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I I Vraag aan iemand wat belangrijk is in een relatie en
liefde, passie, romantiek, vertrouwen, geborgenheid en respect
passeren in wil lekeurlge volgorde de revue. Vraag naar een
reden om de relatie te beèindigen en met stip op één staat:
ontrouw! En dus l iegen zij die een scheve schaats ri jden dat
het een lieve lust is: hun relatie han$ er immers van af.
De cijfers (eén op de vier mannen én vrouwen gaat vreemd)
liegen niet. Maar toch is vreemdgaan geen indicatie hoe sterk
de emotionele band tussen twee mensen is. lemand kan er
volstrekt van overtuigd zijn de man of vrouw van zijn of haar
dromen te hebben gevonden en toch nog behoefte hebben
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aan 'meer'. Leonie Linssen, relatiecoach op het gebied van
ingewikkelde l ieÍdesrelaties: "Mensen gaan vreemd omdat
ze zich tot iemand aangetrokken voelen, plotseling verliefd
worden of het idee van een heel leven met één partner niet
zien zitten. Vreemdgaan levert energie op, je kri j$ aandacht,
bevestiging en je voelt je weer sexy. Totdat het uitkomt, want
het heeft een enorme impact op je relatie. Het vertrouwen is
beschaamd en dat heb je niet zomaar hersteld. ln het slechtste
geval betekent het het einde van de relatie." ls een open relatle
dan misschien een goed alternatief? Linssen: "Bij polyamorie
(meervoudige l iefde) staan partners elkaar toe gevoelens voor
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anderen te hebben en er eventueel iets mee te doen. Dat is,
zeker in het begin,  heél  eng omdat de angst om de ander
kwi l t  te raken enorm is.  lVensen wi l len wel  spelen met die
gevoelens, maar niet het risico lopen elkaar te verliezen.
En om dat r is ico zo k le in mogel i jk  te houden, is communicat ie
van het allergrootste belang."
Dossie Easton, co-auteur van The Ethical Slut, hét manifest
voor polyamorie en open relaties, stelt: "Wie van nature
volstrekt  monogaam is,  kan nooi t  gelukkig z i jn wanneer hi j
of  z i j  de partner moet delen. Ook als 1e erg onzeker bent,
last hebt van verlatingsangst, ziekeli lk laloers bent of totaal
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niet  kunt rat ional iseren, is een open relat ie niet  jouw dlng."
Linssen: "Bi j  de term 'open relat ie 'gaan mensen vaak meteen
uit van een worst case scenario, maar er zitten zoveel fasen
tussen een beetje fl irten en helemaal van God los gaan.
Sommígen vinden het al  heer l i jk  a ls ze af  en toe eens een
spannend sms' je van iemand kr i jgen en een beet je kunnen
f l i r ten,  d ie hoeven helemaal niet  met een ander naar bed,
Daarmee wi l  ik  n iet  inslnueren dat het makkel i jk  is ,  maar het
kan veel opleveren. Een open relatie is heel verri jkend."
Kan jouw relatie ook wei een extraatje gebruiken? Cosmo
onderzocht alvast  wat mogel i jke knelpunten.

q
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MAGDA (2. !): Open reíatic I 1 a t
'zo karL iksehi'or^eeln4o ri
kiit'

Wanneer je bui ten de deur al leen ui t
bent op 'fastfood' (hap-slik-weg) is het
emot ioneel  a l lemaal wel  te behappen.
Maar wanneer je ook geestel i lk  meer
int ; r r i te i t  wi l t  r ret  een derde l ig een
mini-Palest i jnse kwest ie op de loer.
Hopel i jk  beschik je in dat geval  over
een f l inke dosis f lexibi l i te i t ,  empathie,
geduld en begr ip Je zul t  het  nodig
hebben. Easton: "Denk heel  goed na
over prakt ische zaken zoals l i ld,  p laats
en spul len.  Het eiger bed is bi jvoor-
beeld een no-go area, maar ook wan-
neer 1e mlnnaar het laatste biert je van
je partner uiL de i jskast  t rekl .  kan di l
voor drama's zorgen."

'Ífíf;lIIIÍII vAt(ou ALs tK
íALoël<s vol<??
Het vooruitzichlvan steamy seks met
die bi jzonder leuke huisvr iend l i lk t  mis
schien aantrekkel i jk ,  maar als je niet
oppast l igt  jouw l ief  straks met 1e besle
vr iendin in bed. Nota bene met jouw
permissie!  lets minder aantrekkel i jk ,
non? Vrijheid pakken is easy, maar het

I ÍIH ÍÍI'iÍ| ts,ëëil orër(
RE 14fl ë' ífl êr qêvo o t( ê ê.( m oo I
tloot<P vooKsvtíqë(?
t - \ r r  r i in,^,^ i -^^/^. .^.nel  oenpiod teUAI Lt l l l  VVtr  l l lutr lUOéU )r  

'Lr  óurrur6u Lw

r^-r .^-  *^^" . . , i  -  . , -^^mdo:: i  hppftuut rAtr t  t .  i l rddt  vvrY vrqu,,-ó-- . . . - - . .

in pr incipe ook een soort  open relat ie,
z i i  het  eenzi id is fn ook de minnares
paaï.  z i i  het  mokkend. akkoord mel
een timeshare. 7o ver van ons bed is
deze relat ievorm dus helemaal niet .
Fen nnen relat ie ondersgheidt  z ich
cchtcr door nnenhcid van zaken voor
al le betrokkenen en is dus een stuk
duidel i jker en eer l i jker.
I  nssen: "Fen open relat ie kun je op
verschi l lende manieren vormgeven :
door partnerrui l ,  door het hebben
van een aanvul lende relat ie waarbi j
erol isch conlacl  cenlraal  staal  oÍ  iu is l
met een aanvul lende relat ie die is
gebaseerd op l ieÍde. qrel  a l les erop en
eraan. Polyamorie dus. Bespreken hoe
jul l ie het zouden wi l len invul len en
hierover overeenstemming bereiken,
is essent ieel ."

IKIIjil:IÍIÍlZ t/oë otêt( ts otêtt?
In een open relat ie z i jn openheid,
eer l i jkheid.  respectvol  handelen en
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qls hii bii hqorPlU-tlSPil
-ËÍiuóoróee-ld' MqqÍ q-ls lK..

qrenzen gq- 9ïellgl 991-q9n, dt"
v'- nqtuíniik ook vooÍ mu

toestemming van alle betrokkenen
sleutelwoorden, maar dat betekent niet
dat al le deuren wagenwi jd opensiaan.
AÍspreken dat een avontuurtje is toege-
staan, is wat anders dan achteraf  de
bijbehorende dvd met surround sound
voorgeschoteld kri jgen. Tenzij je daarop
kickt  natuur l i jk .  Ook de frequent ie is
een hee'  hanpi i ter  Niemand vindt het
le;k als z i jn oÍ  haar partner matras van
de maand wordt in de eerste de beste
parenclub. maar een zeer innige relat ie
met éen persoon bui ten de pr imaire
relat ie wo'dt  vaak ook als bedreigerd
ervaren. [en'hl ik 's  oke en meestal
wel een voorwaarde voor seks buiten
de relat ie ver l iefdheid niet .
De invul l i rg van de open relat ie hang
dus geheel  a 'van de betrohkenen.
maar lwee dingen hebben ze al lenaal
wel  gemeen: eer l i jkheid en het recht
op het laatste woord z i jn hei l ig.  tn dat
laatste woord is: neel

nNfflïIIIIÍ l tk vtt(p ëët(
kÊt4flë AL tAsflq, t4Af srA4í
mËêkPêt<Ê,/
Wie een paar bal len in
de lucht moet houden
moet hard werken, ANNET (32): Open relatuf Uwah.
maar wie meerdere 'Ik,t i,flÁ, hzt h/W leuk 

"lt 
l"ii b"i 

-inballen te strelen heeft, tatnnues bíoift sla"pe"L'
weel pas echt wat hard "Jim en ik haddéí alleËei al een affaire achter de rug
werken is. Daar staat toen we tot de conclusie kwamen dat we seksueel gezien
natuurlijk wel tegen- behoefte hadden aan méér. Na veertien jaar heb je het
over dat je partner voor toch wel een beetje gezien met elkaar. Vervolgens ga je
dat soort momentjes kaders bepalen, je wilt niet dat je partner ieder weekend
niet langer per se jou met iemand anders in bed ligt. Jim heeft nu een minnares.
vragend hoeft aan te Soms ben ik dat wel zat, als hij daar slaapt bijvoorbeeld.
kilken. Aanzienli jk Maar als ik grenzen ga stellen gelden die natuurli jk ook
minder pressure dus voor mij. Als ik het niet meer zou trekken, zou het schluss
om alti jd maar die per- zijn. Maar wat dan? lk geniet ook erg van mijn vri jheid, de
fecte vriendin/vrouw/ controle over mijn eigen leven en het bewustzijn van mijn
minnares te zijn. seksualiteit. Geven is nu eenmaal moeil i jker dan nemen."



een ander geven is heel andere koek.
Dat verg heel veel vertrouwen en
zekerheid en zelfs dan is jaloezie een
bijna niet uit te sluiten factor. Weten en
begrijpen waar jouw grenzen liggen en
waarom is een must.

Meer over jaloezie? Lees: De onÍmaskering
van het monstet met de gtoene ogen van
Kathy Labriola op www.polyamory.nl of het
boek Ja loezie van Catherine Millet.

m ïltTlÍ[{ vArALs rcmAilp
tê 4l vê l<Lt ê F P tr.o l<.Pt?
Easton: "Wanneer je in een nieuwe
relatie zit is er alt i jd sprake van een
crush. Het is een door dopamine
opgewekt gekkenhuis. Dat is binnen
drie maanden wel over, maar onder-

pqrtneÍ uit de iisl
--dqt voor drqm
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tussen kan het erg lastig
zijn voor de partner én
voor jezelf, omdat je zo
heen en weer geslingerd
wordt. Bli j f juist dan
ook leuke dingen met je
partner doen. Als je je
relatie niet voedt, sterft
die. Mocht de l iefde voor
de ander zo overweldi-
gend (en bli jvend) zijn
dat hij of zij je eigen
partner compleet in de
schaduw zet, dan is
de koek tussen jull ie
misschien gewoon op."

ïIITIÍÍJ vëtwr
aëf ot Pë t4ilqê
fêRttt4lÍ?
Wanneer je er alleen instapt om je zonder
gezeik een slag in de rondte te kunnen
seksen of omdat je bang bent anders je
partner te verliezen, dan doe je het echt om
de verkeerde redenen en ga je een keer nat
En niet ln de goede zin. Denken dat wat
sexy time met anderen de wonderolie is
die ook jÉll ie seksleven weer gesmeerd zal
doen lopen, is ook iets te kort door de
bocht. Een open relatie verg misschlen
zelfs wel meer commitment en eerlijkheid
dan je tot nu toe gewend was. Als mono-
gamie en j i j  daarentegen een kansloze
match zijn of als j i j  seksueel wilt experi-
menteren en je partner niet, maar je geen
relatie wilt op basis van leugens, dan is het
beslist het overwegen waard. Of het een
kans van slagen heeft, hang in hoge mate
af van ju l l ie (zel f )vertrouwen en communi-
catie-skl//s. Easton: "Als je erop durft te
vertrouwen dat de l iefde die je allang hebt
bij je terugkomt als je hem of haar laaï
gaan, kri jg je er echt alleen maar meer
liefde voor terug." Wie durft? ffi

SANDRA (251= Optt relatiollat'Zo kan ik
wiin bi*kaue{i kant ontd"ekkm'
Paftner Martin: "sandra wilde haar biseksuele kant
verder ontdekken, dus vanaÍ het begin van onze relatie
was de insteek anders. Er is bij ons wel een heel
duidelijke grens tussen liefde en respect voor elkaar
en seksuele behoeften. De meeste mensen begrijpen
dat niet omdat ze de scheiding tussen liefde en seks
niet kunnen maken." Sandra: "Seks met elkaar is
lieÍde, seks met anderen is platte seks. Gewoon omdat
het lekker is." Martin: "We gaan er ook niet wekelijks
op uit. Dat zou gaan vervelen en dan ga je toch
grenzen verleggen. Nu is het puur een verrijking van
ons eigen seksleven. We hebben samen de lol en
spanning. Het niet monogaam zijn slaat bij ons geheel
op het seksuele en niet op het emotionele vlak."

í

Het eigen bed i9 e.en no€o
n^- *.aÀt';;k dls ie minnG|ClÍ

,vqn ie
trekï kqn

"[ Praat vooraf uitgebreid over
Á de aÍspraken die je zou willen

maken. Wat voor de een werkt is
voor de ander totaal niet prettig.

{}Wees open en eerlijk. Wanneer
É je alsnog geheimpjes bewaart,
slaat de ander aan het fantaseren en
dat is vaak heÍtiger dan de realiteit.

Q Ken je grenzen. Als je niet veel
:l ervaring hebt, is een seksparty
zeker (nog) niet je ding.

.Ít Wees voorzichtig met het leggen
**uun contacten. Acquisitie via het
net oÍ binnen de eigen kennissenkring
is vragen om rottigheid. Toevallige of
zakelijke ontmoetingen lenen zich er
beter voor.

ffi Er zijn zaken die je beslist niet

-Jmee naar huis wilt nemen. doe
het dus altijd safe!

./* Nooit doen: thuis alle nieuwe
O kunstjes die je minnaar je heeft
geleerd demonstreren.

'f Wees selectief met het dele
/ van jull ie slaapkamergeF

Niet iedereen is open-mi'


