
 
Op zoek naar bronnen van inspiratie - elke werkdag op radio 747 AM van 8 tot 10 met Rémi van der Elzen en Karin de Groot  
 
Veranderen van seksuele voorkeur. Dit onderwerp hebben we vorig jaar juni al eens uitgebreid besproken. De brief die toen op ons 
forum werd gezet, staat er nog steeds, er is toen veel op gereageerd en de discussie zet zich voort, want onlangs werd er weer 
gereageerd. Vandaar dat we er nog een keer op terugkomen.  ‘Het valt me op dat er steeds meer homo's in mijn omgeving, als ze de 
40 gepasseerd zijn... alsnog een heteroseksuele relatie aangaan. En op de valreep ook nog één of meerdere kinderen krijgen... Ik 
denk niet dat homoseksuelen in mijn omgeving het leuk zullen vinden als ik nu plotseling hetero zou worden.’ Dat lijkt me toch een 
lastige situatie. Ben je dan helemaal homo -af? Is homo-zijn dan toch een keuze, en niet iets wat je bent of niet bent? Het is heel 
verwarrend voor alle partijen. 
 
Ja, die ommekeer van hetero naar homo, of homo naar hetero, hoe ga je daar mee om? En hoe gaat je omgeving daarmee om?   
  
JOOP   
23 jaar getrouwd zijn, en er dan achter komen dat je homoseksueel bent. Drie kinderen, een vrouw en de buitenwereld heeft altijd 
gedacht dat jullie het ideale stel waren. Dat overkwam Joop van Veen uit Doetinchem. 
 
Hij denkt dat het altijd in hem heeft gezeten, maar tien jaar geleden werd hij het zich pas met een schok bewust, hij was 23 jaar 
getrouwd, had een vrouw en drie grote kinderen. Toen werd hij zich bewust van zijn gevoelens voor een jongen, en hij realiseerde zich 
dat hij het gevoel van ‘verliefd-zijn’ helemaal niet kende. Dat bracht toch wel een enorme schok in hem teweeg. Dit was nogal wat. Zijn 
veilige betrouwbare wereld stond op zijn kop. Van de meerderheid moest hij de overgang maken naar een minderheid. Zijn vrouw 
vertelde later dat ze het allang had gezien. Toen hij het haar vertelde viel er wel veel spanning van hem af. Zijn kinderen reageerden 
met de woorden: nu zijn we ons thuis kwijt. Het grappige is dat hij en zijn ex de laatste maand dat ze samen waren heel veel gepraat 
hebben. Hij herinnert zich dat als een hele intense tijd. Op zijn werk heb ik het ook verteld. Hij had het geluk dat ik met een klein 
groepje werkte, dat maakte het makkelijker. Tijdens een werkoverleg heeft hij verteld wat er aan de hand was. Dat was heftig, hij zat in 
die tijd regelmatig te janken achter mijn bureau. Mensen weten vaak niet hoe ze moeten reageren. Ze stonden in de buurt bekend als 
het ideale stel. Een stel dat elkaar de ruimte gunde. Hij heeft het homo-zijn altijd heel ver weg gestopt. Hij vindt wel dat je ermee naar 
buiten moet komen omdat je jezelf moet zijn. In de hetero-wereld zijn zoveel onechte mensen. Het heeft hem uiteindelijk heel strijdbaar 
gemaakt. Hij heeft contact gezocht met de stichting Orpheus, en hij is nu bestuurslid. Met zijn ex-vrouw heeft hij geen contact meer, 
maar met zijn kinderen heel goed. Maar hij praat niet met zijn kinderen over zijn homo-zijn, hij weet niet hoe ze tegen homoseksualiteit 
in het algemeen aankijken. Die jongen op wie hij tien jaar geleden verliefd werd, dat is altijd op een afstand gebleven. Hij heeft nu een 
Lat-relatie.  
 
Hasbians   
Hasbians, betekent ‘has been lesbian’. Lesbo’s die eerst uit de kast zijn gekomen maar dan uiteindelijk toch voor een heteroseksuele 
relatie kiezen. Dus eigenlijk komen ze dan twee keer uit de kast. Ria van Oosten, hoofdredactrice van het tijdschrift ‘Zij aan Zij’.  
Het verleden van zo’n vrouw wordt vaak geheim gehouden want dat nieuwe vriendje zou het niet vertrouwen. Mannen worden dan heel 
nieuwsgierig, die willen dan het naadje van de kous weten. Het heeft te maken met onzekerheid. Mannen gaan zich afvragen of ze wel 
goed genoeg zijn en betrekken het heel erg op zichzelf. De voormalige (roze) vriendenkring reageert vaak met afkeuring. Die eerste 
coming out was een innerlijke strijd, dat kost nogal wat. En als je dan kiest voor een lesbisch leven dan beweeg je je in dat roze 
netwerk. Die voelen zich dan in de steek gelaten, er ontstaat een idee: ‘je hoort niet meer bij ons’. Dus ook zij betrekken het heel erg 
op zichzelf. Van Oosten denkt dat dit een taboe is. Hasbians worden eigenlijk door twee groepen niet geaccepteerd, alleen in een hele 
kleine, zeg maar experimentele groep wel. Ze denkt dat dit vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen omdat vrouwen toch wat 
minder stellig zijn dan mannen. Natuurlijk heb je vrouwen die voor honderd procent homo of hetero zijn. Je ziet vaker dat mannen ook 
echt voor honderd procent homo worden, bij vrouwen is dat nog wel eens minder duidelijk. Dat is volgens mij cultureel bepaald. Dat 
vrouwen lijfelijk en intiem met elkaar zijn is veel meer geaccepteerd dan bij mannen. De stap naar seksualiteit is bij vrouwen minder 
groot.  
  
Eerst homo, nu hetero   
Eens een homo altijd een homo, maar Hans is het daar niet mee eens. Hij is al jongen van een jaar of 12 een periode lang misbruikt 
door een sociaal werker, kon daar thuis niet over praten omdat hij bang was voor straf. Op het laatst wist hij niet beter dan dat liefde 
bedrijven tussen gelijke sekse normaal was. Hij leerde een zachtaardige vriendelijke jongen kennen, en dat werd een relatie. Het was 
een warm nest, een soort gouden kooi. Tot het moment dat hij een meisje leerde kennen waar hij verliefd op werd, en ze hadden 
seksueel contact, waar ze zwanger van raakte. Hij wilde toen voor haar kiezen, maar zijn vriend wilde hem niet laten gaan en dreigde 
met zelfmoord. Hij heeft zich toen laten overhalen om bij hem te blijven.  
Uiteindelijk, na 25 jaar is er toch een einde gekomen aan de relatie en nu heeft hij toch een relatie met een vrouw. Maar hij heeft haar 
wel vertelt hoe zijn leven geweest is, open kaart gespeeld. Hij is nu heel gelukkig met een vrouw. 
  
Evangelische hulp aan homoseksuelen   
Stel je bent homoseksueel en daar worstel je mee want vanuit je geloofsovertuiging. Je kan dan terecht bij EHAH, Evangelische Hulp 
aan Homoseksuelen. Zo’n 30 jaar geleden begon Johan van der Sluis naar aanleiding van zijn eigen ervaring met pastorale 
hulpverlening. Hij heeft ervaren dat je gevoelens kunnen veranderen, dat was een proces. En daarna is hij zelf hulp gaan verlenen. Hij 
vond zijn homofiele gevoelens niet erg om te beleven, maar hij kwam in de knoop met Gods woord: de bijbel zegt dat het zonde is. Hij 
is veranderd omdat God hem de weg wees.  
Hetero is onze oorspronkelijke scheppingsnatuur, en als je homo-gevoelens hebt is daar wel iets aan te doen.  
Hij wil het geen therapie noemen maar pastorale hulpverlening. Het is belangrijk om te benadrukken dat mensen uit vrije wil naar hen 
toe komen omdat ze worstelen met hun homoseksualiteit. Ze zijn homo maar ook christelijk en vinden zelf dat dát niet samengaat.  
Hij heeft nu een andere visie op het man-zijn: hij dacht vroeger dat hij niet man-genoeg was, omdat hij gevoelig was, niet stoer. Nu is 
hij nog steeds gevoelig en niet-stoer, maar hij weet nu dat je dan toch volledig man kunt zijn. En dat principe heeft hem veranderd.  
De EHAH is te bereiken via de website.  
  



De therapeut   
Het is natuurlijk niet zo dat je op een dag wakker wordt en denkt weet je wat? Ik word homoseksueel. Daar gaat een periode van 
verwarring en innerlijke strijd aan vooraf. Hoe kom je daar doorheen? Want ja, de omgeving, de eventuele partner, kinderen, ze zullen 
allemaal anders reageren en dat is vaak niet makkelijk. Rudolf Steinberger is psychotherapeut en seksuoloog. 
  
Tijdens de opkomst van de emancipatie rond 1985 kwam ook de emancipatie van de homobeweging op gang. En homoseksuele 
mannen gingen uitdragen dat je geen mietje hoefde te zijn om homoseksueel te zijn. En heteroseksuele mannen mochten ook 
gevoeliger worden. Seksualiteit en rolgedrag moet je niet met elkaar verwarren: we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke 
eigenschappen. De hele schrijnende gevallen van mensen die in wezen homoseksuele gevoelens hebben en die toch een relatie 
aangaan met iemand van de andere sekse, die komen nu minder voor en dat zal in de toekomst nog minder worden.  
 
Een huwelijk dat stuk loopt op een man die gevoelens gaat koesteren voor een andere man, is natuurlijk een drama, maar dat is het 
ook als je man verliefd wordt op een andere vrouw. 
Alleen kun je als achterblijvende partner je wel heel erg verraden voelen, omdat ze zich ook kan afvragen: hoe is dat dan geweest 
tijdens ons huwelijk? Is alles dan een leugen geweest? En dat is een pijnlijke vraag.  
 
Hoe kan hij mensen helpen? Als – in dit geval – deze vrouw zou komen zou het een ander gesprek zijn dan wanneer haar 
homoseksuele partner zou komen. Hij zou haar ruimte geven om te praten, om haar gevoelens en verwachtingen en haar verwarring 
uit te spreken. Dat ze weet dat ze recht heeft op woede en ook of het echt wijsheid is om het geheim te houden, waarom kun je er niet 
met je vriendinnen bespreken, dat maakt alleen maar dat je in een isolement terecht komt. Je kunt je afvragen of dat goed is. Ze 
probeert iets te beschermen door niet te praten, en misschien is dat iets waardevols of loyaliteit aan haar man of wat dan ook.  
 
Als hij in therapie zou komen zou hij ook naar zijn gevoelsleven kijken en naar zijn verwachtingen van de toekomst. Waarom heeft hij 
de signalen altijd onderdrukt, wat wil hij nog met de relatie met de vrouw waarmee hij getrouwd is, wat verwacht hij van zijn kinderen? 
Dat is zijn manier van werken.  
 
Forumreacties op de uitzendingen  
 
van straaten amsterdam, Vr. 4 April 11:50  
Jullie hebben er vorig jaar al eens aandacht aan besteed, maar het valt me op dat er steeds meer homo's in mij omgeving, als ze de 40 
gepasseerd zijn...alsnog een heteroseksuele realtie aangaan.. en op de valreep ook nog één of meerdere kinderen krijgen... Dat lijkt 
me toch een lasstige situatie. Ben je dan helemaal Homo -af? ..Ik heb altijd gedacht dat 'Homo zijn' geen keuze is, maar dat je dat 
gewoon bent. lijkt me heel verwarrend, voor alle partijen. Ik denk niet dat homoseksuelen in mijn omgeving het leuk zullen vinden als ik 
nu plotseling hetero zou worden.  
 
Anoniem Ma. 7 April 09:29  
Sorry dat ik anoniem reageer, maar het gaat om mijn zus, en dan kom ik toch een beetje in haar "privé", nietwaar? Ze heeft al jaren 
een relatie met een vrouw, maar mijn schoonzus heeft daarvoor wel een poos een vriend gehad. Dat was een nare ervaring, omdat het 
een nare jongen was, en misschien heeft ze daarna wel veiligheid gezocht bij een vriendin, mijn zus dus. Ze hebben inmiddels samen 
twee een kinderen, zijn dus twee moeders en het zijn twee geweldige vrouwen, maar mijn schoonzus heeft me ooit wel verteld dat als 
de relatie ooit door wat dan ook zou eindigen, ze zich heel goed kan voorstellen dat ze dan weer een relatie met een man zou krijgen. 
Ik kan me dat van haar ook alleszins voorstellen, maar mijn zus is daarentegen een echte lesbo in hart en nieren. Ik heb altijd gedacht 
dat mijn schoonzus een (monogame) "bi" was, maar nu hoor ik dat ze dàn eventueel een hesbian (of hasbian) zou zijn. Ik kan het bijna 
niet meer bijbenen.  
 
Aurora Ma. 7 April 09:34  
Beste mensen van dolcevita, in reactie op jullie radioprogramma wil ik de vraag stellen waarom men nog steeds de neiging heeft 
iedereen in de hokjes homo- en hetrosexueel te plaatsen. Waarom kan men anno 2003 niet stellen dat heel veel mensen bisexueel zijn 
en dat dit, afhankelijk van je situatie en wie je in je leven tegenkomt, wel of niet naar voren komt??? Alhoewel homosexualiteit (gelukig) 
steeds meer geaccepteerd wordt, blijft bisexualiteit iets wat mensen niet goed kunnen plaatsen. Zodra je niet het één of het ander bent 
sta je tussen twee werelden in. Meer is minder in dit geval.  
 
Mary Ma. 7 April 12:32  
Het onderwerp van vandaag spreekt mij erg aan. Ik heb het nl. zelf meegemaakt. Een paar jaar na een klinkend 25 jarige bruiloftsfeest 
kwam mijn vader er achter dat hij homofiel was. Hij werd smoorverliefd op een 30 jaar jongere man. Natuurlijk stond ineens alles op z'n 
kop voor mijn moeder en ons, de 4 kinderen. Achteraf is het allemaal redelijk goed gekomen. Mijn moeder is hertrouwd en is met haar 
2e man nog 20 jaar gelukkig geweest. Mijn vader en zijn vriend zijn 30 jaar samen gebleven! Dat had natuurlijk ook heel anders 
kunnen gaan en dat weet je op het moment van de scheiding niet.  
 
Zelf was ik al op kamers en heb niet veel moeite gehad met de situatie. Ik heb de vriend van mijn vader (van mijn lleeftijd n.b.) 
geaccepteerd, uit liefde voor mijn vader. Mijn gezin is regelmatig met ze op vakantie geweest. Mijn man heeft het ook altijd 
geaccepteerd. Dat geldt niet voor mijn broers. Die hadden er veel meer moeite mee, vooral de jongste, die nog thuis woonde. Mijn 
moeder moest met hem verhuizen naar een andere buurt. Sommige vriendjes uit de oude buurt mochten niet meer met hem spelen. 
Hij schaamde zich natuurlijk voor de hele situatie. Er werd druk over geroddeld. Daar kwam nog bij dat mijn vader directeur was van 
een behoorlijk bedrijf en ook daar sloeg het nieuws in als een bom. Ik moet wel zeggen dat het contact met die vriend na mijn vader's 
dood ook is doodgebloed. Het leeftijdsverschil was op het eind, toen mijn vader 88 was, natuurlijk ook veel te groot. De vriend ging 
vreemd. Begrijpelijk misschien, maar voor mij onvergeeflijk. Mijn vader heeft het van zichzelf eigenlijk nooit geaccepteerd. Hij was 
streng gereformeerd opgevoed en leed onder enorme schuldgevoelens. Mijn ouders hebben nooit kwaad van elkaar gesproken. 
Integendeel. En na een aantal jaren konden we ze bij familiehoogtepunten gewoon samen uitnodigen. Het grootste drama is het voor 
de partners zelf. Je moet elkaar veel pijn doen, maar je kunt het niet helpen Mary  
 
Wilma Di. 8 April 09:33  
Ik zit momenteel midden in een orpheus situatie,na 25 jaar huwelijk is mijn man verliefd op een man en dat duurt nu al 3 jaar waarbij 
ons huwelijk stuk aan het lopen is.Wij hebben 3 kinderen van 20,18 en 9 jaar,de oudste 2 weten het maar het is heel erg moeilijk 
eigenlijk onmogelijk om je huwelijk in stand te houden, zeker omdat je het niet aan iedereen wil vertellen,je raakt heel erg geisoleerd. 


