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+ wat wil ik nou eigenlijk, als ik niet
afga op wat de maatschappij van rne
verwacht, maar vertrouw op wat mijn
hart me ingeeft. Dan komen heel ver-
schillende verlangens boven.

I l{ ïu;'"1;:5 lJ,ï,:: iï:"1ï
I I om de seks." benadrukt ook

zij. ,,Er zijn wel t ien soorten verbin-
dingen te noemen. Daarvan wordt de
fysiek-emotionele verbinding meestal
gezien als liefdesrelatie. Maar voor
sommige mensen is een economische,
een recreatieve, spirituele, familiaire
of een intellectuele verbinding veel in-
teressanter. Of bedreigender... Voluit
genieten, zielsverliefd zijn, maar ook
grote angst en verdriet kunnen zich
aandienen. Zelfs al vinden we dat we
een partner niet'bezitten', er zijn maar
enkele gelukzaligen die nooit last heb-
ben van jaloezie. Ik kom bijvoorbeeld
wel in mijn praktijk tegen dat mensen
al tijden een tweede parlner hebben,
maar hevig jaloers worden als een van
hun partners verliefd wordt op een
ander. Jaloezie is een krachtige emo-
tie, samengesteld uit een hele hoop
akelige gevoelens. Is er angst dat de
ander leuker is? Dat zou een aanspo-
ring kunnen zijn om te kijken naar je
eigen bijzondere eigenschappen die
je maken wie je bent. Is er angst voor
eenzaamheid? Neem dan de behoefte
aán contact serieus en bezoek vrien-
den, onderneem een activiteit. Maak
de pijn hanteerbaar."
. Een basispakketje afspraken om
polyamoreuze relaties goed te laten
verlopen, kan Linssen niet geven.

,,Het is een kwestie van uitproberen,
alert blijven, grenzen erkennen en de
verschuiving ervan ook. Bij sommige
stellen geeft het rust om elkaar te ver-
klaren tot'eerste partner', die in geval
van crisis het recht op een voorkeurs-
positie heeft. Voor anderen werkt dat
juist niet. Het komt erop aan te accep-
teren wie je zelf bent, wie de anderen
zijn en door veel overleg te ontdekken
wat werkt."

Polyamorie levert veel keuze-
momenten op in een relatie. Alle van-
zelfsprekendheden van de monogamie
vallen weg als er een nieuwe partnèr
bij komt. Wanneer en hoe vertel je het
de kinderen? Wie gaat er mee naar de
verjaardag van een goede vriendin?
Met wie wordt de vakantie gevierd?
\ \ - ie necmi dp znro nn zich hi i  z ipLte?

Komt er nu ook een schoonmoederbij,
of zou die een hartverzakking krijgen
als ze hoort dat ze nu twee schoon-
zoons heeft bij dezelfde dochter? Of
een schoondochter én een schoon-
zoon?

POLYDATEN
Soms wordt de omgeving zorgvuldig
buiten de nieuwe relatiestructuur ge-
houden. De uitdagingen die zich voor-
doen moeten per keer, in goed overleg
met alle betrokkenen, worden getac-
keld. Dat kost t i jd. Geduld. Overleg.
En goedwerkende agenda's. ,,Je moet
wel houden van intensief leven," waar-
schuwt Leonie Linssen dan ook. ,,Alles
wordt heftiger: de emoties, de angst,
de jaloezie, de liefde, de seks. Daar
moet je mee om kunnen gaan. Of be-
reid zijn dat te leren."

Yaak s-ordt de stap \-an rnonosaam

naar polyamoreus leven gezet onder
'druk'van de liefde. Het komt bijvoor-
beeld voort uit een onstuitbare ver-
liefdheid, een heftig verlangen of een
verrassend creatieve oplossing van
een langdurige relationeel ongemak.
Denk bijvoorbeeld aan een chronische
ziekte van een van beide partners, of
grote verschillen in seksuele voorkeu-
ren. En toch: in de praktijk blijkt dat
mensen die het hart hebben opengezet
voor meerdere partners, daar schik in
krijgen. Zelfs zo, dat er vrijwillig en en-

rfuMWwW

WweWwe*wWwe
@rfuwffi-fu'#ry*z*-
fuW&w&wfuWwwt
ie r** *nr k*vlsr gaari.'



eKell8e Eevoerens. rs er engst uàt de
ander leuker is? Dat zou een aanspo-
rin! kunnen zijn om te kijken naar je
eigen bijzondere eigenschappen die
je maken wie je bent. Is er angst voor
ee_nzaamheid? Neem dan de behoefte
aan contact serieus en bezoek wien-
den, onderneem een activiteit. Maak
de pijn hanteerbaar."
. Een basispakketje afspraken om
polyamoreuze relaties goed te laten
verlopen, kan Linssen niet geven.

,,Het is een kwestie van uitproberen,
alert blijven, grenzen erkennen en de
verschuiving ervan ook. Bij sommige
stellen geeft het rust om elkaar te ver-
klaren tot'eerste partner', die in geval
van crisis het recht op een voorkeurs-
positie heeft. Voor anderen werkt dat
juist niet. Het komt erop aan te accep-
teren wie je zelf bent, wie de anderen
zijn en door veel overleg te ontdekken
wat werkt."

Polyamorie levert veel 'keuze-
momenten op in een relatie. Alle van-
zelfsprekendheden van de monogamie
vallen weg als er een nieuwe partnèr
bij komt. lVanneer en hoe vertel je het .

de kinderen? Wie gaat er mee naar de
verjaardag van een goede vriendin?
Met wie wordt de vakantie gevierd?
Wie neernt de zorg op zich bij ziekte?

Komt er nu ook een schoonmoeder bij,
of zou die een hartverzakking krijgen
als ze hoort dat ze nu twee schoon-
zoons heeft bij dezelfde dochter? Of
een schoondochter én een schoon-
zoon?

POLYDATEN
Soms wordt de omgeving zorgvuldig
buiten de nieuwe relatiestructuur ge-
houden. De uitdagingen die zich voor-
doen moeten per keer, in goed overleg
met alle betrokkenen, worden getac-
keld. Dat kost tijd. Geduld. Overleg.
En goedwerkende agenda's. ,,Je moet
wel houden van intensief leven," waar-
schuwt Leonie Linssen dan ook. ,,Alles
wordt heftiger: de emoties, de angst,
de jaloezie, de liefde, de seks. Daar
moet je mee om kunnen gaan. Of be-
reid zijn dat te leren."

Vaak wordt de stap van monogaam

naar polyamorêus leven gezet onder
'druk'van de liefde. Het komt bijvoor-
beeld voort uit een onstuitbare ver-
liefdheid, een heflig verlangen of een
verrassend creatieve oplossing van
een langdurige relationeel ongemak.
Denk bijvoorbeeld aan een chronische
ziekte van een van beide partners, of
grote verschillen in seksuele voorkeu.
ren. En toch: in de praktUk btijkt dat
mensen die het hart hebben opengezet
voor meerdere partners, daar schik in
krijgen. Zelfs zo,dat er vrijwillig en en-
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MEER TEZEN
t Love Unlimited; een vrije kijk op liefde,
Leoníe Linssen en Stephan Wik, ver-
schijnt 1 april 2010 (uitgeverij Archipel)
I lk hou van twee mannen, Ageeth
Veenemans, uitgeverij Andromeda
I Ambassadeur von de /iefde, Mabel van
den Dungen, uitgeverij A3 boeken
(verschijnt 17 april 2010)

WEBSITES
www,polyamory,nl
www.v ero n d erj ew er el d, n I
www.polyamorie,nl

thousiast wordt rondgekeken naar een
mogelijke nieuwe aanvulling op de
bestaande relatie, als een eerste poly-
verbinding weer is verbroken.

Een mogelijke verklaring daarvoor
is dat er ook echt iets wezenlijks ver-
andert in de manier waarop de be-
trokkenen naar relaties kijken. Die
nieuwe visie stuit vaak op weerstand
bij monogamen. ,,Hoe slechter hun ei-
gen relatie is, hoe kwad.er ze worden
van polyamorie," merkt een ervarings-
deskundige op. Met name bij daten
worden de poly's maar moeilijk onder-
scheiden van de hardnekkige vreemd-
gangers. Het is nogal een verschil ofje
na.een betoverende nacht 's morgens
verzocht wordt stilletjes het huis te
verlaten, of een gezellig ontbijtje op
bed geserveerd krijgt door de partner
van de nieuwe geliefde waarmee je zo-
juist wakker werd... I

POTYDATEN
lVanaf 2 april is er een polyamorie da-
tingsite. Voor wie openstaat voor meer
dan één liefdesrelaties, op een eerli jke
ma n ier. www.polyomoriematch.nl

l

I Neem regelmatig even tijd voor jezelf,
zodat je je daarna weer volledig kunt
richten op de ander.
lZorgvoor kwaliteitstijd in plaats van
kwantiteitsti jd. Plan je agenda niet
overvol.
I Wees eerli jk over je verwachtingen en
doelstell ingen van de relatie.
I Wees bereid risico's te nemen. Be-
denk dat een relatie aangaan alti jd een
risico inhoudt. Het risico gekwetst te
worden, de kans dat de liefde overgaat
of de relatie verandert of beëindigd
wordt. Als je meerdere relaties aangaat,

is de kans ook groter dat je ooit afscheid
moet nemen van (een van) je geliefden..
r Durf jezelf te zijn.
r Geef aandacht aan je partner(s) en
laat je partner(s) weten hoe belang-
ri jk zij voor je zijn. Maak ti jd vri j voor
elkaar.
r Maak heldere en duideli jke afspraken
met elkaar en hou je eraan. Evalueer
regelmatig met elkaar of de gemaakte
afspraken nog voor jull ie kloppen of dat
ze gewijzigd moeten worden, Elk mens
en iedeie relatie evolueert immers in de
loop van de ti jd.


