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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 verschillende verlangens boven.
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I I om de seks." benadrukt ook
zij. ,,Er zijn wel tien soorten verbindingen 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 interessanter. 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
enkelegelukzaligendie nooit last hebben 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. Jaloezieis een krachtige emotie, samengestelduit een hele hoop
akelige gevoelens. Is er angst dat de
ander leuker is? Dat zou een aansporing 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 vrienden, 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 verklaren tot'eerste partner', die in geval
van crisis het recht op een voorkeurspositie heeft. Voor anderen werkt dat
juist niet. Het komt erop aan te accepteren wie je zelf bent, wie de anderen
zijn en door veel overleg te ontdekken
wat werkt."
Polyamorie levert veel keuzemomenten op in een relatie. Alle vanzelfsprekendhedenvan 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?
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Komt er nu ook een schoonmoederbij,
of zou die een hartverzakking krijgen
als ze hoort dat ze nu twee schoonzoons heeft bij dezelfde dochter? Of
een schoondochter én een schoonzoon?

P OL Y D ATEN
Soms wordt de omgeving zorgvuldig
buiten de nieuwe relatiestructuur gehouden. De uitdagingen die zich voordoen moeten per keer, in goed overleg
met alle betrokkenen, worden getackeld. Dat kost tijd. Geduld. Overleg.
En goedwerkende agenda's. ,,Je moet
wel houden van intensief leven," waarschuwt 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 bereid zijn dat te leren."
Yaak s-ordt de stap \-an rnonosaam

naar polyamoreus leven gezet onder
'druk'van de liefde. Het komt bijvoorbeeld voort uit een onstuitbare verliefdheid, 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 seksuelevoorkeuren. 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-
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eKell8e Eevoerens. rs er engst uàt de
ander leuker is? Dat zou een aansporin! 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 wienden, 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 verklaren tot'eerste partner', die in geval
van crisis het recht op een voorkeurspositie heeft. Voor anderen werkt dat
juist niet. Het komt erop aan te accepteren wie je zelf bent, wie de anderen
zijn en door veel overleg te ontdekken
wat werkt."
Polyamorie levert veel 'keuzemomenten op in een relatie. Alle vanzelfsprekendhedenvan 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 schoonzoons heeft bij dezelfde dochter? Of
een schoondochter én een schoonzoon?

POLYDATEN
Soms wordt de omgeving zorgvuldig
buiten de nieuwe relatiestructuur gehouden. De uitdagingen die zich voordoen moeten per keer, in goed overleg
met alle betrokkenen, worden getackeld. Dat kost tijd. Geduld. Overleg.
En goedwerkende agenda's. ,,Je moet
wel houden van intensief leven,"waarschuwt 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 bereid zijn dat te leren."
Vaak wordt de stap van monogaam

naar polyamorêus leven gezet onder
'druk'van de liefde. Het komt bijvoorbeeld voort uit een onstuitbare verliefdheid, 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 seksuelevoorkeu.
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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thousiast wordt rondgekeken naar een
mogelijke nieuwe aanvulling op de
bestaande relatie, als een eerste polyverbinding weer is verbroken.
Een mogelijke verklaring daarvoor
is dat er ook echt iets wezenlijks verandert in de manier waarop de betrokkenen naar relaties kijken. Die
nieuwe visie stuit vaak op weerstand
bij monogamen. ,,Hoe slechter hun eigen relatie is, hoe kwad.er ze worden
van polyamorie," merkt een ervaringsdeskundige op. Met name bij daten
worden de poly's maar moeilijk onderscheiden van de hardnekkige vreemdgangers. 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 geserveerdkrijgt door de partner
van de nieuwe geliefde waarmee je zojuist wakker werd... I
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I Neem regelmatigeventijd voorjezelf,
zodatje je daarnaweervolledigkunt
richtenop de ander.
lZorgvoor kwaliteitstijdin plaatsvan
kwantiteitstijd.
Planje agendaniet
overvol.
I Weeseerlijkoverje verwachtingen
en
doelstellingen
vande relatie.
I Weesbereidrisico'ste nemen.Bedenkdat een relatieaangaanaltijdeen
risicoinhoudt.Het risicogekwetstte
worden,de kansdat de liefdeovergaat
of de relatieverandertof beëindigd
wordt.Alsje meerdererelatiesaangaat,

is de kansook groterdat je ooit afscheid
moet nemenvan (eenvan)je geliefden..
r Durfjezelfte zijn.
r Geefaandachtaanje partner(s)en
laatje partner(s)wetenhoebelangrijkzij voorje zijn.Maaktijd vrij voor
elkaar.
r Maak heldereen duidelijkeafspraken
met elkaaren houje eraan.Evalueer
regelmatigmet elkaarof de gemaakte
afsprakennogvoorjulliekloppenof dat
ze gewijzigdmoetenworden,Elkmens
en iedeierelatieevolueertimmersin de
loopvande tijd.

MEERTEZEN
t LoveUnlimited;eenvrije kijkop liefde,
LeoníeLinssenen StephanWik, verschijnt1 april2010 (uitgeverijArchipel)
I lk hou vantwee mannen,Ageeth
Veenemans,
uitgeverijAndromeda
I Ambassadeurvonde /iefde,Mabel van

denDungen,
uitgeverij
A3 boeken
(verschijnt
17april2010)
WEBSITES
www,polyamory,nl
www.veronderjewereld,nI
www.polyamorie,nl

POTYDATEN
lVanaf 2 april is er een polyamoriedatingsite.Voor wie openstaatvoor meer
dan één liefdesrelaties,
op eeneerlijke
manier. www.polyomoriematch.nl

