achtergrond
tekst TANYA VAN DER SPEK

Blijf ook
samen vrijen,
zonder anderen.
Geniet van de
intimiteit en
gesprekken
die je samen
hebt

Polyamorie
Meer liefde, meer genot
Lief en leed delen met niet één, maar meerdere liefjes. Steeds meer
vrouwen willen het. Maar, hoe zorg je ervoor dat het goed werkt?

S

tel dat er geen regels zijn. Geen verwachtingen
waaraan je moet voldoen. Stel dat jij je relatie kunt
inrichten zoals helemaal bij jou past. Waar kies je
voor? Zou je van één vrouw houden, voor de rest van je
leven? Zou je af en toe genieten van een nieuwe dame
of man? Of zou je er een vaste tweede vrouw bij willen,
omdat die hele andere aspecten van jouw persoonlijkheid aanspreekt?
Hoe heerlijk zou het zijn, als je alles kon doen waarvan je droomt, zonder
erover te liegen. Het goede nieuws is: alles kan, alles is mogelijk. Jij bepaalt jouw regels. Het andere nieuws is: je moet wel durven, eerlijk zijn
en verantwoordelijkheid nemen. Met behulp van relatiecoaches Leonie
Linssen en Helene Baayen heeft Zij aan Zij zeven tips opgesteld voor
startende non-monogamisten.

1

RELATIE CHECK

Als je een monogame relatie wilt veranderen in een polyamoureuze
relatie, moet je basis stevig zijn. Je moet niet voor meerdere liefjes
kiezen omdat je eigenlijk ontevreden bent. “Dan loop je er later toch
weer tegenaan”, zegt Leonie Linssen. “Het is belangrijk dat je checkt of
je er alles aan gedaan hebt met je partner”, zegt Leonie Linssen. “Maar
soms heeft iemand iets gewoon echt niet in huis. Om te controleren
hoe je eigen relatie er uitziet, kun je zelf Het Relatiespel van Peter
Gerrickens erbij pakken. Linssen gebruikt dit vaak in haar praktijk. “Je
krijgt dan antwoorden op vragen: wat heb ik nodig om zoiets te laten
slagen, wat heb jij bij mij nodig? Over welke verlangens en behoeften
hebben we het eigenlijk? Hoe doen wij het en wat kan beter?”

2

DOE AAN ZELFREFLECTIE.

“Belangrijk is dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven”, aldus Linssen. “We hebben vaak de neiging om ons geluk
in handen van onze partner te leggen. Die moet van alles doen om
ons happy te maken. Zorg ervoor dat jij het ook in je eentje leuk hebt.
Ga niet thuis op de bank zitten kniezen als jouw partner met een

andere date op stap is. Wees autonoom. Als jouw partner een nieuwe
partner krijgt, tast het in het begin het gevoel van veiligheid aan. Maar
dat is eigenlijk een uitnodiging om voor jezelf te leren zorgen.” Symbiose
is iets wat Linssen vaak ziet bij lesbische stellen. “Vrouwen houden van
lekker intiem, elkaar verzorgen, alles samen doen, lekker kneuterig. Dan
gaat de seksuele spanning al gauw weg. Helene Baayen: “Het is handig
als je al je eigen issues al in kaart hebt gebracht en uitgewerkt hebt, want
je komt ze hoe dan ook tegen. Als je zelf goed in balans bent, heeft het de
meeste kans van slagen.”

3

COMMUNICEER OPENLIJK

4

MAAK AFSPRAKEN

Eerlijkheid en openheid vormen de basis van een open relatie.
In tegenstelling tot vreemdgaan, waarbij je liegt en bedriegt. Leonie:
“Vrouwen communiceren vaak makkelijk over gevoelens dan mannen,
dat is een voordeel. Communiceer geweldloos, dus niet beschuldigen
en verwijten zodat de ander zich aangevallen voelt. Maar wel vanuit
jezelf spreken, feiten benoemen, je gevoel daarbij omschrijven en hoe
je het anders zou willen. Je gevoel benoemen is de belangrijkste stap en
die wordt vaak vergeten. Maar als je partner snapt hoe je je voelt, is zij
geneigd hier iets aan te doen. Want jouw partner wil niet dat je ongelukkig bent.” Helene: “Blijf dicht bij jezelf, blijf in verbinding met jezelf terwijl
je communiceert.”

Wat zijn jouw behoeften, jouw grenzen, jouw wensen? Alleen
seks met anderen of ook affaires en langere relaties? Wie gaat mee
naar de familie? Wel of niet in het eigen bed? Leonie: “Maak heldere afspraken en houd je eraan. Niets brengt zoveel verdriet in een relatie als
je niet houden aan afspraken die je samen hebt gemaakt.” Afspraken
kunnen over van alles gaan. Bijvoorbeeld veilig vrijen, niet met een ander
sms’en als je een weekend samen bent of: ‘Ik vind het oké als je met
een man naar bed gaat, maar liever niet met een andere vrouw want
dat voelt voor mij te bedreigend.’ En: wil je weten wat je partner met een
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ander heeft gedaan? Of wil je juist niets
weten? Evalueer je afspraken van tijd
tot tijd, behoeften kunnen veranderen
en mensen groeien.

5

HOUD CONTACT
MET JE PARTNER

“Blijf ook samen vrijen, zonder anderen.
Geniet van de intimiteit en gesprekken die
je samen hebt”, zegt Leonie. “Het gevaar
ligt op de loer dat je het spannend en leuk
hebt bij je nieuwe minnares of minnaar en
thuis bij je vaste partner met eventueel
kinderen de huis-, tuin- en keukendingen
meemaakt. Investeer ook in je partnerrelatie, doe met haar of hem ook leuke dingen.
Omdat we het allemaal zo druk hebben door
werk, thuis en sociale activiteiten, kun je ook
af en toe dingen afzeggen die je eigenlijk alleen
uit beleefdheid doet.”

6

GUN HET TIJD

7

GENIET

Het duurt even voor de nieuwe situatie went. “Natuurlijk is het
de eerste keer eng en spannend als je partner met een ander op pad
is en heb je buikpijn. Maar dat kan overgaan als je merkt dat je partner
daarna nog steeds blij is met jou. En jou ook liefde geeft. Liefde raakt
nooit op, er is overvloed. Als je partner je niet anders gaat behandelen
is er geen vuiltje aan de lucht. Gun jezelf de tijd om te onderzoeken, het
kan een emotionele rollercoaster zijn. Natuurlijk ben je af en toe jaloers, onzeker, bang of boos. Je hoeft daar niet meteen conclusies aan te
verbinden. Als kind leerde je ook niet fietsen zonder te vallen. Ga kijken
in de speeltuin en ontdek.” In het boek Love Unlimited, Liefde Delen in
de praktijk van Leonie staan oefeningen hoe om te gaan met jaloezie.

“Een polyamoureuze relatie brengt de levensstroom en de (seksuele) energie weer op gang.” Je voelt je weer jong, mooi, flirterig en
vlinderig, zonder dat je je geliefde kwijt hoeft te raken. “Het is leuk om
weer eens met iemand met een ander lichaam te vrijen. En de seksualiteit met de eigen partner kan leuker worden doordat je met een ander
vrijt. Veel mensen zeggen: we praten nu veel meer, de intimiteit tussen
ons is toegenomen. Bij jaloezie en onzekerheid gaat het om je eigen
angsten. Je bent bang dat je niet goed genoeg bent, bang om de ander
kwijt te raken. Als je die gevoelens onderzoekt en overwint, groei je. Hoe
bijzonder is het als jij je partner haar vlinders gunt, geniet van haar nieuwe levensstroom en geniet dat jij ook helemaal vrij bent zonder taboes
en verboden vruchten?
Leonie: “Een relatie moet je vreugde geven en je naar een hoger plan
tillen. Een goede relatie zet je in je kracht. Een en een is drie. Iedere
relatie is een spiegel en biedt de kans om jezelf beter te leren kennen.
Het is dus heel leuk als je in die spiegel durft te kijken. Het leven kan je
zoveel opleveren. Je voelt dingen en maakt dingen mee die je nooit had
kunnen denken. Durf te denken in mogelijkheden!”
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ROOS REIJBROEK (25)

‘Er zijn geen geheimen’

Roos is biseksueel en heeft bijna vier jaar een
biseksuele vriendin. Ze wonen bewust apart
en hebben regelmatig andere liefjes. Roos
organiseert ook praatgroepen over nonmonogamie. “We hebben elkaar op de universiteit ontmoet, bij genderstudies. Ik vond
haar superlief, vrouwelijk en had direct het
idee dat er nog veel te ontdekken was in
haar. Ik denk dat zij mij wel interessant vond
en avontuurlijk. Ik had toen een relatie met
een jongen en wilde hem niet kwijt. Een jaar
lang hebben we geprobeerd onze gevoelens uit de weg te gaan. Elkaar niet zien,
proberen niet verliefd te zijn en gewoon vrienden
te blijven. Maar dat was niet wat we wilden, we wilden gewoon elkaars
liefjes zijn. Toen heb ik het uiteindelijk tegen mijn vriend gezegd: ‘Ik wil
iets met jou maar ook met haar’. Hij vond het eerst niet leuk, maar zo is
het toen gegaan. Mijn vriendin had eerst zoiets van ‘als dit de manier is
om met Roos te kunnen zijn, vooruit dan maar’. Maar nu plukt ze er met
veel plezier de vruchten van. Iedereen weet het. Mijn ouders hadden er
wel even moeite mee. Ik heb veel vrienden die zelf ook poly zijn. Later is
de relatie met mijn vriend voorbijgegaan. Vaak als een polyamoureuze
relatie uitgaat, ligt het volgens sceptici aan de polyamorie. Maar als een
monogame relatie uitgaat, ligt het nooit aan de monogamie. Terwijl het
dan vaak uitgaat omdat er één is vreemdgegaan.
Degene die voorstelt om een polyamoureuze relatie aan te gaan, heeft
hier vaak lang over nagedacht voordat hij dit te kennen geeft. De ander
zal eraan moeten wennen. Maar hij kan pas zeggen dat het niets voor
hem is als hij zich heeft ingelezen en het heeft uitgeprobeerd.
Mijn vriendin en ik leggen elkaar geen grenzen op, zo van: je mag wel
vingeren maar niet beffen. We hebben maar één regel: veilig vrijen.
Of het nou met een man of een vrouw is. Dus ook gewoon met een
beflapje. We hebben ook wel trio’s gehad, maar daar heb ik niet zoveel
mee. Al die ledematen en mensen en ieders belangen behartigen.
Het fijne van een open relatie is dat je nooit meer hoeft te denken: ‘Oh
jee ik mag jou niet leuk vinden want ik heb al een partner’. Alle gevoelens
mogen er gewoon zijn. En je kunt bij verschillende liefjes verschillende
aspecten van jezelf uiten. Het is veel te zwaar voor één partner om aan
al jouw behoeften te beantwoorden. Monogamie is voor mij: heel veel
moeite doen om niet te krijgen wat ik wil. Ik wens geen compromis te
sluiten om mijn persoonlijke groei tegen te houden.
Mijn vriendin en ik hebben nooit afgesproken: jij bent mijn ‘primary’,
mijn belangrijkste. Maar in de praktijk is het denk ik wel zo. Mocht er
iemand langskomen die belangrijk wordt voor haar of voor mij, dan
is daar plek voor. We vertellen elkaar alles. Als ik me jaloers of onzeker voel, dan onderzoek ik dat. Dan blijkt bijvoorbeeld dat ik de laatste
tijd weinig tijd met haar heb gespendeerd of dat ze iets leuks of iets
seksueels heeft gedaan dat ik ook met haar wil doen. Dan is het mijn
verantwoordelijkheid om dat aan te geven. En dan staat zij daarvoor

open en luistert ze naar me. Iedereen moet zijn eigen gevoel volgen,
of je nou een voorkeur hebt voor monogamie of polyamorie. Wat ik
een probleem vind, is dat monogamie altijd wordt aangenomen en dat
je hard moet knokken als je iets anders wilt. Sommige mensen zien
polyamorie als een geaardheid. Ik vind dat je je daar niet als een
slachtoffer achter verschuilen. Wat natuurlijk is of aangeboren, interesseert me niet zoveel. Ik denk dat je waarde moet hechten aan het gevoel
dat je hebt en de keuzes die je vervolgens maakt.
Ik woon aan een hofje en wat ik graag zou willen, is dat mijn vriendin aan
het hofje komt wonen. Zodat we dicht bij elkaar wonen maar wel ieder
onze eigen ruimte hebben. Dan hebben we geen last van elkaar als we
andere liefjes ontvangen. Ik vind het niet erg om te zien hoor, want ik
weet alles. Er zijn geen geheimen. Ik zou ze met alle liefde ontbijt komen
brengen!”

HELENE BAAYEN (44)

‘Helemaal jezelf zijn, daar gaat het om’
Helene is biseksueel en is sinds een half jaar getrouwd met Jan. Samen
zijn ze bestuurslid van Stichting Polyamorie Nederland. Er hoort een
(dating)website bij (Polyamorie Match) en bijeenkomsten onder de
naam Polycafé. Op 22 november is er een symposium in Heerde.
“Vanaf mijn elfde wist ik dat ik biseksueel was en vanaf mijn 23ste werd
ik me er bewuster van dat ik poly wilden leven. Ik ben er altijd open over
geweest. Ik had wel partners die het moeilijk vonden maar ik vond het
zelf heel normaal. Ik ben gewoon zoals ik ben. Als je seks wilt hebben,
heb je seks, waarom moet het allemaal zo ingewikkeld? Waarom moet
het allemaal in hokjes en vakjes? Ik houd gewoon van mensen.
Het belangrijkste van polyamoureus zijn, is dat je jezelf kunt zijn. Als
je veel van seks houdt of verliefd wordt of iemand aantrekkelijk vindt,
dan kun je dat gewoon zeggen. Mensen hebben de behoefte om paren
te vormen, om een primaire partner te hebben. Maar als je daarnaast
naar de cijfers kijkt van vreemdgaan of het succes van Second Love,
wordt nu duidelijk zichtbaar dat er ook een andere behoefte leeft.
Ik zou zeggen: waarom moet het allemaal stiekem? Waarom liegen?
Bij polyamorie mag je eerlijk zijn, er mag gewoon zijn wat er is.
Als ik kijk naar onze mailinglijst en het aantal mensen dat is ingeschreven op onze datingsite dan zijn tienduizenden mensen bezig met
polyamorie. Tel daar de swingers bij op die naar parenclubs gaan en
de mensen die soms bij tantrabijeenkomsten vrijen, dan
heb je het over honderdduizenden.
Ik zeg niet dat het makkelijk
is. Je komt jezelf gruwelijk
tegen en je gaat je heel snel
ontwikkelen. Waar ik tegenaan loop in polyrelaties is de
rangorde. Als er een nieuwe
vriendje of vriendinnetje bij
komt, is het hele kippenhok
van de leg. Ik was getrouwd
met een man die vaak weg
was, en mijn vriendin, die zelf

ook getrouwd was, was meerdere dagen per week bij mij. Toen ik ging
scheiden en met Jan ging samenwonen, was dat een groot drama.
Onzekerheid en jaloezie geeft veel gezeik.
Bij lesbische stellen zie ik veel jaloezie. Ze zijn veel minder snel poly.
Ze willen elkaar vasthouden en de relatie beschermen.

LEONIE LINSSEN (52)

‘De mens is van nature niet monogaam’
Leonie is biseksueel. Ze is al jaren de bekendste coach
van Nederland op het gebied
van polyamoureuze relaties.
Ze schreef er het boek Love
Unlimited over. Daarnaast is
ze bezig met het schrijven van
de trilogie Dubbelliefde 3.0. Het
eerste boek De vreemdganger
is verschenen en in februari verschijnt het tweede deel, De gedeelde man. “Ik denk dat de mens
van nature niet monogaam is.
Maar er zit zo’n taboe op. Mensen
hebben al moeite om het aan zichzelf toe te geven, laat staan aan
hun partner. Als je je ergens tegen
afzet en je bent ergens bang voor,
dit daar vaak ook een verlangen
onder. Nu is de tijd gekomen dat
ook vrouwen zich afvragen: wat wil
ik eigenlijk voor relatie? In plaats van altijd maar te zorgen voor een
ander.”

Op 22 november is in Heerde het polyamorie-symposium
met sprekers zoals Lisette Thooft, workshops en een ontmoetingslounge. Platform en datingsite www.polyamorie.nl
Gespreksgroepen in Utrecht van Roos Reijbroek:
http://meerminners.nl
Praktijk van Leonie Linssen: www.liefdedelen.nl
Romans van Leonie Linssen: www.dubbelliefde.nl
Boeken
The ethical slut - Dossie Easton en Janet W. Hardy
Love unlimited, liefde delen in de praktijk - Leonie Linssen,
Stephan Wik en Loes Koot
Opening Up! – Tristan Taormino
Spellen
Het Seksualiteitsspel - Helene Baayen
Het Relatiespel - Peter Gerrickens
Het spel van verlangen - Peter Gerrickens
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