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Waarom het bq eén houden
als je ook kunt genieten van
eentje extra? Polgamorie, een
relatie met meerdere partners
tegelrlk, steekt steeds vaker
de kop op, Maar die twee
walLetjes: eet dat nou Lekker
of is het maar insewikkeld?
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enata (25) is al tweeënhalfjaar
samen met Glenn en sinds vijf
maanden heeft ze ook een
relatie met Br am. Ze zíet ze om

en om, maar nooit tegelijk. "Ze kennen
elkaar niet. Glenn heeft Bram weleens op
een foto gezien, meer niet. Ze vragen afen
toe naar elkaar en dan geefik alt i jd eerli jk

.,-antwoord. Maar ikweet dat als ze mij
samerj zien met de ander het voorbij is.
Zonder datze het zelfbeseften, hebben
ze eens naast elkaar aan de bar gestaan.
Ik zag het van een afstand en voelde me
vreselijk ongemakkelijk. Het komt dus
wel voor dat ik ergens ben en dat Glenn
en Bram er op hetzelfde moment ook zijn.
Gelukkig is het nog nooit tot een confron-
tatie gekomen."

Het onderhouden van meerdere relaties
tegelijk wordt vaak als iets mannelijks
gezien, maar in de polyamorie is het
aantal mannen en vrouwen gelijkwaardig.
Trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelde
polyamorie als de upcomíng relatievorm in
de komende vijfjaar. Ageeth Veenemans, )
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schrijfster van het boek 'Ik hou van twee mannen!' ziet inder-

áu"aï"" gto"i in polyamoreuze relaties onder dertigers' "Er

is een toeiame in stellen die op jonge leeftijd uit elkaar gaan'

maardiealwelsamenkinderenhebben.Po|yamoriebiedtde
k"n" ot als gezin bii elkaar te bliiven, maar ook de mogeliikheid

om aan ;e verliefdheid toe tê geven' Ik merk dat er behoefte

i, o- ou", potyamorie te praten' Een polyamoriecafé biedt

uitkomst: óenplaats waui 
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t"*enkomen en ervaringen

.rii*irr"t.r, *àt gelilkgestemden' Het initiatief wordt inmiddels

in het hele lana ógópát t. tn Amsterdam was er zelfs een

*a.ftUi:tt. ff,fiitt polyu-oteuze datingsite bestaat ook alweer

eenlaar. Oe relaiievorm ontstaat meestal alsje al langer samen

u.rri. rro" u"ukwordt iemandbinnen een huwelijk nietverliefd

"p 
à." u"A"tf Met polyamorie kies je voor eerlijkheid' In deze

relatievorm kunnen meerdere partners ieder een bijzondere

aanvulling geven oP je leven."
Renata onIÀoette haar tweede liefde Bram na een modellenklus'

"Glenn en ik zijn een maand uit elkaar geweest' In die periode

t"U it gtu* ontmoet. Ik zat in de trein en was in slaap gevallen'

io"" if. *i;" ogen open deed, zag ik de mooiste jongen ooit en we

raakten aan d. ptu"t. nt*"s meteen een enorme spanning

irrt.tt o"t. rf ij ËIeek in dezelfde stad te wonen als ik' We hebben

;;;;;;t"".s uitgewisseld, maar ikbleef aan hem denken' Vier

íeken heb ik geen contact gehad met Glenn' Ik miste hem en we

besloten weer"bij elkaar te komen' Tegelijkertijd zat ik met Bram

in mijn hoofd. Met een groep vrienden en Glenn ging ik naar

een fËest in Utrecht en àaar kwam ik Bram tegen' Toen Glenn

u"tt at"nt i. ttaalde, ben ik op hem afgestapt'.We wisselden

telefoonnummers uit. Glenn had niets door'"

n.""t" ttof. ae stoute schoenen aan en belde Bram op' Ze wilde

hem graag zien en is zelfs bij hem op gitaarles gegaan om maar

bij he"m tJkunnen zijn. "Er is magie tussên ons' lk kon alleen

niets met miin gevoelens doen, want ik was met Glenn' Een
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*"utd.r, Éng is er niets gebeurd tussen Bram en mij' maar

de spanning werd groter."

Leonie Linssen is relatiecoach en gespecialiseerd in polyamorie.

Ze begeleidt trio's en mensen die verliefd worden op iemand

anders danhunpartner. Samen met StephanWik schreef Leonie

het boek'Love unlimited'. Linssen: "Polyamorie is er altijd

leweest, maar al eeuwenlang is monogamie de standaard in de

frederlandse samenleving' Vanuit het christendom hebben we

-."g"kr"g.r, 
dat alle andère relatievormen slecht zijn' Ook
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in de media neergezet als hét romantische

plaatjewaaráan je moetvoldoen' Ikdenk dat de mens van
-n"trrr" tti"t t"onógaam is, dat dit beeld is aangeleerd' Polyamorie

is nog onzichtbaar in Nederland, het is een taboe' Door mijn

werkieb ik gemerkt dat veel mensen een affaire hebben' naast

de relatie dió zij met hun partner hebben'" Bij veel mensen

speelt spanning een grote rol om vreemd te gaan of om te

experimenteren met meerdere liefdes' Linssen: "Mensen willen

oo'kweleens kijken hoe het met een ander is' Tegenwoordig
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*" ttleds vaker van baan' Waarom zouden we dat niet

ook met relaties doen? Dé droomprins bestaat niet' Ga zelf maar

"."t "p 
4", *itte paard zitten en kijkwat de wereld je te bieden

heeft.'i Linssen is van mening dat vreemdgaan vaak voor

problemen zorgt. "Het schaadt je vertrouwen' Polyamorie is

àen manie. om met gevoelens van liefde voor een ander om te

gaan, zonder iemand te bedriegen'"

Ook Renata kon niet 'zomaar' vreemdgaan' "Toen ik na een

avond stappen wakker werd in het bed van Bram' vond ik dat

it< eerliltimoest zijntegen Glenn' Ikvertelde hem dat ikverliefd

*", opi"-"rrd anders. Voor Glenn betekende mijn bekentenis-

het einde van onze relatie.,, Renata en Bram zagen elkaar steeds

meer. Tegelijkertijd miste ze Glenn ontzettend' "Na een paar

weken belde trij me toch weer op' Hij weet dat ik van hem hou

enwilde me terug' Hii heeft me voor de keus gesteld: of hii of

BÍam. Hoê kan ik in godsnaam kiezen? dacht ik' lk hou van

Glenn, maar ik ben verlieÍd op Bram' Ikben open geweest over

mijn gevoelens. Geen van beiden wilde ik kwijt' Ze bleven allebei

.ont"-.t *"t tne zoeken en wisten dat ik niet kan en wil kiezen'
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EEN MAN, VIER VROUWEN
& H['N KINDEREN
De Amerikaanse real i tyserie 'Sisier wives',
nog niei  in Neder land op de buis,  is  nei
begonnen aan een tweede seizoen en is
een enorme hi t  rn Amerika
Waarom? De serie geeft een smeuïge ki jk
in het leven van Kody Brown. zi jn vier
vrouwen en zestien kinderen in Lehi
(Utah). Man Kody, zi jn eerste drie vrouwen
en dert ien kinderen delen al ruim zestien
jaar huis en haard met elkaar.
Leuk? Jazeker, de famil ie worstelt  met de
openbaring van hun levenssti j l .  En dan is
er nog de nieuwste aanwinst van man
Kody: vrouw Robryn en haar drie kinderen.
Opmerkelí jk? De serie veroorzaakte
commotie. Wierpen deze vrouwen zich
vri jwi l l ig aan Kody's zi jde of was er sprake
van misbruik? De pol i t ie van Lehi
onderzocht het gezin op criminele
taferelen, maar er was geen sprake van
straf bare feiten in huize Brown.

Ze begrepen het en tot mijn verbazing accepteerden ze het
ook. Tot nu toe gaat dat al acht lang goed. Ikweet zeker dat ik
ze allebei gelukkig kan maken. Toch kan dit niet eeuwig blijven
doorgaan. Ik zal op een zeker moment moeten kiezen. Bijvoorbeeld
als ik ga samenwonen. Ik weet dat ik degene ben met wie Glenn
een toekomst ziet en kinderen mee wil krijgen. Maar zie ik ook
een toekomst methem? Ze zijn verschillend. Glenn is een stabiel
persoon terwijl Bram impulsief is en moeilijk te door-gronden.
Ikheb ze allebei nodigom me compleettevoelen. Ikzíezevaak
om de dag. Dan ben ik een avond bij Glenn en dan slaap ik de
volgende dag bij Bram bijvoorbeeld. Ik probeer ze allebei even-
veel te zien en ze beiden genoeg aandacht te geven."

Iets anders is de love story van Sara (37). Zij heeft naast het
huwelijk met haar man Jasper, een relatie met een vrouw.
"Eén relatie is al moeilijk, laat staan alsie eÍ twee hebt. Het
kost ontzettend veêl ênergie." Jasper is degene geweest die de
relatie tussen Sára en haar vriendin Marjolein aanmoedigde.
"Toen ik verliefd werd op Marjolein heb ik het meteen aan mijn
man verteld. Hij,kon het gelukkig goed begrijpen. Hij houdt ook
van vrouwen, dus vond hij het niet raar dat ik dat ook doe. Dat
ikverliefdwas geworden op eenvrouw, kwamvoor hem niet als
eenverrassing. Hij wistvan mijn lesbische gevoelens af. De
verliefdheid was heftig en ik wilde constant bij haar zijn. Mijn
man gunt me een tweede relatie. Onze eigen relatie is er veel
dieper door geworden."
Sara weet allang dat ze van vrouwen houdt. Toch is ze met een
man getrouwd en heeft ze drie kinderen met hem. "Ik heb veel
geluk gehad d atikzo'nbijzondere man ben tegengekomen. Ik
ben erg verliefd op hem geweest, maar het verlangen naar een
vrouw is altijd gebleven. Jarenlang heb ik een stukvan mezelf

afgesloten. Ik mocht mijn gevoelens voorvrouwen niet kenbaar
maken aan de buitenwereld."
Sara heeft in de eerste jaren dat Marjolein in haar leven was,
tegen bijna niemand gezegd dat ze naast haar man ook een
relatie had met eenvrouw Alleen Jasper en een goede vriendin
wisten het. "Ik leefde een geheim leven. Mijn familie weet het
inmiddels wel. Toen ik het ze vertelde, zeidenze datzeme
eindelijk snapten. Ik was jarenlang zo ontzettend op mezelf
gefocust, dat ik het contact met anderen heb verwaarloosd. Met
mijn kinderen heb ik nooit openlijk gesproken over mijn relatie
met Marjolein, maar ze voelen het aan. Ik ga bijvoorbeeld
weleens een weekend met haar weg. Als ze vragen hebben, zal
ik daar eerlijk antwoord op geven, maar op dit moment gebeurt
dat nog niet. Ze hebben daar nog geen behoefte aan gehad'Ze
zijn er kennelijk nog niet klaar voor. Misschien dat we er over
een aantal jaar wel openlijk met elkaar over kunnen praten."
Met Jasper voelt ze een 'geestelijke verbinding' en met
Marjolein heeft ze meêr eên'lichamelijke connectie'. Tochgaat
het de laatste tijd niet zo lekker tussen Sara en haar vriendin.
"Ik deel mijn leven met veel mensen. Marjolein niet. Ze is bang
dat het in haar omgeving bekend wordt. Dit drijft ons steeds
verder uit elkaar. Als Jasper een andere relatie naast mij zou
hebben, zou ik dat niet ergvinden, wantwij geven elkaar die
ruimte. Als Marjolein er een andere vriendin naast zou hebben,
zou ik daar wel moeite mee hebben. Dat komt omdat Jasoer en ik
opener zijn in onze relatie. Wat dat betreft is mijn man de sleutel
geweest om twee relaties tegelijk te hebben."
Linssen: "Een nadeelvan een polyamoureuze relatie kan
jaloezíe zíjn. Je wordt geconfronteerd met de vriend of vriendin
vanje partner en dat is niet altijd leuk. Door onderling goede
afspraken te maken enveel metje partner te praten, leerje hier
mee om te gaan." En dat is niet altijd makkelijk. "Het is hard
werken. Hoeveel Nederlanders er een polyamoureuze relatie op
na houden is heel moeilijk te zeggen. Er zijn geen officiële cijfers
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over bekend, omdat het hier nog niet echt als relatievorm wordt
erkend. Of het de ideale relatievorm is, weet ik niet. Het is voor
iedereen natuurlijkweer anders. Het is in ieder geval een frisse
manier om tegen liefde aan te kijken." o

Omprívacyredenen zíjn de namenvan Renatq., Sarq en dievanhun
partners veranderd.

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