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De Prijs van de Passie  

"Het evenwicht in de beschaafde wereld drijft op hen. Als er geen 
minnaressen bestonden, waar zouden ze dan hun geil moeten zoeken, al die 
intelligente getrouwde mannen die te romantisch, te veeleisend en te gevoelig 
zijn om zich tot de betaalde liefde te wenden, en onromantisch, vindingrijk en 
ongevoelig genoeg om jarenlang een perfect dubbelleven in stand te houden? 
Zonder minnares geen hoeksteen, zonder minnares geen kalm, beschermd 
huwelijksleven. De minnares hoort bij het huwelijk als het hart bij de longen, 
roodkapje bij de boze wolf, zonde bij verlossing." (Wilfried Van Craen citeert 
Marjo Van Soest) 
 
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: "De Prijs van de Passie - Trouw 
aan ontrouw" (Wilfried Van Craen - Van Halewyck, 2002) is een steengoed boek. 
Verreweg het beste, volledigste, meest genuanceerde boek over ontrouw dat wij al 
lazen. Nu zijn we niet het soort dat meteen warm loopt voor dergelijke bijbels van 
therapeuten die zich doorgaans haasten om een complex probleem te reduceren 
tot een aantal infantiele leefregels. Niet zo 'De Prijs van de Passie'. Er is geen 
greintje van dat moraliserend geleuter te bespeuren, en de auteur pretendeert al 
evenmin de ultieme wijsheid over het onderwerp in pacht te hebben. Hij ontrafelt 
het mechanisme van vreemdgaan, legt bloot, biedt perspectieven aan voor hen die 
in troebele tijden zijn vastgelopen in hun eigen waarheid. Zijn zienswijze getuigt 
van een gedreven liefde voor het leven, en meer nog van liefde voor de liefde, voor 
de passie. Het boek bulkt bovendien van de rake citaten uit boeken & interviews, 
en van de relevante links naar films. Een schat aan sporen om te volgen, waar je 
wel een tijdje zoet mee bent. 
 
Let wel: dit boek schijnt te stammen uit pre-polyamorische tijden (verzaakte de 
auteur om bijvoorbeeld 'The ethical slut' te lezen, of waaide die vlaag toentertijd 
nog niet tot hier?). Nu zelfs een doodgewone Hollandse vrouw zich heeft bekeerd 
tot de veelmannerij, en het op internet stikt van de sites over polyamorie, weten 
wij natuurlijk al beter: velen zoeken heden ten dage wél een weg om ethisch én 
fijngevoelig om te gaan met meerdere liefdesrelaties tegelijk. Die mogelijkheid 
wordt maar heel zijdelings aangeraakt in het boek van Van Craen, en dat is meteen 
de enige smet op de leespret. Een leemte in het verder uitbundig 
gedocumenteerde boek, maar tegelijk ook een zegen, want Van Craens benadering 
is in wezen veel redelijker dan dat van de polyamoureuzen. Die durven nogal eens 
dwingend te zijn wat betreft hun relatiefilosofie. 
 
Dus: als je één boek wil lezen over dat eeuwige gevecht tussen ratio en passie, als 
je beschadigd bent door die scheve schaatsrijder van een echtgeno(o)t(e), als je 
zelf de weg niet vindt in het spinnenweb van je emoties, als je samen als koppel 
het lef hebt om een nijpende relatievraag te dissecteren: lees dit boek. Het zal u 



met een open blik en een zekere mildheid doen kijken naar dat raadsel waar wij 
uiteindelijk allemaal mee worstelen: hoe de nood aan een warm nest, 
vertrouwdheid en veiligheid, te verenigen met die onaflatende zucht naar het 
andere, de drang om uit te breken, de dagdagelijksheid achter ons te laten en ons 
te verliezen in die unieke sensatie van bodemloze passie. 
 
Als afsluiter nog een confessie van Etty Hillesum, aangehaald door Van Craen: 
 
"Ik geloof niet dat ik deug voor één man en ook niet meer voor de liefde van één 
man. Het is me soms net of ik het een beetje kinderachtig vind, dat liefhebben 
van één mens. Ik zal ook niet één man trouw kunnen zijn. Niet vanwege andere 
mannen, maar omdat ik zelf uit zoveel mensen besta." 
 
~ 'De Prijs van de Passie' in de sensOtheque 
 
(wij gaan er even een weekje tussenuit, maar onderwijl weet u wat te doen: spoed 
u naar de dichtstbijzijnde bibliotheek, en graai er dit zeldzaamheidje uit de 
rekken, want dit boek is helaas niet meer in de handel verkrijgbaar!)  
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Petrango said...  

Ik ben blij dat dit boek je zo beviel... Het is een heus 'doorvertel-boek' aan 

het worden! 
 


