘Is Siebo er vandaag? Want dat is altijd
zo gezellig.’ Siebo heeft ook meegeholpen met de musical op school.

Wij leggen onze kinderen uit dat bij ons thuis een en ander
niet werkt, zoals de meeste mensen ‘normaal’ vinden. Kinderen lopen het risico om gepest te worden met alles wat anders
is. Wij leggen hen uit dat ze voorzichtig moeten zijn met erover te vertellen tegen anderen. Sommige mensen zullen het
niet begrijpen, vinden het raar of zelfs verkeerd, en zullen het
afkeuren. Ik waarschuw mijn kinderen dat ze het risico lopen
ermee gepest te worden, omdat het ‘anders’ is dan andere kinderen misschien gewend zijn. Maar ik benadruk ook dat wij
vinden dat wij op deze manier goed leven.

220



Succesvol polyamoreus leven



Katja, Willem en Hans
Willem: Onze kinderen vinden het normaal zoals wij leven, maar ze
zijn nog erg jong. Mijn dochter zegt tegen mij: ‘Mama is verliefd op
jou, hè? En mama is verliefd op Hans, hè?’ Zij vindt het normaal. We
maken er ook geen geheim van.
Hans: Maar dat ze erover begint, betekent wel dat ze het niet helemaal goed begrijpt. Ze vraagt om bevestiging.
Willem: We maken ons wel eens zorgen dat onze kinderen er straks
open over praten en dat de omgeving het niet accepteert. Dat ze
ermee gepest zullen worden.

In het algemeen hoop ik dat mijn kinderen ook kunnen profiteren van de voordelen die de intieme relaties van hun ouders,
met daardoor een zekere betrokkenheid van onze secundaire
partners bij ons gezin, met zich meebrengen. Niet elke tweede
partner wil contact met de kinderen van hun vriend of vriendin.
Loes
Soms doet Jordy een uitspraak als: ‘Het is toch niet gezellig als Siebo
niet meegaat.’ Als Jordy zo reageert, dan weten we weer dat we
het goed doen. Anna zei wel eens: ‘Oh, mam! Als er ooit wat met jou
en papa gebeurt, waar moeten wij dan heen?’ En dan zei ik altijd:
‘Naar Rita.’ Dat is mijn oudste zus. ‘En die zorgt dan wel dat je goed
terechtkomt.’ Maar nu zegt Anna: ‘Papa en mama, als er ooit wat met
jullie gebeurt, dan kan ik bij Siebo wonen. Dan heeft hij meteen twee
kinderen.’ Siebo kan namelijk zelf geen kinderen krijgen.

Isabel
De kinderen weten dat ik iets met Duco heb. Ze zeggen: ‘Je bent
verliefd op hem, hè mama?’ De jongens vinden Duco helemaal geweldig. Ze denken niet: Mama is verliefd. Ze zal wel weggaan. Mijn
relatie met Duco is voor hen geen bedreiging. Ze begrijpen ook dat
Robert wel eens jaloers is. Duco is gek op straaljagers en dat heeft
hij overgebracht op Jens. Jens wil niets anders meer dan vliegtui-

221

 Ik hou van twee mannen 

gen, straaljagers… Met Sinterklaas had hij natuurlijk bouwpakketten
gekregen. We hadden de pakjes nog niet uitgepakt of hij zei: ‘Even
msn aan, ik wil Duco laten zien wat ik heb gekregen.’ En dan zie ik
Robert denken: We hadden hier een gezellig familiefeest. Duco hoeft
daarbij niet zo groot in de kamer. Hij zei toen: ‘Jens, nu even niet.’
Waarop Jens vroeg: ‘Waarom niet?’ Robert antwoordde: ‘Ik heb nu
even geen zin in Duco.’ Dat snapten de jongens wel. Vaak is er wel de
ruimte om met Duco te contacten. Als er bijvoorbeeld een straaljager
overvliegt, dan belt Jens hem onmiddellijk op. Duco heeft een scanner en kan precies vertellen waar die straaljager naartoe gaat en
hoe laat hij aankomt.
Mijn vorige vriend Michel wilde absoluut geen contact met mijn kinderen. De jongens kenden hem van naam. Meer niet.

Tenslotte nog een voordeel voor kinderen. Wanneer je meer
liefde ervaart, dan straal je dit ook uit naar je omgeving. Liefde geeft energie en deze energie komt ook de kinderen weer
ten goede. Een ouder die straalt van liefde, straalt deze liefde
ook uit naar zijn kinderen.

Stap 6: Kom ervoor uit naar jouw omgeving
Als jij het goed vindt zoals je leeft, dan is er in principe niets
wat jou ervan hoeft te weerhouden om je polyamoreus zijn bespreekbaar te maken bij de mensen in jouw omgeving. Je hoeft
mensen niet te vragen om goedkeuring van je gedrag. Maar
vraag hun om jou jouw leven te laten leiden. Vraag hun om
jou niet te veroordelen. Het is tenslotte jouw keuze en jij doet
helemaal niemand kwaad ermee. Sterker nog, jij bent ontzettend gelukkig met deze manier van leven en iedereen die ertoe
doet en erbij betrokken is staat erachter dat jij zo leeft. Daar is
toch niets verkeerds aan?
Marion
Een artikel over mij en mijn relaties in een tijdschrift bracht een door-
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braak. Op dat moment trad ik naar buiten met mezelf: Ik ben biseksueel, ik heb een open relatie en het interesseert mij eigenlijk niet
wat jij ervan vindt. Ik had jarenlang mijn gevoelens weggestopt. Het
mocht niet van mij en het mocht niet van mijn omgeving. Dat heeft me
tegengehouden in hoe ik wilde zijn en in mijn levensgeluk. Ik heb een
heel veranderproces achter de rug. Nu voelt het weer stabiel.

Mensen, met name als ze dicht bij je staan, reageren soms primair vanuit angst en hebben dan een afwijzende houding. Zij
zien vooral de dingen die kunnen misgaan. Mensen reageren
soms anders dan je verwacht. Dan tonen ze begrip terwijl je het
niet verwacht. Of ze wijzen het juist af. Mensen hebben vaak
tijd nodig om te wennen aan het idee dat een relatie ook op een
andere manier dan monogamie goed kan gaan. Vaak hangt het
van eigen ervaringen af hoe mensen reageren. Sommige mensen kunnen het gewoon niet bevatten. Polyamorie druist te veel
in tegen hoe deze mensen gewend zijn te denken. Ik heb dat met
name ervaren bij de mensen uit de vooroorlogse generatie.
Sophia
Mijn vader weet van niks en mijn moeder vermoedt misschien dat ik
vreemdga. Mijn ouders weten niet dat ik met Bart in Brazilië ben geweest. Ik praat niet graag met mijn ouders. Ik heb een heel goede band
met mijn broertjes en mijn zus. Mijn zus weet alles en houdt af en toe
haar hart vast. Zij vindt dat ik voorzichtig moet zijn met Victor. Mijn
broertjes weten ervan, praten er nooit over, maar accepteren het wel.
Mijn jongste broertje heeft eens aangegeven dat hij het ook zou willen.
Maar zijn vrouw wilde niet. Van mijn oudste broertje weet ik zeker dat
hij wel eens is vreemdgegaan. Maar we praten daar niet over.

Jeroen
Mijn moeder vindt alles goed. Zij is niet zo bevooroordeeld. Mijn vader wilde Floor niet zien, maar ontmoette haar toevallig. Hij moest een
keer ’s morgens voor controle in het ziekenhuis zijn. ’s Middags had
hij een tweede onderzoek. Ik woonde in de buurt van het ziekenhuis
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en hij had de sleutel van mijn huis. Hij dacht bij mij thuis de tijd te
overbruggen. Ik was die ochtend vroeg gaan werken en Floor lag
nog te slapen. Zo ontmoetten ze elkaar. Vanaf dat moment was het ijs
gebroken. Voor mijn vader was het tot dan toe heel bedreigend geweest. Hij was bezorgd dat ik me in een afgrond stortte en ongelukkig
zou worden. Volgens hem kon dit nooit goed gaan. Inmiddels heeft
mijn vader er geen enkele moeite meer mee. De moeder van Floor
zag mij en wist meteen hoe het zat.

Olivia en Sander
Olivia: Mijn familie begrijpt ons niet goed. Daarom praten we er niet
over. Ik ben een beetje bang voor hun reacties. In het begin hebben ze ﬂink hun best gedaan om onze relatie tegen te houden. Ze
vinden het een probleem dat wij niet samen in één huis wonen, niet
getrouwd zijn en een kindje samen hebben. Mijn ouders gunnen ons
de dingen best wel, maar ze zijn gewoon bang dat het niet goed voor
mij is. Ze willen het beste voor hun kind. Ik heb het er best moeilijk
mee gehad dat mijn ouders niet achter me stonden.

Isabel
Mijn moeder kon er niet mee overweg. Er kwam een heleboel angst
los bij haar om mij. Haar manier om ermee om te gaan was om het
dan maar niet te weten. Ze schreef mij een halfjaar geleden een brief
waarin ze aangaf dat het voor haar allemaal te veel was. Sindsdien
heb ik geen contact meer met haar.
De moeder van Duco is opnieuw getrouwd met Jeff. Jeff was bang dat
ik speelde met Duco en uitte dat ook: ‘Isabel is een gevaarlijke vrouw
en ze speelt met je. Je moet dit niet accepteren. Als ze nu niet kiest
voor jou dan zal ze het nooit doen. Stop ermee.’ Kerst naderde en
Duco wilde dit graag met mij en mijn kinderen vieren bij zijn moeder
en Jeff. Zijn broers en zussen waren ook uitgenodigd. Maar Jeff is een
meneer van 60 met stevige normen en waarden. Hij zei tegen Duco:
‘Isabel is een getrouwde vrouw met een gezin en een overspelige
relatie. Ik wil haar niet in mijn huis.’ Ik zocht telefonisch contact met
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hem en zei: ‘Ik wil jou graag vertellen wat ik voor Duco voel en wat hij
voor mij betekent. Maar als jij al van tevoren tegen me zegt: “Je kunt
dat alleen maar bewijzen door te scheiden van Robert en te trouwen
met Duco”, dan zijn we uitgepraat. Jeff liet mij verder praten. Ik legde uit wat ik voor Duco voelde en wat ik voor Robert voelde. Ik vond
het heel knap dat hij zich daarvoor openstelde. Ten slotte zei Jeff:
‘Laten we het maar proberen met Kerst.’ Waarop ik zei: ‘Oh Jeff! Dat
vind ik echt een groot gebaar van je! Daar ben ik je heel dankbaar
voor.’ Toen moesten we allebei heel hard huilen.

Of je het wel of niet vertelt, hangt af van de band die je met
iemand hebt. Hoe belangrijk is het voor jou dat die ander dat
stuk van jou kent? Is er voldoende ruimte om het bespreekbaar te maken? Niet iedereen in jouw omgeving kan omgaan
met polyamorie. Wees selectief. Het is niet fijn om de kous op
de kop te krijgen, als jij laat zien wie je bent. Sommige mensen
kunnen het misschien maar beter via via horen, anderen misschien maar beter helemaal niet. Maak hierover jouw persoonlijke afweging.
Lara
Mijn moeder is heel monogaam. Mijn vader heeft een paar jaar geleden een affaire gehad en daar is ze best onzeker van geworden. Mijn
vrienden, Justins vrienden, mijn neven en nichten weten allemaal dat
Justin en ik een open relatie hebben. Iedereen die ertoe doet weet het,
behalve mijn ouders. Mijn vader zou ik het kunnen vertellen, maar ik
ben bang dat mijn moeder helemaal gek wordt als ze dit hoort. Vroeger zou ze dit gemakkelijker begrijpen. In mijn puberteit zag mijn
moeder mij liever niet met een vaste vriend. Toen ik een relatie met
Justin kreeg, vond ze mij eigenlijk nog te jong. Ze vond dat ik nog
van alles moest ontdekken. Ze zei altijd tegen mij dat ik maar lekker
moest genieten van alle ﬂirts en veel moest ‘proeven’, voordat ik me
echt ging binden. Mijn moeder had altijd een vrije geest, maar ze is
veranderd. Ik ben bang dat ze het als bedreigend voor haar eigen
relatie voelt als ik het haar vertel. Ze zal ook bezorgd zijn over mij en
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Justin. Ik baal daar ontzettend van, want ik hou niet van geheimen.
Dat duurt nu al een aantal jaren en ik voel dat het langzamerhand
iets begint kapot te maken in onze band. Ik maak veel dingen mee
die samenhangen met het feit dat ik een open relatie heb met Justin.
Daar kan ik niet over vertellen. Verhalen worden oppervlakkig en dat
vind ik heel erg. Ik overweeg om mijn moeder een brief te schrijven,
waarin ik alles in één keer heel erg goed uitleg.

Linda
Op een gegeven moment besloten we om er open over te zijn naar
onze omgeving toe. Ik kreeg steeds vaker te horen dat ik zo liep te
stralen. We hebben geen negatieve reacties gehad. Mensen vonden
het hartstikke leuk voor ons en helemaal niet raar.
Mijn ouders zijn de enigen die we het niet verteld hebben. Misschien
weten ze het wel, maar dat geven ze niet hardop toe. Ik schaam mij
er niet voor dat ik van twee mensen hou. Ik beschouw het als een
compliment voor hun opvoeding dat ik dat kan. Maar ik wil hen niet
onnodig pijn doen. Ik zou er graag open over willen zijn, maar als ik
hen daarmee verdriet doe, moet ik het niet doen. Ze komen gewoon
bij ons thuis. We hebben een gemeenschappelijke slaapkamer en een
aparte slaapkamer en huiskamer voor Samantha. Mijn ouders denken
dat wij zijn gaan samenwonen uit praktische overwegingen en uit
vriendschap. Samantha woonde alleen in een groot huis. Nu delen we
zowel de kosten als de gezelligheid met elkaar.
Samantha’s moeder vond het helemaal geweldig en ziet mij helemaal als haar schoondochter. Zij is ook een echte oma voor Danny.
Op opa-oma dagen van de peuterspeelzaal heeft Danny drie oma’s
op bezoek.
Daves familie vindt het allemaal heel gewoon en heeft het geaccepteerd. Kerstkaarten en uitnodigingen van die kant worden tegenwoordig ook aan Samantha geadresseerd.
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Sommige mensen maken zich druk over wat de omgeving ervan vindt en zijn er minder in geïnteresseerd om te weten of
jij gelukkig bent. Laat je niet weerhouden door negatieve reacties. Wees erop voorbereid. Het hoort erbij. Het zegt iets over
het proces van de ander en de manier waarop hij of zij in het
leven staat. Je mag niet verwachten dat anderen meteen begrijpen wat je bedoelt en zich in jouw situatie inleven. Blijf het
bespreekbaar maken of blijf de deur openhouden voor mensen
aan wie jij jezelf wilt laten zien.
Loes
‘Hoe kun je dit als voorbeeld voor je kinderen geven! En wat zullen de
mensen hier wel niet denken!’ Zo reageerde mijn moeder, toen ik haar
eenmaal had verteld dat ik op Siebo verliefd was. Ze kende Siebo als
mijn vriendje van het theater. De pleuris brak letterlijk uit. ‘Het hoort
niet, het kan niet. Je bent toch getrouwd. Wat moeten de kinderen er
wel niet van denken!’ En toen dacht ik: Waar blijft nou die vraag “En
hoe gaat het nu eigenlijk met jou, Loes?” Die vraag is nooit gekomen.
De agressie waarmee ze het afkeurde… Ik dacht: Dit gaan wij dus
krijgen met onze omgeving de komende tijd.

Jouw vrienden hebben ook tijd nodig om deze nieuwe informatie over jou te verwerken. Sommige vrienden zullen niet in
staat zijn om het te accepteren en een vriendschap kan daardoor ophouden. Maar je kunt er ook nieuwe vrienden voor
terugkrijgen. Het betekent vaak een vernieuwing of een verandering van je vriendenkring.
Sophia
Gezamenlijke vrienden kennen ons allebei en zijn wel eens bezorgd.
Toen ik bijvoorbeeld met Bart op vakantie naar Brazilië ging, vroegen
ze zich af wat dat voor mijn relatie met Victor betekende.

Marion
Ik ben mijn hele leven open geweest over mijn biseksualiteit. Dat was
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gemakkelijk, want ik deed er niets mee. Toen ik mijn biseksualiteit in
de praktijk ging brengen en een vriendin erbij kreeg, was ik daar in
mijn vriendenkring open over. Bij sommige vrienden merkte ik enige
reserve. Zij konden er niet goed mee overweg. Ik voelde het als een
soort afwijzing, hoewel het eigenlijk iets over die ander zegt. Sommige vrienden vroegen zich af: ‘Wat heb je met je partner als je intieme
dingen ook met anderen deelt? Waarom heb je dan überhaupt nog
een vaste partner?’ Er was veel onbegrip. Aan de andere kant kreeg
ik begrip van mensen van wie ik het niet verwachtte. Ik ging steeds
meer op zoek naar mensen die op dezelfde manier als ik in het leven
stonden. Je zoekt bondgenoten en lotgenoten.

Jeroen
Ik ben goede vrienden kwijtgeraakt die Floor niet accepteerden als
mijn vriendin, omdat het vanuit religieus oogpunt verwerpelijk was.
Zij hadden standplaatsen over de hele wereld en ik ben bij hen op
bezoek geweest in Afrika en Azië. Momenteel wonen ze in MiddenAmerika. Ik was van plan om daar met Floor langs te komen, maar
dat wilden ze niet. Ik heb nog aangeboden dat wij op aparte slaapkamers zouden slapen. Ik zocht een oplossing, maar we kwamen er niet
uit. Het voelde niet goed dat ze dat stuk uit mijn leven negeerden.

Vertellen over jouw polyamoreus zijn tegen collega’s hangt af
van in hoeverre je privézaken met collega’s bespreekt.
Sophia
In mijn vorige baan praatte ik er regelmatig met collega’s over. Daar
werkte ik voornamelijk met vrouwen samen. Ze vonden het interessant, stoer en spannend. Ze waren ook wel eens jaloers. Ik heb dan
ook een heel mooi leven. Financieel goed, veel ruimte en geen kinderen. Mijn huidige collega’s weten van niks.

Jeroen
Floor is een keer met mij mee geweest naar een bedrijfsfeest. Ik introduceerde haar als een vriendin die ik toevallig meenam. Zij vond het
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leuk om mijn collega’s te ontmoeten. Ik vertel haar regelmatig over
mijn werk. Hooguit vier collega’s weten van haar bestaan. Dat komt
ook, omdat Marc er in zijn vriendenkring niet open over is. Ik respecteer dat. Aan de andere kant doen we er ook niet heimelijk over en
gaan we gewoon samen over straat. Veel mensen weten dat we dikke
vrienden zijn en zullen vermoeden dat er meer speelt.
In het begin van onze relatie vond ik het moeilijk dat ik er niet zomaar over kon praten. Ik wilde het van de daken schreeuwen dat ik
hartstikke gek op haar was. Hierin ben ik rustiger geworden.

Isabel
Met collega’s praat ik er niet over. Dan zou ik zo veel over mezelf
moeten vertellen. Ik ben niet bereid om dat te doen. De meeste mensen zien ons als een normaal gezin.

Wanneer ik met Peter over straat loop, dan is de kans aanwezig dat bekenden ons zien en zich van alles gaan afvragen over
mij. In het gunstige geval bedenken mensen niet zelf antwoorden, maar komen ze met hun vragen bij me. Ik ben altijd blij
als mensen vragen stellen. Het geeft mij de kans om dingen
uit te leggen. Mensen maken zich er soms hele voorstellingen van hoe het er bij ons thuis aan toegaat. Laatst dacht een
vrouw dat ik me de hele dag met Peter bezig loop te houden en
mijn huis, man en kinderen verwaarloos. Toen ik vertelde dat
het gezin bij ons op de eerste plaats komt en dat ik Peter ongeveer één avond in de week zie, was ze gerustgesteld. Laten
zien hoe je leeft en dat het goed gaat, helpt om bij mensen uit
je omgeving onzekerheid weg te nemen.
Loes
Op een gegeven moment ging het verhaal over mij en Siebo het hele
schoolplein rond. De overbuurvrouw sprak me aan met: ‘Zag ik een
nieuwe man in je leven?’ Waarop ik weer antwoordde: ‘Nou, hij is gewoon veel bij ons thuis.’ We hadden het stadium bereikt dat de om-
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geving ermee bezig ging. Sommige mensen zeiden: ‘Wat doen jullie
nou?’ En anderen zeiden weer: ‘Goh, dat zou ik ook wel eens willen!
Ik ben ook tot over mijn oren verliefd! Maar ja, mijn Henk wil daar
niets van weten!’ Ik reageerde dan: ‘Het is voor ons ook niet altijd
gemakkelijk, maar het is.’ Op een gegeven moment zeiden we op alles
alleen nog maar: ‘Het is.’ Wat het is, wat er van moet worden en hoe
we ermee zullen omgaan, weten we niet. Maar we voelen veel liefde
voor elkaar… We zien het wel. Het is.

Als steeds meer mensen er naar hun omgeving toe openlijk
voor uitkomen dat ze polyamoreus zijn, dan zal polyamorie in
de loop van de tijd bekender, geaccepteerder en gemakkelijker worden. Goed voorbeeld doet volgen. Dus geef het goede
voorbeeld. Polyamorie is in mijn ogen een onomkeerbare ontwikkeling, die het liefdesleven van heel veel mensen nu en in
de toekomst blijvend zal veranderen.
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Hoofdstuk 6

Jaloezie is een geschenk

OMGAAN MET ANGST EN JALOEZIE
Polyamorie is voor de meeste mensen onlosmakelijk met emoties verbonden. Juist bij meer dan één liefdesrelatie loop je in
het kwadraat tegen je eigen blokkades aan. Een nieuwe partner
brengt jou weer in aanraking met nieuwe situaties en nieuwe
gevoelens. Er zijn maar heel weinig mensen die bij polyamorie
niet met angst of jaloezie te maken krijgen.
Olivia en Sander
Olivia: Ik ken de angst wanneer er een andere partner in het spel is.
Vooral als ze heel erg verliefd zijn en het klikt heel goed, dan vraag
ik me af: Hoe zit het nu met mij? Ben ik nog wel interessant genoeg? Ik
gun Sander op zo’n moment die vriendschap met een andere vrouw.
Maar die angst is er. Ik kan er gelukkig met Sander heel open over
praten en dat vermindert de angst wel.
Sander: We praten niet alleen, maar geven elkaar ook lichamelijke
aandacht. Daarmee laat je echt voelen dat je om iemand geeft. Vrijen
is een bevestiging van wat je zegt.
Als Olivia heel erg close is met Henk en zij vergeet mij op dat moment,
dan vind ik het ook moeilijk. Maar ik weet dat hij op een gegeven moment weer weg is. Dan krijg ik de aandacht wel weer. Als Olivia mij een
paar uur lang geen aandacht geeft, dan vraag ik erom. Dan heb ik
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gewoon even haar bevestiging nodig. Maar ik vind het aan de andere
kant ook wel heel mooi om te zien hoe zij met elkaar bezig zijn. Het is
voor mij wel een acceptabel gevoel. Ik mag van mezelf ook best wel
even voelen dat ik daarin tekortschiet. Ik ga hen daar niet in storen.
Ik incasseer het gewoon. Ik zie het ook als iets van mezelf. Ik voel me
nu tekortgedaan, maar dat is niet iets wat zij doet. Het zit in mij. Ik
zeg het meestal wel na aﬂoop. Dan bespreken we het en dan wordt
dat gat wel weer opgevuld. Ik wil ook niet dat we het anders doen. Ik
zie het niet als iets wat Olivia moet oplossen.

Wat is jaloezie eigenlijk? Jaloezie is een gevoel van pijn dat
duidt op een onderdrukt verlangen. Je ziet bijvoorbeeld dat
een ander iets doet wat jij ook graag zou doen, maar wat jij
jezelf niet gunt. Of een ander heeft iets wat jij niet hebt.
Angst is een emotie die optreedt wanneer er gevaar dreigt.
Angst is een overlevingsmechanisme van de mens. Het feedbacksysteem van jouw lichaam vertelt jou dat je bedreigd wordt.
Neem angst en jaloezie altijd serieus. Emoties zijn nooit goed
of fout. Ze zijn gewoon deel van jou.
Ik heb zelf ervaren dat je jaloezie helemaal kunt kwijtraken. Ik
was vroeger ontzettend jaloers. Op mijn negentiende had ik
een heel leuke vriend, met wie ik 2,5 jaar een relatie heb gehad.
Ik was in die tijd een heel onzeker meisje en hartstikke bang
hem kwijt te raken. Hij had een vriendin, met wie hij gewoon
bevriend was. Zij leefde polyamoreus (besef ik nu). Dat voelde
destijds zo bedreigend voor mij dat hij helemaal niet meer met
haar kon omgaan. Als wij samen over straat liepen en er kwam
een leuke vrouw voorbij, dan lette ik goed op of hij naar haar
keek. En als dat gebeurde dan was ik vreselijk jaloers en hadden we grote problemen samen. Uiteindelijk belandde ik vanwege mijn jaloezie bij een psycholoog. Ik herinner me nog een
oefening die we hebben gedaan. We moesten samen op een
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bankje gaan zitten, en als er dan een vrouw voorbij kwam,
dan moest mijn vriend vertellen wat zijn gedachten bij deze
vrouw waren.
In mijn relatie met Marnix had ik gelukkig veel minder last
van jaloezie. Mijn zelfvertrouwen was in de loop der jaren gegroeid. Ik voelde me veilig bij hem. Maar ook bij Marnix kon
ik nog wel eens heel jaloers zijn als hij op een feestje met een
andere vrouw stond te praten. Pure verlatingsangst. Nu weet
ik dat angst of jaloezie iets zegt over mij. Het zegt niets over
Marnix. Door het groeiproces dat Marnix en ik de afgelopen
twee jaar hebben doorlopen ben ik niet snel meer jaloers. Door
veel te lezen over polyamorie heb ik mijn denken veranderd.
Daardoor ben ik een heleboel jaloezie kwijtgeraakt. Bovendien
ben ik tevredener met mezelf geworden. Nog steeds overkomt
het me soms dat ik jaloers word. Op het moment dat ik me
daarvan bewust word, dan pas ik een van de strategieën toe,
waarmee je jaloezie en angst kunt kwijtraken of verminderen.
Vijf strategieën om angst en jaloezie bij polyamorie te verminderen of te voorkomen zijn:
1. Verander je denken
2. Gedraag je respectvol
3. Volg het tempo van de langzaamste
4. Maak afspraken om jaloezie te voorkomen
5. Ontvang jaloezie als geschenk om jezelf te ontwikkelen
Probeer er bij jaloezie achter te komen of het een kans is om
je relatie te verdiepen of dat het betekent dat polyamorie voor
jullie niet is weggelegd. Voor sommige mensen is de jaloezie
zo heftig dat geen enkele strategie helpt.
Kunnen begint met willen. Wat ik soms zie, is dat de wil ontbreekt bij een van de partners. Laat de beslissing of jaloezie
wel of niet dragelijk is altijd over aan degene die ermee kampt.
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Jij kunt nooit in een ander kijken. Jij weet niet wat hij aankan
of wat hij eigenlijk echt wil. Neem geen beslissing voor een
ander. Soms is bewustwording van iets al voldoende om jaloezie kwijt te raken of kan een therapeut goed werk verrichten. Heeft jouw partner echter aangegeven dat de jaloezie niet
meer draaglijk is, dan zul je een keuze moeten maken.

Strategie 1: Verander je denken
Jaloezie wordt veroorzaakt door een situatie en onze gedachten daarover. Onze gedachten bepalen namelijk hoe we een bepaalde situatie interpreteren. Onze gedachten worden op hun
beurt weer beïnvloed door onze levenservaringen.
Wanneer ik vroeger op een feestje mijn man zag praten met
een aantrekkelijke vrouw, dan dacht ik meteen: Hellup! Hij zal
haar toch niet leuker gaan vinden dan mij? Ik was snel jaloers. Tegenwoordig denk ik in een soortgelijke situatie: Wat
leuk voor hem dat hij met die aantrekkelijke dame praat. Dat
is zijn type wel. Ik zie dat hij geniet van het contact. Ik ben
blij voor hem. Tegenwoordig voel ik geen spatje jaloezie meer.
Dat komt omdat ik anders ben gaan denken.
Door ons bewust te worden van hoe dingen werken en welke
overtuigingen wij hebben, kunnen we ons denken veranderen.
Als we anders denken, verandert ook ons emotionele gedrag.
Sophia
‘Me er iets bij voorstellen’ probeer ik juist niet te doen. Ik ga niet voor
mijn geestesoog ﬁlmpjes afspelen van de dingen die Victor op dat
moment met zijn vriendin doet. De tijd dat wij niet samen zijn, is hij
van zichzelf. Tegelijkertijd ben ik dan ook van mezelf. Ik vul die tijd
in met mijn eigen interessante leven en niet met wachten, fantaseren
of dromen over hem. Als we dan weer samen zijn, hebben we allebei
een mooie tijd gehad. We zijn weer vol liefde en energie, die we met
elkaar willen delen. Ik vraag niet naar details van de ontmoeting. Ik
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wil graag weten hoe het met Victor gaat, maar ik hoef niet te horen
wat hij met anderen precies doet.

Wanneer je succesvol polyamoreus wilt leven, dan maak je het
jezelf gemakkelijker wanneer je het monogame denken verandert in polyamoreus denken. Door vast te blijven houden aan
de gedachte dat je liefde bestemd is voor één persoon, terwijl
jouw hart of het hart van jouw partner iets anders vertelt, dan
is de kans aanwezig dat je jaloers wordt.
Lara
Toen ik verliefd werd op Justin had ik sterk het gevoel dat ik mij nu
maar monogaam moest gaan gedragen. Zodra ik die switch maakte
kreeg ik, als een soort klik in mijn hoofd, plotseling last van jaloezie en angsten. Dat had ik daarvoor nooit meegemaakt. Ik herkende
mezelf niet meer terug. Ik vertrouwde Justin niet meer. Als hij een
gesprek had met een meisje dat hij interessant vond, dan ﬂipte ik
helemaal. Toen ik ontdekte dat hij fantaseerde over andere vrouwen
stortte mijn wereld in. Ik schrok ervan wat ik allemaal voelde. Ik begreep mezelf niet meer. Ik werd depressief van mezelf.
Ik was mijn hele verleden en de vrijheid die ik in mijn pubertijd had
ervaren kwijtgeraakt. Ik kreeg met angsten te maken over wat je
relatie kan kapot maken. Ik weet dus hoe het voelt om monogaam te
zijn. Best eng. Het gebeurde omdat ik me gedroeg zoals ik dacht dat
het hoorde. Ik snap tot op de dag van vandaag nog steeds niet hoe
ik mij zo heb kunnen voelen. Maar het is dus wel gebeurd.

Monogaam denken veroorzaakt gedachten die inhoudelijk niet
overeenstemmen met de werkelijkheid. En dat werkt jaloezie
in de hand. Vier voorbeelden:
1. Mijn partner is verliefd geworden op een ander dus blijkbaar
houdt hij niet genoeg van mij.
Je kunt heel veel van iemand houden en toch verliefd worden op iemand anders. In ‘Lust, verliefdheid en gehechtheid’
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(zie hoofdstuk 2) leg ik uit hoe dit mogelijk is. Gevoelens die
je voor de ene mens hebt, staan helemaal los van gevoelens
die je voor de andere mens hebt. Een mens is in staat om
van twee of meer mensen tegelijk te houden. Het ‘houden
van’ voelt in iedere relatie anders. Omdat iedere relatie tussen twee mensen uniek is, voelt liefde tussen twee mensen
ook uniek. Ik vergelijk het altijd maar weer met de liefde die
ik voor mijn drie kinderen voel. Ik hou van alle drie mijn
kinderen ontzettend veel. Het voelt bij ieder kind verschillend omdat ik drie verschillende kinderen heb. Er is geen
sprake van meer of minder bij een van mijn kinderen. Met
ieder van hen heb ik een verschillende relatie met een eigen,
uniek gevoel van liefde. Ik uit dat gevoel ook anders naar
ieder kind, afhankelijk van wat bij wie goed voelt. Met mijn
dochter knuffel ik bijvoorbeeld vaker, omdat zij daar meer
voor openstaat dan mijn twee oudere zonen.
Als je succesvol polyamoreus wilt leven, denk dan:
Mijn partner houdt zo veel van mij dat hij het vertrouwt onze
relatie uit te breiden en te verrijken door de ervaring van nog
meer liefde van anderen.
2. Mijn partner is verliefd geworden op een ander dus blijkbaar ben
ik tekortgeschoten.
Ieder mens is helemaal perfect precies zoals hij is. Je kunt
het ook anders stellen. Ieder mens is imperfect en daar is
niets mis mee. Het wordt pas een probleem als je het zelf
als een probleem beschouwt dat je imperfect bent. Daarom
is het zo belangrijk dat je jezelf accepteert zoals je bent.
Voel liefde voor jezelf. Accepteer jezelf helemaal met al je
plussen en minnen.
Wanneer jouw partner verliefd is geworden op iemand anders dan zegt dat iets over jouw partner en helemaal niets
over jou. Het vertelt alleen maar dat hij of zij iemand heeft
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ontmoet met wie hij een verbinding voelt die zo sterk is dat
het in gevoelens van verliefdheid resulteert.
Als je succesvol polyamoreus wilt leven, denk dan:
Mijn relatie is zo stabiel en vol vertrouwen dat we elkaar de
vrijheid kunnen geven om andere relaties te ervaren. Ik weet wat
ik waard ben voor mijn partner en hij is tevreden met mij en onze
relatie. Het hebben van andere partners vormt geen bedreiging
voor de band waar ik met mijn partner van geniet.
3. Een mens kan maar één ander mens tegelijk op een romantische
manier liefhebben.
Dit klopt niet. Ieder mens is een onuitputtelijke bron van
liefde. Liefde kun je onbeperkt uitdelen, mits je er iets voor
terugkrijgt. Liefde wordt méér door te delen. Er is een
overvloed aan liefde in de wereld en er is genoeg voor iedereen. Het liefhebben van meer dan een persoon is een keuze
die de mogelijkheid tot het geven en ontvangen van liefde
exponentieel kan laten groeien. Wat een mens echter niet
onbeperkt heeft, zijn tijd en geld. Houden van meer dan één
mens en daar uiting aan geven kost tijd en soms ook geld.
Als je succesvol polyamoreus wilt leven, denk dan:
Een mens kan andere mensen onbeperkt liefhebben.
4. Ik wil nummer één zijn bij mijn partner
Dit vind ik een heel griezelige. Waarom wil iemand nummer één zijn bij een ander? Moet een ander zich soms verantwoordelijk voelen voor jouw welzijn? Maak jij jouw
welbevinden afhankelijk van wat jij al dan niet voor een ander betekent? Ik vind het veel belangrijker dat je nummer
één bent voor jezelf. Als het eropaan komt, dan is er maar
eentje die het echt voor jou zal opnemen, die zich druk
maakt over jouw welzijn en jouw gelukkig zijn. En dat ben
je zelf. Jouw omgeving profiteert daarvan mee. Want pas
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als jij heel goed voor jezelf zorgt dan ben je ook in staat om
voor anderen te zorgen. Je kunt alleen maar weggeven aan
anderen, wat je aan jezelf geeft. Je kunt alleen maar liefde
geven aan anderen, als je liefde geeft aan jezelf. Je kunt een
ander alleen maar accepteren zoals hij is, als je jezelf accepteert, zoals jij bent. Stel bijvoorbeeld dat jij vindt dat je te
dik bent en jij accepteert dat niet van jezelf. Dan zul jij van
andere mensen met een soortgelijk postuur ook vinden dat
zij te dik zijn en hen erom veroordelen. Wanneer jij accepteert dat je dik bent, omdat dat nu eenmaal bij jou hoort,
dan pas kun je een ander dik mens ook accepteren.
Als je succesvol polyamoreus wilt leven, denk dan:
Ik zelf ben de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik neem een
unieke plek in bij mijn partner en deze unieke plek is zo bijzonder en waardevol voor ons allebei, dat relaties met anderen geen
bedreiging vormen voor onze relatie.

Strategie 2: Gedraag je respectvol
Wanneer je zelf in balans bent en de relaties met jouw partners zijn goed, dan zal de aandacht die jij aan jouw partners
geeft, in balans zijn. Wat betekent in balans? Dat iedere partner precies zo veel aandacht van jou krijgt, dat het voldoende
is om zich goed bij te voelen en wat voor jou goed voelt om
te geven. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om het feit
dat het voldoende is om je allebei goed bij te voelen. Dat je
voldoende in elkaar investeert zodat het goed is. Ooit heb ik
geleerd van een peuterspeelzaaljuf dat een kwartier per dag
echte aandacht voor een kind al voldoende is om een sterke,
levenslange band op te bouwen. En zo ervaar ik dat met man
en vriend ook. In de zomervakantie zag ik mijn vriend ruim
drie weken niet. We stuurden elkaar een paar sms’jes per dag
en belden af en toe met elkaar. Het was nu eenmaal zo dat we
allebei met ons eigen gezin op vakantie waren. En dan houden
we ons allebei graag bezig met ons eigen gezin. Onze band
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bleef gewoon. De liefde werd er niet minder van. Het weerzien
was des te leuker.
Sophia
Ik ben ook wel eens jaloers geweest toen Victor veel aandacht besteedde aan iemand. Maar dat is wel lang geleden. Dat komt omdat
wij ondanks onze drukke levens nog steeds veel tijd aan elkaar besteden. Dus wanneer hij tegenwoordig veel tijd aan iemand anders
besteedt, ben ik daar niet meer zo snel jaloers op. Ik breng zelf voldoende tijd met hem door. Ik kan er nu zelfs van genieten en vind het
leuk voor hem. En als Victor er op een bepaald moment niet voor mij
kan zijn, dan zorg ik in elk geval goed voor mezelf.

Marion
Ik was wel eens jaloers toen ik getrouwd was met Onur. Geestelijk hadden we een slechte band. Als hij wat lyrisch sprak over een ex dan
voelde ik dat in mijn buik. Dat voelde echt als een bedreiging. Paul
heeft mij altijd duidelijk laten voelen dat ik belangrijk voor hem ben
en dat hij veel van mij houdt. Ik ben bij Paul nooit jaloers geweest.

Laat je niet meeslepen door jouw verliefdheid, waardoor jouw
eerste partner minder aandacht krijgt dan hij nodig heeft.
Vermijd een voorkeursbehandeling voor een van jouw partners, omdat je toevallig met hem bent getrouwd en samen drie
kinderen hebt.
Loes
Wij konden regelmatig vreselijk lachen met zijn allen. Zoals een keer
met zijn vijven in de tent: ‘Trustie trustie, slaapskie, slaapskie.’ We
lagen met zijn drieën hand in hand en ik zei: ‘Man één, slaap jij al?’ Ik
kreeg geen antwoord. ‘Man twee, slaap jij al?’ Na vijf minuten kwam
de vraag: ‘Wie is man één dan?’Ik antwoordde: ‘Wie heeft hier de oudste rechten?’ Op een speelse manier kwam toen aan de orde wat we
niet durfden te bespreken. Want Richard had duidelijk een houding
van: ‘Ik was hier het eerst!’ Ik reageerde met: ‘Jij was hier het eerst.
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En daarom heb je recht op eerlijkheid en openheid. Maar toch niet
het alleenrecht op mijn liefde? Moet ik daarom van jou houden en
zeggen dat jij de enige bent? Terwijl mijn hart nu zo openstaat voor
Siebo? Dat zou toch niet kloppen? Dat kun je me toch niet afdwingen?’
Waarop Richard antwoordde: ‘Nee, natuurlijk niet. Maar ik wil eigenlijk
toch wel graag die plek hebben.’

Behandel al jouw geliefden met gelijk respect. Door de aandacht voor al jouw partners in balans te houden en duidelijk te
zijn over wat ze van jou mogen verwachten, kun je gevoelens
van jaloezie verminderen of wegnemen. Laat al jouw partners
voelen dat ze belangrijk voor je zijn. Vermijd dat een partner
het gevoel krijgt dat er voor hem pas een plekje in jouw leven
is, wanneer al het andere zijn plekje heeft gekregen. Liefde is
een keuze en liefhebben een werkwoord. Wees duidelijk met
woorden en daden dat jij ervoor kiest om twee geliefden een
echte, eigen plek in jouw leven te geven. Anders werkt het op
den duur gewoon niet.
Loes
Ik hoorde steeds vaker het zinnetje: ‘Maar Kristel heeft daar wel
moeite mee.’ Met oud en nieuw leek het alsof hij toestemming had
gekregen om dat met mij te vieren. Siebo deed voorkomen dat Kristel
dacht dat Siebo en ik gewoon vrienden waren. Niets meer en niets
minder. Ik voelde me verloochend door hem. Op een gegeven moment
had ik er genoeg van. Ik zei: ‘Ga maar, kies maar voor haar. Als je ooit
weer een plekje hebt voor mij, dan merk ik het wel. Hier komen wij zo
niet uit. Ik voel me afgedankt door jou.’ Dat was in zijn optiek natuurlijk niet waar. Maar ik begon wantrouwen te voelen. Ik voelde me zijn
verzorger. En dat deed voor mijn gevoel geen recht aan de plek die
ik dacht dat ik had en wilde hebben. Ook in de toekomst. Siebo communiceerde steeds vaker naar mij in de trant van: ‘Jij krijgt alleen
een plek als het mag…’ Ik wist niet of ik op die basis met hem verder
wilde. Ik wilde niet gedoogd worden. Of als het uitkomt.
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Als jouw partner last heeft van jaloezie, luister dan goed naar
hem (of haar). Wat voelt hij? Geef de ruimte om een emotie te
uiten. Wees open tegen jouw partner, maar val jouw partner
niet aan en veroordeel hem niet.
Katja, Willem en Hans
Katja: Voor mij is het gemakkelijk. Ik hou van Willem en ik hou van
Hans. Ik weet dat gewoon, ik voel dat. Maar Willem voelt dat niet. Hij
heeft daarin gewoon bevestiging nodig.

Strategie 3: Volg het tempo van de langzaamste
Respectvol omgaan met elkaar betekent dat je elkaar de kans
geeft om vertrouwd te raken met de situatie. Soms is er tijd nodig
om te wennen. Volg in principe het tempo van de langzaamste.
Isabel
Op een gegeven moment kreeg ik met Michel de behoefte om onze
enorme verbondenheid ook via seks te uiten. Dat was nieuw. Robert
en ik wisten dat we emotioneel of fysiek met iemand anders verbonden konden zijn. Maar met Michel was de verbinding emotioneel én
fysiek. We vroegen ons af of dat nu een bedreiging was voor wat wij
samen hadden. Robert had er veel moeite mee. In die tijd kwam ik al
zoekende op het polyamorie forum terecht.
Michel was getrouwd en had ook kinderen. Hij was huisman en ik was
in die tijd huisvrouw. Onze kinderen waren net naar de kleuterschool.
We konden elkaar dus overdag gemakkelijk ontmoeten. Michel had
ook een open relatie, maar dat ging alleen om de lust. Hij viel normaal
gesproken op strakke dames in mooie lingerie. Ik paste niet in dat
plaatje. Zijn vrouw reageerde met: ‘Wat doet zíj hier! Wat heb je met
háár! De lust kan het niet zijn…’ Robert reageerde heel erg vanuit
zijn angst: ‘Dit wíl ik niet!’ Waarop ik weer reageerde met: ‘Jij hoeft
mij niet te gaan vertellen wat ik allemaal wel en niet mag.’ Ik was razend! Het heeft wel even geduurd, voordat ik in de gaten kreeg dat
hij heel primair vanuit angst reageerde. Toen was het: ‘Robert als je
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nou zegt “Ik ben hier heel erg bang voor”, dan kan ik daar rekening
mee houden. Dat doe ik uit liefde. Ik hou toch van jou, lieverd! Wat wij
hebben blijft toch gewoon.’
Maar toen hij in eerste instantie zei: ‘Dit mag jij niet want jij bent mijn
vrouw’ werkte het bij mij niet. Het kostte twee weken met heftige
emoties voordat we hier gewoon over konden praten. ‘Wat vind je
dan zo bedreigend?’ Tja, toch wel de heftigheid van de relatie en
dat we elkaar zo vaak zagen. Daarvoor had ik ook vrienden. Ik ondernam activiteiten met hen waar Robert niets aan vond. We gingen
naar ﬁlms die hij niet leuk vond. Of naar zo’n echte jaren ’80 disco. We
zoenden ook wel eens. Robert voelde zich nooit bedreigd. Maar wat
ik met Michel deelde, leek op wat ik met hem deelde. En toen kwamen
er vragen als: Is het beter? Raak ik je kwijt?
Robert moest gewoon ervaren dat het tussen ons goed bleef. Robert
en ik hadden nog steeds evenveel seks en op dezelfde manier. We
deelden de intieme dingen zoals we dat altijd deden. Ik had dezelfde
hoeveelheid tijd voor hem. Ik heb een tijdje het contact met Michel
geminderd, omdat Robert het niet trok. Uiteindelijk ging het uit, omdat Michel begon te pushen. Ik wilde Robert graag de tijd geven om
te wennen, maar Michel respecteerde dat niet. Hij zocht contact met
Robert en zei: ‘Ik heb ook behoefte aan contact met Isabel. Je moet nu
maar eens weten dat ik geen bedreiging ben.’ Toen hield het op voor
mij. Ik wilde niet gepusht worden. Toen Michel in de gaten kreeg dat
pushen niet werkte, probeerde hij me te manipuleren. Hij ging op mijn
gevoel spelen en zielig doen. Tja, toen barstte het gewoon. Dat was
jammer. Ik was daar heel verdrietig over. Ik had iets moois met Michel
en had graag een weg gevonden. We hadden een soort drakenei. Je
weet dat er iets bijzonders in zit. Ik heb echt het gevoel dat hij dat ei
kapot heeft gemaakt omdat hij nú wilde weten wat er in dat ei zat. Er
kwam zo’n prematuur draakje uit dat niet levensvatbaar was. Soms
weet je gewoon dat iets prachtig gaat worden. Maar alles in de natuur heeft zijn tijd nodig. Ida Gerhardt heeft er een prachtig gedicht
over geschreven:
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Gij moet het eenzaam laten
Het zaad dat ligt te slapen
En dat al kiem gaat maken
Dit eersteling bewegen
Van leven binnen leven
Vermijd het te genaken
Laat het stil in zijn waarde
Zaad in de donkere aarde
En het zal groen ontwaken
Van hieruit leef ik. Je hebt een zaadje in handen en je hoeft het alleen
maar te verzorgen en aandacht en liefde te geven. En tijd. Toen het
voorbij was met Michel was Robert heel lief voor me. Hij vond het erg
voor me en heeft me getroost. Dat was heel mooi.

Vertrouwen is de basis van elke liefdesrelatie. Vertrouwen
bouw je op door je te houden aan afspraken en door te laten
zien dat jij je niet laat leiden door de stofjes die jouw lichaam
aanmaakt als je verliefd bent. Door afspraken te maken over
het tempo laat je aan je partner zien dat je zijn gevoelens respecteert en jezelf onder controle hebt.
Lara
’s Avonds zoende ik Bastijn voor het eerst. De volgende dag wilde ik
Bastijn het liefst meteen weer zien. Maar Justin vond dat te moeilijk:
‘Ik moet eerst heel goed voelen wat ik ervan vind dat jij met een andere jongen hebt gezoend. Ik kan je niet meteen helemaal loslaten.’ Ik
vond dat natuurlijk jammer. Over twee weken mocht ik weer met hem
afspreken. Ik mocht niet zoenen en alleen in een openbare gelegenheid
afspreken. Ik dacht: Dat kan ik niet! Dat trek ik echt niet! Twee weken
wachten! Maar ik vond het wel zo eerlijk om niet meteen alles te willen.
Ik was zo blij dat Justin mij toch een pink gaf. Ik geloof niet in ‘voor wat
hoort wat’. Je krijgt iets. Jouw partner geeft je iets wat voor hem heel
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moeilijk is. Dus ik wachtte. Ondertussen liet ik Justin op een wat grappige
meisjesmanier merken dat ik Bastijn eigenlijk graag eerder wilde zien.
Na een week zei Justin: ‘Oké, ga maar wat drinken samen.’ Zo is het
een beetje gegroeid. We zijn begonnen met een hele waslijst aan regels. We mochten zoenen, maar alleen in openbare gelegenheden. Zo
konden we niet te ver gaan, want we mochten niet met elkaar naar
bed. Ik mocht in het begin niet bij hem thuis komen. Ik mocht geen cadeautjes ontvangen, terwijl Bastijn heel graag dingen voor me wilde
kopen. Ik had al een ketting gekregen van Bastijn. Wanneer ik met
Justin uitging, mocht ik deze ketting niet dragen, want die hoorde bij
Bastijn. Zelfs om zo’n stom cadeautje waren dus regeltjes. Als Bastijn
mij ophaalde, bleef hij altijd om het hoekje op mij wachten. Hij mocht
niet voor de deur staan.
Justin zat er in het begin ook mee dat mijn nieuwe vriend een succesvol eigen bedrijf had en daardoor redelijk gefortuneerd was. Hij reed
bijvoorbeeld in een Aston Martin. Maar omdat de verschillen tussen
Justin en Bastijn zo groot waren, voelde het voor Justin weer minder
bedreigend. Verder was het een voordeel dat Justin hem goed kende.
Hij wist dat het een serieuze jongen was. Justin liet in de loop van
de tijd steeds meer regels vallen. Elke week werden er regels weggestreept en dat vond ik heel erg ﬁjn.

Je kunt pas iets samen doen als je het allebei wilt. Als een van
de twee er nog niet aan toe is dan kun je dat alleen maar respecteren.
Katja, Willem en Hans
Katja: Afgelopen oktober zijn we met het gezin drie weken op vakantie geweest. Ik had aan Hans gevraagd of hij meeging. Maar Hans
wilde niet. Dat veroorzaakte een ﬂink aantal ruzies. Op zich begreep
ik wel dat Hans er als vrijgezel niets aan vond om met een koppel en
een paar kinderen drie weken lang in een camper rond te trekken.
Hans: Maar dat was niet de reden waarom ik niet wilde. Het was op
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dat moment gewoon nog niet het juiste moment om bij jullie te zijn.
Katja: Maar ik vond van wel.
Willem: Op dat moment wilde ik het liever niet. Maar als Hans had mee
gewild, dan had ik dat goed gevonden.
Hans: Ik heb helemaal geen problemen met Willem. Hij is inmiddels
mijn beste vriend en wij delen dezelfde vriendin samen. Maar ik denk
echt dat het gaat ontploffen als we te snel gaan. Stapje voor stapje
vooruit nemen, soms twee stapjes achteruit, is voor mij de enige manier om dit te laten werken. Rustig opbouwen.
Katja: Ik ben gewoon héél ongeduldig en Hans is héél verstandig.

Soms heeft een van de partners niet duidelijk uitgesproken dat
het tempo te hoog is. Vroeg of laat komt dat er toch een keer
uit.
Loes
Richard was de langzaamste. Hij had veel moeite met de hele integratie van Siebo. Ik zei altijd tegen Richard: ‘Je moet het wel blijven
zeggen. Je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn!’ Op een gegeven
moment gebeurde dat ook. Elke maandag, nadat Siebo een weekend bij ons was geweest, had Richard een moeilijke bui. Wij hadden
nooit ruzies. Wij discussieerden als we een meningsverschil hadden. Maar nu was Richard kwaad! Hij smeet met deuren. Ik had in
Richards werkkamer een bed neergezet voor Siebo, zodat hij altijd
kon blijven slapen. Pas na een jaar liet Richard merken dat hij daar
moeite mee had: ‘Hij heeft de sleutel van mijn huis. Zijn ﬁets staat
hier in de schuur. Zijn kleren liggen hierboven en hij heeft een
eigen kamer. Ik vind het even genoeg. Dan nog iets… Hij slaapt op
míjn kamer!’

Soms gaat de langzaamste zo langzaam dat het voor de anderen niet acceptabel is. Iemand kan met woorden aangeven
dat hij een nieuwe situatie wil accepteren, maar het diep in
zijn hart niet willen. Onbewust wordt dan een verandering
tegengehouden. Dan kun je lang wachten, maar de acceptatie
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komt gewoon niet. Als je te veel rekening houdt met de langzaamste dan loop je het risico dat er op een gegeven moment
een bom aan onderdrukte gevoelens ontploft. Soms krijg je
iets juist voor elkaar door net een beetje sneller te gaan dan
de langzaamste aangeeft. Blijf heel erg goed luisteren naar je
hart, blijf nadenken en volg je eigen pad. Verloochen jezelf
niet, als het echt essentieel voor jou is. Want je komt jezelf
weer opnieuw tegen. Maak een weloverwogen keuze om iets
niet te doen of om door te zetten.

Strategie 4: Maak afspraken om jaloezie te voorkomen
Een andere manier om met jaloezie om te gaan, is om ervoor
te zorgen dat er geen situatie ontstaat die triggert tot jaloezie.
Maak afspraken om een situatie te voorkomen en hou je aan de
afspraken. Vaak blijkt dat afspraken na verloop van tijd minder
nodig zijn, omdat er voldoende vertrouwen is opgebouwd.
Katja, Willem en Hans
Katja: Nu we afspraken hebben gemaakt over wanneer we elkaar
zien, zijn de botsingen minder heftig. Ik realiseer me dat Hans in een
moeilijke situatie zit. Hij vindt mij leuk, maar ik kan nooit samen met
hem op vakantie, zoals hij dat gewend was met Nicoline. Daar word ik
onzeker van. Hans vindt vakantie heel belangrijk. Hij heeft met Nicoline twee jaar lang de wereld rondgeﬁetst. Ik heb mijn gezin en mijn
werk, dus ik kan dat niet. Ook door de week is het een hele uitdaging
om tijd voor elkaar te vinden. Hans woont 80 kilometer bij ons vandaan. Hij werkt vijf dagen in de week en heeft een eigen huishouding.
En als hij hier komt in het weekend draait mijn gezin ook gewoon door.
We hebben dus weinig kwaliteitstijd samen. We hebben nu afgesproken dat Hans een vaste avond in de week en een dag in het weekend
hier komt. Maar kom niet aan die afspraak...
Willem: Toen Nicolines avond een keer verschoven werd naar de
avond die normaal gesproken voor Katja is, brak de hel los.
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Katja: Dat gebeurde zonder overleg met mij. Het werd mij gewoon medegedeeld. Dat voelde niet respectvol. Ik vind het heel vervelend als
Hans mij mededeelt dat hij andere afspraken heeft op onze avond.
Als Nicoline daar de reden van is, dan ligt dat voor mij extra gevoelig.
Normaal gesproken maakt het mij niet uit als hij Nicoline ’s avonds
ontmoet. Ik heb er zelfs geen problemen mee dat ze soms nog in één
bed slapen.

Een effectieve manier om jaloezie draaglijk te maken is om
jouw partner een zekere macht te geven over een situatie die
hij moeilijk vindt. Spreek af dat hij mag ingrijpen, wanneer
het hem te veel wordt. Vaak is het al voldoende om te weten
dat ingrijpen mogelijk is. Bespreek dit vooraf met alle betrokkenen.
Marion
Toen ik zo’n drie jaar een relatie had met Paul werd ik heel erg verliefd op een andere man. Daar had Paul moeite mee. Ik zat in die periode vaak naast hem op de bank met mijn hoofd bij die ander. Dat was
pijnlijk en lastig. Ik wilde dat wel uitschakelen, maar dat lukte me niet.
Paul sprak het uit. Hij had het er moeilijk mee. Ik had een keer een afspraak met die jongen, Marcel. Hij vertrok om halftwee. Daarna had ik
een huilende Paul aan de telefoon. Hij zei dat hij het niet meer aankon
en niet meer wilde. Ik werd verscheurd. Maar wij hadden de afspraak
dat we elkaars vrienden wilden zijn en niet elkaars bezit. Paul vond
ook van zichzelf dat hij mij dit moest gunnen. Hij was heel bang dat hij
mij ging verliezen aan Marcel. Het was een heel mooie jongen.
Paul vroeg aan mij: ‘Stel dat ik er echt niet meer tegen kan, ben je dan
bereid om deze jongen voor mij op te geven?’ Ik vond dat een verkeerde vraag. Wij zijn onze relatie met elkaar aangegaan in de wetenschap dat we elkaar zouden vrijlaten en dat we een manier zouden
vinden om problemen op te lossen. Ik was eindelijk zover dat ik mezelf
deze vrijheid kon geven. Als ik dit nu moest opgeven, dan voelde ik
me niet meer vrij. Alsof ik een stukje van mezelf opgaf. Wij moesten er
gewoon uitkomen. Ik reageerde dus met: ‘We gaan een manier zoeken,
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waarop jij er wel mee kan omgaan.’ Ik heb toch ook moeten wennen
aan zijn mannen? Maar we kwamen hier niet goed uit.
We spraken af, dat ik Marcel één keer per drie weken zou ontmoeten.
Dat was weinig, maar ik kon daarmee leven omdat ik zag dat Paul er
zo veel verdriet van had. Dat deed mij ook pijn. Er moest dus voor
mezelf ook een bepaalde balans zijn.
We maakten nog een afspraak die ons hielp. Paul mocht bellen als
hij het niet zou trekken terwijl ik met Marcel een avond doorbracht.
Dan zou ik Marcel naar huis sturen. Marcel had deze afspraak ook
met zijn vriendin. Bij hen heeft het altijd goed geholpen. Ze hebben
elkaar nooit gebeld. Maar het feit dat je die macht hebt, geeft al zo
veel ruimte dat je het kunt laten gebeuren. Dat was bij Paul en mij ook
zo. In de praktijk is het nooit voorgekomen.
Op een gegeven moment heb ik de relatie met Marcel weer beëindigd. Dat had niets te maken met Paul, maar er waren allerlei kleine
dingetjes, waardoor ik mij niet gelukkig voelde in deze relatie. Paul
was enorm opgelucht dat het voorbij was. Als ik nog eens zo heel
erg verliefd word, dan moeten Paul en ik hiermee opnieuw aan de
slag.

Strategie 5: Ontvang jaloezie als geschenk om jezelf te
ontwikkelen
Jaloezie is een geschenk, want jaloezie geeft je de kans om te
groeien als mens 31. Jaloezie wijst op verlangens die je tijdens
je leven hebt leren onderdrukken. Je hebt een wens leren onderdrukken en daardoor ben je jezelf niet.
Onder jaloezie kunnen verschillende onvervulde verlangens
liggen. Geef ruimte aan jaloezie. Probeer de boodschap die
jaloezie jou probeert over te brengen, te herkennen. Je mag
jezelf zijn. Je mag boos zijn. Je mag angst voelen. Je mag bang
zijn voor wat de omgeving van je vindt en je mag jaloers zijn.
Je móét zelfs jaloers zijn, anders kun je niet ontdekken welk
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verlangen jij onderdrukt. Wat sta jij jezelf niet toe? Wat voel
je precies? Wat betekent dit voor jou? Vergroot het gevoel
maar uit. Probeer ervan te genieten.
Katja, Willem en Hans
Katja: Willem had behoorlijk last van jaloezie en we konden er maar
geen vinger op leggen. We praatten veel en zochten lange tijd naar
de oorzaak. We vonden altijd wel iets onbestemds, maar toch niet
precies datgene wat het nou echt moeilijk maakte.
Tijdens een van onze banksessies zei ik tegen Willem: ‘Stel dat we
maar één kind hebben van een jaar of acht. En ik raak zwanger van
een tweede kindje. En mijn eerste kind zegt: “Hé, ho stop! Ik wil dat
je alleen van mij houdt. Ik wil dat tweede kindje niet. Ik ben jouw
kindje en jij mag alleen van mij houden. Ik vind dat jij abortus moet
plegen.” Als ik dan zeg: “Tja, als jij dat zo belangrijk vindt, dan doe
ik dat”, dan zal ik naderhand dat eerste kindje verwijten dat ik geen
tweede kindje heb. Plotseling reageerde Willem heel emotioneel: ‘Ik
wilde helemaal geen broertje!’
Willem: Ik zat helemaal in de situatie. Ik voelde me helemaal dat kindje van acht. Ik wilde dat unieke niet opgeven. Ik wilde dat helemaal
niet kunnen. Vanaf het moment dat ik besefte dat ik eigenlijk uniek
wilde zijn, is het beter met me gegaan. Ik denk, omdat ik die emotie
op dat moment ook echt helemaal heb doorleefd. Daarna hield ik het
gevoel dat ik uniek ben. Ik wist dat eigenlijk wel, maar er is toch een
verschil tussen iets rationeel weten en iets echt helemaal weten, voelen en accepteren. Ik had veel bevestiging nodig. Maar woorden en
zelfs gedrag van anderen waren tot die tijd niet voldoende om mij te
bevestigen in mijn uniek zijn. Ik was onzeker over mijzelf. Daar moest
ik zelf mee zien af te rekenen. Toen we dit rollenspel speelden, kwam
het er plotseling heel spontaan en heel emotioneel uit.
Katja: We hebben op dat moment echt ontzettend zitten huilen samen.
Willem: Vanaf dit ‘broertje incident’ is het beter gegaan met mij. Af en
toe voel ik nog steekjes of heb ik herinneringen die het soms moeilijk
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maken. Met name herinneringen aan de periode toen het allemaal
begon. Maar nu kan ik er goed naar luisteren.
Katja: Ik mag toch niet van Willem verwachten dat het geen pijn doet?
Ik zou dat zelf waarschijnlijk ook hebben. Ik kan wel denken dat ik
het kan. Maar je weet het pas als je het zelf ervaart. Het heeft er ook
mee te maken of je op zo’n moment zelf goed in je vel zit.

Jaloezie biedt de mogelijkheid om te komen tot een beter begrip van jezelf. Jaloezie zit in jou, niet in de relatie of in jouw
partner. Jouw partner is in een bepaalde situatie slechts de
trigger die de jaloezie in jou aanwakkert. Je hebt een wens en
die wens is geheim, want jij staat jezelf die wens niet toe. Plotseling kom je iemand tegen die het gewoon doet. De jaloezie
die je dan voelt, triggert jouw onderdrukte verlangen.
Een manier om te ontdekken welke onderdrukte verlangens jij
hebt, is door een geleide visualisatie te doen. Doe het samen
met iemand die jou kan begeleiden en opvangen. Iemand die
jij vertrouwt en bij wie je je veilig voelt. Je kunt denken aan
een heel goede vriend of vriendin. Een coach of therapeut, die
bekend is met deze manier van werken, kan jou hier op een
professionele manier in begeleiden. Jouw begeleider bewaakt
het overzicht van de emoties.
Je visualiseert een situatie waarin jij je heel jaloers voelt. Je
beschrijft hardop de situatie en je kijkt daarbij als het ware
naar jouw eigen film. Wat denk je op welk moment? Welke gevoelens en emoties komen omhoog bij welke gebeurtenis? Wat
is de boodschap? Wat doet die ander, wat jij ook graag wilt,
maar wat je van jezelf niet mag? Wat onderdruk je? Tijdens de
visualisatie kun je even stoppen om gevoelens te verwoorden,
te uiten of op te laten schrijven. Daarna ga je weer verder. Na
afloop bekijk je welke emoties je had en welke boodschap eronder ligt. Deze oefening helpt om onderdrukte verlangens, die
je in een specifieke situatie voelt, zichtbaar te maken.
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Ben jij jaloers, omdat jouw partner seks met een ander heeft?
Voel je pijn, omdat hij tijd besteedt aan intiem zijn met iemand
anders? Terwijl jij graag zou willen dat hij eens boodschappen
met jou gaat doen? Dan is het onderdrukte verlangen dat jij
aandacht wilt. Voel je pijn, omdat hij zich zo ongeremd gedraagt? Dan is de boodschap dat jij van jezelf niet ongeremd
mag zijn. Dit betekent dat jij jezelf mag toestaan om seksueel
uit de band te springen. Sta jezelf toe om aandacht te vragen.
Sta jezelf toe om ongeremd te zijn. Probeer je grenzen stapje
voor stapje te verleggen. Misschien wil je eigenlijk diep in je
hart zelf ook een tweede liefdespartner, maar ben je zo geconditioneerd door jouw opvoeding dat je het jezelf niet toestaat.
Gun het jezelf. Wees jezelf.
Toen Peter een keer een gezellige avond had beleefd door met
vrouw en vrienden naar de bioscoop te gaan, voelde ik jaloezie. Ik dacht: Dat wil ik ook! Peter had in die periode weinig
tijd voor mij. Ik heb lang gedacht, dat ik jaloers was, omdat ik
graag een avond met hem uit wilde. Marinus Knoope31 leerde
me dat ik jaloers was omdat ik een bepaald verlangen onderdrukte. De jaloezie was een teken dat Peter blijkbaar iets deed
wat ik ook graag wilde doen, maar waaraan ik onvoldoende
toegaf. Plotseling wist ik het. Mijn verlangen was dat ik graag
meer lol wilde maken in het leven. Ik wilde vaker stappen en
uitgaan. Genieten van het leven. Denkend aan mijn visie op
‘verantwoordelijk zijn voor jouw eigen geluk’ besefte ik dat ik
zonder Peter ook heel goed meer lol kon maken.
Voel je angst om verlaten te worden? Je bent bang, dus is het
spannend. Dat is heel realistisch, want je bent bang dat jouw
partner je verlaat. In de achtbaan is het ook spannend. Maar
als je gilt, dan heb je plezier! Een partner kan je altijd verlaten. Als je daar niet tegen kunt, dan kun je maar beter geen
partner nemen. Wat je moet doen, is jouw angst toelaten. Stel
je de situatie voor dat jouw partner wegloopt. Want misschien
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loopt hij morgen wel weg. Voel de spanning. Doorleef jouw
angst. Het is een avontuur! Speel het avontuur en ga de uitdaging aan om verlaten te worden. Angst is een overlevingsmechanisme. Als je jouw angst toelaat dan ontwikkel je alertheid.
Voel je angst om buitengesloten te worden? Ben je bijvoorbeeld
bang dat jouw vrienden niets meer van jou willen weten als jij
vertelt dat jij twee geliefden hebt? Dan is de boodschap dat je een
individu bent én deel bent van het geheel. Blijkbaar voel jij je onvoldoende deel van het geheel. Ga het avontuur aan om je deel
van het geheel te voelen. Laat je beoordelen. Ga die confrontatie
aan. Als je die beoordeling toelaat, dan voel je dat je deel bent
van het geheel. Beoordeling laat je voelen dat je verbonden bent.
Kennelijk ben je te geïsoleerd. Voel dat je erbij hoort.
Een voorwaarde om op wat voor manier dan ook met jaloezie
aan de slag te gaan, is dat je het zelf wilt. Kunnen begint namelijk met écht willen. Jouw partner mag nooit van jou verwachten dat jij ermee aan de slag gaat. Jij moet dit zelf willen
en er zelf voor kiezen. Jouw partner kan je hooguit stimuleren
en ondersteunen. Want als jij diep in je hart eigenlijk geen
polyamorie wil, dan bestaat de kans dat je, onbewust, in de pijn
van de jaloezie blijft hangen. Er is onvoldoende motivatie om
iets te doen aan dit nare gevoel van pijn.
Krijg je het voor elkaar om je geheime verlangens zichtbaar
te maken, voor jezelf op te komen en toe te geven aan jouw
verlangens, dan ben je weer in balans. Je bent nu meer jezelf,
want je hebt blokkades uit de weg geruimd. Dat is zowel voor
jou als voor je omgeving prettig.
Sophia
Als ik jaloers ben dan geef ik Victor niet uit volle borst de ruimte om
de dingen te doen die hij graag wil doen. Daar heeft hij last van. Als
ik last heb van jaloezie, dan is mijn oplossing te kijken naar wat ík
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ervan kan leren. Het is niet de taak van mijn partner om mijn nare
gevoel weg te halen, maar het is míjn taak. Ik krijg de kans om verder
te komen met mijn afhankelijkheid en jaloezie. Een partner die blijft
groeien, geeft mij de kans om ook te groeien, omdat hij me steeds met
nieuwe situaties en nieuwe gevoelens in aanraking brengt.

VAN JALOERS NAAR JALIEF
Het jaliefgevoel is een euforisch vreugdegevoel dat je voelt
wanneer je echt blij bent over het geluk van iemand anders.
Wanneer je zelf in balans bent en je ziet dat jouw partner geniet met een andere geliefde, dan kun je bij polyamorie het
jaliefgevoel ervaren. Uit liefde voel je een enorme blijdschap
voor hem of haar. Je voelt je jalief. Het jaliefgevoel is een vertaling van de Engelse term ‘compersion’. Deze term komt oorspronkelijk uit de Keristan commune in San Francisco.
Jalief is de tegenhanger van jaloers. Bij jaloezie veroorzaakt
een onderdrukt verlangen het gevoel van pijn. Bij het jaliefgevoel veroorzaakt het vervullen van verlangens van iemand
anders het euforisch vreugdegevoel.
Sophia
Het jaliefgevoel is voor mij wat liefde inhoudt. Liefde is voor mij
zijn geluk net zo belangrijk vinden als het geluk van mezelf. Deze
deﬁnitie van de liefde heb ik al jaren geleden verzonnen en hij
geldt nog steeds voor mij. Als Victor geniet, geniet ik ook. Als ik
Victor na een weekend feesten helemaal blij zie thuiskomen, dan
ervaar ik echt een geluksgevoel! Ik ben er trots op dat hij het
ook voor elkaar krijgt. Ik vind dat wij het goed doen, omdat wij
op deze manier allebei gelukkig kunnen zijn! Wij delen de meerwaarde samen. Als we dat niet meer kunnen, dan is er geen liefde
meer. Als wij op zondagavond thuiskomen en we hebben allebei
een geweldig weekend gehad, dan is er ook weer zo veel te bespreken en te vertellen, dan is er weer zo veel adrenaline. Dat is
gewoon feest!
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Het jaliefgevoel bereik je niet zomaar. Polyamorie bewerkstelligt bij jou een groeiproces en het jaliefgevoel is een soort
ultiem gevoel wat je kunt bereiken, wanneer je voldoende gegroeid bent en wijs geworden bent.
Katja, Willem en Hans
Willem: Een voorwaarde om mij jalief te voelen, is dat ik zelf lekker in
mijn vel zit. Dan kan ik er echt van genieten dat Katja blij is, omdat
Hans komt of omdat ze bij Hans is geweest. In het begin had ze die
heel felle eerste verliefdheid. Soms was dat heel moeilijk om te zien,
maar andere keren was het ook heel mooi om te zien. Op momenten
dat ik het zelf moeilijk had met de situatie, was ik niet in staat om mij
jalief te voelen.

Wanneer het gevoel van liefde samengaat met het gevoel van
seksuele extase dan is het jaliefgevoel zo’n intens vreugdegevoel! Je weet pas dat het mogelijk is om je zo te voelen als je
het zelf ervaart.
Marion
Paul en ik hebben een gezamenlijke vriendin, Tiny, met wie we frequent e-mailcontact hebben. We delen veel met elkaar. De mails gaan
heel diep. Ongeveer twee keer per jaar brengen we een nacht met
zijn drieën door. We zien haar niet zo vaak, omdat haar vriendin er
wat moeite mee heeft. Een keer lag Tiny bij ons in bed en ging ik douchen. Toen ik terugkwam, waren Tiny en Paul innig met elkaar bezig.
Er ging echt zo’n golfje door mijn lijf: Ah wat geweldig dat zij zo van
elkaar kunnen genieten! Je gunt je liefje gewoon het allerbeste en
het allermooiste. Als je dan ziet dat hij dit kan delen met haar, dan
vind ik dat heel ﬁjn. Als je echt van iemand houdt, dan wil je graag
dat hij gelukkig is.
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Hoofdstuk 7

Negen bijzondere levensverhalen

LINDA (42)
Linda krijgt op haar zestiende verkering met de twintigjarige
Dave. Zij kent hem al vanaf haar kleuterperiode. Na drie jaar
trouwen ze. Jarenlang genieten ze volop van het leven en reizen de hele wereld over.
Als Linda 38 is, zitten ze met een dilemma. Zij wil graag een
kindje, maar Dave niet. Dave ziet hoe ongelukkig Linda zich
daarbij voelt en besluit uiteindelijk om voor kinderen te gaan.
In die periode ontmoet Linda de 39-jarige Samantha. Het is
liefde op het eerste gezicht. Linda weet meteen: Ik wil haar
niet meer kwijt. Met haar wil ik verder! Ze voelt dat er tussen
hen meer is dan een normale band. Het is een soort herkenning. Het is vreemd en onverklaarbaar, maar het voelt meteen
vertrouwd met Samantha. En ze kent haar nauwelijks!
Vlak nadat ze Samantha heeft leren kennen, krijgt Linda de
uitslag dat ze zwanger is. Als er iets is wat Samantha niet
ambieert in haar leven dan zijn het wel kinderen! Linda wil
dolgraag met Dave en Samantha verder door het leven. Dave
vindt het allemaal goed, als Linda maar gelukkig is. Maar het
duurt nog zo’n negen maanden, voordat Samantha ook beseft
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wat zij voelt voor Linda. Dave ziet dat Linda ontzettend gelukkig is met Samantha. Tussen Samantha en Dave ontstaan
langzamerhand ook liefdesgevoelens.
Dan komt Samantha met het voorstel: ‘Het zou praktisch zijn,
als jullie bij mij komen wonen. Ik heb hier alle ruimte voor
jullie.’ Ze proberen het een tijdje uit. Dave en Linda weten
al snel dat ze voor samenwonen met Samantha willen gaan.
Samantha is voorzichtig. Vlak voordat Linda gaat bevallen,
geeft Samantha aan dat ze een beslissing gaat nemen. Linda
moet er niet aan denken dat ze nooit meer samen zal zijn met
Samantha. Dan is het zover. Samantha komt binnen en lacht:
‘Ik heb besloten om met jullie te gaan samenwonen.’
Linda bevalt van Danny. Voor de notaris laten ze alles goed
vastleggen. Als Dave en Linda overlijden, blijft Danny gewoon bij Samantha wonen. De familie heeft geen aanspraak
op hem. Helaas kun je in Nederland niet met zijn drieën trouwen, anders zouden ze dat zeker doen. Als symbool van hun
verbintenis laten ze drie trouwringetjes, die in elkaar lopen, op
een intieme plek tatoeëren.
Af en toe is het best uitdagend om met zijn drieën samen te
wonen. Samantha heeft lang alleen gewoond. Plotseling komen er twee volwassenen en een baby bij. Dave en Linda hebben van die standaardregeltjes om het leven soepel te laten
verlopen. Samantha is dat niet gewend. Met zijn drieën wonen
betekent rekening houden met elkaar.
Linda zorgt normaal gesproken voor Danny. Als Linda werkt
zorgt een van de andere twee voor hem.
Samantha is een heel ander type dan Dave. Samantha begrijpt Linda sneller verkeerd, dus verwoordt Linda de dingen
zorgvuldiger tegen Samantha. Verder houdt Samantha niet
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van verjaardagsfeestjes. Linda en Dave gaan daarom meestal
samen. Samantha stuurt ook nooit verjaardagskaarten. Tegenwoordig stuurt Linda verjaardagskaarten uit Samantha’s
naam naar haar kennissen. Samantha is een echte sportvrouw.
Zij golft en heeft dat ook op hoog niveau gedaan. Zij besteedt
nog steeds veel uren per week aan golf. Danny is nu drie en
Samantha is vreselijk trots op hem. Ze heeft toekomstplannen
om hem te leren presteren in het golfen.
Dave zegt altijd als iemand hem complimenten geeft over zijn
leven met zijn twee vrouwen: ‘Het kan dan wel de droom zijn
van elke man, maar je moest eens weten hoe vermoeiend het
is, twee vrouwen.’
Toen Linda voor Dave koos dacht ze niet: Er moet nog iemand bij. Het is gewoon zo gelopen. Het kwam op haar pad
en ze dacht: Waarom niet? Als Linda, Dave en Samantha over
hun verleden praten, dan lijkt het net alsof ze elkaar al eerder
hadden kunnen ontmoeten. Een paar keer liepen ze elkaar net
mis. Zo ging Samantha bijvoorbeeld bijna naar dezelfde middelbare school als Dave. Op het laatste ogenblik werd gekozen
voor een andere school. Linda denkt dat haar huwelijk met
Dave al vanaf het begin open heeft gestaan voor Samantha:
‘Dat is het enige wat ik jammer vind. Dat we elkaar niet eerder
hebben leren kennen!’

LARA (24)
Lara is veertien en David is vijftien wanneer ze voor het eerst
met elkaar naar bed gaan. Ze zijn smoorverliefd. Na een jaar
voelt het erg serieus. David vindt zichzelf nog te jong voor
een serieuze relatie en zegt: ‘Laten we tijdelijk uit elkaar gaan
en eerst wat meer ervaring opdoen.’ Lara vertrouwt hem niet
helemaal. Ze denkt dat hij te laf is om het normaal uit te maken. David krijgt andere vriendinnetjes en zij krijgt vriendjes,
maar ze blijven elkaars beste maatje. Ze bellen zo’n beetje om
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de dag met elkaar. Ze praten ook regelmatig over hun vriendjes en vriendinnetjes. Lara krijgt veel verschillende minnaars,
maar heeft nooit een onenightstand. Soms zijn het overlopende vriendschappen. Het komt voor dat ze de ene nacht bij
de ene vriend slaapt en de andere nacht bij de andere vriend.
Voor haar voelt dat gewoon goed. Haar ouders denken dat ze
bij vriendinnen logeert, maar tegenover haar vriendjes is ze
overal eerlijk over. Tussen de andere liefdes door gedragen
David en Lara zich als een stelletje.
In deze periode zit Lara behoorlijk met zichzelf in de knoop,
omdat ze meerdere gelijktijdige relaties heeft. Aan de ene kant
vindt ze het hartstikke leuk en voelt het goed voor haar. Aan
de andere kant is ze de hele tijd bezig om zich te verdedigen
tegenover de buitenwereld. Want je krijgt al snel het predicaat ‘slet’ opgeplakt. Maar zij stapt niet zomaar met iedereen
het bed in en het gaat niet om de seks. Het zijn echt goede
vrienden. Lara leeft gewoon heel erg puur, helemaal vanuit
zichzelf.
Na vier jaar heeft Lara het helemaal gehad met de avonturen. Ze vraagt zich af: Hoe zou het zijn om helemaal voor één
persoon te gaan? Twee maanden later ontmoet ze tijdens een
avondje uit Justin. Ze raken aan de praat en houden niet meer
op met praten. Lara is niet direct verliefd, maar ze voelt meteen: Dit is iets bijzonders. Het klikt zo goed en we begrijpen
elkaar zo goed. Ze gaat elke avond naar hem toe en dan praten
ze door tot negen uur de volgende ochtend. Justin wordt al
vrij snel verliefd op Lara, maar zij niet op hem. Totdat hij een
week naar New York gaat. Dan mist ze hem zo ontzettend dat
het gewoon pijn doet. Wanneer hij terugkomt, krijgt ze meteen een vlinderaanval. Ze is verliefd.
Lara en Justin krijgen een liefdesrelatie, waarbij ze helemaal
voor elkaar gaan. Ze gedragen zich monogaam en wonen al
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snel samen. Het monogame denken heeft bij Lara tot gevolg
dat ze bang is dat ze Justin verliest. Zo kent ze zichzelf niet!
Ze ervaart hoe het is om jaloers te zijn en wordt onzeker. Ze
maakt drama’s over dingen die vroeger zo onbelangrijk leken.
Na twee jaar belandt hun relatie in een crisis. Na veel praten
komt een probleem naar boven waarmee Justin erg zit. Justin heeft in zijn leven nog maar met twee vrouwen het bed
gedeeld. Vanaf dat moment ontwikkelt hun relatie zich heel
langzaam naar een open relatie. Justin krijgt uiteindelijk contact met een vrouw en verrijkt zijn ervaring op seksueel gebied. En Lara begint zich weer de oude te voelen.
Dan wordt Lara verliefd op Bastijn. Hij is 31 jaar en heeft een
succesvol eigen bedrijf. Ze heeft hem een paar maanden daarvoor leren kennen in het café. Na een avond stappen, kussen ze
elkaar voor het eerst. Hij wordt haar tweede geliefde.
Een open relatie is nieuw voor Lara en Justin. Ze pakken het
heel voorzichtig aan en de relatie met Bastijn ontwikkelt zich
langzaam. Justin geeft de regels en het tempo aan waarbij hij
zich goed voelt.
Na zo’n anderhalf jaar beseft Bastijn dat hij met Lara geen
echte toekomst kan opbouwen, want Justin blijft haar primaire
relatie. Onlangs heeft Bastijn een ander leuk meisje ontmoet.
Hij hoopt dat ze zijn vriendin wordt. Hij wil nu liever met
Lara geen seks meer, omdat hij dat niet kan uitleggen aan dat
andere meisje. De toekomst zal uitwijzen hoe de relatie tussen
Lara en Bastijn zal verlopen.
Lara kijkt met een goed gevoel terug op haar puberteit: ‘Ik
heb er enorm veel van geleerd.’ Ze beseft nu dat ze met David
eigenlijk een open relatie had: ‘Wij voelden een heel sterke
liefde en verbondenheid met elkaar. Maar tussendoor hield ik
ook van andere jongens, met evenveel liefde.’
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Lara en Justin zijn nu 5,5 jaar bij elkaar. Door de monogamie
uit hun leven te bannen, zijn ze weer helemaal gelukkig met
zichzelf en met elkaar.

SOPHIA (44)

Sophia ontmoet Victor als ze 29 is. Ze worden verliefd en
starten een latrelatie. Sophia en Victor bespreken altijd alles.
Ze gaan in niets de normale weg die hun ouders zijn gegaan.
Ze wonen niet samen, ze krijgen geen kinderen en bij ieder
belangrijk besluit vragen ze zich af: Willen wij dit echt zelf
of willen we dit omdat onze omgeving het vanzelfsprekend
vindt? Victor is hierin de drijvende kracht. Hij is altijd al individualistisch ingesteld geweest: ‘Ik maak graag mijn eigen
keuzes en ik doe de dingen niet omdat ze zo horen.’ Zo stellen
ze ook de monogamie ter discussie en realiseren zich al snel
dat het loslaten een heleboel leren, lol en inspiratie kan opleveren. De jaloezie en de angst die erbij komen kijken, besluiten
ze op de koop toe te nemen.
Nadat de discussie over de monogamie eenmaal is gevoerd, kijken ze allebei met vernieuwde interesse om zich heen. Sophia
krijgt vrij snel een vriendje met een intensieve vriendschap
waarbij ook seks een rol speelt. Het wordt de eerste van een
aantal min of meer oppervlakkige relaties. De mate van intensiteit is helemaal afhankelijk van de persoon met wie zij een
relatie aangaat. Met de ene man heeft Sophia andere behoeften
dan met de andere man. Victor is haar standaard: ‘Een man
moet héél erg leuk zijn, wil ik er een weekend mee kunnen
doorbrengen. Er zijn nog zo veel andere leuke dingen om te
doen. Ik vind het niet vanzelfsprekend om tijd door te brengen
met een man omdat hij nu eenmaal mijn vriendje is.’
In de loop van een aantal jaren wordt Sophia twee keer onstuimig verliefd. Ze wordt zo gegrepen door verliefdheid dat
het haar gedrag naar Victor negatief beïnvloedt. Dit trekt een
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zware wissel op hun relatie. Uiteindelijk achterhaalt Sophia de
oorzaak. Ze wil graag samenwonen met Victor, maar hij houdt
dat af. Dat geeft haar het gevoel dat hij niet echt voor haar
kiest. Zij zoekt bevestiging bij andere mannen en dat leidt
weer tot enorme verliefdheden. Victor en Sophia besluiten om
te gaan samenwonen.
Na een tijdje heeft Sophia weer behoefte aan een aanvullende
relatie. Ze schrijft zichzelf voor het eerst van haar leven in op
een datingsite en ontmoet Piet. Het eindigt weer na twee jaar.
Er volgt wederom een periode van oppervlakkige en wisselende contacten met mannen. De intensiteit binnen deze relaties
is minder groot en de nadruk ligt wat meer op het seksuele
aspect.
Dan ontmoet Sophia Bart, wederom via een datingsite. Bart is
net gescheiden en heeft een goed en zorgvuldig contact met
zijn ex-vrouw. Zij hebben geen kinderen samen. Sophia is voor
Bart de enige vriendin. Hij denkt en handelt monogaam. Bart
heeft een huis en een sociaal leven, waar Sophia gewoon instapt. Bart heeft er geen problemen mee dat Sophia polyamoreus is, integendeel: ‘Als Sophia monogaam zou zijn, dan zijn
ook een heleboel dingen anders, die ik zo prettig vind. Ik heb
een huwelijk van twintig jaar achter de rug en voel op deze
manier ruimte voor mezelf.’
Vanwege de hoge intensiteit waarmee Sophia haar beide relaties onderhoudt, is twee relaties nu voor haar de grens. Ze
weet bovendien dat Bart er moeite mee zou hebben: ‘Ik accepteer Victor natuurlijk, maar als jij daarnaast nog een nieuwe
man in jouw leven toelaat dan heb ik daar veel moeite mee.’
Dat betekent overigens niet dat Sophia dat afhoudt: ‘Als het op
mijn weg komt of als ik er behoefte aan krijg, dan zal ik toch
tegen hem zeggen: “Joh, dat wil ik graag! Wat vind jij ervan?”
Ze wil de mogelijkheid om andere relaties aan te gaan niet op
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voorhand afkappen, maar bekijkt het gewoon tegen de tijd dat
het actueel is. Sophia verwacht nog heel lang samen met Bart
te genieten van het leven.
In Sophia’s leven hebben verschillende soorten periodes zich
de afgelopen jaren afgewisseld. Er waren periodes waarbij ze
soms wel drie relaties had naast die met Victor. Er waren periodes dat ze één intensieve relatie had naast Victor en er waren
periodes waarin alleen Victor er was. Victor is in al die jaren
dat ze hem nu kent de stabiele factor gebleken in haar leven.
Sophia: ‘Victor vindt het wel eens jammer dat ik in mijn werk
niet wat ambitieuzer ben, maar ik vind mezelf een succesvolle
vrouw. Mijn leven is namelijk precies zoals ik het graag hebben wil. Daar ben ik heel succesvol in.”

LOES (45)
Als Siebo binnen komt lopen bij Loes om auditie te doen voor
het ziekenhuiscabaret roept Loes meteen: ‘Ja! Je bent aangenomen. Een lekker ding!’ Iedereen ligt in een deuk. Loes reageert: ‘Zoiets kun je toch niet laten lopen! Of hij nu talent
heeft of niet... Ik vind hem leuk.’
Het eerste jaar werken ze hard. Loes doet de regie. Dan moet
Siebo iemand een kus geven, Loes denkt: Oh jé! Ik ga dit niet
doen want ik ga dit leuk vinden! Dat heb ik weer op mijn oude
dag. Ik val weer voor zo’n gozer. Het zal wel weer overwaaien.
Langzamerhand ontwikkelt zich een liefdesrelatie tussen Loes
en Siebo. Er komt voorzichtig een eerste sms’je, dan een eerste
mailtje, vervolgens zitten ze hele dagen te mailen met elkaar.
Ze zijn vreselijk verliefd op elkaar.
Uiteindelijk bespreken ze de situatie. Loes zegt: ‘Ik heb een
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lieve man. Onze relatie is goed.’ Loes heeft al twaalf jaar een
heel sterke en fijne relatie met haar man Richard. Ze hebben
twee kinderen, dochter Anna van tien en zoon Jordy van zeven. Het is een drukke periode. Richard is naast zijn intensieve
baan ook muzikant en het lijkt wel alsof hij een amoureuze
relatie met zijn gitaar heeft. Hij is er zeven avonden per week
mee in de weer.
Siebo is al negentien jaar samen met Mathilde. Zij was zestien
toen ze elkaar ontmoetten. Ze had een slechte jeugd gehad.
Hij had haar onder zijn hoede genomen, opgevoed en was er
na een paar jaar mee getrouwd. Na jaren van proberen om kinderen te krijgen, blijkt Siebo onvruchtbaar te zijn. Mathilde
wil graag kinderen en ze gaan het adoptietraject in. Loes ziet
vrij snel dat Siebo en Mathilde niet fijn met elkaar omgaan.
Het voelt met Siebo zo heftig dat Loes zegt: ‘We moeten toch
wel even pas op de plaats maken samen.’ Een paar dagen later
vertelt ze Richard dat ze verliefd is op Siebo. Uiteindelijk vertelt Siebo het ook tegen Mathilde. De maanden erna wordt de
relatie tussen Siebo en Loes steeds intenser. Siebo raakt echter steeds verder verwijderd van zijn vrouw. Mathilde verlaat
hem uiteindelijk. Ze heeft een nieuwe man ontmoet. Binnen
een maand is ze zwanger van haar nieuwe vriend.
Nu wordt Richard zenuwachtig, maar Loes is duidelijk: ‘Ik ga
niet kiezen. Zeker niet op korte termijn. En ik ga me niet bezighouden met ‘wel scheiden’, ‘niet scheiden’, of ‘bij Siebo wonen’. Siebo, ga jij eerst eens maar eens op eigen benen staan.
Mijn huwelijk is namelijk goed.’
Die zomervakantie gaat Siebo voor het eerst met het gezin
van Loes mee op vakantie. Erna is Siebo ook welkom bij hen
thuis. Langzamerhand komt hij zo’n vier dagen in de week.
Siebo heeft hevige gevoelens voor Loes. Toch geeft hij aan:
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‘Dit gaat het niet worden. Ik ben geen man voor de tweede
plaats.’ Siebo begint afstand te nemen. Desondanks plannen ze
het jaar daarop weer een vakantie met zijn vijven.
Vervolgens kabbelt hun relatie weer een tijdje verder. Totdat
Loes er tijdens een weekendje Ardennen achter komt dat Siebo
haar bedriegt met een andere vrouw, Kristel. Het wordt een
gruwelweekend om weer zo snel mogelijk te vergeten.
Uiteindelijk kan Loes de boosheid over het bedrog weer loslaten. Maar hoe verder? Siebo geeft aan: ‘Ik wil nog steeds
heel graag bij je zijn, kun jij dit nog opbrengen?’ Voor Loes
geldt: ‘Een leven zonder jou is erger dan een leven met jou en
nog een lief.’ En zo gaan ze weer door. Richard is inmiddels
gewend aan Siebo. ’s Avonds, als hij verwacht dat Siebo er is,
vraagt hij bijvoorbeeld: ‘Hé, is Siebo nog niet thuis?’
De situatie wordt uiteindelijk steeds ingewikkelder. Siebo
draait iedere keer weer om de waarheid heen. Hij is onduidelijk over zijn relatie met Kristel en hij maakt geen echte keuze
over zijn relatie met Loes. Dan besluit Loes met veel pijn in
haar hart om er een eind aan te maken. Siebo haalt zijn spullen op en dan het is voorbij. Achteraf komt Loes erachter dat
Kristel van mening was dat hij een keuze moest maken. Loes
praat nog een keer met Siebo na afloop van de repetities. Dan
zegt hij voor het eerst tegen haar: ‘Als ik jou moet missen, als
Kristel dat van me vraagt, dan wordt zij niet mijn vrouw.’
Die nacht vrijen Richard en Loes samen. Vanwege de situatie
was het er al lange tijd niet meer van gekomen. Het voelt best
eng: ‘Kunnen wij na alles wat er is gebeurd nog wel op deze
manier onze liefde voor elkaar laten voelen?’ Het voelt gelukkig helemaal goed!
Loes vindt Richard een wereldvent: ‘Hij is enorm sterk ge-
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weest en door al zijn ruimte heb ik mogen ontdekken dat ik nu
eenmaal liefde heb voor twee mannen.’

JEROEN (42)
Jeroen ontmoet Floor voor het eerst via het vrijwilligerswerk
bij Jong Nederland. Jeroen heeft verschillende relaties achter
de rug en zelfs twee jaar met een vrouw samengewoond. Floor
heeft al een jaar of tien een relatie met Marc. Marc en Floor wonen nog niet samen. Jeroen en Floor krijgen een leuk contact.
Ze bellen veel met elkaar en zien elkaar tijdens de activiteiten.
Na een paar maanden komen ze ook bij elkaar over de vloer.
Jeroen wordt behoorlijk verliefd op haar en een vriendin zegt in
diezelfde periode tegen Floor: ‘Volgens mij ben jij verliefd.’
Dan vraagt Floor: ‘Jeroen, heb je zin om met mij carnaval te
gaan vieren?’ Dat laat Jeroen zich geen twee keer vragen! Het
is Valentijnsdag. Die dag raakt het aan tussen Jeroen en Floor.
In het begin is hun relatie heimelijk, want Floor heeft al een
partner. Ze is meteen duidelijk tegen Jeroen: ‘Ik hou ook veel
van Marc en wil hem niet kwijt!’ Er volgt een onrustige, turbulente periode, waarin Jeroen intensief leeft. Floor en Jeroen
zijn veel bij elkaar en slapen weinig. Floor wil Marc niet kwijt,
maar met Jeroen voelt ze ook een diepe verbondenheid. Floor
vertelt Marc over de betekenis van Jeroen in haar leven.
Een periode van pionieren volgt. Er is geen voorbeeld van hoe
je in een driehoeksverhouding met elkaar omgaat. De mensen
om je heen vertellen je allemaal dat je dit niet moet doen, omdat het slecht is. Jeroen heeft geen last van jaloezie. Hij kent
deze emotie eigenlijk niet. Bovendien komt hij er als derde bij.
Marc is heel jaloers en wil Jeroen in het begin helemaal niet
zien. Jeroen houdt er rekening mee dat Floor misschien weer
uit zijn leven zal verdwijnen. Maar Marc voelt ook dat Jeroen
veel voor Floor betekent. Het spanningsveld verandert heel
langzaam in een situatie waarin de verhoudingen tussen de
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drie personen zich stabiliseren. De onderlinge relaties kristalliseren zich langzamerhand uit. Alle drie vinden ze hun plekje
in de nieuwe situatie. Er ontstaat acceptatie.
Op een gegeven ogenblik gaan Marc en Floor samenwonen.
Marc en Jeroen kunnen inmiddels goed met elkaar overweg.
Ze praten onderling nooit over hun relatie met Floor. Echte
intimiteiten bespreken ze niet met elkaar. Jeroen heeft daar
ook geen behoefte aan.
Jeroen ziet Floor normaal gesproken één tot drie keer per
week. De donderdagavond houden ze voor elkaar gereserveerd. Op maandagavond zitten ze samen op fitness. Verder
bellen ze vaak met elkaar. Jeroen komt regelmatig bij Floor en
Marc over de vloer. Toen ze verhuisden, hielp Jeroen hen met
schilderen en andere klusjes. Op zulke momenten zien Jeroen
en Floor elkaar weer wat vaker. Af en toe gaan ze samen een
weekendje weg of een week op vakantie. Marc vindt dat geen
probleem: ‘Als ik zelf ook maar een keer extra op vakantie
mag.’ De feestdagen brengen ze soms met zijn drieën door.
Het is geen bewuste keuze geweest om een driehoeksrelatie
aan te gaan: je gaat tenslotte niet de kroeg in om eens op zoek
te gaan naar een driehoeksrelatie. Zo werkt het niet. Maar op
een gegeven moment heeft Jeroen wel bewust besloten om ermee door te gaan. Hij wilde echt iets met Floor. Hij had ook
kunnen zeggen: ‘Ik wil zo’n relatie niet, ik kap ermee.’ Als Jeroen zijn situatie aan andere mensen uitlegt, wordt er meestal
vol onbegrip op gereageerd: ‘Mensen begrijpen niet dat de
vrouw van wie ik hou ook van iemand anders kan houden.’
Voor Jeroen en Floor voelt het helemaal goed, zoals het is.

KATJA (31), WILLEM (28) EN HANS (41)
Katja en Willem hebben twee kinderen: dochter Sanne van vijf
en zoon Daan van bijna twee. Ze zijn al negen jaar samen,
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waarvan acht jaar getrouwd. Om hun seksleven wat avontuurlijker te maken, swingen ze af en toe. Tot nu toe is het er drie
keer van gekomen. Via het swingerscircuit raakt Katja in contact met Hans. Al via msn klikt het enorm. Hans is getrouwd
met Nicoline en zij swingen ook. Het voelt veilig voor Katja,
want Hans is getrouwd en Katja is gelukkig met Willem.
Ze maken een afspraak. Hans en Nicoline komen op bezoek
en het is erg gezellig. De hele avond springen de vonken over
en weer tussen Hans en Katja. Conform afspraak gebeurt er
verder niets. Ze maken een vervolgafspraak, maar een paar
dagen later komt Hans met de mededeling: ‘Ik moet jullie teleurstellen. We komen niet, want mijn vrouw heeft een ander.’
Van de ene op de andere dag heeft Nicoline hem verlaten. Het
komt voor Hans volledig uit de lucht vallen. Hij zit in zak en
as. Katja en Willem gaan bij Hans langs om hem te steunen.
Opnieuw springen de vonken over en weer. Katja weet het eigenlijk al: ‘Als dit nu moet stoppen, dan ga ik binnen twee
maanden vreemd.’ Willem heeft er een heel slecht gevoel bij:
‘Shit! Als Katja eenmaal ergens van droomt, dan laat zij dat
niet gemakkelijk meer los. Wat nu?’
Ze praten er lang over. Uiteindelijk nemen ze een besluit en
Katja gaat ’s avonds naar Hans. Als Willem de volgende dag
gaat werken, zegt hij: ‘Als Hans het moeilijk heeft, nodig hem
dan maar bij ons uit.’ En zo ontstaat hun relatie.
Katja en Hans zijn erg verliefd. Hun relatie ontwikkelt zich in
ras tempo. Ze hebben allebei veel energie, maar zijn ook allebei
koppig. Bovendien wil Katja sneller dan Hans. Zij zoekt bevestiging en wil vaste afspraken. Hij wil vrijheid. Dat leidt regelmatig tot botsingen. Katja en Willem voelen elkaar altijd goed aan.
Door Hans beseft Katja dat dit niet vanzelfsprekend is. Ze voelt
opnieuw waardering voor haar relatie met Willem en beseft dat
ze zonder Willem niet met Hans zou kunnen samenleven.
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Willem heeft het lang moeilijk met de situatie. Uiteindelijk
komt hij erachter: hij wil eigenlijk zijn uniek zijn bij Katja niet
opgeven. Wanneer hij zich er eenmaal bewust van is dat hij
uniek is, kan hij het loslaten. Vanaf dat moment heeft hij nagenoeg geen problemen meer met de situatie.
Hans constateert dat Katja een symbiotische relatie met Willem heeft: ‘Als Willem nachtdienst heeft terwijl jij overdag
werkt dan ben je de hele week ongelukkig. Ik vind het bijzonder om te zien dat jij écht van twee mannen houdt!’
Inmiddels is Hans er negen maanden. De komst van Hans
heeft geleid tot een verdieping van de relatie tussen Katja en
Willem. Er is weer sprake van persoonlijke groei.
Met zijn drieën verbouwen ze momenteel de slaapkamer van
Katja en Willem zodat er een extra groot bed in past. Willem staat open voor een relatie met een andere vrouw, maar
het is geen ‘moeten’. De komst van Hans heeft het voor hem
vergemakkelijkt: ‘Als ik als eerste iemand was tegengekomen
op wie ik verliefd zou worden, dan had ik er uit angst voor
veranderingen waarschijnlijk niet voor opengestaan. Dat is nu
veranderd.’ Katja staat er ook positief tegenover: ‘Kan ze meteen de huishouding doen…’

ISABEL (37)
Robert en Isabel kennen elkaar al hun hele leven. Ze worden
verliefd en krijgen verkering als ze vijftien en zeventien zijn.
Ze wonen in verschillende steden en zien elkaar niet vaak.
Daardoor hebben ze ook wel eens andere vriendjes en vriendinnetjes. Uiteindelijk praten ze erover. Het blijkt geen probleem te zijn. De ruimte om met anderen een relatie aan te
gaan, zit er vanaf dat moment op een natuurlijke manier in.
Drie jaar later raakt het met een vreselijke ruzie uit.
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Zeven jaar lang hebben ze geen contact met elkaar. Isabel
trouwt in de tussentijd met Johan en woont in een mooi huis
in Spanje. Ze leert dat geld niet gelukkig maakt. Uiteindelijk
verlaat ze haar man en keert terug naar Nederland. Dan besluit Isabel om Robert op zijn verjaardag te bellen. Al aan de
telefoon klikt het als vanouds. Verliefdheidgevoelens zijn weer
direct aanwezig.
Robert en Isabel bespreken zorgvuldig met elkaar wat een relatie precies voor hen betekent. Voor hen is een relatie niet alleen verliefdheid en lust, maar ook een keuze om je leven met
iemand te delen. Ze trouwen en krijgen binnen twee jaar twee
zonen, Jens en Fjodor. Isabel is een zweverig type. Robert is
degene die het gezin in het hier en nu houdt. Soms roept hij:
‘Aarde aan Isabel! We gaan nú eten koken.’
In hun relatie blijft ruimte voor anderen. Zowel Robert als
Isabel gaan diverse liefdesrelaties met anderen aan. De intensiteit en diepgang zijn in iedere relatie weer verschillend. Voor
Robert is het fysieke aspect belangrijk. Voor Isabel meer de
geestelijke verbondenheid. Dan wordt Robert voor het eerst
sinds hij met Isabel samenwoont verliefd op een vrouwelijke
collega, Liv.
Tegelijkertijd gaat het met Isabel niet goed. Haar kinderen
zitten nu op school en zij zoekt een nieuwe zingeving aan haar
leven. Ze stelt zich afhankelijk op van Robert en verwacht dat
hij haar problemen oplost. Robert kan dat niet. Isabel geeft
Robert tot zijn grote wanhoop voortdurend het gevoel van ontoereikendheid. Ten slotte geeft Robert aan dat hij zijn relatie
met Isabel wil beëindigen. Isabel wordt helemaal op zichzelf
teruggeworpen. Er treedt een soort overlevingsmechanisme
in werking. Ze gaat op zoek naar een baan en vindt er eentje
binnen een week. Ze vindt er veel voldoening in en er komt
weer structuur in haar leven.
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In deze zware periode zegt een vriendin tegen haar: ‘Jij moet
Duco eens bellen.’ Duco is gescheiden en heeft een dochter
van acht. Isabel kent Duco net als Robert al haar hele leven.
Duco was de eerste jongen met wie ze zoende. Zij was veertien en hij was zeventien. Isabel en Duco ontmoeten elkaar en
meteen zijn de oude liefdesgevoelens weer terug.
Robert en Isabel staan op het punt uit elkaar te gaan. Duco
denkt heel traditioneel: Jij gaat scheiden en bent een arm, zielig guppie dat gered moet worden. Ik ben de grote sterke man
die dat gaat doen. Er zijn dan alleen nog maar een ‘jij en ik’ en
wij houden de rest van ons leven van elkaar.
Isabel werkt nu en maakt samen met Robert een plan om de
gezamenlijke huishouding te regelen. Wie laat de honden uit?
Wie doet de boodschappen? Wie haalt de kinderen van school
en vangt ze op? Omdat Isabel en Robert uit elkaar gaan, laat
ze alle verwachtingen die ze van hem heeft los. Het gevolg is
dat hun relatie weer beter begint te lopen! Robert geeft ten
slotte aan dat hij Isabel en hun relatie niet kwijt wil. Maar
Isabel wil Duco ook niet meer kwijt.
Nu heeft ze twee mannen die haar allebei voor zich alleen willen hebben. Isabel is in het weekend vaak bij Duco. De kinderen gaan om en om een weekend mee. Soms gaat ze maar
een half weekend. Robert en Isabel hebben nog steeds dezelfde
droom over het gezin, maar op het gebied van de liefde lopen
ze momenteel niet synchroon.
Isabel weet nog niet wat er gaat gebeuren. ‘In mijn liefdesrelatie met Robert is het een en ander veranderd. We voelen
allebei dat er iets nog niet goed zit, maar we kunnen er niet de
vinger op leggen. Het heeft gewoon tijd nodig. Er zal best een
moment komen waarop het allemaal helder wordt. Ik ben er
nog niet aan toe om mijn band met Robert te verbreken. Ik wil
eerst weten wat er aan de hand is.’
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MARION (43)
Op haar zeventiende krijgt Marion haar eerste vriendje, Dirk.
Zij heeft op dat moment ook gevoelens voor een vriendinnetje
dat bij haar in de buurt woont. Ze zoenen wel eens stiekem.
Daarnaast is er nog een jongen op school die ze erg leuk vindt.
Ze schrijft in haar dagboek: ‘Er zijn drie mensen van wie ik
hou. Maar dat kan niet. Wat moet ik hier nu mee?’ Ze kan
er met Dirk goed over praten maar ze kan er zelf emotioneel
niet mee overweg. Het hoort tenslotte niet. Marion beseft dat
ze biseksueel is. Uiteindelijk verbreekt ze de relatie met het
vriendinnetje door haar in een lange brief te schrijven: ‘Er is
voor mij maar één persoon in mijn leven belangrijk en dat is
mijn vriend. Het kan niet en het mag niet. We moeten gewoon
stoppen met elkaar.’
Met Dirk houdt de relatie nog dertien jaar stand. Langzamerhand blijkt de liefde over te zijn. Ze beëindigen de relatie. Een
huwelijk volgt met Onur, een tien jaar jongere Turkse jongen.
De seks met hem is geweldig, maar intellectueel passen ze niet
bij elkaar. Na vier jaar is het voorbij. Binnen haar relaties met
zowel Dirk als Onur is weinig ruimte geweest voor iets anders
dan monogamie.
Als Marion halverwege de 30 is, ontmoet ze Pim. Pim en Marion gaan regelmatig samen dansen. Er begint iets te groeien
tussen hen. Hij blijkt getrouwd te zijn. Pim maakt Marion
eerlijk bespreekbaar bij zijn vrouw. Maar Marion wil zelf op
de eerste plaats staan en maakt na een paar maanden weer
een einde aan de relatie. Geïnspireerd door hem gaat ze echter
weer haar oude dagboeken lezen. Ze ontdekt dat ze al eerder
met meerdere gelijktijdige liefdesrelaties te maken heeft gehad.
Vervolgens is Marion een paar jaar single. Ze wil graag kinderen en zoekt daarvoor een partner. Maar ze ontmoet niet de
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ware en de biologische klok tikt door. Op een gegeven ogenblik denkt ze: Laat maar, het komt toch niet meer. Ik ga me
op iets anders richten. Ze gaat een lang gekoesterde droom
realiseren en plant een wereldreis. Uit gewoonte leest ze nog
wel contactadvertenties. Dan staat daar een advertentie van
een vier jaar oudere biseksuele man, die een vriendin zoekt om
mee te knuffelen en om leuke dingen mee te doen. Uit nieuwsgierigheid zoekt ze contact. Een vriendschap lijkt haar wel
leuk.
Marion en Paul hebben vanaf het begin een heel open contact
met elkaar. Hij vertelt haar over zijn ervaringen van de afgelopen twintig jaar op seksueel gebied. Paul is biseksueel en heeft
wel eens seks met stelletjes. Marion is vanwege haar biseksuele geaardheid best nieuwsgierig naar hoe dat in zijn werk
gaat. Langzamerhand raken ze verliefd op elkaar. Nog voordat
Marion op wereldreis gaat, spreken ze dit tegen elkaar uit.
Omdat Paul gemakkelijk en open is in zijn seksualiteit ontstaat er voor haar ook ruimte. Ze is al haar hele leven biseksueel maar heeft dat, buiten een beetje zoenen met vrouwen,
nog nooit in de praktijk gebracht. Ze spreken af dat ze tijdens
haar wereldreis allebei hun eigen gang gaan en dat ze elkaar
eerlijk vertellen als er anderen op een intieme manier in hun
leven zijn.
Tijdens haar wereldreis ontmoet Marion Frank. Het klikt
geestelijk. Eindelijk voert ze weer eens heerlijke diepgaande
gesprekken met iemand. Het voelt heel natuurlijk voor haar
om de verbondenheid die zij met Frank voelt, te uiten door
een paar leuke nachten met hem door te brengen. Het is duidelijk dat ze daarna weer hun eigen wegen gaan. Wat voelt het
vreemd dat dit zomaar mag!
Tijdens haar wereldreis besluit ze om uit te zoeken hoe het
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met haar en vrouwen zit. Na terugkomst ontmoet ze Carla.
Het klikt en het voelt als de bevestiging van iets wat Marion
altijd al heeft geweten. Er komt uiteindelijk geen langdurige
relatie uit voort.
Als Marion zo’n drie jaar met Paul samen is, wordt ze heel
erg verliefd op Marcel. Ze krijgen een relatie. Ook deze relatie
blijkt geen lang leven beschoren.
Paul heeft een ultieme droom om samen te wonen en alles te
delen met meerdere partners. Twee of misschien wel drie. Marion denkt meer in de trant van: Wat op mijn pad komt, komt
op mijn pad. Ik heb geen aanvulling nodig, maar als het er
komt dan is er de ruimte.
Marion is nu vijf jaar samen met Paul. Sinds een jaar wonen
ze parttime samen. Zondag, maandag en dinsdag woont hij
bij haar. In het weekend leven ze samen in haar huis of in zijn
huis. Op woensdag en donderdag heeft Marion de avonden
voor zichzelf. Dat vindt ze ook heerlijk. Soms zijn ze ook in
het weekend apart van elkaar. Als ze elkaar niet zien, dan hangen ze ’s avonds voor het slapengaan nog zeker drie kwartier
aan de telefoon.
Marion: ‘Het mooiste aan mijn relatie met Paul is dat wij alles
delen samen. Ik hoef niets voor mezelf te houden. Dat zorgt
ervoor dat wij een enorme verbondenheid voelen met elkaar.’

SANDER (36) EN OLIVIA (34)
Wanneer Sander zijn vriendin Hetty met een ander in bed betrapt, is het meteen einde relatie. Zijn vertrouwen in de liefde
loopt een lelijke deuk op. Totdat hij verliefd wordt op Mirjam.
Maar Mirjam heeft al een vriend. Plotseling bevindt Sander
zich in een omgekeerde situatie. Nu is hij degene die stiekem
een relatie heeft met een gebonden vrouw. Sander merkt dat
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hij er geen problemen mee heeft haar te delen. Uiteindelijk
houdt Mirjam het niet vol en beëindigt de relatie.
Voor Sander voelt het alsof hij deze relatie met Mirjam nodig
heeft gehad om zelf weer in balans te komen. Hij groeit er
enorm van en leert veel. Het verandert ook zijn kijk op relaties. Sander besluit dat monogamie niet bij hem past.
Na een tijdje leert hij Lisa kennen, een heel spirituele dame.
Sander wordt verliefd op haar. Zij krijgen een heel intieme relatie zonder seks. Via Lisa leert Sander zichzelf op een nieuwe
manier kennen. Kort daarna ontmoet hij Olivia. Het klikt goed
tussen hen. Olivia en Sander hebben vaak diepe gesprekken.
Olivia heeft er geen problemen mee dat Sander ook een intieme vriendschap met Lisa onderhoudt: ‘Het voelt voor mij niet
bedreigend. Ik vind het juist fijn voor jou.’ Hun relatie groeit
en ontwikkelt zich, ook op het seksuele vlak.
Olivia is monogaam opgevoed, maar omdat ze veel spirituele
boeken leest, wordt haar wereld groter. Ze praat er veel over
met Sander. Haar kijk op liefde en relaties verandert. Langzamerhand gaat zij zich openstellen voor meerdere liefdesrelaties. Via een buitenlandse website komen Olivia en Sander de
term polyamorie tegen. Zij voelen veel herkenning.
Na een jaar of twee wordt Olivia verliefd op Henk. Hij is een
goede vriend van Sander. Het wordt het begin van een intieme
relatie tussen Olivia en Henk. De relatie tussen Olivia en Henk
sluit mooi aan op de intieme vriendschap die Sander heeft met
Lisa.
Wanneer Lisa verhuist, verwatert het contact met Sander.
Tussen Sander en Olivia gaat het heel goed. Zij besluiten om
samen te gaan voor een kindje en worden de trotse ouders van
Roy. Sander en Olivia hebben allebei hun eigen flat en Roy
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woont bij Olivia. Als Olivia aan het werk is, komt Sander bij
haar thuis om voor Roy te zorgen. Ze slapen vrijwel elke nacht
bij elkaar.
Via het vrijwilligerswerk leert Sander Joke kennen. Joke is
spastisch en zit in een rolstoel. Ze worden verliefd en krijgen
een heftige relatie. Sander ervaart met Joke dat uiterlijk voor
hem niet belangrijk is. Dat is een waardevolle les, want dat had
hij niet van zichzelf verwacht. Joke zit in een rolstoel en steekt
een beetje scheef in elkaar. Maar ze liggen met elkaar in bed,
vrijen en doen alles samen. Ze gaan samen naar de bioscoop en
naar de stad. Ze praten veel samen en huilen samen. Joke is een
slimme meid en Sander vindt haar heel mooi. Maar Joke denkt
monogaam en kan er niet goed mee overweg dat Sander al een
vriendin heeft. Na een paar maanden gaat deze relatie tot verdriet van Sander weer over. Olivia vindt het ook heel jammer:
‘Ik had echt gehoopt dat het goed zou gaan en dat jullie een
mooie vriendschappelijke band met elkaar zouden opbouwen.
Misschien had ik ook wel meer contact met haar kunnen krijgen en hadden we met zijn drieën een vriendschappelijke band
kunnen krijgen. Ik had het jullie allebei heel graag gegund.’
Sander en Olivia kennen elkaar nu zeven jaar en zijn nog
steeds heel gelukkig met elkaar. Zij delen alles samen en kunnen zichzelf helemaal aan elkaar laten zien. Dat voelt goed.
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Bijzondere inspiratiebronnen
Veel mensen hebben mij geïnspireerd en geholpen bij het
schrijven van mijn boek. Ik dank iedereen die heeft bijgedragen en in het bijzonder:
Marnix, mijn ontzettend lieve man. Voor jouw grootse liefde
en vertrouwen. Samen zijn wij dit polyamoreuze avontuur
aangegaan zonder dat de uitkomst vaststond. De moeilijke
beslissing om mijn baan op te zeggen voor dit boek hebben
we samen genomen. Jij was altijd mijn luisterend oor en bood
tegengas in discussies. Ik ben blij dat mijn zoektocht voorbij is
en dat wij samen weer gewoon genieten van het leven en onze
kinderen.
Peter, liefstvriendje! Jij bent mijn succesvolle polyamorie project :-). Tot vervelens toe analyseerde ik situaties en gevoelens.
Ik overlaadde jou met mijn theorieën. Wat moest jij lachen
toen ik ontdekte dat ik betuttelend ben. Jouw heerlijke, echte
liefde heeft sprankeling en nuance in mijn boek gebracht.
Bob. Jij hebt mij gestimuleerd in mijn spirituele ontwikkeling.
Jouw bestaan inspireerde mij om mijn zoektocht te starten.
Onze liefde inspireerde mij om het polyamoreuze pad in te
slaan.
Mijn fantastische ouders. Jullie begrepen mijn keuzes niet,
maar zijn mij toch blijven steunen. Mams, je bent niet alleen
mijn moeder, maar ook mijn allerbeste vriendin. En paps, ik
hou van je!
Katy. Voor jouw liefde, enthousiasme, inspiratie, feedback en
steun. Je bent een fijn mens!
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Julia. Voor jouw ruimte en voor het corrigeren van mijn eerste
teksten. Mijn Nederlands is er sindsdien op vooruitgegaan.
Mijn oude studievriend Paul Boogaards. Vijftien jaar geleden zei je tegen me: ‘Jij moet een goed boek gaan schrijven
en daarover lezingen gaan geven. Dat past bij je.’ Vijftien jaar
lang zocht ik naar een onderwerp in mijn vakgebied. Uiteindelijk vond ik het thema in mijn privéleven.
Al mijn vrienden en vriendinnen, maar speciaal genoemd Bernard, Els, Janny, Hendrik-Jan & Annette, Rita en Monica. Voor
het luisteren, het begrip, de tegenwerpingen en de ruimte die
ik kreeg om mezelf te laten zien.
Mari, Betsy, Emmy, Rob, John, Hans, Harry, Diederik, Fred &
Gertrude. Dank voor het meeleven, de inspiratie en inhoudelijke feedback!
Henny. Jij was de eerste vrouw bij wie ik het aandurfde om te
vertellen over mijn relatie met Bob. Dank voor jouw steun, vertrouwen en jouw rake analyses. Je bent een geweldig mens!
Frank. Jij was de eerste uitgever die ja zei tegen mijn boek,
waardoor ik het aandurfde om mijn baan op te zeggen.
Lieve Willem Jan. Mijn engelen hebben mij naar jou gestuurd
om mijn boek uit te laten geven. Vanaf onze eerste ontmoeting
heb je mij geïnspireerd om mijn boek te schrijven zoals het nu
geschreven is.
Alle mensen van het polyamory forum met wie ik heb gediscussieerd. Ik heb bij jullie veel steun gevonden. In het bijzonder dank ik René en Monique, die het forum in de lucht hebben
gebracht. Zoals je af en toe in mijn boek terugvindt, betekent
het forum veel voor mensen.

278

Drie mensen hebben een bijzonder waardevolle, inhoudelijke
bijdrage aan mijn boek geleverd:
Leonie Linssen, (www.veranderjewereld.nl) coach en counsellor. Jij was de eerste die mijn conceptteksten las. We hadden
even het plan om samen te schrijven, maar jij had geen tijd.
Wat een steun en wat een inspiratie ben jij voor mij geweest!
Jij hebt alle teksten gelezen en van waardevolle feedback voorzien. Het heeft het boek mede gemaakt tot wat het nu is. Verder heb je mij via jouw nieuwsbrief32 in contact gebracht met
Marinus. Ik hoop dat veel mensen, die op zoek zijn naar een
coach, de weg naar jou zullen vinden. Je bent een fantastisch
mens!
Marinus Knoope (www.decreatiespiraal.nl), ontdekker. De creatiespiraal leidde me naar jou toe. Jij bent bezig nieuwe kennis
te creëren over emoties en hoe ermee om te gaan. Jij reikte mij
deze kennis aan, zodat ik dit in mijn boek kon opnemen. Ik ben
onder de indruk van wat jij hebt ontdekt over emoties. Ieder
gesprek en iedere ontmoeting met jou was bijzonder inspirerend. Ondanks jouw ziekte straal je een enorme levenskracht
en passie uit. Binnenkort maak jij jouw ontdekkingen wereldkundig met jouw volgende boek De Ontknooping. Het heeft nu
al mijn leven veranderd.
Leo Goetstouwers (www.leogoetstouwers.nl), psychotherapeut. Een jaar geleden leerden wij elkaar via de telefoon kennen. Je was geraakt door mijn enthousiasme en bood jouw
hulp aan bij het schrijven van mijn boek. Je hebt de complete
tekst doorgewroet. Vanuit jouw professie heb je verdiepende
aanvullingen op de tekst aangebracht. Ongenuanceerde meningen liet je mij er weer uithalen. Jouw bijdrage heeft geleid
tot een flinke kwaliteitsverbetering van mijn boek. Jouw bijzonder waardevolle en tijdrovende ondersteuning heb ik als
hartverwarmend ervaren.
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Ten slotte heel veel dank voor alle vijftien mensen (Linda,
Lara, Sophia, Loes, Jeroen, Katja, Willem, Hans, Isabel, Marion, Sander, Olivia, Geert, Yvonne en Marcel) die ik heb mogen interviewen. Echt geweldig hoe jullie het lef hadden en de
moeite namen om jullie ervaringen met mij te delen. Jullie ervaringen zijn de juweeltjes in dit boek en maken het de moeite
van het lezen waard!
Namaste
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Daphne Rose Kingma, The future of love, 1999, USA Edition
John Armstrong, De filosofie van de liefde, 2003, Prometheus
De piramide betreft een behoeftehiërarchie, in 1934 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow.
Meer informatie vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/
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Deborah Anapol, Polyamory: The New Love Without Limits:
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Meer info over hem op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey. Bill Condon heeft in 2004 een film gemaakt
over het leven van Kinsey met aandacht voor zijn onderzoek.
Veel feitenkennis is ontleend aan: http://cultuur.prevos.
net/c10121/fhg.htm, een niet-officiële website van de Open
Universiteit.
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