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e bijbel zegt het ali 'Als
ik de liefde niet had, dan
was ik schallend koper of
een rinkelend cimbaal'
(Corinthiërs 13). En wie
wil dat nou zijn? De liefde
is prachtig. Toch hebben
we haar hier in het weSten stevig aan
banden gelegd. We zien bijvoorbeeld
graag dat die liefde zich richt op één
enkele persoon., Een enkele, vaste
partner naast wie we ons mogen ontwikkelen, met wie we kinderen krijgen
en oud worden.
Dat model, de monogamie, zotr wel
eens achterhaald kunnen zijn. De toekomst is voor de polyamoreuze relaties
(van polE =rr1êEÍ
; afrlor=liefde): meer.
dere partners. Geen heimelijke scharreltjes, maar fier, respectvol en in a-lle
opènheid. De eerstetekenen zijn er: bij
mortuaria wordt op verzoek al een sp-eciaal bezoekuurtje gereserveerd voor
buitenechtelijke aanhang die afscheid
wil nemen. In heel wat Afrikaanse en
Zuid-Amerikaanse'lánden is het heel
gebruikelijk 'e>rtraatjerte hebben: een

partner naast de huwelijkspartne r.
Vaak gaat het om een jarenlange, intensieve liefdesrelatie waar de 'eerste'
partner vanaf weet en akkoord mee
gaat.
Hier in het westen hebben we wel al
stevig geoefend met het verdelen van
onze liefde in de moderne'patchworkgezinnen'. Kinderen uit verschillende
relaties, een ex, een nieuwe partner en
bijkomende familie, we doen ons stinkende best om ze allemaal een eigen,
passende plek in het hart te bieden.

H E TON T BREKENDE
STUKJE
Er zit een kern van logica in om van
meer mensen tegelijk te houden. Hoeveel mensen kunnen nou volmondig
zeggendatze hun hele leven lang nooit
hebben getwijfeld aan de monogamie?
Wiekwam nooit iemand tegen die - op
z'n minst tijdelijk - nog aantrekkelijker leek dan die door en doorbekende
partner thuis? Nu we steeds ouder
sterven, zitten we ook steeds langer
aan diezelfde partner vast. Zie zdn
relatie dan maar eens leuk te houden.

Hoeveel belangstelling voor elkaar enuitdagingen voor zelfontplooiing blijven er na vijftig, zestigjaar samen nog
over? Wat moet de monogame mens
wel niet uitproberen om het ook in bed
nog een beetje spannend te houden?
,,We worden weliswaar monogaam
opgevoed," stelt Ageeth Veenemans,
auteur van Ilt houd aan taee ntannen,
,,maar Íeel mensen weten van zichzelf
dat ze niet monogaam zijn. Vaak proberen ze het wel, tot ze ontdekken dat
ze domweg gelukkiger zijn als ze van
meer mensen houden. En grappig gcnoeg: als ze dan inderdaad een twccclc
relatie krijgen, dan bloeit de eerstc rclatie vaak ook op. Het geeft een nieuwe
impuls om in alle openheid te spreken
over de bijkomende angstcn en verlangens. Bovendien gaan mensen weer
meer moeite.doen voor elkaar."
.Desalniettemin: een partner die
niks ziet in polyamorie, zal zich pijnlijk afgewezen voelen en ook de omgeving zal in de meeste gevallen weinig begrip kunnen opbrengen voor de
overtuigde, beginnend polyamorist.

,,Vrije seks, lekker makkelijk," is het
meestgehoorde, smalend.e oordeel.
En dat zijn meteen twee misverstanden: gemakkelijk kun je polyamorie
niet noemen. Daar zijn de bijkomende emoties te heftig voor. Ten tweede
gaat het om de liefde. Daar kan seks
wel een gevolg van'zijn, maar nieï het
uitgangspunt.
Er zijn talloze invullingen van de
meervoudige liefde. Meestal gaal
het om trio's: een man of vrouw met
twee partners, een V-vorm dus; als ze
alle drie een liefdesrelatie met elkaar
hebben, ontstaat een driehoeksverhouding. Soms gaat het om een uitgebreider netwerk van partners, waarbij
meerdere stellen zich relationeel met
elkaar verbonden voelen. Sommigen
wonen sanlcn,anderen'latten'.
Eerlijkheid en respect voor elkaars
verlangen en pijngrens zijn essentieel. ,,Polyamorieis niet een excuusom
gcwoon eens lekker vreemd te gaan,"
stelt Veenemans.,,Integendeel: wie de
liefde centraal stelt, kan niet anders
dan open en eerlijk de confróntatie
aangaan. Liegen tegen de eerste partner is misschien lief bedoeld, om die
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te beschermen tegen pijnlijke jaloezie,
maar uiteindelijk u'erpen leugens alleen maar muren op. Een belangrijk
onderdeel van je leven en je ontwikkeling wordt dan onttrokken aan de
waarnemingvan die partner. Dat geeft
alleen onderlinge verwijdering '
Natuurlijk zal heI niet probleemloos
zijn om tegen een partner te zeggen:
'Schat, ik hou van jou. En ik hou ook
van iemand anders.'Zelfs als alle betrokkenen welwillend zijn, zullen er
heftige emoties aan te pas komen als
de monogamie wordt ontmanteld.
Maar een probleemloos leven, daar
is de liefde niet voor, stelt Mabel van
den Dungen, auteur van z4mbas sadeur
aan de liefde. Over het algemeen, blijkt
uit de verhalen van ervaringsdeskundigen, ontstaat polyamorie min of
meer onverwacht. Een partner van
een stel wordt verliefd op een derde.
Het besluit daar geen stiekeme affaire
van te maken, maar het ook niette ne-

geren, kan het begin zijn van een polyamoreus bestaan.
Overtuigde monogamen zullen daar
hun afschuw over uitspreken: de enige manier om monogaam te leven is
door verliefdheden stilletjes voorbij te
laten gaan. ,,Maar verliefdheid heeft
een functie," stelt Yoyo van der Kooi,
die al jaren begeleiding bij liefdeszaken geeft. ,,Je wordt verliefd doordat je bij die persoon een kwaliteit ziet
die je vollediger mens maakt. Je kunt
niet verwachten dat je al je confrontaties en ontwikkelingsmogelijkheden
kunt vinden bij een en dezelfde partner.We proberen'heel'te worden door
ons te verbinden met anderen, die op
dat moment 'dat ontbrekende stukje'
vormen."
Er ontstaat dus een verlangen naar
een nieuwe verbindingbij de ene partner en vaak, als reactie daarop, angst
en jaloezie bij de andere. Die moet
opeens delen, wat eerder zonder voorbehoud'eigen'was. ,,Maarje kunt ook
'jalief' zijn," beweert Veenemans:,,blij
dat je pàrtnerzo geniet."

V OOR KEURSPOSITIE
Leonie Linssen is relatiecoach en haar
klanten zijn vooral mensen met meerdere relaties tegelijkertijd. Meervoudige relaties onderhouden is niet iets
voor 'beginners'in de liefde, blijkt uit
haar praktijk. ,,Er moet een basis van
zelfuertrouwen en bindingsvaardigheid zijn. De gemiddelde leeftijd van
polyamoristen die ik ken is dan ook
40, 50. Het zijn mensen die de balans
opmaken en zich afuragen: t
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p 21 oktober 2005, hun
30ste trouwdag, trouwden Con van der Ham en
Christa Jonkergouw mer
Henk Marks. Niet voor de
burgerlijke stand, want polygamie - een officieel huwelijk met
meerd.erepartners - wordt in Nederlandniet erkendalsjuridische
vorm. ..IÍaar we hebben toch een
mooie ceremonie gehad,"vertelt
Christa. ,,En daarna een feest in
Drierliet, het speelpark vlakbij
ons huis."Eenjaarlatertrok
Henk ook bij hen in. Ze kenden
elkaar toen drie jaar. Het echtelijk
bed n.as al op maat gebracht:2
meter 20 breed,om ruimte te bieden aar de drie echtelíeden.
Christa had het Con direct laten
weten: ..Ik heb zo'n leuke man
ontmoetl" N snel nam ze Henk
rneenaar huis.
.,Hetklikte eigenlUkmeteen
goed;'herinnert Con zich.
,.Ommaar meteende belangrijksteiragen te beanfwoorden,'
steektChristavanrval: ,,Ja,ik
doe het met hem en ik doe het
met hem. u'e doen het nietmet
z'n drieën en de mannen doen
het ook niet met elkaar.Er is een
erlra slaapkamervoor als een van
ons alleen u'il slapen.Soms is het
lastig.ais ik opvliegersheb."
,,Enja. het is erg...eh...warm,"
zegtCon. haar man.
,,Maardaar rt en je aan,':zegt
Henk.ook haar man.
Jaloezie.het anderethema waar
de omgeriug altijd naar waagt,
speeltnau*'elijks een rol. ,,Ikvind
het prima dat we nu Henk erbij
hebben."zegtCon.,.Misschien
reageerik door mijn ziektevan
Aspergeru'at andersdan de gemiddelde man, maar ik vind het
zelfs rvel prettiger zo. AIs Christa
en ik nu ruzie hebben, zij met
haar adhd en ik met mijn eigen
beperkingen, dan grijpt Henk
soms in met een oplossing die wij
beiden niet hadden gezien."
Ook Henk is teweden:,,Ik heb er

nooit naar gestreefd een lTouw
ïoor mij alleen'te hebben. De
kans is zo klein dat je iemand
tegenkomt met wie het klikt op
alle terreinen,.. Dit gaat eigenlijk
precies zoatsik het me altijd al
had voorgestêld.In een goede
verstandhouding, want tenslotte
gaat het erbij de liefde om dat je
probeert elkaar gelukkig te maken. Dat doen we dan toch?"
Con: ,,Het is toch ook eigenlijk
heel weemd dat je als kind leert
dat je alles moet delen? Ben je
daar net aan gewend, blijkt dat je
je wouwopeens voorjezelf moet
houden."
De buren op de galerij, collega'sen
familie weten allemaal wel zo'n
beetje hoe de vork in de steel zit.
De meestenzijn wel nieuwsgierig,
vuren af entoe eenseen setje wagen op hen af, maar accepteren
verder dat dezepartners met zh
drietjes zijn. ,,Al komt het wel
eensvoordatwete horen krijgen
dat een van ons welkom is op een
feestje,desnoodsmet een van
beide partners, maar niet met z'n
drietjes," zegt Henk. ,,Dat vind ik
jammer, maar we kunnen er wel
mee leven,"
Ook vakanties brengen ze graag
samendooq bij voorkeur op een
plek die iets ruimer is dan hun eigen appartementje. ,,Ruimte vind
ik wel het belangrijkste praktischeprobleem van onze manier
van leveni stelt Christa, terwijl de
mannen knikken. ,,Wezijn geen
van drieën ooit echt alleen thuis."
Ook dat lossen ze op met goede
communicatie. Opmerkelijk
open communicatie,vergeleken
met het gemiddelde monogame
stel: tijdens het interview moppeft Christa een paar keer over
haar mannen, zonder dat zij een
spier vertrekken.,,TWeemannen
die niet van huishoudelijk werk
houden, doen net zo weinig als
één man..."verzucht ze. En toch
zoudenze niet anderswillen.

