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Drieënhalf jaar geleden kwam Wim (59) plotseling als homo uit de kast. Zijn vrouw 
Janny (60) had eerder in de gaten wat er aan de hand was dan hijzelf. Ze besloten 
als echtpaar bij elkaar te blijven. 
Volgens Orpheus, de zelfhulporganisatie voor homoseksualiteit in man-vrouw-
relaties, zijn er in Nederland zo'n honderdduizend stellen waarvan de man of 
de vrouw homo- dan wel biseksueel is. 
 
Ik ontkende het, maar het voelde fantastisch 
Wim: 
,,Het huwelijk van mijn ouders was zeer slecht. Altijd ruzie, altijd spanningen. Dat 
wilde ik niet meer meemaken, ik zou nooit trouwen, dat wist ik zeker. Ik ging op mijn 
twaalfde naar het seminarie, ik wilde priester worden. Op mijn zestiende moest ik 
weg van dat internaat wegens slechte schoolresultaten, dat was een enorme 
teleurstelling. En ergens vind ik het nog steeds jammer dat ik geen priester geworden 
ben. 
Na mijn diensttijd ontmoette ik Janny, ik voelde meteen liefde voor haar. Met haar 
wilde ik wel trouwen. Ik was 21. 
We hadden een goed huwelijk. Ik werkte veel en was vaak weg, maar als ik thuis 
was, deden we alles samen. 'Strik en stropdas' noemden we onszelf. Seksualiteit is 
altijd een moeilijk punt geweest bij ons, dat wel. 
Ik denk dat ik onbewust altijd op zoek ben geweest naar de liefhebbende vader die ik 
niet gehad heb. Mijn moeder, een dominante vrouw, hield mijn vader zo veel mogelijk 
buiten het gezin. Als ik terugkijk, zie ik dat het er altijd in gezeten heeft. Op het 
seminarie voelde ik me tot een bepaalde klasgenoot zeer aangetrokken, tijdens mijn 
diensttijd vond ik het prettig met jongens om te gaan. Die onderhuidse liefde voor 
mannen heb ik altijd weggeduwd, want ik kon er he-le-maal niets mee. Het is iets in 
jezelf dat niet leeft en geen voeding krijgt. Maar ondergronds woekert het.  
Ongelukkig was ik zeker niet, wel onrustig. Als ik 's avonds terugkwam van een 
buitenlandse reis, stond ik de volgende ochtend vroeg alweer de auto te wassen. Die 
onrust werd groter toen de kinderen het huis uit waren en ik steeds minder kon 
vluchten in het drukke huisvaderbestaan.  Vier jaar geleden, ik was 55, ontmoette ik 
aan het strand een man bij wie ik onmiddellijk een warmte voelde, een intensiteit van 
contact die ik altijd gezocht had. Dat dit met homoseksualiteit had te maken, drong 
niet tot me door. Janny zei: 'Het is niet normaal, zoals jullie met elkaar omgaan.' 
Maar ik ontkende het, want ik was doodsbang. En tegelijkertijd voelde het 
fantastisch. 



 

28 januari 2006 

 
 
Na een half jaar was er het eerste seksuele contact tussen Rick en mij. Dat was de 
schok van mijn leven, toen zag ik opeens waar ik al die tijd mee bezig was geweest. 
Ik ben hard naar huis gefietst en daar in huilen uitgebarsten. Janny schrok zich 
kapot. In de crisis die volgde, heb ik meteen tegen haar gezegd: Ik wil niet scheiden, 
wat wij hebben is te waardevol. Vertrouwen, intimiteit, een verregaande vriendschap. 
In het begin dacht ik dat ik misschien biseksueel was, maar dat is geloof ik toch 
anders. Op dit moment voel ik me homo, maar ik sluit niet uit dat dat nog ooit 
verandert. Eerlijk gezegd kan ik niet zoveel met die termen. 
Waar het om gaat, is dat ik eindelijk toe kom aan mijn eigen ik. Nu durf ik meer 
mezelf te zijn, ik voel me zekerder. 
Met die eerste vriend en ook met de tweede ging het uit omdat ze me dwongen te 
kiezen tussen hen en Janny. Mijn nieuwe vriend houdt wél rekening met haar, ik 
ervaar het als een weldaad dat zij er voor hem ook bijhoort. 
Behalve onze zoons en schoondochters, een paar familieleden en wat goede 
vrienden, weet niemand in onze directe omgeving van mijn dubbelleven. 
Toen ik mijn zussen erover vertelde, bleek dat ze er niet mee konden omgaan. Ik had 
het gevoel dat ik hen met een probleem opzadelde.  Ik ben blij dat het gelopen is 
zoals het gelopen is. Homoseksualiteit was onbespreekbaar in de tijd dat ik 
opgroeide, ik had het psychisch niet aangekund om toe te geven aan die gevoelens. 
In mijn leven is het goed geweest dat ik pas zo laat mijn geaardheid heb ontdekt, 
anders had ik geen kinderen gehad, en was ik niet getrouwd geweest. En dat had ik 
niet willen missen. 
 
Zijn leven is verrijkt, en ik heb ingeleverd 
Janny: 
,,Het was alsof de Twin Towers naar beneden kwamen, die avond dat Wim totaal 
overstuur thuiskwam. Nee, ik voelde geen opluchting, het kwam kei- en keihard aan. 
En het blijft nog altijd moeilijk. 
Achteraf kun je wel zeggen dat er signalen waren. Hij trok veel op met homoseksuele 
collega’s, en ik vroeg hem weleens of hij niet per ongeluk homo was, maar dan zei 
hij:’ Nee hoor, ik ben gewoon hetero.’ 
Hij zat altijd vol onrust, wilde voortdurend maar weg. Hij vluchtte voor zijn gevoelens. 
Dan zei ik:’Kijk nou toch eens om je heen wat we opgebouwd hebben.’ Die 
ontevredenheid van hem gaf soms spanningen, dan vraag je je weleens af of er niet 
iets mis is. Nu weet ik: het heeft al die tijd zitten broeien bij hem. Toch hadden we 
een goed huwelijk, het klikte gewoon heel erg. 
Hij is rustiger nu, dat is fijn voor hem, maar diep in mijn hart had ik het liefst dat alles 
bij het oude was gebleven. Zijn leven is verrijkt, maar ik heb heel wat moeten 
inleveren. 
Die eerste vriend van Wim gedroeg zich schofterig tegenover mij, hij vernederde me. 
Hij wilde Wim en ik moest maar ophoepelen. Dat kwam er ook nog eens bij, in die 
heftige begintijd. Toch hoopte ik soms dat hij naar die vriend zou vertrekken, om 
eindelijk rust te krijgen. Natuurlijk had ik ook zelf weg kunnen gaan, maar daarvoor 
hield ik te veel van hem. Ik denk niet dat hij beseft hoe moeilijk het is voor mij. 
Hoewel we nog steeds in één bed slapen, leven we als broer en zus, terwijl ik nog 
wel van hem hou op de man-vrouw manier. En het besef dat hij ook van een ander 
houdt, dat ik hem met iemand moet delen, dat went ook niet. 
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Die nieuwe vriend van Wim is een aardige man, hij komt weleens hier en we doen 
soms dingen met zijn drieën. Maar al leggen ze maar even een hand op elkaars knie, 
dan steekt me dat toch. 
Mijn zussen weten van niets, mijn broer heb ik het wel verteld. Hij vond dat ik 
onmiddellijk moest scheiden. Met zo’n reactie schiet je weinig op. Behalve met twee 
goede vriendinnen heb ik er met niemand in de familie of kennissenkring daarna nog 
over gepraat. In het begin voelde dat alsof ik toneel speelde, maar nu denk ik:’Wat is 
er tegen om de vuile was binnen te houden?’ 
Vierendertig jaar huwelijk gooi je niet zomaar weg. We hebben een gedeeld 
verleden, twee kinderen, er komt een kleinkind aan. Wat zou ik trouwens moeten, 
alleen op een kamer? 
Nu hebben we in elk geval nog de gezelligheid van elkaar. Al hou ik er rekening mee 
dat Wim toch nog ooit met een man gaat samenwonen. Dat is iets wat ik geleerd heb 
de afgelopen jaren: de beperktheid van dingen. Alles kan zo weer anders zijn. 
Daarom denk ik maar niet aan de toekomst. 
Ik probeer de laatste tijd wel om aan mezelf te werken, meer voor mezelf op te 
komen. Vroeger zei ik altijd maar ja op alles. Wim en zijn vriend gaan binnenkort 
samen op vakantie. Wim wilde graag dat ik mee zou gaan, maar daar had ik 
helemaal geen zin in. Ik hoef dat niet te zien tussen die twee. 
Wim en ik gingen rond deze tijd van het jaar altijd samen op vakantie, nu zit ik twee 
weken alleen. Dat heeft me wakker geschud, ik zal toch een soort van eigen leven 
moeten zien te krijgen. Ik denk er weleens aan hoe het zou zijn om iemand helemaal 
voor mezelf te hebben. Op zoek ben ik niet, dat werkt niet, je moet elkaar 
tegenkomen. Maar dan nog, ik ben er ook huiverig voor om een nieuwe relatie te 
beginnen, want ik zou niet willen dat wat Wim en ik nu nog hebben, kapot zou gaan, 
We hebben het goed samen.” 
 
Wim en Janny heten in werkelijkheid anders. 
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Orpheus is een trefpunt vol herkenning 
 
Per een of twee druppelen ze binnen. De meesten begroeten elkaar als 
oude vrienden. Elke eerste woensdag van de maand ontmoeten ze 
elkaar in Haarlem, komend uit alle hoeken van Noord-Holland. 
 
Het zijn mannen en vrouwen, de meeste tussen de veertig en de zestig. Allemaal 
hebben ze in hun relatie te maken gekregen met homo- of biseksuele gevoelens van 
henzelf of hun partner. 
Sommigen zijn intussen gescheiden, maar bezoeken nog altijd de open 
gespreksavonden van Orpheus, de landelijke vereniging voor ‘hulpverlening bij 
homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties’. De vereniging heet naar de gelijknamige 
oud-Griekse jongeling Orpheus, die volgens de mythe na het verlies van zijn geliefde 
Eurydice geen oog meer had voor vrouwen (maar wel voor mannen). 
Alle tweeëntwintig aanwezigen hebben hun eigen, vaak dramatische verhaal, Dat 
van Janny en Wim, die bij elkaar bleven ook toen Wim op zijn 55ste achter zijn 
homoseksuele geaardheid kwam. Of dat van Joost en Marieke, begin veertig allebei, 
die een nieuw evenwicht hebben gevonden in hun huwelijk nadat Joost ontdekt had 
dat hij ook op mannen viel. Hij heeft een vaste vriend, die ook getrouwd is. ,,Zijn 
vrouw heeft er wat meer moeite mee dan Marieke”, verteld Joost. ,,Je hoort vaak 
zeggen dat biseksuelen ‘van twee walletjes eten’, maar ik heb twee duurzame 
relaties naast elkaar. Daar laat ik het bij, mijn verdere leven, dat kunnen de meeste 
mensen niet zeggen. Ik noem mezelf dan ook ‘bigaam’.” 
Mark (46) en Christa (43) leerden elkaar kennen toen ze 17 en 14 waren, en waren 
kennelijk ‘erg netjes’, zoals Mark het uidrukt, want ze zijn elkaar seksueel altijd trouw 
gebleven. Omdat ze zo jong bij elkaar kwamen en geen van beiden 
‘vergelijkingsmateriaal’ had, moesten er bijna dertig jaren voorbijgaan voor Christa 
ontdekte dat ze lesbisch was. ,,Dat gaf rust”, vertelt Mark. ,,Ik dacht dat ik zo’n man 
was die ‘altijd maar wilde’, terwijl mijn vrouw geen zin in had ik seks. Nu weet ik dat 
het tenminste niet aan mij lag.” 
 
Homo’s en bi’s nemen man of vrouw mee 
 
Is het taboe op homoseksualiteit ook in Nederland nog altijd niet met wortel en tak 
uitgeroeid, ‘late bekeerlingen’ hebben het vaak extra moeilijk, met een omgeving die 
hen niet begrijpt. Angelique was jaren getrouwd - ‘het was altijd Angelique en Jan, 
Jan en Angelique” -  maar woont sinds enkele jaren met haar kinderen alleen. Met 
haar vriendin heeft ze een LAT-relatie. Haar coming-out als lesbienne heeft in het 
kleine dorp waar ze woont tot beroering geleid. ,,Maar het moeilijkst vind ik dat mijn 
vader het niet accepteert, zegt Angelique. ,,Je wil dat je ouders onvoorwaardelijk van 
je houden en je nemen zoals je bent.” 
De namen van de betrokkenen zijn om privacyredenen gefingeerd. 
 
Orpheus is een landelijke vereniging met elf regionale afdelingen. De gespreksavonden staan open voor mensen die hun homo- 
of biseksualiteit hebben ontdekt terwijl ze getrouwd zijn of een vaste man-vrouw relatie hebben. Ook hun (nieuwe) partners zijn 
welkom. De open avonden van de afdeling Noord-Holland zijn elke eerste woensdag van de maand in de Lutherse Kerk, Witte 
Herenstraat 20, Haarlem. Voor meer informatie: www.orpheushulpverlening.nl  
 


