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Af en toe eens buiten de deur rollebollen
of meerdere relaties tegelijk onderhouden:
allemaal priem. Mits je er samen afspraken
over maakt, natuurlijk. Liefde royaal
delen is het vermenigvuldigen van geluk,
vinden steeds meer mensen.
tekst ELA ÇOLAK

ijn puberbrein, dat twintig jaar geleden opging in
sprookjes à la Notting Hill, veroordeelde iedere
affaire die breed werd uitgemeten in de roddelpers
(denk: de Beckhams) en vond termen als ‘swingen’
en ‘een open huwelijk’ maar vunzig klinken. Als
twintiger en kersverse Amsterdammer hoorde ik uit eerste hand
verhalen van homostellen die trio’s beleefden, en van oudere
collega’s die al heel lang samen waren met hun partner, dat ze tijdens het uitgaan best met een ander mogen zoenen. Reuze intrigerend allemaal, maar tien jaar geleden nog steeds een ver-vanmijn-bedshow. Intussen ben ik begin dertig en klapperen mijn
oren niet meer als een vriendin vertelt dat zij en haar vriend een
open relatie overwegen, omdat ze buiten hun relatie om avonturen willen beleven. Is mijn kijk op de liefde zo veranderd door
mijn Randstedelijke bubbel of hebben we collectief een ontwikkeling doorgemaakt wat de liefde betreft? En zo ja, hoe gaan we
die liefde dan de komende tijd vormgeven?
‘Als ik nu ergens zeg dat ik polyamoreus ben, stellen mensen niet
meer de vraag: wat betekent dat woord?’ vertelt Roos Reijbroek.
Ze richtte in 2013 de praatgroep Meerminners op voor consensuele non-monogamisten (niet-monogaam op basis van wederzijds goedvinden), vanuit de persoonlijke behoefte om te kunnen
praten met gelijkgestemden. Inmiddels is Reijbroek een drukbezette relatiecoach voor dezelfde doelgroep. ‘Ze kennen de woorden, weten de weg op internet te vinden en zijn er meer open
over naar hun omgeving, dat is zeker veranderd in de afgelopen
jaren. Het is nog wel een taboe, maar minder.’
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‘HIJ VOND HET
OKÉ DAT IK
VERLIEFD WERD
OP HAAR EN
GAF ME DE
RUIMTE OM DIE
GEVOELENS TE
ONDERZOEKEN’

jaar met haar vriend Jelle werd ze tot
haar verbazing verliefd op een vrouw.
Met Jelle woont Van Teijn samen in een
koddig Brabants dorp, haar vriendin,
met wie ze nu vijf jaar samen is, bezoekt
ze regelmatig in Antwerpen. Van Teijn:
‘Jelle vond het oké dat ik verliefd werd op
een ander en gaf me gelukkig de ruimte
om die gevoelens te onderzoeken. Ik heb
veel langer dan hij gedacht: dit kan niet,
van twee mensen tegelijkertijd houden,
ik ben gek geworden. Ook omdat me in
“hetero-Heiloo”, waar ik ben opgegroeid,
Cabaretier Kirsten van Teijn verkondigt haar persoonlijke boodgeen andere vormen van liefde werden
schap van grenzeloze liefde door het hele land in haar show
aangereikt.’
(S)experiment. Daarin vertelt ze vol bravoure over haar liefdesLater besefte Van Teijn dat ze niet gek
relaties met een man en een vrouw. Na een relatie van ruim twee
was, maar polyamoreus. Desalniettemin
heeft ze jarenlang haar nieuwe relatie
vorm geheimgehouden. Van Teijn:
‘Dat was enerzijds niet fijn, ik werd er
zelfs ziek van; ik kreeg op een gegeven
moment een maagzweer. Anderzijds denk ik dat als we er vanaf
het eerste moment open over waren geweest, mijn relaties het
mogelijk niet hadden overleefd door alle kritiek en scheve ogen
van anderen.’ Toen Van Teijn eenmaal haar vrienden en familie
besloot in te lichten, hoefde ze niet met een vuist in de lucht te
gaan staan. Wel heeft ze wat mensen moeten bijpraten: ‘Sommigen stonden er meteen voor open en vroegen me het hemd van
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het lijf. Bij anderen proefde ik een soort angst, alsof ze hun eigen
monogame relatie wilden beschermen. Maar na jaren van zelfonderzoek voel ik me intussen zo zeker met mijn twee geliefden
naast me, dat ik het aankan als de wereld over ons heen valt. En
ik voel me heel rijk, omdat ik met een vrouw en een man mag zijn,
en daarbij verschillende emoties en vormen van seksualiteit mag
voelen.’
Je eigen vrienden en familie vertellen over je polyamoureuze liefdesleven is al een flinke overwinning, er een complete theatervoorstelling over maken lijkt me een grotere stap. De regisseur
heeft Van Teijn in het begin moeten overtuigen om haar persoonlijke worsteling als inspiratiebron te gebruiken, nu klinkt ze als
een vrouw met een missie: ‘Ik wil dat anderen in een soortgelijke
situatie beseffen dat ze ook niet gek zijn. Ik heb zestienjarigen in
de zaal zitten die denken: zie je wel, dit bestaat. Ik besta. Dat is
waarom ik theater maak en een hoopvol verhaal neerzet dat de
liefde viert. Hoe meer zichtbaarheid, hoe meer acceptatie.’
Van Teijn is fan van de serie Anne+, die volgens haar laat zien
welke paletten er in de liefde zoal zijn. Intussen zijn er een
heleboel bingewaardige series waarin traditionele rolpatronen
worden doorbroken, zoals She’s Gotta Have It, Wanderlust en
You, Me and Her. Ook in Hollywood zelf vinden verschuivingen
plaats: acteur Will Smith vertelde het afgelopen jaar aan Go dat
hij en zijn vrouw Jada Pinkett Smith een ‘onconventioneel huwelijk’ hebben. Iets minder bekend, maar minstens zo grappig als
The Fresh Prince, is cabaretier Ronald Goedemondt, die in zijn
nieuwste show (voor de Comedy Club) verkondigt dat hij en zijn
vriendin een open relatie hebben: ‘Ik mag van haar ook andere
vrouwen teleurstellen.’

‘IN HET BEGIN
HADDEN WE WEL
DISCUSSIES EN
SOMS DEED HET
PIJN, MAAR WE
WAREN TENMINSTE
EERLIJK TEGEN
ELKAAR’

focust niet zozeer op vrije seks, zoals in
eerdere bewegingen, maar op polyamorie. Hoe zijn we hierin beland? En is deze
golf eigenlijk wel zo groot?
Toekomstantropoloog Roanne van
Voorst noemt technologie een zeer
belangrijke factor in de huidige beweging: ‘Het is door internet en sociale
media veel makkelijker geworden om
met alternatieve liefdesmodellen in
contact te komen. Op datingapps kunnen mensen zelfs aangeven dat ze een
open relatie hebben.’ Daarnaast constateert Van Voorst dat de huidige jongeren willen leren van de fouten die vorige
generaties hebben gemaakt. ‘In de jaren
zestig en zeventig ging het binnen hippiegemeenschappen vaak mis: partners
of kinderen waren soms doodongelukkig in polyamoreuze constructies. Na
Volgens de Amerikaanse socioloog Elisabeth Sheff maken we in
die periode ontstond er een backlash
het westen momenteel zelfs de derde non-monogame golf door;
en nu, vijf decennia later, staat er een
de eerste vond plaats in de negentiende eeuw, onder de vleugels
nieuwe generatie voor de deur die tegen
van dichters en intellectuelen uit de romantiek; de tweede in de
dezelfde problemen aanloopt omtrent
jaren zestig en zeventig, tijdens de hoogtijdagen van de hippies
monogamie. Die zich ook afvraagt: hoe
die vrije liefde en seksuele revolutie propageerden. De derde golf
ga je ermee om als je je aangetrokken
voelt tot een ander? Wat ik zie is dat men
tegenwoordig meer bewust is van zaken
als consent en gelijkwaardigheid binnen
relaties. Wat daarbij helpt is de voortdurende bevrijding van de
vrouw, die net zo’n seksueel wezen als de man mag zijn en niet
langer geslutshamed wordt.’
Voor haar boek Met z’n zessen in bed. De toekomst van liefde:
van polyamorie tot relatiepillen heeft Van Voorst maandenlang
veldwerk gedaan bij samenwonende polyamoristen in Nederland, waarvan de grootste groep bestaat uit zeven mensen. Uit
haar veldonderzoek kwamen de volgende kenmerken sterk naar
voren: polyamoristen zijn emotioneel intelligent, zeer zelfreflectief en kunnen ontzettend goed hun gevoelens aan een ander
overbrengen. Van Voorst: ‘Dat moet ook wel, anders wordt het al
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snel heel rommelig. Sommige polyamoristen bij wie ik op bezoek
was, moesten iedere avond uitleggen bij wie ze wilden slapen. In
al dat gepraat moet je natuurlijk ook maar zin hebben.’
Volgens Van Voorst waait er nog geen enorme polyamoreuze
wind door ons land; ze spreekt liever van een ‘moderne polyamore subcultuur’ die langzaam maar gestaag groeit. ‘Het is
ontzettend moeilijk om te achterhalen hoeveel mensen er nu
precies polyamoreus zijn. Volgens cijfers uit 2020 zou dat
slechts 0,8 procent zijn, maar er moet nog meer onderzoek naar
worden gedaan. Wat we wel zien is dat het aantal mensen dat
zichzelf polyamoreus of non-monogaam noemt op datingapps
en in enquêtes enorm is toegenomen, evenals het aantal zoek
opdrachten naar deze termen. Kortom, mensen zijn er meer mee
bezig, maar ik denk dat de interesse groter is dan dat men het
echt aandurft.’

@nikemarchand

Vrijere liefde

Wie het wel aandurft, is de 31-jarige Noah* uit Amsterdam. Hij
is heteroseksueel, zijn vriendin is biseksueel, ze zijn drieënhalf
jaar samen, reizen veel en zijn naar eigen zeggen realistisch over
de liefde. Noah: ‘We lagen anderhalf jaar geleden op het strand
te praten over een artikel over open relaties. Op dat moment
keken we elkaar aan en zeiden we: dit is het. Mijn vriendin kwam
uit een relatie waarin zij en haar ex-vriend vreemdgingen, ik was
in mijn vorige relatie ook niet gelukkig. En om ons heen zien we
veel mensen die ontevreden zijn, omdat ze het hele spectrum aan
verlangens van één persoon verwachten. We spraken af dat we de
rest van ons leven bij elkaar willen blijven, maar dat het gewoon
onrealistisch is om te zeggen: we gaan nooit meer met een ander
naar bed. In het begin hadden we wel heftige discussies en soms
deed het ook pijn, maar we waren tenminste eerlijk tegen elkaar.’
Noah is van mening dat liefde ook betekent dat je elkaar kunt
loslaten. ‘Je vastklampen aan iemand heeft te maken met je ego,
vooral mannen worden hierdoor geplaagd. Toen onze relatie
open werd, had ik even het gevoel dat ik mijn trots moest inslikken. Doordat ik mezelf continu analyseer, wist ik dat daar iets
onder zat, een onderliggende angst. Ik wil alleen niet leven
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‘Dit kunstwerk heet A
Healing Process, wat
meteen de rode draad
is in mijn werk. Ik vertaal
mijn persoonlijke ontwikkeling naar het doek. Mijn
gedachten en gevoelens zijn mijn grootste inspiratiebron. In mijn tienerjaren heb ik bijvoorbeeld
veel moeite gehad met mijn krullen. Ik vond mijn
haar ingewikkeld en niet vrouwelijk. In mijn werk
probeer ik het proces rondom het accepteren van
mijn haar en mijn Nigeriaanse en Nederlandse
roots te visualiseren. Dat is heel bevrijdend. Ik merk
dat veel mensen zich herkennen in mijn werk – het
leidt tot mooie gesprekken.’

vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde
en mijn ware ik.’
Net als dat casual seks of een onenightstand niet voor iedereen is weggelegd, zal niet ieder koppel consensuele
non-monogamie omarmen; sommigen
zoeken nu eenmaal graag de grenzen
op, anderen blijven liever in hun (ogenschijnlijk) veilige holletje. Van Voorst:
‘Ik denk niet dat polyamorie de dominante liefdesvorm zal worden, maar wel
dat toekomstige generaties de liefde wat
vrijer zullen gaan inrichten. Dat ze niet
per se aan het perfecte plaatje hoeven te
voldoen, niet per se hoeven te samenwonen met hun partner, of bijvoorbeeld met
intieme vrienden een bestaan opbouwen
in plaats van met één liefdespartner.’
Of polyamorie of consensuele non-monogamie nu wel of niet bij
je past, waar we het unaniem over eens zouden moeten worden is
dat we liefdesmodellen die niet in het traditionele hokje passen
niet al bij voorbaat veroordelen. Volgens Kirsten van Teijn zijn
we aardig op weg: ‘Ik denk dat dertigers zoals ik nog in een soort
spagaat zitten tussen oude en progressieve denkbeelden. Maar
de vijftienjarigen die nu massaal naar zo’n revolutionaire serie als
Sex Education kijken, die komen eraan, hoor.’
Kijk op kirstenvanteijn.nl voor de actuele speellijst van
(S)experiment
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