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enata(25)is al tweeënhalfjaar
samenmet Glennen sindsvijf
maandenheeftze ook een
'lt:t,, "''a,,
relatie met Br am.Ze zíetze om
:' en om, maarnooit tegelijk."Ze kennen
i elkaarniet. GlennheeftBramweleensop
eenfotogezien,meerniet.Zevragenafen
ê tt
toenaarelkaaren dangeefikaltijd eerlijk
.,-antwoord.
Maar ikweet dat alsze mij
samerjzienmet de anderhet voorbijis.
Zonderdatzehet zelfbeseften,hebben
zeeensnaastelkaaraandebar gestaan.
Ik zaghet van eenafstandenvoeldeme
vreselijkongemakkelijk.Het komt dus
wel voor dat ik ergensben en dat Glenn
en Bram er op hetzelfdemomentook zijn.
Gelukkigis het nognooit tot eenconfrontatie gekomen."
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van meerdererelaties
Het onderhouden
tegelijkwordt vaakalsiets mannelijks
gezien,maar in depolyamorieis het
aantalmannenenvrouwengelijkwaardig.
TrendwatcherAdjiedjBakasvoorspelde
polyamoriealsde upcomíngrelatievormin
dekomendevijfjaar. AgeethVeenemans,)
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langersamen
eenlaar.Oerelaiievormontstaatmeestalalsje al
nietverliefd
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een
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voor
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à." u"A"tf Met
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die periode
"Glennen ik zijn eenmaanduit elkaargeweest'In
gevallen'
slaap
in
was
en
t"U it gtu* ontmoet.Ik zatin detrein
jongen
enwe
ooit
mooiste
de
ik
zag
io"" if. *i;" ogenopendeed,
spanning
enorme
een
meteen
ptu"t.
nt*"s
raaktenaand.
ik' We hebben
irrt.tt o"t. rf ij ËIeekin dezelfdestadte wonen als
denken'Vier
hem
aan
uitgewisseld,maar ikbleef
;;;;;;t"".s
hem en we
miste
Ik
Glenn'
gehad
met
íeken heb ik geencontact
met Bram
ik
zat
Tegelijkertijd
komen'
te
elkaar
beslotenweer"bij
gingik naar
Glenn
en
groep
vrienden
een
Met
hoofd.
in mijn
Toen Glenn
eenfËestin Utrecht en àaar kwam ik Bram tegen'
wisselden
afgestapt'.We
hem
u"tt at"nt i. ttaalde,ben ik op
telefoonnummersuit. Glennhad niets door'"
Ze wilde
n.""t" ttof. ae stoute schoenenaan en beldeBram op'
maar
gegaan
om
gitaarles
hem graagzien en is zelfsbij hem op
alleen
kon
lk
ons'
tussên
magie
bij he"mtJkunnen zijn. "Er is
Een
niets met miin gevoelensdoen,want ik was met Glenn'
maar
mij'
en
Bram
gebeurd
tussen
niets
is
er
Éng
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de spanningwerd groter."
in polyamorie.
LeonieLinssenis relatiecoachen gespecialiseerd
iemand
op
worden
verliefd
die
mensen
en
trio's
Zebegeleidt
Leonie
andersdanhunpartner. Samenmet StephanWikschreef
altijd
er
is
"Polyamorie
het boek'Loveunlimited'.Linssen:
is monogamiede standaardin de
leweest, maar al eeuwenlang
het christendomhebbenwe
Vanuit
samenleving'
frederlandse
dat alle andèrerelatievormenslechtzijn' Ook
in de medianeergezetalshét romantische
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is nogonzichtbaarin Nederland,het is eentaboe'Door
naast
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werkieb ik gemerktdat veel mensen
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veel
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hebben'"
partner
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ook met relatiesdoen?Dé droomprinsbestaatniet' Ga
je
bieden
te
4", *itte paard zitten en kijkwat dewereld
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Glenn'
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*", opi"-"rrd anders.Voor Glennbetekendemijn bekentenissteeds
het eindevan onzerelatie.,,Renataen Bram zagenelkaar
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"Na
ontzettend'
ze
Glenn
miste
meer.Tegelijkertijd
hem hou
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of hii of
gesteld:
keus
enwilde me terug' Hii heeft me voor de
van
hou
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ik'
dacht
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EENMAN,VIERVROUWEN
& H['N KINDEREN
DeAmerikaanserealityserie'Sisierwives',
n o g niei in Ned erla ndo p d e bu is ,is nei
begonnenaan eentweedeseizoenen is
e e nenormehit rn Amerika
Waarom?De seriegeeft eensmeuïgekijk
in het levenvan KodyBrown.zijnvier
vrouwenen zestienkinderenin Lehi
(Utah).Man Kody,zijn eerstedrie vrouwen
en dertienkinderendelenal ruim zestien
jaar huisen haardmet elkaar.
Leuk? Jazeker,de familieworsteltmet de
openbaringvan hun levensstijl.
En dan is
er nog de nieuwsteaanwinstvan man
Kody:vrouw Robryn
en haardrie kinderen.
Opmerkelíjk?De serieveroorzaakte
commotie.Wierpendezevrouwenzich
vrijwilligaan Kody'szijdeof was er sprake
van misbruik?De politievan Lehi
onderzochthet gezinop criminele
taferelen,maar er was geensprakevan
strafbarefeitenin huizeBrown.

Zebegrepenhet en tot mijn verbazingaccepteerden
zehet
ook. Tot nu toe gaatdat al acht lang goed.Ikweet zekerdat ik
ze allebeigelukkig kan maken.Toch kan dit niet eeuwigblijven
doorgaan.Ik zal op eenzekermomentmoetenkiezen.Bijvoorbeeld
als ik ga samenwonen.Ik weet dat ik degeneben met wie Glenn
eentoekomst ziet en kinderen meewil krijgen. Maar zie ik ook
eentoekomst methem?Ze zijn verschillend.Glenn is eenstabiel
persoonterwijl Bram impulsiefis en moeilijkte door-gronden.
Ikheb ze allebeinodigom me compleettevoelen.Ikzíezevaak
om de dag.Dan ben ik eenavondbij Glenn en dan slaapik de
volgendedagbij Bram bijvoorbeeld.Ik probeerze allebeievenveel te zien en ze beidengenoegaandachtte geven."
Iets andersis de lovestory van Sara(37).Zij heeft naasthet
huwelijk met haar man Jasper,eenrelatie met eenvrouw.
"Eénrelatie is al moeilijk,laat staan alsie eÍ twee hebt. Het
kost ontzettend veêl ênergie." Jasperis degenegeweestdie de
relatietussenSáraen haarvriendin Marjolein aanmoedigde.
"Toen ik verliefd werd op Marjolein heb ik het meteenaan mijn
man verteld. Hij,kon het gelukkig goedbegrijpen.Hij houdt ook
van vrouwen, dusvond hij het niet raar dat ik dat ook doe.Dat
ikverliefdwas gewordenop eenvrouw,kwamvoor hem niet als
eenverrassing.
Hij wistvan mijn lesbischegevoelens
af. De
verliefdheidwas heftig en ik wilde constantbij haar zijn. Mijn
man gunt me eentweederelatie. Onzeeigenrelatie is er veel
dieper door geworden."
Saraweet allang dat zevan vrouwen houdt. Toch is ze met een
man getrouwden heeft ze drie kinderen met hem. "Ik hebveel
gelukgehadd atikzo'nbijzondere man ben tegengekomen.Ik
ben ergverliefd op hem geweest,maar het verlangennaar een
vrouw is altijd gebleven.Jarenlangheb ik eenstukvan mezelf

afgesloten.Ik mocht mijn gevoelensvoorvrouwen niet kenbaar
maken aan debuitenwereld."
Saraheeftin de eerstejaren dat Marjoleinin haarlevenwas,
tegenbijna niemand gezegddat ze naasthaar man ook een
relatiehad met eenvrouw AlleenJasperen eengoedevriendin
wisten het. "Ik leefdeeengeheimleven.Mijn familie weet het
inmiddels wel. Toenik het zevertelde, zeidenzedatzeme
eindelijk snapten.Ik wasjarenlang zo ontzettendop mezelf
gefocust,dat ik het contact met anderenhebverwaarloosd.Met
mijn kinderen heb ik nooit openlijk gesprokenover mijn relatie
met Marjolein, maar zevoelenhet aan.Ik gabijvoorbeeld
weleenseenweekendmet haar weg.Als zevragenhebben,zal
ik daar eerlijk antwoord op geven,maar op dit moment gebeurt
dat nog niet. Ze hebbendaar nog geenbehoefteaan gehad'Ze
zijn er kennelijk nog niet klaar voor. Misschien dat we er over
eenaantaljaar wel openlijk met elkaar overkunnen praten."
Met Jaspervoelt ze een 'geestelijke verbinding' en met
Marjoleinheeft ze meêreên'lichamelijkeconnectie'.Tochgaat
het de laatstetijd niet zo lekker tussenSaraen haar vriendin.
"Ik deelmijn levenmet veelmensen.Marjoleinniet. Ze is bang
dat het in haar omgevingbekendwordt. Dit drijft ons steeds
verder uit elkaar.Als Jaspereenandererelatie naast mij zou
hebben,zou ik dat niet ergvinden, wantwij gevenelkaar die
ruimte. Als Marjoleiner eenanderevriendin naastzouhebben,
zou ik daar wel moeite meehebben.Dat komt omdat Jasoeren ik
openerzijn in onzerelatie.Watdat betreft is mijn man de sleutel
geweestom twee relaties tegelijk te hebben."
Linssen:"Een nadeelvaneenpolyamoureuzerelatiekan
jaloezíezíjn. Je wordt geconfronteerdmet de vriend of vriendin
vanje partner en dat is niet altijd leuk.Door onderlinggoede
afsprakente makenenveelmetje partner te praten,leerje hier
meeom te gaan."En dat is niet altijd makkelijk. "Het is hard
werken.HoeveelNederlanderser eenpolyamoureuzerelatie op
na houdenis heelmoeilijk te zeggen.Er zijn geenofficiëlecijfers
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overbekend,omdat het hier nog niet echt als relatievorm wordt
erkend.Of het de idealerelatievormis,weetik niet. Het is voor
iedereennatuurlijkweer anders.Het is in iedergevaleenfrisse
manier om tegenliefde aante kijken." o
Omprívacyredenen
zíjn denamenvanRenatq.,Sarq en dievanhun
partners veranderd.

Nieuwsgierig naar 'Sister wives'? Op viva,nl
krijg je een spannend voorproeÍjê.
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