LESBISCHE LAATBLOEIERS – RIANNE WITTE

Pave the way
(Sarah Bettens)
I could have been her, more like a girl
But then again no, I’ve always known
As I watched the girls in my class growing up fast
They never offered, I never asked
Did they feel alone like me
Did they not know who to be
And I’m not too blind to see that I can change my ways
Or try to like the games the play
But I’m on my own anyway
So I might as well pave the way
I might as well pave the way
I didn’t belong, I had to be strong
Just like a boy, but not like a boy
And I’m so surprised to see
On the outside and naked you’re just like me
And I’m not too blind to see that I can change my ways
Or try to like the games the play
But I’m on my own anyway
So I might as well pave the way
I might as well pave the way
I’ll wear my rainbow flag with pride
And if I have people I love on my side
I’m alright, I’m alright
Pave the way
I might as well pave the way
Pave the way, I might as well pave the way
Pave the way, pave the way
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Voorwoord
‘Klaproos (Papaver rhoas)
Klaprozen verschijnen op plaatsen waar de grond kort geleden werd omgewoeld. Vooral dan
op zonnige, droge en voedselarme zandgrond kan dit mooie onkruid goed gedijen. Zo kunnen
ze massaal verschijnen langs wegbermen, spoordijken, bouwterreinen, plaatsen waar wegwerkzaamheden hebben plaats gevonden...
In elke zaaddoosje zitten honderden zaadjes die zich in het rond verspreiden. Indien de zaden
te diep onder de aarde geraken, kunnen deze daar nog ruim vijftig jaar kiemkrachtig blijven.
Vanaf dat de zaden door omwoeling van de grond terug aan de oppervlakte komen te liggen
kunnen ze dan gaan kiemen. De klaproos mag dan ook een echte pioniersplant worden genoemd die als eerste verschijnt op pas omgewoelde of vervuilde, schrale gronden waar andere planten het veel moeilijker hebben.’
(www.tuinadvies.be)
Net als de klaprozen op de voorkant, verschijnen lesbische laatbloeiers op kort geleden omgewoelde grond. Hun kracht wordt zichtbaar na jarenlang diep weggestopt te hebben gezeten,
gelijk de zaadjes van de klaproos die na vijftig jaar nog kunnen ontkiemen. Eenmaal tot bloei
gekomen blijkt hun ware schoonheid.
Al deze lesbische laatbloeiers die mij hun verhaal hebben verteld, wil ik hierbij bedanken.
Dankzij jullie was het mogelijk om deze scriptie te schrijven! Om jullie privacy te waarborgen zijn alle namen bij de citaten gefingeerd.

Rianne Witte
Alkmaar, 9 december 2009
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Inleiding
Lang niet alle lesbische vrouwen komen al in de puberteit ‘uit de kast’. Sommigen durven of
willen nog niet, anderen denken nog dat ze hetero zijn. Vaak worden zij op latere leeftijd toch
(weer) geconfronteerd met hun gevoelens voor vrouwen. Het overkwam mij toen ik 32 was en
al lang en breed getrouwd en gesetteld was. Ik dacht dat ik de enige ‘stommeling’ was die er
zoveel jaar voor nodig had gehad om erachter te komen dat ze lesbisch is. Niets bleek minder
waar. Bij Orpheus, zelfhulpvereniging voor homoseksualiteit in een heterorelatie zag ik dat er
veel meer vrouwen zijn die pas ver na de puberteit hun lesbische gevoelens ontdekken en/of
uit de kast komen.
Nadat ik mijn eigen proces op dit gebied had afgerond, ben ik eerst werkgroeplid geworden
bij Orpheus en heb ik later zelf bij het COC Noord-Holland-Noord een maandelijkse koffieochtend (‘Koffie bij de buurvrouw’) opgezet voor vrouwen die een relatie met een man hebben (gehad) en worstelen met lesbische gevoelens. Tijdens de bijeenkomsten van Orpheus en
‘Koffie bij de buurvrouw’ heb ik veel verhalen gehoord van ‘lesbische laatbloeiers’. Door deze verhalen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de vraag hoe het kan dat iemand een zo’n
essentieel deel van zichzelf als seksuele geaardheid pas zo laat ontdekt c.q. zolang verborgen
weet te houden.
In de opleiding heb ik in elk cluster aandacht voor homoseksualiteit en/of een homoseksuele
leefstijl gemist. In alle studieboeken die ik voor de opleiding heb gelezen gaan de voorbeelden
uitsluitend over heterokoppels. Dit bevestigt impliciet het beeld dat heteroseksualiteit ‘normaal’ is en homoseksualiteit afwijkend. Vakken als Cultuur, Levenslooppsychologie, Psychosociale begeleiding en de studiedag over seksualiteit, die juist aandacht zouden moeten besteden aan homoseksualiteit, gingen volledig uit van heteroseksualiteit. Over de homo- en
lesbocultuur in Nederland werd niet gesproken evenmin als de ontdekking van de eigen homoseksualiteit bij een adolescent, de begeleiding van homo’s/lesbo’s en homo-/lesbostellen
en homo-/lesboseksualiteit. Een gemis voor mijn hetero studiegenoten, want rond de 10% van
hun toekomstige cliënten zal homo of lesbo en daar zijn ze door de academie niet op voorbereid. (zie verder: Aanbevelingen voor de opleiding)
Om op dit gebied een bijdrage te leveren heb ik in het kader van mijn studie Psychosociaal
Werk aan de Academie Gradatim heb ik deze scriptie met de titel ‘Lesbische laatbloeiers’ geschreven. In de lesbische wereld wordt het begrip ‘lesbische laatbloeiers’ gebruikt voor vrouwen die pas op latere leeftijd uit de kast komen. De ondertitel ‘Coming out na de adolescentie’ maakt dit expliciet. De hoofdvraag in deze scriptie is:
Waarom heeft niet elke lesbische vrouw reeds tijdens de adolescentie haar coming out?
De afgeleide deelvraag is:
Waarom komt een deel van deze vrouwen in een volgende levensfase alsnog tot een
coming out?
Mijn doelstelling is inzichtelijk te maken waarom dat niet elke lesbische vrouw al voor haar
25e haar coming out heeft. Dit leidt tot een lijst met aandachtspunten die een psychosociaal
werker, kan gebruiken bij het begeleiden van lesbische vrouwen die niet reeds in de adolescentie hun coming out hebben beleefd. De primaire doelgroep bestaat uit alle psychosociaal
werkers maar deze scriptie is ook zeer leesbaar voor eenieder die iets meer wil weten over het
proces van coming out.
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Het onderzoek beperkt zich tot autochtone, lesbische vrouwen in Nederland. Bij psychosociale begeleiding van biseksuele vrouwen dient er rekening mee te worden gehouden dat biseksualiteit noch gelijk is aan homoseksualiteit noch aan heteroseksualiteit. Biseksualiteit is een
aparte geaardheid die specifieke problemen met zich meebrengt. Vrouwen van allochtone afkomst kunnen te maken krijgen met cultuurspecifieke dilemma’s die leiden tot andere keuzes
dan men in Nederland gewend is (de Bruin en Balkema, 2001).
“We moeten het verleden kennen om het heden te kunnen begrijpen” zegt een gevleugelde
uitspraak. Daarom schets ik in de hoofdstukken Homoseksualiteit door de jaren heen en Feminisme een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van homoseksualiteit in Nederland
van het einde van de 19e eeuw tot heden. De beeldvorming hierbij licht ik toe in Theorieën
over homoseksualiteit en Religie. Vervolgens ga ik in De rechten en de praktijk in op de huidige situatie om in Internalisatie van waarden en normen duidelijk te maken wat hiervan de
gevolgen zijn voor lesbische vrouwen. Het hoofdstuk Hoe ontdek je dat je lesbisch bent? vertelt over het ontdekken van je eigen seksuele geaardheid en Ontwikkelingsmodellen voor seksuele identiteit en Identiteitsvorming over het vormen van een eigen (lesbische) identiteit. In
De lesbische laatbloeier, tot slot, behandel ik coming out na de adolescentie. Ik sluit de scriptie af met een Samenvatting, Eindconclusie, Aanbevelingen voor psw-ers en Aanbevelingen
voor de academie in de gelijknamige hoofdstukken.
Enkele begrippen met de definiëring zoals ik die in deze scriptie hanteer:
Bi(-seksueel)
iemand (m/v) die op zowel mannen als vrouwen valt.
Coming out:
afkorting van ‘coming out of the closet’, in het Nederlands vertaald als
‘uit de kast komen’, het voor het eerst uitkomen voor je homoseksuele
gevoelens. Meestal wordt hiermee de eerste keer bedoeld, maar ook in
elke nieuwe situaties, bv nieuwe baan of nieuwe vriendschap, is er sprake
van coming out op het moment dat je vertelt dat je homoseksueel bent .
Heteroseksualiteit: seksuele voorkeur voor leden van het andere geslacht.
Hetero(seksueel): iemand (m/v) die op leden van het andere geslacht valt.
Homoseksualiteit: seksuele voorkeur voor leden van hetzelfde geslacht.
Homo(seksueel): iemand (m/v) die op leden van hetzelfde geslacht valt; deze term wordt
vooral voor mannen gebruikt.
Identiteit:
hoe iemand zichzelf ervaart.
- psychosociale ~: het ervaren van een innerlijke, psychologische eenheid en harmonie
tussen de eigen persoon en de sociale omgeving.
- lesbische ~:
lesbische invulling van de seksuele identiteit.
- seksuele ~:
identiteit op het gebied van gender en seksuele voorkeur.
Lesbisch:
als vrouw op vrouw vallen.
Lesbische
laatbloeiers:
lesbische vrouw die pas op latere leeftijd uit de kast komt.
Lesbische leefstijl: manier van leven is afgestemd op je lesbische geaardheid.
Lesboseksualiteit: homoseksualiteit bij vrouwen.
Seksuele
geaardheid:
geeft aan of iemand bi-, hetero- of homoseksueel is, impliceert dat dit
aangeboren is.
Seksuele voorkeur: geeft aan of iemand op mannen, vrouwen of beide valt, impliceert dat er
hierbij sprake is van vrije keuze.
Uit de kast komen: zie: coming out
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Homoseksualiteit door de jaren heen
Lollepot: verouderde 'volkse' benaming voor vrouw die ontucht pleegt met een andere vrouw.
Een lollepot was in de 17e en 18e eeuw een stenen pot met gaten in de deksel, waarin vuur
werd gedaan ter verwarming. Volgens van Dale betekent lollen 'met gespreide benen het onderlijf warmen onder de rok boven een pot'. In de jaren vijftig wordt lollepot nog gebruikt om
een lesbische vrouw aan te duiden. Ook lollepotterij.
(Kunst en Schutte 1991)
Opvallend is dat homoseksualiteit in de beeldvorming altijd vooral mannen heeft betroffen.
Het woord dateert uit 1869 en werd in 1892 voor het eerst gebruikt in wetenschappelijke kringen in Nederland (Schuyf 1994). Met het woord kwam ook de medicalisering (Hekma 1987)
en werd homoseksualiteit niet meer als zonde maar als geestesziekte beschouwd. Homoseksuele vrouwen bleven hierbij buiten beeld, hun handelingen werden nog altijd alleen als zondig
gezien. Medici bestudeerden vooral gevallen van homoseksualiteit bij mannen en het waren
uitsluitend mannen die zich bij de dokter meldden met als klacht homoseksualiteit (de Bruin
en Balkema, 2001).
Het eerste bekende vrouwenstel in Nederland is naar alle waarschijnlijkheid Betje Wolff
(1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804), auteurs van de brievenroman ‘De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart’. Zij zullen zichzelf echter niet lesbisch hebben genoemd om de
simpele reden dat dit woord in hun tijd nog niet bestond. Pas in de jaren ’50 werd ‘lesbisch’
een algemeen bekende term. Met het bekend worden van de term ‘lesbische vrouwen’ ontstond ook de beeldvorming. In boeken van o.a. Andreas Burnier (1931-2002, pseudoniem
voor Catharina Dessaur) en Anna Blaman (1905-1960, pseudoniem voor Johanna Vrugt)
wordt duidelijk wat dit beeld was: eenzame, afwijkende vrouwen
Het woord ‘lesbisch’ is afgeleid
van Lesbos, een Grieks eiland dicht
bij de kust van Klein-Azië. In de
zevende eeuw voor Christus leefde
op dit eiland de dichteres Sappho.
Zij was tijdgenoot van o.a. Nebukadnezar en de eerste vrouw die
haar persoonlijke gevoelens in verzen uitdrukte (www.sappho-vanlesbos.nl). Haar gedichten worden
nog altijd geroemd en rondom haar
persoon is een mythevorming ontstaan die zich vooral toespitst op
haar seksuele relaties met vrouwen.
Dit heeft geleid tot het gebruik van
de term ‘lesbisch’ voor vrouwen
die op vrouwen vallen.
Fig. 1 Kaart van Griekenland 600-700 voor Christus
(www.sappho-van-lesbos.nl)

Hoewel bij homoseksualiteit de aandacht dus vooral uitging naar mannen, werden in 1911 bij
de invoering van paragraaf 248bis in het Wetboek van Strafrecht de vrouwen niet vergeten.
Deze paragraaf was een aanvulling op al bestaande wetgeving over ontucht met kinderen onder de 16 en bescherming van oudere minderjarigen in situaties waarin sprake was van een
bepaalde machtsverhouding. Speciaal voor homoseksuelen werd hieraan toegevoegd:
6
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‘De meerderjarige die met een minderjarige van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenis van ten
hoogste vier jaren.’ (Zeegers en Krul 1980)
Wat voor heteroseksuelen wel was toegestaan werd nu voor homoseksuelen verboden en
strafbaar. Dit artikel, dat 60 jaar zou blijven bestaan, leidde tot criminalisering, discriminatie
en de mogelijkheid tot chantage van homoseksuelen.
Pieta (74), nooit uit de kast gekomen: ‘Op een avond stond de politie op de stoep. Ik was in de
duinen gesignaleerd met een minderjarige vrouw. Als dit nogmaals zou voorkomen, zouden
mijn ouders ervan op de hoogte worden gesteld. Ik was 21 jaar, mijn vriendin 20.’
Door heteroseksuelen werd seksuele aantrekkingskracht tussen twee mannen of twee vrouwen
als iets onmogelijks gezien. Om homoseksualiteit vanuit complementariteit, aanvulling zoals
bij hetero’s, te kunnen verklaren, heerste tientallen jaren de overtuiging dat homoseksualiteit
een aangeboren omkering van de sekserol was. Ook de homoseksuelen zelf geloofden dit. (de
Bruin en Balkema 2001). Hoewel homoseksuele vrouwen zich in eerste instantie vooral
vrouwelijk gedroegen en zich met vrouwen identificeerden, kwam hierin later een verschuiving.
Van de jaren ’50 was het in brede lesbische
kring gebruikelijk om je òf als butch, mannelijke vrouw, òf als femme, vrouwelijke vrouw, te
kleden en gedragen en zo uiting te geven aan je
zijn. Deze splitsing leidde tot butch-femme relaties die voldeden aan de heteronorm van complementariteit en waarbij, althans door de heteroseksuele buitenwereld, alleen de butch als echt
homoseksueel werd gezien. Overigens waren er
ook homoseksuele vrouwen die een er een andere, vaak mindere zichtbaar lesbische, leefstijl op
Fig. 2 Butch-femme koppel in de film If these na hielden.
walls could talk 2

De homoseksuele bewegingen die inmiddels waren opgezet, zoals het COC in 1946, werden
geleid door mannen en waren ook voornamelijk gericht op mannen. Homoseksuele vrouwen
vonden hier weinig steun en herkenning. Pas met de komst van de tweede feministische golf,
eind jaren ’60, kwam er voor deze vrouwen een mogelijkheid om zich te groeperen, zich gesteund te voelen en zich aan de tot dan toe geldende normen te ontworstelen. Het betekende
ook het einde van de butch-femme cultuur, die nu gezien werd als imitatie van de heterocultuur inclusief mannelijke onderdrukking.
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Feminisme
“... lesbische vrouwen worden veel onherroepelijker en eerder dan de rest geconfronteerd met
de vraag: wat ben ik zelf, afgezien van een (a.s.) echtgenoot?”
Joke Kool-Smit in ‘De Vrouwenkrant’ (1973)
Als een baby wordt geboren, is de eerste vraag: ‘Is het een jongen of een meisje?’ Bij de opvoeding en socialisatie wordt, al dan niet bewust, verschil gemaakt tussen jongens en meisjes.
Vrouwen worden anders behandeld dan mannen en de positie van vrouwen in de maatschappij
verschilt dan ook van die van mannen. De primaire scheiding die in de bevolking wordt aangebracht is niet tussen homo’s en hetero’s, maar tussen mannen en vrouwen. Hier begint het
verschil op de maatschappelijke ladder, in ontwikkelingskansen, rechten en socialisatie, in het
voordeel van de mannen. Pas daarna worden beide groepen opgedeeld in homo’s en hetero’s
waardoor er meer verschillen op de maatschappelijke ladder en in rechten ontstaan. Zo bezien
is het geen wonder dat de emancipatie van de lesbische vrouwen niet gelijk opgaat met die
van homoseksuele mannen.

Fig. 3 Maatschappelijke indeling

Het Van Dale woordenboek geeft als betekenis van het woord emancipatie: ‘het toestaan van
gelijke rechten’ en voor ‘zich emanciperen’ ‘zich losmaken van conventies’, waarbij conventies staat voor ‘het geheel van als passend ervaren vormen, gebruiken’. Waar homo’s alleen
de emancipatie van homoseksualiteit hoefden te bevechten, hadden lesbo’s twee hordes te
nemen: hun aanzien en rechten als vrouw en de emancipatie van lesboseksualiteit. Door de
komst van de tweede feministische golf (1965-1980) nam de zichtbaarheid en emancipatie
van lesboseksualiteit dan ook aanmerkelijk toe.
De tweede feministische golf werd in Nederland ingeleid door het boek ‘The feminine mystique’ (1963) van de Amerikaanse sociaal-psychologe Betty Friedan (1921-2006) en het artikel
‘Onbehagen bij de vrouw´(1967), van de Nederlandse vertaalwetenschapster Joke Kool-Smit
(1933-1981). Beide schrijfsters waren van mening dat er bij vrouwen sprake was van een
identiteitsprobleem. Waar mannen een eigen identiteit hadden door hun man-zijn en wat ze
bereikten in het leven, hadden vrouwen slechts een identiteit die was afgeleid van hun echtgenoot. (Costera Meijer 1996) Friedan legt door het gebruik van het woord ‘identiteitscrisis’ een
link met de psychosociale ontwikkelingstheorie van Erik H. Erikson (zie hoofdstuk Identiteit).
In deze theorie stelt Erikson dat de persoonlijkheidsontwikkeling, de egosterkte, positief beïnvloed wordt door goed doorgewerkte crises. De identiteitscrisis vindt plaats in de adolescentiefase, de vijfde levensfase, waarbij het kernconflict identiteit versus rolverwarring is.
8
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Friedan is de eerste die er op wijst dat Erikson het hierbij niet uitsluitend over mannen heeft
maar dat het om een universele crisis gaat die zowel jonge mannen als jonge vrouwen moeten
doormaken. Resultaten van onderzoek in 1966 onder Amerikaanse jongeren suggereerden dat
meisjes slechts een identiteit ontwikkelenden door zich aan te sluiten bij anderen. Dit leidde
bij een andere onderzoeker in 1984 tot de vraag of de psychosociale fasen van identiteits- en intimiteitontwikkeling, die volgens
Erikson na elkaar komen, bij vrouwen samenvallen (VerhofstadtDenève 1998). Friedan wijst erop dat het ontwikkelen van een eigen identiteit niet is wat in de praktijk van vrouwen wordt verwacht. De ‘natuurlijke’ bestemming van de vrouw wordt niet gezien als het volwassen worden en het ontwikkelen van een eigen
identiteit, zoals bij mannen, maar als het voldoen aan de mythe die
wordt ontwikkeld en uitgedragen door reclame en damesbladen:
‘seksueel aantrekkelijke echtgenote, propere huisvrouw en liefdevolle moeder’ . (Costera Meijer 1996)
Fig. 4 Betty Friedan
Het artikel van Kool-Smit verschijnt in een themanummer van het culturele tijdschrift ‘De
Gids’ met 38 bijdragen over ‘onbehagen’. Kool-Smit onderscheidt zich door als enige over
haar eigen onbehagen te schrijven, de moeilijkheden die ze ondervindt als werkende moeder in de jaren ’60. Hierbij schrijft ze: ‘Ik
kan alleen maar hopen dat sommige vrouwen mijn onbehagen delen
en dat een grotere groep het op de duur zal gaan delen.’ (Costera
Meijer 1996). Direct na publicatie blijkt uit het grote aantal reacties
dat Kool-Smit niet alleen staat in haar onbehagen, dat velen het voelen maar er tot nu geen woorden aan hebben kunnen geven. De
kracht van Kool-Smit is dat ze vrouwen aanspreekt als maatschappelijke groep met een gemeenschappelijk belang, namelijk de weg
vrij maken voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zowel in de
maatschappij als in het (eigen) huwelijk (Costera Meijer 1996).
Vrouwen groeperen zich in gespreks- en actiegroepen en het begin Fig. 5 Joke Kool-Smit
van de tweede feministische golf is een feit.
Enerzijds strijden feministen en lesbo’s zij aan zij voor dezelfde zaak, een eigen identiteit
voor vrouwen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen, anderzijds strijden ze ook tegen elkaar. Homoseksualiteit wordt nog steeds gezien als een aangeboren omkering van de geslachtsrol en dus heerst de mening dat lesbo’s geen ‘echte vrouwen’ zijn en derhalve een negatieve invloed hebben op het imago van feministen, die zich willen profileren als ‘normale
vrouwen’. Daarbij is bij sommige vrouwen de angst om door een lesbo te worden versierd zo
groot dat ze niet durven deel te nemen aan praatgroepen waarvan ook lesbo’s lid zijn. De lesbo’s echter voelen zich steeds minder vrij om iets aardigs tegen een heterovrouw te zeggen,
uit angst te worden beticht van bijbedoelingen, en voelen zich niet persoonlijk betrokken bij
kernpunten uit de programma’s van o.a. Dolle Mina en MVM (Man Vrouw Maatschappij) die
het ouderschap betreffen (Costera Meijer 1996).
Seksualiteit is een ander punt van strijd. Een veel gehoorde kreet, van vooral mannen, is dat
het feminisme vrouwen lesbisch maakt. In de periode 1972-1975 wordt een fel debat gevoerd
over ‘gedwongen heteroseksualiteit en lesbisch als politieke keuze.’ In radicaal feministische
kringen is het not done om met een man, ‘de onderdrukker’, naar bed te gaan, moet je je lesbisch noemen. De vrouwen die de intimiteit van de gespreksgroepen voortzetten in bed en
daarnaast ook seksuele contacten met hun eigen man, of andere mannen, hebben, weigeren
zichzelf als lesbisch te zien. Voor vrouwen die altijd al lesbische gevoelens hebben gehad, is
9
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het een opluchting dat ze nu uit de kast durven te komen. Oud-lesbische vrouwen, zij die al
lesbisch leefden voor de opkomst van het feminisme, ervaren hun lesboseksualiteit als beperking en keren zich tegen de stelling dat homoseksualiteit een keuze zou zijn. (Costera Meijer
1996).
‘Ik heb altijd gedacht dat in progressieve kringen lesbiese
vrouwen niet meer gediskrimineerd werden, maar nu merk
ik de subtiele verschillen die je niet opvallen als je altijd
hetero bent of altijd lesbies en niet kunt onderscheiden
welke reakties werkelijk persoonlijk zijn en welke reakties
komen omdat je lesbies bent. (...) Mensen als jij zouden
niet over voorbehoedsmiddelen en over seksualiteit mogen
schrijven, krijg ik brieven. Je bent partijdig – alsof hetero’s dat niet zijn. (…) En ik leg weer uit, en weer, dat lesbies zijn niet hetzelfde is als mannen haten maar dat het
kiezen voor vrouwen is. En dat heteroseksuele vrouwen
veel meer redenen hebben om mannen te haten omdat zij
nog afhankelijk van ze zijn’ (Meulenbelt 1976).
Fig. 6 “De schaamte voorbij”

Na drie jaar zijn de verschillende groepen het nog steeds niet over eens hoe het feminisme en
lesboseksualiteit zich tot elkaar verhouden. Dat er een relatie is tussen feministische bewustwording en lesbische seksualiteit wordt zelfs door het COC erkend. Kool-Smit heeft inmiddels gezegd dat vrouwen een voorbeeld kunnen nemen aan lesbische feministen waar het gaat
om seksualiteit, een eigen identiteit en volwassen worden (Costera Meijer 1996).
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Theorieën over homoseksualiteit
‘…, maar homoseksualiteit is in ieder geval niet erfelijk zoals de kleur van je huid of je ogen.
De meeste homoseksuele mannen en vrouwen hebben heteroseksuele ouders.’
(Hermans en Vermeer 2004)
Zoals gezegd gaat men er tot in de jaren ’50 ging vanuit dat homoseksualiteit biologisch bepaald is: een aangeboren omkering van de sekserol. Deze zogenaamde ‘derde-seksetheorie’ wordt verlaten na het verschijnen van het boek ‘De tweede sekse’ (1949) van Simone de
Beauvoir (1908-1986). In dit boek ontkent zij dat biologische factoren
invloed hebben op sekse en seksualiteit (de Bruin en Balkema 2001).
De oorzaak van homoseksualiteit wordt nu meer gezocht in omgevingsfactoren.

Fig. 7 Simone de Beauvoir

Volgens Freud is homoseksualiteit niet aangeboren maar een teken van een negatief Oedipuscomplex. In de fallische fase gaat, volgens Freud, een meisje zich aangetrokken te voelen tot
haar vader. Ten opzichte van haar moeder krijgt ze een ambivalente houding, omdat ze enerzijds ontdekt ze de lichamelijke overeenkomsten met haar heeft, wat tot identificatie leidt, en
anderzijds met haar wil rivaliseren om de aandacht van de vader. Om dit innerlijke conflict,
het Oedipusconflict, goed op te lossen moet ze haar vader gaan zien als prototype voor een
toekomstige minnaar en haar als rolmodel. De angsten die dit conflict met zich meebrengt
moet ze verbannen naar haar onderbewustzijn. Als er in dit proces iets mis gaat kan dit leiden
tot homoseksualiteit De volgelingen van Freud hebben, in tegenstelling tot Freud zelf, zijn
theorie vaak gebruikt om homoseksualiteit te veroordelen.
Onderzoeken, tot halverwege de jaren ’60, naar homoseksualiteit, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het een psychische stoornis of een neurose is, leiden tot bedenkelijke therapieën die
erop gericht zijn homoseksualiteit af te leren.
In de jaren ’70 verruilt men de medicalisering van homoseksualiteit voor psychologisering en
wordt het niet meer beschouwd als pathologisch maar als een afwijkende seksuele identiteit.
De aanleiding voor deze verandering vormt het boek ‘Homoseksualiteit als klacht’ (1969) van
de psychiater W.J. Sengers (1927-2007) die daarin aangeeft dat homoseksualiteit hetzelfde is
als heteroseksualiteit, waarbij alleen de voorkeur verschilt. In 1973 verdwijnt homoseksualiteit uit de DSM.
Op filosofisch gebied komt het wat betreft homoseksualiteit tot een debat over constructie
versus essentie. Aanleiding hiertoe is het werk ‘Histoire de la sexualité’ (1978) van de Franse
filosoof Michel Foucault (1926-1984) waarin homoseksualiteit als een sociale constructie
wordt gezien. De betekenis die in een cultuur aan het woord homoseksualiteit wordt gegeven,
bepaalt wat homoseksualiteit, in die cultuur, is. Homoseksualiteit bestaat, zo bezien, dus pas
sinds het woord aan onze taal is toegevoegd. Ook zegt het sociaalconstructivisme dat hetzelfde fysieke gedrag in verschillende culturen een verschillende betekenis kan hebben en dat dit
ook het geval kan zijn in verschillende periodes binnen eenzelfde cultuur. Homoseksueel is
dan wat je doet, niet wat je bent. Omdat er wordt uitgegaan van een keuzemogelijkheid, is de
term ‘seksuele geaardheid’ hier dus niet op zijn plaats. Er wordt derhalve gesproken van ‘seksuele voorkeur’ of ‘seksuele oriëntatie'. Interessant is hierbij te vermelden dat Foucault in zijn
middelbare schoolperiode ontdekte dat hij homoseksueel is en hiervoor door zijn vader naar
een psychiater werd gestuurd.
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Het essentialisme gaat ervan uit dat homoseksualiteit is aangeboren. Er is hier dus geen sprake
van een keuze is maar het maakt deel uit van je essentie. Het is een ‘zijn’. ‘Seksuele geaardheid’ is hier wel een juiste term. Volgens deze visie bestaat homoseksualiteit al sinds het begin van de mensheid en is het niet afhankelijk van een sociale context of het bestaan van het
woord ‘homoseksualiteit’.
Bij de verschillende discussies is het uitgangspunt wel steeds hetzelfde: homoseksualiteit is
afwijkend en door erachter te komen hoe het wordt veroorzaakt, kan mogelijk een manier
worden gevonden om de afwijking ongedaan te maken. De Nederlandse homobeweging ervaart dit als een bedreiging en staat over het algemeen dan ook argwanend tegenover biologische en genetische onderzoeken die in de jaren ’80 en ’90 worden gedaan.
Dit ondervindt de Nederlandse hoogleraar neurobiologie
Dick Swaab aan den lijve na het bekend worden van de uitkomst van een onderzoek dat hij doet in 1988. Uit dit onderzoek blijkt dat er een verschil te zien is tussen de hersenen
van homomannen en die van heteromannen. Het betreffende
plekje, een minuscuul gebiedje in de hypothalamus1, krijgt
de bijnaam ‘het kwabje van Swaab’. In de media ontstaat de
discussie of Swaab de oorzaak van en mogelijk ook de remedie tegen homoseksualiteit heeft gevonden. Binnen de
kortste keren staan er demonstrerende homo’s voor de deur
Fig. 8 Hypothalamus
van de hoogleraar. Overigens is daarna uit andere onderzoeken gebleken dat de hersenen van homomannen op meerdere plekken te verschillen van die
van heteromannen. Ook is ontdekt dat lesbische vrouwen reageren op vrouwelijke feromonen
(www.knaw.nl).
In het begin van de 21e eeuw doet de queer-theorie opgang in Nederland. Deze gaat ervan uit
dat niets vastligt en dat identiteit een kwestie van keuze is. Er wordt gestreefd naar een keuzevrijheid die de boven de bestaande hokjes uitstijgt en ruimte biedt aan diversiteit (de Bruin en
Balkema 2001).

1

De hypothalamus heeft o.a. als taak het besturen van het hormonale systeem en het (mede) reguleren van het autonome zenuwstelsel.)en bevindt zich aan de voor- en onderzijde van de thalamus (www.natuurinformatie.nl.
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Religie
‘Prediker 9:9 NBV:
Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je
heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet
op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.’
www.holyfemales.nl
Hoewel er in Nederland scheiding van kerk en staat is, is de invloed die Gereformeerde Kerk,
tot het einde van de 18e eeuw de ‘bevoorrechte’ kerk, heeft gehad op de normen en de waarden nog altijd merkbaar. Daarbij nemen in Nederland kerkgenootschappen nog een geheel eigen plaats in, ook op juridisch gebied. Dit blijkt o.a. uit het al eerder genoemde artikel 5 lid 2c
uit de AWGB en artikel 6 van de Grondwet waarin staat: ‘1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Door artikel 6 van de Grondwet, die het
onder andere mogelijk maakt dat er weigerambtenaren bestaan, lijkt vrijheid van godsdienst
en de belijdenis daarvan boven het verbod op discriminatie, artikel 1 van de Grondwet, te
staan. De verwoording van een rechtvaardiging hiervan wordt gegeven door T.A.M. Witteveen in zijn dissertatie ‘Overheid en nieuwe religieuze bewegingen’. Hij zegt hierin: ‘…dat
het hebben van een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging tot de meest wezenlijke
kenmerken van de menselijke persoonlijkheid behoort. Wanneer geestelijke integriteit van
groot belang wordt geacht, dienen overheid en medeburgers zich zoveel mogelijk te onthouden van inbreuken op die overtuiging.’ (www.kerkrecht.nl).
Binnen het Christendom wordt homoseksualiteit vaak zondig genoemd. Deze veroordeling
berust op het volgende Bijbelse verhaal:
Sodom en Gomorra was een stad waar de inwoners een gewelddadig en bandeloos leven
leidden. ‘Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en
haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil neerdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan
hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; ik wil het weten.’
(Genesis 18; 20-21).
God stuurde twee engelen in de gedaante van mannen naar Lot, inwoner van Sodom en
Gomorra, die ze gastvrij in zijn huis opnam. De mannen van de stad omsingelden zijn huis
‘…en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen
zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.’
(Genesis 19; 5).
De engelen overmeesteren de mannen en sturen Lot en zijn gezin de stad uit omdat God hen
wil sparen. ‘Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen…’
(Genesis 19;24).
Uit dit verhaal wordt niet duidelijk of de mannelijke inwoners van Sodom en Gomorra Gods
toorn over zich hebben afgeroepen door seks te (willen) hebben met mannen of door het geweld dat ze hierbij (willen) gebruiken. Verschillende christelijke stromingen interpreteren het
dan ook op verschillende manieren. Expliciete veroordeling van homoseksualiteit bij mannen
is het in ieder geval niet. Over seks tussen vrouwen wordt nergens in de Bijbel gerept, net
zomin als over liefdevolle relaties tussen leden van hetzelfde geslacht. Ook dit is voor meerderlij uitleg vatbaar: God geeft hier ruimte voor of God verbiedt het juist (Hermans en Vermeer 2004).
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In de Koran, het heilige boek van de Islam, staat het verhaal van de profeet Loet, dat erg lijkt
op bovenstaand verhaal over Lot. Ook hiervan zijn, net als in het christendom, verschillende
interpretaties. In de Koran wordt een aantal keer gewaarschuwd voor liwaat, hetgeen staat
voor verkrachting van een man door een man, seks met dieren en seks met minderjarigen.
Over gelijkwaardige (seksuele) relaties tussen twee mannen of twee vrouwen, schrijft de Koran niet (www.allesovergay.nl).
In 2004 vond een journalist in de toch al omstreden El Taweed moskee in Amsterdam-West
een exemplaar van het boek ‘De weg van de moslim’ (1960), een verzameling van richtlijnen
voor moslims die volgens de letter van de Koran willen leven. Dit boek bevat een passage
waarin staat dat homo’s van een hoog gebouw moeten worden gegooid met het hoofd eerst.
De vondst van dit boek en de betreffende passage leidde tot veel ophef in de media. Het boek,
dat uit drie delen bestaat, is geschreven door de in Saoedi-Arabië woonachtige Algerijn
Aboebakr Djaber El Djezeiri (1921). De verschillende delen zijn in de periode 1995-2000 in
het Nederlandse vertaald en door een Nederlandse uitgeverij op de markt gebracht.
Bij beide godsdiensten wordt overigens vaak verschil gemaakt tussen het hebben van homoseksuele gevoelens en het ‘praktiseren’ hiervan. De gevoelens zijn niet verboden maar het is
wel verboden om ze tot uiting te brengen. Dit wordt soms geduid als een beproeving die door
God is opgelegd.
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De rechten en de praktijk
‘Stel dat we eenzelfde constructie in het leven zouden roepen voor gelovigen. Je mag wel gelovig zijn, maar als je het praktiseert en je wordt aangetroffen in de kerk of moskee, dan is dat
reden genoeg om je van een openbare school te mogen verwijderen.’
Irene Hemelaar in Zij aan Zij, 2009 nr. 7.
De laatste jaren heerst in brede kring de opvatting dat de homo-emancipatie in Nederland klaar is. Het eerder genoemde
artikel 248bis is verwijderd uit het Wetboek van Strafrecht,
juridisch hebben homo’s dezelfde rechten als hetero’s, discriminatie op basis van seksuele gerichtheid is verboden, pensioenfondsen accepteren een partner van hetzelfde geslacht en
sinds 2001 kunnen homoseksuele koppels zelfs trouwen. Zo
bezien is er veel bereikt. Tussen theorie en praktijk zit echter
nog een groot gat. Het hebben van gelijke rechten leidt niet
automatisch tot gelijke behandeling in het dagelijks leven en
het verbod op discriminatie betekent niet het einde van discriminatie.
Fig. 9 Artikel 1 van de grondwet

. ‘Het kabinet vindt dat er weliswaar veel is bereikt, maar dat de homo-emancipatie niet af is.
(…) Hoewel de homotolerantie in de afgelopen decennia is verbeterd, maakt het kabinet zich
grote zorgen over de intimidatie en geweldsincidenten, de aanhoudende meldingen van discriminatie en de uitingen van homohaat op Internet van de afgelopen jaren. Het gebruik van
‘homo’ als scheldwoord op school en op straat lijkt de gewoonste zaak van de wereld.’ (Plasterk 2007)
Enkele cijfers uit een onderzoek van het Cultureel en Sociaal Planbureau in 2006:
6%
12%
18%
35%
16%
54%
49%
33%
16%
10%
18%

van de bevolking vindt dat homo’s en lesbo’s niet hun leven moeten kunnen leiden
zoals zij willen.
vindt homomannen eigenlijk geen echte mannen.
vind seks tussen twee lesbo’s walgelijk.
vindt seks tussen twee homo’s walgelijk.
vindt dat het homohuwelijk moet worden afgeschaft.
vindt dat homo/lesbo-paren bij het adopteren niet dezelfde rechten moeten hebben als
hetero’s.
vindt het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen.
vindt het aanstootgevend als twee vrouwen in het openbaar zoenen.
vindt het aanstootgevend als een man en een vrouw in het openbaar zoenen.
zou het een probleem vinden als zijn/haar kind op school les krijgt van een homo of
een lesbo.
vindt het onaanvaardbaar als zijn/haar dochter of zoon gaat samenwonen met een
partner van hetzelfde geslacht.
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Het huwelijk is weliswaar opengesteld voor paren van gelijk
geslacht, maar ambtenaren van de burgerlijke stand zijn niet
verplicht tot het voltrekken van een ‘homohuwelijk’2. Ambtenaren die op basis van hun geloofsovertuiging homoseksualiteit veroordelen, mogen weigeren om homoseksuelen paren in
de echt te verbinden ‘… mits in elke gemeente de voltrekking
van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft. Mochten er in de
gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensFig. 10 Het bruidspaar Claudia de bezwaarde ambtenaren veilig te stellen.’ (regeerakkoord Balkenende IV 2007)
Breij en Conny Kraaijeveld
De rechtszekerheid van homoseksuele leerkrachten op christelijke scholen echter, wordt niet
veiliggesteld. In principe zou hun positie moeten worden zeker gesteld door artikel 5 van de
Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), lid 2c waarin staat: ‘de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over de vervulling van een functie, die, gelet
op het doel van de instelling, geboden zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag,
waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke
staat.’ De Memorie van Toelichting (TK 22014, nr. 3, februari 1991, p. 13) definieert ‘homoseksuele gerichtheid’ hierbij als volgt: ‘de gerichtheid van een persoon in seksuele en liefdesgevoelens, -uitingen en relaties’. Leerkrachten mogen dus niet worden ontslagen vanwege
homoseksuele gevoelens, samenwonen met een partner van gelijk geslacht of deelnemen aan
bijvoorbeeld de Gay Pride. In de praktijk wordt de Memorie van Toelichting echter vergeten
en de ‘enkele feit-constructie’ geïnterpreteerd als: een leraarkracht kan niet op basis van zijn
homoseksuele gevoelens worden ontslagen of geweigerd maar feitelijk gedrag, zoals het samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht, mag wel reden voor ontslag zijn. Een recent voorbeeld hiervan vond plaats in 2009.
Hoe ruimdenkend Nederland ook denkt te zijn wat betreft homoseksualiteit, wie zelf homo is merkt dat heteroseksualiteit nog steeds de
norm is. In reclames, die veel zeggen over de cultuur (van EijndtMeijling 2007), lijkt de wereld volledig te bestaan uit hetero’s. Of het
nu gaat om een gezin dat een lening afsluit, een jong stel dat op huizenjacht is of een zonnige vakantie op Ibiza, je ziet altijd een man en
een vrouw. Voor gaytijdschriften blijkt het moeilijk te zijn adverteerders te vinden. In ‘Zij aan Zij’, tijdschrift voor lesbische en biseksuele vrouwen, schrijft hoofdredacteur Franc Craanen “Verbazen doen
we ons ook soms over adverteerders die niet in een lesbisch magazine
willen staan omdat ze – eindeloos achterhaald – denken dat dit slecht
is voor hun positie als merk. Lieve mensen, ook lesbi’s kleuren hun
haar met L’Oreal en kornuiten, en ze wassen zich ook heel graag met
de verzorgende douchecrèmes van Dove. En ja, ze spuiten Rexona
Women onder hun oksels en kopen hun outfits bij Diesel, Prada en
H&M”. (Craanen 2009). Een beddenspecialist die het wel aandurfde
om in ‘Zij aan Zij’ te adverteren, deed dit met deze foto’s (fig. 12).

Fig. 12 Onderdeel van
een advertentie in een lesbisch tijdschrift (Zij aan
Zij, nr. 6, 2008)

2

Oorspronkelijk staat de term ‘homohuwelijk’ voor het geregistreerd partnerschap dat koppels van gelijk geslacht sinds 1 januari 1998 kunnen aangaan. Sinds het ‘echte’ huwelijk is opengesteld voor hen is opengesteld, wordt met ‘homohuwelijk’ meestal
een huwelijk tussen twee homo’s of twee lesbo’s bedoeld. Dit is ook hier het geval.
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Na een aantal maanden werden deze foto’s in de steeds terugkerende
advertentie vervangen door andere foto’s (fig. 13). Tot een reclamefoto van een bed met daarin een lesbisch stel, wat je zou verwachten
in een lesbisch tijdschrift, is het tot nu toe niet gekomen.
In oktober 2009 verkondigde ‘positiviteitsgoeroe’ Emile Ratelband in
diverse media, waaronder Pauw & Witteman uitzending van 23 oktober 2009, dat homofielen abnormaal zijn en dat homoseksualiteit
een afwijking is. Hij was hierbij niet van mening dat hij discrimineerde of bijdroeg aan een klimaat waarin homo’s zich onveilig voelen. Hetzelfde geldt voor dominees en imams die zich negatief uitlaten over homoseksualiteit.
Fig. 13 Onderdeel van een

Van een andere orde, maar ook duidelijk in hun boodschap, zijn klei- advertentie in een lesbisch
ne uitlatingen in het dagelijks leven. Zoals mijn moeder die vond dat tijdschrift (Zij aan Zij, nr.
ik niet op straat mijn vriendin mocht zoenen terwijl ze daar nooit iets 8, 2008)
over had gezegd toen ik een heterorelatie had. Een vriendin die haar dochtertje uitlegde dat
lesbisch zijn heel gewoon is en daar op geruststellende toon aan toevoegde: ‘Maar jij bent het
niet, hoor.’ Een neef die op een familiefeest tegen mij zegt: ‘Ik vind het heel gewoon hoor, dat
jij eh… Ik heb een neef en die is ook eh… Dus daar ben ik wel aan gewend.’
En in de nota ‘Gewoon homo zijn’ heeft minister Plasterk 79 pagina’s nodig om te vertellen
hoe hij de maatschappij ervan gaat doordringen dat homoseksualiteit gewoon is.

Fig. 14 Nota ‘Gewoon homo zijn’
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Internalisatie van waarden en normen
“Zoals mensen in een oorlog soms uiteindelijk gaan collaboreren, uit vermoeidheid en lafheid, zo ben ik getrouwd. Meteen ontstond er een soort waardering en inpassing bij onze familie. Er kwam een kennissen- en vriendenkring, een social life, zonder die eeuwige strijd om
je sexuele integriteit (ik was nu immers ‘van’ die man), uit alles merkte je dat dit de sociale
bestemming was voor een mens met een vrouwelijk lichaam.”
Andreas Burnier (pseudoniem voor Catharina Dessaur) in een interview in 1975
( www.dbnl.org)
In elke samenleving is een dominante groep te onderscheiden. Deze groep bezit een machtspositie, vormt de kern van de samenleving en voldoet aan het heersende ideaalbeeld. Hier tegenover staan de minoriteiten, subgroepen waarover vooroordelen bestaan, die gediscrimineerd worden, weinig macht hebben en zich in de marge van de samenleving bevinden (van
Endt-Meijling 2007). In Nederland vormen de blanke hetero’s de dominante groep.
Wie in de dominante groep opgroeit, zal het de dominante cultuur en het bijbehorende ideaal
beeld als normaal en gepast beschouwen. Hij past zelf in het ideaalbeeld en dat bevestigt hem
weer in de overtuiging dat dit beeld normaal is. Wie in een minoriteit opgroeit, zoals een in
Nederland geboren Marokkaan, wordt al jong geconfronteerd met dominante normen en
waarden waaraan hij niet kan of wil voldoen. Daarbij zal hij al op jonge leeftijd te maken
krijgen met discriminatie.
Tijdens je jeugd internaliseer je de normen en waarden en ideaalbeelden die om je heen heersen. Zonder dat je je er van bewust
bent, maak je ze tot jouw eigen normen en waarden en
wordt het ideaalbeeld ook jouw ideaalbeeld. Dit komt niet alleen
door je opvoeding maar ook door boeken, films, tv-programma’s
en reclames. Wat betreft seksuele geaardheid merk je dat heteroseksualiteit normaal is en homoseksualiteit een, al dan niet geaccepteerde, afwijking. In 99% van de films en boeken zijn de
hoofdpersonen namelijk hetero en komt homoseksualiteit nauwelijks voor. In tv-programma’s als ‘Al you need is love’, ‘Love
Fig. 15 Boertje en boerinnetje Letters’, ‘Wie is mijn ex?’, ‘Take me out’, ‘Op goed geluk’,
in Delfts Blauw
‘Boer zoekt vrouw’ en ‘De 100: Het huwelijk’ is het aantal homoseksuelen marginaal te noemen.
De jonge, in Nederland geboren Marokkaan groeit, waarschijnlijk, op bij Marokkaanse ouders. Thuis krijgt hij de normen en waarden van hun subcultuur met de paplepel ingegoten
terwijl hij op school, op straat en op de Nederlandse televisie ziet wat de normen en waarden
van de dominante groep zijn. Naar mate hij ouder wordt zal hij steeds meer geconfronteerd
worden met de verschillen tussen deze culturen. Hij zal zich gaan afvragen waar hij bij wil
horen, bij de cultuur van zijn ouders of bij de dominante cultuur.
Een lesbisch meisje groeit, praktisch altijd, op bij heteroseksuele ouders in een cultuur waar
heteroseksualiteit de norm is. Bij de jonge, in Nederland geboren Marokkaan is het voor de
ouders van meet af aan duidelijk dat hij een Marokkaan in Nederland is. Hier houden ze bij de
opvoeding, bewust of onbewust, rekening mee. Bij een lesbisch meisje duurt het jaren
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voordat de ouders doorkrijgen dat hun dochter lesbisch is. Ze wordt dan
ook, bewust of onbewust, opgevoed met het hetero ideaalbeeld voor
ogen en de bijpassende socialisatie. Dit beeld en deze socialisatie passen bij wat het meisje ziet op straat en op tv en worden geïnternaliseerd. Bij de meeste lesbische meisjes duurt het minimaal tot de puberteit voor ze hun seksuele geaardheid ontdekken. Dan merken ze ook
voor het eerst dat ze niet kunnen voldoen aan de norm die er op dit gebied heerst in zowel de maatschappij als in het gezin. Waar de jonge
Marokkaan van jongs af aan te maken heeft met twee culturen waarmee
hij dagelijks in aanraking komt, komt het lesbische meisje tot het besef Fig. 16 Boerinnetjes in
Delfts blauw
dat ze tot een minoriteit hoort waar ze nauwelijks bekend mee is.
Heteroseksuelen ontdekken hun geaardheid niet, ze ervaren hem als even vanzelfsprekend als
het hebben van een neus. De vraag ‘Wanneer wist jij dat je hetero bent?’ levert dan ook altijd
niet-begrijpende blikken op. Hetero’s worden verliefd op iemand van het andere geslacht,
krijgen verkering, doen ervaring op met seks en belanden uiteindelijk al dan niet in een vaste
relatie. Al die tijd blijven ze voldoen aan het heteroseksuele beeld dat zijzelf, hun ouders en in
feite de hele maatschappij al van ze had. Hun geïnternaliseerde normen en waarden komen
geen moment in gevaar, maatschappelijke druk om heteroseksueel te zijn voelen ze niet en
hun identiteit blijft in stand.
Er zijn meisjes die al op de kleuterschool weten dat ze op meisjes vallen. Ze weten al jong dat
ze anders zijn en waar dit anderszijn in zit. Vaak zijn het jongensachtige meisjes, zogenaamde
tomboys, bij wie niemand echt verbaasd is als ze in de puberteit met een vriendinnetje thuiskomen in plaats van met een vriendje. Veel meisjes echter, merken pas in de puberteit dat ze
gevoelens voor meisjes en/of vrouwen hebben. Na er jarenlang vanuit te zijn gegaan dat ze
‘gewoon’ zijn, blijken ze nu toch anders te zijn. Dit is een behoorlijke schok. Opeens voldoen
ze niet meer aan het beeld dat ze van zichzelf hadden. Hun identiteit komt in het gedrang, hun
eigen waarden en normen komen onder druk te staan evenals een toekomstbeeld en ze gaan
twijfelen of hun gevoelens wel kloppen. Dit leidt tot een hevige innerlijke strijd over het wel
of niet accepteren van de eigen lesbische gevoelens.
Deze innerlijke strijd wordt, onbedoeld, gevoed door de buitenwereld. Berichtgeving in de
media met betrekking tot homoseksualiteit komt in een ander daglicht te staan. De Gay Pride,
een in elkaar geslagen homo, een lesbisch stel dat uit hun eigen huis is weggepest, het komt
opeens allemaal dichtbij. Voor uitlatingen van ouders, vriendinnen en klasgenoten op dit gebied geldt hetzelfde en alles wordt door een vergrootglas bekeken. Vader die zijn cheffin altijd ‘dat manwijf’ noemt, een vriendin die roddelt over een klasgenoot die ‘vast pot is’, moeder die een hekel heeft aan Gordon, voor een meisje met lesbische gevoelens zijn dit allemaal
bewijzen dat homoseksualiteit wordt afgekeurd. Vrouwen van eerdere generaties hoorden hun
ouders en vriendinnen zelden of nooit praten over homoseksualiteit. Dit was vaak al genoeg
reden om aan te nemen dat het niet werd geaccepteerd.
Coming out tijdens de puberteit wordt door veel jongeren als gevaarlijk ervaren. Ze wonen
nog thuis en zijn daardoor afhankelijk van hun ouders, op de middelbare school is het klimaat
voor homo’s veelal onveilig en horen bij een groep is nog erg belangrijk. Veel jonge homo’s
en lesbo’s wachten dan ook met hun coming out tot ze het huis uit zijn en studeren. De gemiddelde leeftijd van coming out ligt bij 21 jaar terwijl veel homo’s en lesbo’s aangeven ‘het’
al veel langer te weten (de Bruin en Balkema 2001).
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Paula (41): “Ik wist in de puberteit al dat ik lesbisch was maar ik woonde in een christelijk
dorp en dacht dat het daar niet geaccepteerd zou worden. Toen ik eenmaal op kamers woonde
heb ik me in het lesbische leven gestort en ben alles gaan ontdekken.”
Meisjes die rond hun twaalfde ontdekken dat ze op meisjes vallen, doen hier meestal niet veel
mee. Ze ‘vergeten’ het en gaan mee in het gedrag van andere meiden. Als meisjes rond hun
vijftiende ontdekken dat ze lesbische gevoelens hebben, schrikken ze er vaak meer van. Verliefdheden, verkeringen en eerste seksuele ervaringen zijn in vriendinnengroepen favoriete
gespreksonderwerpen en dat kan opeens behoorlijk beangstigend zijn. Hierdoor gaan ze zich
soms superhetero gedragen om vooral maar niet de indruk te wekken lesbisch te zijn. Voor
meisjes die rond hun 19e ontdekken dat ze op vrouwen vallen, speelt dit allemaal niet meer zo
mee. Ze zijn zelfstandiger, minder afhankelijk van vriendinnen en hebben de mogelijkheid om
contact te zoeken met andere lesbische meisjes en vrouwen. (de Bruin en Balkema 2001).
Het hebben van lesbische gevoelens leidt dus lang niet altijd tot de acceptatie hiervan. Ten
eerste is er de innerlijke strijd tussen de lesbische gevoelens en de eigen normen en waarden.
Vervolgens is er nog de verwachte strijd met de buitenwereld. Om deze aan te durven gaan
moet de innerlijke strijd al beslecht zijn in het voordeel van de lesbische gevoelens. Dit proces
wordt echter beïnvloedt door het feit dat de eigen normen en waarden continu worden door de
omgeving. Dit is ook logisch want deze ‘eigen’ normen en waarden zijn, zoals al gezegd, niet
meer dan een verinnerlijking van de normen en waarden van het gezin en de maatschappij. De
innerlijke strijd is dus dezelfde als de verwachte strijd met de buitenwereld. Zolang een meisje
geen steun ziet voor haar lesbische gevoelens, bijvoorbeeld in een rolmodel, mogelijkheid tot
contacten met andere lesbische meisjes of een vertrouwenspersoon, is de keuze voor coming
out erg moeilijk.
Margriet (49), lesbische laatbloeier: “In de puberteit kwam ik erachter dat ik op meisjes viel.
Precies in die tijd vertelde mijn broer aan mijn ouders dat hij homo was. Ik zag hun reactie en
vond dat ik het ze niet kon aandoen om lesbisch te zijn.”
Frieda (41), lesbische laatbloeier: “Ik hoopte dat mijn lesbische gevoelens over zouden gaan
als ik trouwde. Dus ben ik maar getrouwd.”
Pieta (74), nog altijd in de kast: “Ik wilde graag kinderen en dat kon alleen met een man. Ik
ben uiteindelijk dus maar getrouwd.”
Tot in de jaren ‘70 waren er nog vier belangrijke redenen waarom
lesbische vrouwen kozen voor een heterobestaan: de angst buiten
de maatschappij te vallen, de angst altijd alleen te blijven, overtuiging dat een vrouw niemand is als ze geen man heeft en het verlangen naar het moederschap

Fig. 17 Een lesbisch stel
waarvan beide vrouwen
zwanger zijn in de film
The baby formula.

Sinds de tweede feministische golf wordt het huwelijk steeds minder gezien als dé bestemming voor de vrouw. Zelfstandige, alleen
wonende vrouwen zijn allang geen uitzondering meer en lesbische
vrouwen zijn veel zichtbaarder geworden. In het hele land zijn er
gelegenheden waar lesbische vrouwen elkaar kunnen ontmoeten.
Sinds spermabanken toegankelijk zijn voor lesbische koppels en
zelf insemineren ook tot de mogelijkheden behoort, staat een lesbische leefstijl ook het krijgen van kinderen niet meer in de weg.
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Hoe ontdek je dat je lesbisch bent?
“Toen het uitging met mijn vriendin, dacht mijn moeder dat ik niet meer lesbisch was. Ik vond
het wel vreemd dat je alleen lesbisch kan zijn met een vriendin, maar ja, ik was weer “gewoon” hun dochter. Einde onderwerp.”
(de Bruin en Balkema 2001)
Heteroseksualiteit is in Nederland de norm en dat maakt dat een eventuele homoseksuele geaardheid ontdekt moet worden. Vrijwel iedereen beschouwd zichzelf als hetero zolang hij/zij
geen homoseksuele gevoelens bij zichzelf heeft bespeurd. Maar hoe herken je deze gevoelens
als je jezelf als hetero ziet?
Zelf ben ik als puber nooit op het idee gekomen dat ik lesbisch zou kunnen zijn. Ik wist dat
homoseksualiteit bestond, en vond het bar interessant, maar dat ik zelf gewoon hetero was,
was voor mij net zo vanzelfsprekend als dat mijn haren blond waren en mijn ogen blauw. Dat
ik anders tegenover jongens stond dan de meeste meisjes had ik wel door, maar daarin ervoer
ik mezelf als ‘normaal’ en hen als ‘overdreven’. Als mij gevraagd werd op wie ik verliefd
was, noemde ik de naam van een jongen die er wel leuk uitzag. Ik dacht dat iedereen dat zo
deed. Op mijn zestiende raakte ik bevriend met A., een meisje dat twee jaar ouder was dan ik.
Ik vond haar geweldig en als ze bij me thuis kwam, was ik altijd wat zenuwachtig. We gingen
vaak samen uit. In de disco schermde ik haar af van vervelende jongens en na afloop bracht ik
haar naar huis. Dit hield in dat ik diep in de nacht negen kilometer met haar mee fietste en
vervolgens weer negen kilometer terug, omdat ik vlak bij de disco woonde. Ze had regelmatig
verkering en dat wekte bij mij irritatie. Ik had het gevoel dat ik met die jongens moest concurreren maar wist niet precies waarom. Na de middelbare school ging ik naar de HTS. In die tijd
is het wel eens in me opgekomen dat anderen zouden kunnen denken dat ik lesbisch was. Ik
deed immers een jongensopleiding, had kort haar en was een tikje stoer. Maar ik was ervan
overtuigd dat ik niet op meisjes viel en dat was voor mij het bewijs dat ik niet lesbisch was.
Kort daarna kreeg ik verkering met een jongen en ben op mijn negentiende met hem getrouwd.
Achteraf heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk is dat ik niet doorhad dat ik lesbisch was. Het
antwoord is dat mijn waarneming werd beïnvloed door mijn verwachtingen. Ik was er zo van
overtuigd dat ik hetero was, dat ik de signalen die in de richting van homoseksualiteit wezen
negeerde of een andere betekenis gaf. Mijn gevoelens voor A. interpreteerde ik als vriendschap terwijl als ik diezelfde gevoelens voor een jongen had gehad, ik ze zeker als verliefdheid zou hebben herkend. Dat ik bij jongens die gevoelens niet had, hooguit een klein beetje
als ze geïnteresseerd bleken te zijn in mij, vond ik niet vreemd. In de planning die ik had gemaakt zou er toch pas na mijn 25e ruimte zijn voor een relatie. Mijn werkelijke gevoelens heb
ik in die tijd nooit onderzocht. Ik was gewoon hetero, net als ieder ander.
Sarah Bettens (37), zangeres en lesbische laatbloeier: “Zodra ik het wist, heb ik het aan de
wereld verteld. Ik heb er nooit tegen gevochten en nooit bewust een masker opgezet. Maar
onbewust heb ik wellicht een groot gevecht geleverd, vanaf mijn tienerjaren al. Eigenlijk is
het onvoorstelbaar dat ik het nooit zelf geweten heb. Ik was geen twijfelgeval. Er waren zo
ontzettend veel tekens en wegwijzers. Ik was verliefd op een meisje toen ik 16 was, ik ben altijd een kwajongen geweest, heb altijd willen voetballen, broeken willen dragen, ga maar
door, en toch besefte ik het niet.” (www.towntalk.wordpress.com).
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Als iemand je een zak puzzelstukjes geeft en zegt: “Dit is een
puzzel van een boot op zee, ga maar maken” dan probeer je de
stukjes zo aan elkaar te leggen dat je er een boot in ziet. Pas
als dat niet lukt ga je met een andere blik naar de stukjes kijken en vraag je je af of het wel echt een boot moet worden.
Wellicht kom je tot de ontdekking dat het een plaatje van een
vliegtuig in de lucht moet zijn. Dezelfde puzzel is dan opeens
een stuk makkelijker. Met het ontdekken van lesbische gevoelens is het niet anders. Om te kunnen ontdekken dat je lesbisch bent, moet je eerst op het idee komen dat je lesbisch zou
kunnen zijn. Pas dan kun je de puzzelstukjes op de juiste
plaats leggen.

Fig. 18 Boot op zee

Fig. 19 Vliegtuig in de lucht

Van alle aanleidingen die er kunnen zijn om te gaan nadenken over je geaardheid, is verliefd
worden op de buurvrouw, een vriendin, een collega of, zoals in mijn geval, de kleuterjuf van
je dochter, zonder meer de duidelijkste. Voorwaarde hierbij is dat je de verliefdheid ook als
zodanig herkent. Ik kreeg pas door dat ik verliefd was op de kleuterjuf toen ze vertelde dat ze
ontslag had genomen. De gedachte dat ik haar nooit meer zou zien maakte me zo intens verdrietig dat ik er niet mee omheen kon dat ik verliefd was. Als ze in dienst was gebleven, had
ik mezelf kunnen blijven wijsmaken dat ze ‘gewoon heel aardig’ was.
Andere aanleidingen kunnen bijvoorbeeld liggen in het seksueel opgewonden raken van een
vrouw of een lesbische fantasie, gefascineerd zijn door een lesbische vrouw in je omgeving of
op televisie of opeens merken dat je wel heel veel lesbische vrienden hebt. Duidelijke aanwijzingen dat je lesbisch bent, zijn dit echter niet. Je kunt hetero zijn en toch opgewonden raken
van een lesbische fantasie, sommige lesbo’s zijn nu eenmaal fascinerend en uiteraard kun je
als heterovrouw omgaan met lesbische vrouwen. Dat maakt het ook zo lastig om erachter te
komen dat je lesbisch bent.
De afwezigheid van heteroseksuele kenmerken is lastig te ontmaskeren als indicatie voor homoseksualiteit. Iets dat er niet is, geeft nu eenmaal weinig aanleiding tot nadenken. Niet opgewonden raken van mannen, weinig of geen zin hebben in seks met je man/vriend, je niet
thuis voelen in de rol van ‘de vrouw van’, nooit echt verliefd zijn op een man, geen langdurige relatie kunnen hebben met een man of juist aan je eerste vriendje blijven hangen, het hoeft
allemaal niet te betekenen dat je lesbisch bent.
Lesbisch zijn moet niet alleen worden ontdekt, vaak is er ook behoefte aan een vorm van bewijs. Coming out is makkelijker als je zeker weet dat je lesbisch bent en wapenfeiten kunt
vertellen. Hierbij gaat het meestal het hebben (gehad) van een lesbische relatie en/of om positieve ervaringen met zoenen en/of seksueel contact met een meisje of een vrouw. Het ontbreken van positieve ervaringen met seksueel contact met jongens of mannen wordt door de buitenwereld makkelijk afgedaan met “je hebt gewoon de ware nog niet gevonden”.
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Ontwikkelingsmodellen voor seksuele identiteit
Het ontwikkelen van een lesbische identiteit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is
een proces dat jaren kan duren. Hoe dit proces verloopt, is bij iedereen anders. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het begint met een gebeurtenis die aanleiding geeft tot het
nadenken over de eigen identiteit. Dit kan een opmerking van de buurman zijn, een scène in
een film, een ontmoeting, een bepaald gevoel of iets anders. Waarschijnlijk gaat het niet eens
om de grootte van de gebeurtenis maar om het moment waarop deze plaatsvindt. De gebeurtenis zal namelijk alleen aanleiding tot nadenken geven indien er op dat moment ruimte is
voor twijfel over de eigen identiteit. Is deze twijfel eenmaal gezaaid, dan zullen volgende gebeurtenissen makkelijker tot nadenken leiden. Het is vergelijkbaar met het geloof in Sinterklaas bij kinderen. Zolang ze heilig in de man geloven, kan zelfs zijn baard afvallen zonder
dat ze gaan twijfelen aan zijn bestaan. Maar als de twijfel eenmaal de kop opsteekt, komen er
steeds meer vragen met tot slot de conclusie dat de Sint niet bestaat en de cadeautjes door de
ouders worden gekocht. Bij lesbische vrouwen die het hele proces doorlopen, leidt dit tot de
conclusie dat ze lesbisch zijn en vervolgens tot een nieuwe, beter passende identiteit.
Er zijn drie gangbare ontwikkelingsmodellen voor lesbische vrouwen. Ze hebben met elkaar
gemeen dat ze er van uit gaan dat er geen vast startpunt is en dat de volgorde van de fases c.q.
markeringspunten c.q. gebeurtenissen niet vastligt. Tevens blijft bij alledrie de mogelijkheid
open de lesbische identiteit niet volledig te ontwikkelen.
Het bekendste, en in onderzoek geteste, fasemodel voor zowel homoseksuele mannen als lesbische vrouwen is in 1979 ontwikkeld door Vivienne C. Cass, klinisch psychologe aan de
Murdoch University in Australië. Zij onderscheidt zes fases: identiteitsverwarring, identiteitsvergelijking, identiteitstolerantie, identiteitsacceptatie, identiteitstrots en identiteitssynthese.
In elke fase kan de vrouw ervoor kiezen om haar lesbische identiteit wel of niet verder te ontwikkelen. De volgorde waarin de fases worden doorlopen kunnen per persoon verschillen. (de
De Amerikaanse psychologe Barbara Ponse ontwikkelde in 1978 als eerste een identiteitsontwikkelingsmodel voor lesbische vrouwen. Hierbij zijn drie primaire markeringspunten, die
elk als startpunt kunnen dienen:
• het gevoel anders te zijn en bemerken dat het ‘anders zijn’ ligt in het zich aangetrokken
voelen, emotioneel of seksueel, tot vrouwen
• begrijpen dat deze gevoelens duiden op lesbisch zijn
• deze gevoelens, en hun betekenis voor de eigen identiteit, accepteren
Deze drie punten worden gevolgd door:
• een zoektocht naar andere lesbische vrouwen
• het aangaan van seksuele en/of emotionele relaties (de Bruin en Balkema 2001)
In 1984 ontwikkelde de Amerikaanse non en homorechtenactiviste Jeannine Gramick een alternatief model. Dit model heeft geen fases of markeringspunten maar gaat uit van een wederzijdse beïnvloeding tussen de vrouw en haar omgeving waarbij gevoelens, interesses en verliefdheden continu worden ge(her)interpreteerd en ge(her)evelueerd. De volgorde waarin
belangrijke gebeurtenissen op dit gebied zich voordoen is volgens haar onvoorspelbaar. Wel
onderscheidt ze twee gebeurtenissen die de meeste invloed hebben op het proces van zichzelf
als lesbisch gaan zien: het aangaan van een lesbische relatie en het hebben van seksueel contact met een vrouw (de Bruin en Balkema 2001).
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Identiteitsvorming
“Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.”
Loesje
De seksuele identiteit, bestaande uit de genderidentiteit en de seksuele geaardheid, is een deel
van de totale identiteit. Het ontwikkelen van de seksuele identiteit maakt dan ook deel uit van
de identiteitsvorming. Volgens het psychosociaal ontwikkelingsmodel van Erik H. Erikson
(1902-1983), leerling van Anna Freud, wordt de identiteit gevormd tijdens de adolescentie.
Levensfase
Oraal-sensorisch
stadium
Anaal-musculair
stadium
Locomotorischgenitaal stadium
Latentiestadium

Kernconflict
Vertrouwen. vs.
Wantrouwen
Autonomie
vs.
schaamte en twijfel
Initiatief vs.
schuldgevoel
Vlijt vs.
minderwaardigheid
Jeugdperiode
Identiteit vs.
rolverwarring
Jongvolwassenheid
Intimiteit vs.
isolement
Middenvolwassenheid Generativiteit
vs.
stagnatie
Ouderdom
Ego-integriteit vs.
wanhoop

Omgevingsaspect
Geborgenheid vanwege de
verzorgers
Gezagsvolle en
oordeelkundige ouders
Harmonieuze gezinssituatie

Egosterkte
Hoop
Wilskracht
Doelgerichtheid

Belangstellende leraren en Bekwaamheid
bereidwillige klasgenoten
Een leeftijdsgroep en
Trouw
identificatiefiguren
Een partner en een job
Liefde
Een eigen gezin en zinvol Zorgzaamheid
werk
De bredere samenleving
Wijsheid

Fig. 23 Het psychosociaal ontwikkelingsmodel van Erik H. Erikson.

In deze periode, tussen het 11e à 12e en 22e à 25e levensjaar, krijgt ieder persoon te maken met
een identiteitscrisis. De kinderlijke identiteit moet worden losgelaten en plaatsmaken voor een
nieuwe, volwassen identiteit. Voor wat de betreft de seksuele identiteit moet duidelijk worden
of men zich man, vrouw of transgender voelt (dit aspect is een scriptieonderwerp op zich en
wordt derhalve hier niet verder uitgewerkt) en of men op mannen, vrouwen of beide valt. De
adolescent moet door experimenteren, het formuleren en toetsen van meningen en identificatie met rolmodellen een antwoord vinden op deze en andere vragen over zichzelf. In onze
westerse maatschappij, waar vele keuzemogelijkheden zijn en ook op veel gebieden een keuze
moet worden gemaakt, kan dit een moeilijke klus zijn. De periode die de adolescent nodig
heeft om te ontdekken wie zij is, noemt Erikson het moratorium, letterlijk: uitstelperiode. In
dit moratorium speelt de sociale omgeving, ouders, leeftijdsgenoten en rolmodellen, een grote
rol. Bij alles wat de adolescent doet en zegt let zij op de reacties van anderen. Hierdoor krijgt
zij langzaamaan besef van waar zij staat ten opzichte van anderen en wat wel en niet gewaardeerd en geaccepteerd wordt door de omgeving.
Wie merkt dat ze redelijk voldoet aan de verwachtingen en niet al teveel afwijkt van de mensen met wie ze omgaat, zal makkelijk tot een passende identiteit komen. Ze zal merken dat ze
zichzelf steeds als dezelfde persoon ervaart en weet dat ze hierin erkend en herkend wordt
door de mensen om haar heen. In de termen van Erikson is er sprake van een positieve oplossing van het kernconflict tussen identiteit en rolverwarring en is de identiteitsvoltooiing, die
moet volgen op het moratorium, een feit.
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Voor een adolescent die behoort tot een minderheidsgroep, zoals een Turkse of lesbische jonge vrouw, is dit proces lastiger (Craeynest 2007). Zij merkt dat bepaalde aspecten van haar
persoonlijkheid door de naaste omgeving en/of de maatschappij negatief worden gewaardeerd. Dit maakt het voor haar moeilijk om deze aspecten op te nemen in haar totale identiteitsgevoel. Als het de adolescent lukt om dit toch te doen, is er ook hier sprake van identiteitsvoltooiing en een positieve oplossing van het kernconflict. De aanwezigheid van een
rolmodel die tot dezelfde minderheid behoort, zoals een docente, een zangeres of een topsportster, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Lukt het niet, omdat de adolescent de negatief
gewaardeerde aspecten zelf niet kan accepteren of bang is voor afwijzing door anderen, dan
zal ze een identiteit aannemen die feitelijk niet bij haar past. Volgens Erikson is er sprake van
een schijnidentiteit en een negatieve oplossing van het kernconflict. Bij een lesbische, jonge
vrouw is dit het geval als zij, ondanks haar lesbische gevoelens, kiest voor een heteroseksuele
identiteit. Een aparte categorie hierbij vormen de vrouwen met het zogenaamde ‘double secret’. Het verzwijgen van hun lesbische geaardheid hangt samen met een ander geheim dat ze
met zich meedragen, namelijk dat ze seksueel misbruikt zijn. Door dit seksueel misbruik hebben ze een zelfbeeld ontwikkeld waardoor ze zowel het misbruik als hun lesbische geaardheid
verborgen willen houden (de Bruin en Balkema 2001).
Het moratorium is een periode vol onzekerheid en kan tot pijnlijke ontdekkingen leiden. Iemand die de eerdere kernconflicten tot een positief einde heeft gebracht, en daardoor hoop,
wilskracht, doelgerichtheid en een gevoel van bekwaamheid heeft ontwikkeld, zal er beter
mee om kunnen gaan dan iemand bij wie een of meerdere van deze egosterktes ontbreekt. Een
gedeelte van de adolescenten stopt dan ook voortijdig met experimenteren, Erikson noemt dit
foreclosure, en kiest voor een voorgedrukte identiteit. Deze voorgedrukte identiteit, vaak synthetic identity genoemd, is gekoppeld aan een vast systeem van waarden en gedragsnormen en
geeft de adolescent daarmee de duidelijkheid en veiligheid waar ze naar verlangt. Het kan
gaan om aansluiting bij een extreme groep zoals een sekte maar ook om bijvoorbeeld indiensttreding bij het leger of het blindelings kopiëren van de identiteit van, bij meisjes, de
moeder. Een adolescent die tot haar schrik latent lesbische gevoelens bij zichzelf ontdekt, kan
halsoverkop een heteroseksuele identiteit aannemen, om zo haar lesbische gevoelens niet verder te hoeven onderzoeken.
Er is ook een groep adolescenten die het moratorium zo kort mogelijk houdt of zelfs min of
meer overslaat omdat ze zich door omstandigheden gedwongen voelen zo snel mogelijk een
volwassen identiteit aan te nemen. Ook hier is dus sprake van foreclosure en, over het algemeen, een schijnidentiteit. De adolescent neemt niet de tijd en de moeite om te experimenteren en uit te zoeken wie ze is maar verklaart zichzelf volwassen en vraagt zich niet af of de
gekozen identiteit wel bij haar past. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij parentificatie,
waarbij de adolescent zich de ouder van een of beide ouder(s) voelt en ze het zich daardoor
gevoelsmatig niet kan veroorloven om ‘te puberen’. Ook een meisje dat al op jonge leeftijd
een kind heeft gekregen of zelf in haar onderhoud moet voorzien, kan zich gedwongen voelen
snel over te stappen op een volwassen identiteit. Een jonge vrouw met latent aanwezige lesbische gevoelens geeft zichzelf hierdoor niet de kans deze gevoelens te ontdekken. Zij zal dus
een heteroseksuele identiteit aannemen zonder dat ze weet dat dit in haar geval een schijnidentiteit betreft.
Het aannemen van een negatieve identiteit is een vorm van foreclosure waarbij de adolescent
als daad van verzet een identiteit kiest die haaks staat op de verwachtingen van, meestal, de
ouders. Bij adolescenten met lesbische gevoelens kan dit het ontwikkelen van een lesbische
identiteit versnellen. Hoewel dit op zich positief kan zijn, schuilt hierin ook het gevaar van
doorschieten in een extreme vorm.
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Tot slot is er de identity confusion. Dit betreft adolescenten die er niet toe kunnen komen het
moratorium af te sluiten. Zij blijven experimenteren zonder lessen of conclusies te trekken uit
de uitkomsten. Op seksueel gebied kunnen ze seksuele contacten met zowel mannen als
vrouwen aangaan zonder te komen tot een vaste lesbische, biseksuele of heteroseksuele identiteit. Een jonge vrouw met lesbische gevoelens zal deze dus waarschijnlijk wel ontdekken en
in de praktijk brengen, maar zichzelf niet als lesbisch definiëren.
Volgens Erikson kan een kernconflict dat niet positief is opgelost, in een latere fase alsnog tot
een goed einde worden gebracht. De omstandigheden zullen dan echter moeilijker zijn omdat
de gevoelige periode reeds verstreken is en de omgevingsaspecten veranderd zijn. Vrouwen
met (latent) lesbische gevoelens die in de adolescentie geen lesbische identiteit ontwikkelen,
kunnen dit dus op een later moment alsnog gaan doen. Deze vrouwen worden in de lesbische
wereld lesbische laatbloeiers genoemd.
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De lesbische laatbloeier
“Schoon is de moed die sluimert en wint aan kracht.”
Loesje
Lesbische vrouwen die niet tijdens de puberteit uit de kast zijn gekomen, leiden het leven van
een heterovrouw. Dit kan zijn als getrouwde vrouw, maar ook als vrijgezel. Ze passen hiermee in het maatschappelijke plaatje, maar het leven dat ze leiden past niet bij wie ze zijn.
Voor de vrouwen die weten dat ze lesbische gevoelens hebben, is dit een bewuste keus. Ze
accepteren de gevolgen ervan omdat het in hun ogen de enige optie is die ze hebben. Sommige vrouwen lukt het om hun lesbische gevoelens zo ver weg te duwen dat ze min of meer vergeten dat ze lesbisch zijn. Andere vrouwen blijven zich bewust van hun geaardheid en stellen
alles in het werk om voor de buitenwereld maar hetero te lijken. De afgelopen jaren heb ik gesprekken gehad met zo’n dertig lesbische laatbloeiers en het viel me op dat velen net als ik
zijn blijven hangen aan hun eerste of tweede vriendje en/of jong getrouwd zijn. Van veel experimenteren met jongens, laat staan meisjes, en verkering is vaak geen sprake geweest.
Nanette (47), lesbische laatbloeier, twintig jaar getrouwd geweest met een man: “H. en ik waren vanaf ons viertiende al samen. Ik heb het een keer uitgemaakt maar toen ik hem een paar
dagen later weer tegenkwam, zag hij er zo zielig uit dat ik het maar weer heb aangemaakt.”
Vrouwen die nog niet van hun eigen lesbische geaardheid op de hoogte zijn, hebben vaak het
gevoel ‘dat er iets niet klopt’ zonder dat ze weten wat het is. Bij veel vrouwen speelt, bewust
of onbewust, de angst dat hun werkelijke geaardheid, of ze die zelf nu wel of niet kennen,
toch door anderen wordt ontdekt.
Pieta (74) nooit uit de kast gekomen, 41 jaar getrouwd: “Ik durf nooit ruzie te maken met een
van mijn broers of zussen. Ik ben bang dat ze dan zullen zeggen ‘Jij bent lesbisch’. Ik houd
dus altijd maar mijn mond.”
Eenmaal in een vaste relatie wordt het een stuk moeilijker om lesbische gevoelens te ontdekken, laat staan om er voor uit te komen. Een vaste relatie met een man kan door de vrouw
worden gebruikt als een impliciet bewijs voor de buitenwereld dat ze hetero is, maar ze kan
het ook voor zichzelf ervaren als bewijs van heteroseksualiteit. Als ze lesbisch was zou ze
toch nooit met een man zijn getrouwd? En de relatie is toch goed? Uit eigen ervaring weet ik
dat het niet zo moeilijk is om je zelf voor de gek te houden. Zo heb ik jaren geloofd dat:
- als er kinderen komen de seks verdwijnt.
- het een krampachtig in stand gehouden mythe is dat seks zo geweldig is.
- iedere vrouw wel een keer met een vrouw naar bed wil, maar niemand er voor uitkomt.

Fig. 24 Sarah Bettens

“Sarah Bettens was nochtans getrouwd met een man, een
vijf jaar oudere Amerikaan die door België reisde. Zijn visum ging verlopen. Ze trouwen om bijeen te kunnen blijven. ‘Ik hield het zeven jaar vol, ik heb veel doorzettingsvermogen. Als je geen ruzie maakt, kan je jezelf heel veel
wijsmaken. Veel andere koppels hebben niet veel seks
meer, en ook bij anderen ebt de passie weg.’ ” (zangeres
Sarah Bettens in een interview van Karel Verhoeven in De
Standaard 2 aug. 2007.)
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Iedere lesbische vrouw die in een heterorelatie zit, heeft haar eigen redenen en rationalisaties
om de relatie in stand te houden. Welke dit zijn hangt af van de persoon en de situatie. Het
kan bijvoorbeeld gaan om het belang van de kinderen, angst dat de partner een scheiding niet
aankan, angst niet voor zichzelf te kunnen zorgen of een echtscheiding zien als falen. Er is
dan ook altijd een duidelijke aanleiding nodig om de vrouw haar lesbische gevoelens te laten
ontdekken en/of te doen besluiten uit de kast te komen.
In gesprekken met lesbische laatbloeiers heb ik gemerkt dat het meestal gaat om een van deze
gebeurtenissen:
• een niet mis te verstane verliefdheid op een vrouw
• de kinderen zijn het huis uit en ‘nu is het tijd voor mij’
• door ziekte of stoppen met werken tijd hebben om na te denken
• in therapie de lesbische gevoelens ontdekken
• door het overlijden van (een van) de ouders verdwijnt het ‘verbod’ op lesbisch zijn
Sommige vrouwen wachten min of meer bewust met hun coming out tot een nieuwe fase in
hun leven. Voor vrouwen met kinderen kan dit het uitvliegen van de jongste zijn. Ze hebben
hun taak als moeder erop zitten en staan zichzelf nu toe om te gaan leven naar hun lesbische
geaardheid. Voor anderen is het moment daar als een van de ouders overlijdt en ze niet meer
bang hoeven te zijn voor zijn of haar afwijzing. Daarnaast zijn er vrouwen bij wie er door de
overgang naar een nieuwe fase in hun leven of een plotselinge verliefdheid op een vrouw een
identiteitscrisis optreedt. Zij ontdekken alsnog hun lesbische gevoelens en komen tot een herdefiniëring van zichzelf.
Uit de kast komen terwijl je volwassen bent, een vaste relatie hebt en wellicht kinderen, is
heel iets anders dan uit de kast komen in de puberteit. Waar een pubermeisje nog mag experimenteren met seksuele contacten en wispelturig mag zijn, wordt van een volwassen vrouw
verwacht dat ze weet wie ze is en haar bestemming gevonden heeft. Bij coming out op latere
leeftijd heb je niet alleen te maken met de gevolgen voor jezelf maar ook met je partner en
eventuele kinderen. Dit leidt tot vele hoofdbrekens over vragen als: Wat doe ik mijn partner
aan als ik uit de kast kom? Mag ik hem dat wel aandoen? En mijn kinderen? Hoe moet het
verder met mijn huwelijk? Als het tot een echtscheiding komt, zouden mijn kinderen dan nog
wel contact met me willen hebben? En mijn familie?
Rationeel gezien zou het dan ook het makkelijkste zijn om in de heterorelatie te blijven en het
leven voort te zetten zoals het is. Uit gesprekken met lesbische laatbloeiers blijkt echter dat dit
voor velen bijna niet te doen is. Als de gevoelens en verlangens eenmaal aan de oppervlakte
zijn gekomen, wordt het steeds moeilijker ze weer weg te duwen. Het identiteitsconflict, dat
in de adolescentie niet tot een positieve oplossing is gebracht, is weer doorgebroken. Er komt
behoefte aan een nieuwe identiteit en een leven waarin plaats is voor de lesbische gevoelens.
Het onderdrukken van lesbische gevoelens, of dit nu bewust of onbewust gebeurt, blijkt vaak
geleid te hebben tot lichamelijke en/of psychische klachten zoals depressiviteit en migraine.
Als vrouwen zich daar eenmaal van bewust zijn, wordt de stap naar een lesbisch leven wat
makkelijker.
Klarinde (52, heeft naast haar heterohuwelijk een relatie met een vrouw): “Ik had regelmatig
last van migraine. Toen ik voor het eerst naast mijn huwelijk een relatie had met een vrouw,
merkte ik dat mijn migraine wegbleef.”
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Chris (41, lesbische laatbloeier): “Ik ben jaren onder behandeling geweest voor zware depressies. Sinds ik weet dat ik lesbisch ben en mijn coming out heb gehad, gaat het veel beter
met me.”
Nanette (47, lesbische laatbloeier): “Ik was depressief en maakte dwangmatig schoon. Psychiatrische behandeling hielp niet. Maar toen ik voor het eerst een relatie met een vrouw had,
bleek mijn poetsdwang plots verdwenen.”
Maar bij dit alles blijft de grote vraag: hoe weet ik zeker dat ik lesbisch ben? Voor volwassen
vrouwen is ‘zeker weten’ nog belangrijker dan voor adolescenten. Ze komen erachter dat het
leven dat ze hebben opgebouwd, gebaseerd is op heteroseksualiteit. Door uit de kast te komen
als lesbo halen ze het fundament onder hun leven vandaan en komt hun toekomst op losse
schroeven te staan. Dit gaat om praktische zaken als huisvesting, financiën, partnerpensioen,
werk en materiële bezittingen maar ook om de huidige relatie, het contact met de kinderen,
vriendschappen, familiebanden. Geen wonder dat ze eerst zeker willen weten dat ze echt lesbisch zijn, voordat ze alles wat ze hebben opgebouwd op het spel zetten.
Toen ik indertijd aan een ervaringsdeskundige vroeg hoe ik zeker kon weten dat ik lesbisch
was, antwoordde zij: ‘Dat je er zo mee bezig bent, zegt al genoeg.’ Op dat moment vond ik
het een dooddoener maar inmiddels weet ik dat het klopt. Een heterovrouw ligt namelijk niet
nachten wakker van de vraag of ze wellicht lesbisch of biseksueel is. Ze fantaseert misschien
over seks met een vrouw of probeert het zelfs een keer, maar daarmee is de kous af. Terwijl
het voor een vrouw die bezig is haar lesbische geaardheid te ontdekken, veel groter is. Het
gaat niet om een fantasie of een keertje proberen, het gaat om wie ze is.
Voor een lesbische vrouw in een heterorelatie zijn er drie opties:
• de geaardheid verborgen houden
• een beperkte coming out
• een volledige coming out
De eerste categorie probeert te blijven leven zoals ze al leefde en de lesbische gevoelens te
negeren danwel te onderdrukken. Hierdoor blijft de veiligheid van het bekende bestaan gewaarborgd maar het kan ten koste gaan van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
vrouw.
De meeste vrouwen kiezen in eerste instantie voor een beperkte coming out. Zij zoeken vaak
contact met lotgenoten via Internet of de stichting Orpheus, zelfhulporganisatie voor homoseksualiteit in man-vrouw-relaties. Ze komen uit de kast tegenover hun partner en eventueel
een paar goede vrienden. In overleg met een partner proberen ze binnen hun relatie een plek te
vinden voor hun lesbische gevoelens. Dit kan zijn door bijvoorbeeld vrouwenfeesten te bezoeken of een lesbische relatie aan te gaan. Voor de buitenwereld houden ze dit gedeelte van
hun leven verborgen om zo hun partner te beschermen en geen last te hebben van vervelende
vragen en ongewenste bemoeienis. Dit dubbelleven kan enerzijds zwaar zijn maar anderzijds
ook de ruimte geven die de vrouw nodig heeft. Vrouwen die naast hun heterorelatie een lesbische relatie hebben, geven veelal aan dat het zowel emotioneel als lichamelijk zwaar is. Ze
willen hun aandacht en tijd zo eerlijk mogelijk verdelen tussen hun beide partners en hierdoor
komen ze vaak tijd te kort voor zichzelf. Een positief feit is dat zowel deze vrouwen zelf als
hun mannelijke partner vaak zeggen dat hun relatie er beter door is geworden. Hiervoor worden twee redenen gegeven: de vrouw zit beter in haar vel waardoor de relatie beter loopt en de
vrouw zoekt bepaalde dingen niet meer tevergeefs bij de man, maar vindt ze bij haar vriendin.
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Voor de een is een beperkte coming out, al dan niet met een lesbische relatie, de perfecte oplossing, voor de ander blijkt na verloop van tijd dat ze toch helemaal lesbisch wil gaan leven.
Bij vrouwen die, uiteindelijk, kiezen voor een volledige coming out, vindt vaak een metamorfose plaats. Onzekerheid, afhankelijkheid en eventuele lichamelijk of geestelijke klachten
nemen af en maken plaats voor opluchting, zelfstandigheid en levenslust. In mijn vrijwilligerswerk bij Orpheus en het COC heb ik dit proces bij veel vrouwen zien voltrekken en iedere
keer vond ik het weer fascinerend. De keuze voor coming out is een keuze voor henzelf. Voor
veel vrouwen is het de eerste keer in hun leven dat ze zo duidelijk voor zichzelf durven te kiezen. En dat feit alleen al blijkt kracht te geven.
Lieke (35) lesbische laatbloeier: ´Na mijn coming out ben ik bij mijn vriend weggegaan en
heb een paar maanden in een tentje op een camping gewoond. Het maakte me niet uit. Ik was
alleen maar blij dat ik voor mezelf had gekozen.”
Iedere lesbische laatbloeier heeft haar eigen proces. De een heeft er jaren voor nodig, de ander
vliegt er in een half jaar doorheen, maar vroeg of laat komen ze allemaal waar ze willen zijn:
bij zichzelf.
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Samenvatting
Het woord homoseksualiteit stamt uit het einde van de 19e eeuw en slaat van oudsher vooral
op mannen. Aandacht voor homoseksuele vrouwen kwam er pas na de tweede Wereld Oorlog
toen ook de term ‘lesbisch’ zijn intrede deed. Hoewel de homomannen in die periode al begonnen met hun emancipatieproces, duurde het voor de lesbische vrouwen tot eind jaren ’60
eer zij hetzelfde konden doen. De opkomst van de tweede feministische golf speelde hierbij
een grote rol en omgekeerd speelden lesbische vrouwen een grote rol in het feminisme. De
beeldvorming over homoseksualiteit is vanaf het begin negatief geweest. Dit had vooral te
maken met de onbekendheid, associaties met pedofilie, de theorie van de derde sekse en de
invloed van de Gereformeerde Kerk. Bij theorievorming over, onderzoek naar en therapieën
tegen homoseksualiteit wordt homoseksualiteit tot ver in de jaren ’60 gezien als afwijkend en
pathologisch. In 1973 verdwijnt homoseksualiteit uit de DSM. Nog steeds worden er onderzoeken gedaan om homoseksualiteit te verklaren en/of aan te tonen.
Hoewel homo’s juridische gezien bijna dezelfde rechten en bescherming hebben als hetero’s,
is er in het dagelijks leven nog altijd sprake van discriminatie. Dit varieert van uitschelden en
negatieve uitlatingen van geestelijken tot bedreiging, geweld en ontslag. Dat homoseksualiteit
nog steeds niet als even normaal wordt ervaren als heteroseksualiteit, blijkt o.a. in tvprogramma’s, films en boeken, waar homoseksuelen nauwelijks voorkomen. In een maatschappij waar heteroseksualiteit de vanzelfsprekende norm is, is het een hele onderneming om
tot coming out te komen. Eerst moet er reden zijn om aan de eigen heteroseksualiteit te gaan
twijfelen, vervolgens moeten de geïnternaliseerde normen en waarden worden bevochten en
tot slot moet een soort gelijke strijd, in mindere of meerdere mate, worden gestreden met de
omgeving. Geen wonder dat veel jongeren wachten met een coming out tot na de middelbare
school.
De duidelijkste redenen om te gaan twijfelen aan de eigen heteroseksuele geaardheid zijn verliefd worden op iemand van het eigen geslacht en het seksueel opgewonden raken van seksegenoten, maar er kunnen ook andere aanleidingen zijn. Belangrijk is dat de persoon op dat
moment openstaat voor deze twijfel. Het ontbreken van heteroseksuele gevoelens is een minder duidelijke aanwijzing voor homoseksualiteit. Over het ontwikkelen van een lesbische
identiteit zijn diverse (fase)modellen ontwikkeld, die allen duidelijk maken dat er noch een
vast startpunt, noch een vast faseverloop noch een vastliggend eindpunt is. Verwarring, vergelijking, acceptatie en (seksueel) contact met lesbische vrouwen zijn aspecten die in alle modellen voorkomen. De seksuele identiteit, bestaande uit genderidentiteit en seksuele geaardheid, is onderdeel van de totale identiteit. Volgens het psychosociaal ontwikkelingsmodel van
Erik H. Erikson wordt de identiteit ontwikkeld tijdens de adolescentie. Om tot identiteitsvoltooiing te kunnen komen moet het kernconflict tussen identiteit en rolverwarring positief
worden opgelost. Een adolescent met lesbische gevoelens moet dus komen tot een lesbische
identiteit als onderdeel van haar totale identiteit. Als er sprake is van foreclosure, het aannemen van een schijnidentiteit, voorgedrukte of negatieve identiteit of juist identity confusion,
komt de vrouw niet tot identiteitsvoltooiing en zal er meestal geen lesbische identiteit worden
ontwikkeld.
Lesbische laatbloeiers zijn vrouwen die in een latere fase van hun leven toch nog komen tot
identiteitsvoltooiing, waarbij hun lesbisch zijn alsnog deel gaat uitmaken van hun totale identiteit. Aanleidingen hiertoe zijn vaak het ingaan van een nieuwe levensfase, een heftige verliefdheid op een vrouw of het overlijden van (een van) de ouders. Zij beleven een beperkte of
volledige coming out en integreren hun lesbische gevoelens (voor een deel) in hun dagelijks
leven.
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Eindconclusie
Het kernconflict in de adolescentie is identiteit vs. rolverwarring. Iedere adolescent staat voor
de lastige opdracht te komen tot een eigen, volwassen identiteit met daarin besloten de seksuele identiteit. Voor hetero’s blijft de basis van hun seksuele identiteit gelijk aan die in hun
kindertijd. Zij hoeven hem alleen maar verder uit te bouwen. Homo’s daarentegen moeten hun
oude seksuele identiteit loslaten en vervangen door een nieuwe. Dit is een extra taak en een
extra belasting van het ego. Het proces wordt bemoeilijkt door de houding van de maatschappij ten opzichte van homoseksualiteit.
Waarom heeft niet elke lesbische vrouw reeds tijdens de adolescentie haar coming out?
Coming out is onderdeel van het vormen van een lesbische identiteit. Voor een coming out
moet derhalve worden voldaan aan de voorwaarden die nodig zijn om tot identiteitsvoltooiing
te kunnen komen:
- mogelijkheid en durf te experimenteren
- steun van anderen
- identificatiefiguren
- voldoende egosterkte
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal er geen sprake zijn van coming out tijdens de adolescentie.
Waarom komt een deel van deze vrouwen in een volgende levensfase alsnog tot een
coming out?
Indien er tijdens de adolescentie geen identiteitsvoltooiing plaatsvindt, kan er in een volgende
fase een identiteitscrisis optreden. Als er op dat moment wel aan de voorwaarden voor identiteitsvoltooiing wordt voldaan, kan de vrouw alsnog een lesbische identiteit gaan ontwikkelen
en tot een coming out komen.
De volgende nevenconclusie kan hieruit worden getrokken:
Coming out in de volwassenheid duidt op een negatieve oplossing van het identiteitsconflict
tijdens de adolescentie.
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Aanbevelingen voor psw-ers
•

Sta stil bij je eigen vooroordelen en overtuigingen betreffende homoseksualiteit. Dit geldt
niet alleen voor hetero’s maar ook voor homo- en biseksuele psw-ers. Wat vind jij eigenlijk van homoseksualiteit? Wat voor beeld heb jij van lesbiënnes? Noem je ze lesbiënnes,
potten, lesbo’s, lesbeaus, lesbi’s, manwijven of iets anders? Hoe zou jij reageren als je
kind nu zegt dat hij/zij homoseksueel is? Of moeder? Of je partner? Je beste vriend(in)?
Onderzoek de overtuigingen en vooroordelen die aan deze reacties ten grondslag liggen.

•

Neem in het intakegesprek ALTIJD de volgende vragen op:
- Wat is uw seksuele geaardheid?
- Heeft u hier twijfels over?
- Ervaart u hier problemen mee?
Dit geeft voor de cliënt aan dat het onderwerp bespreekbaar is en geeft jou de mogelijkheid om er in een volgend gesprek op terug te komen.

•

Wees je ervan bewust dat je eerste reactie op de lesbische gevoelens van je cliënt van
groot belang is. Zorg dat je houding open en betrokken is, net als bij andere onderwerpen
die aan bod komen.

•

Onderzoek samen met de lesbische laatbloeier haar eigen vooroordelen en onbewuste
overtuigingen betreffende homoseksualiteit en lesbiënnes.

•

Neem de vrouw serieus in haar angsten betreffende coming out, bagatelliseer ze niet maar
bespreek ze.

•

Stimuleer vrouwen met lesbische gevoelens om deze gevoelens verder te onderzoeken,
maar laat het ze in hun eigen tempo doen. Contact met andere lesbische laatbloeiers kan
hierbij helpen. Verwijs hen hiervoor naar het COC of Embrace Pink (Bijlage 1).

•

Stimuleer vrouwen met lesbische gevoelens om te zoeken naar een identificatiefiguur. Dit
kan iemand in de omgeving zijn maar ook een bekende lesbische vrouw. Kijk hiervoor
eens op http://www.zijaanzij.nl/ezine/bekende-ladies

•

Stimuleer lesbische laatbloeiers in een heterorelatie om in een zo vroeg mogelijk stadium
hun lesbische gevoelens met hun partner te bespreken. Dit voorkomt bij de partner het gevoel bedrogen te zijn en geeft hem de gelegenheid om langzaam aan de situatie te wennen
en er in mee te groeien. Verwijs hen beide naar Orpheus (Bijlage 1).

•

Bij lesbische laatbloeiers is er sprake van foreclosure in de adolescentie. Onderzoek samen met de vrouw wat de reden was van deze foreclosure en of dit op meerdere gebieden
gevolgen heeft gehad.

•

Vrouwen met een verleden van seksueel misbruik, vrezen vaak dat hun lesbische gevoelens niet serieus worden genomen. Wees ervan doordrongen dat seksueel misbruik alleen
kan leiden tot gevoelens van afkeer jegens mannen, maar niet tot seksuele aantrekking tot
vrouwen.

Als je geïnteresseerd bent in lesbisch specifieke hulpverlening, raad ik je het boek Liever
vrouwen (de Bruin en Balkema) aan. Kijk ook eens op de site van lesbisch specifiek hulpverlener Ingrid Verbeke: http://home.kpn.nl/verbe774/.
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Aanbevelingen voor de academie
Zoals ik in mijn inleiding al schreef, ik heb in elk cluster aandacht voor homoseksualiteit
en/of een homoseksuele leefstijl gemist. Hieronder geef ik een overzicht van de behandeling
van homoseksualiteit in de gebruikte studieboeken, gevolgd door een lijst met aanbevelingen
voor de academie.
De huidige behandeling van homoseksualiteit binnen de opleiding:
Wie waagt die wint. Transactionele analyse met gestalt experimenten” - Muriel James &
Dorothy Jongeward
Uitgesproken negatief over homoseksualiteit. (blz. 189, 196)
Psychologie van de levensloop. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie - Pol Craeynest
Benoemt dat homoseksuele jongeren het op bepaalde gebieden moeilijker hebben maar gaat
daar niet op in (blz. 241, 269). Benoemt alleen het proces van heteroseksuele relatievorming
bij adolescenten (blz. 255)
Stromingen in de psychologie – William E. Glassmann
Geeft bij een aantal stromingen kort een mogelijk oorzaak van homoseksualiteit aan (blz. 270,
274, 275) en rept alleen bij de humanistische benadering over coming out (blz. 275)
Gedragsveranderingen in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie – Alfred Lange
Beschrijft een casus van een getrouwde man met homoseksuele verlangens. Het probleem
wordt geëtiketteerd als een beslissingsprobleem; over gevoelens, identiteit en coming out
wordt niet gesproken. De man maakte een voordelen/nadelenlijstje betreffende het in de praktijk van zijn homoseksuele gevoelens en koos ervoor niet tot experimenteren over te
gaan.(blz. 498) Verder staat er nog iets over acceptatie van homoseksualiteit door ouders,
maar dit richt zich meer op de ouders dan op de worstelende adolescent. (blz. 499)
Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude – Martha
van Endt-Meijling
Homoseksualiteit wordt alleen genoemd in het kader van ‘seksualiteit en de islam’ (blz. 45)
In de overige boeken worden seksuele identiteit en homoseksualiteit niet genoemd. In alle
boeken tezamen komt precies één casus van een cliënt met homoseksuele gevoelens voor
(Lange). Van homoseksuele relaties is nergens sprake.
In Handboek psychosomatiek van Kees Meijer mis ik het onderdrukken van homoseksuele
gevoelens als mogelijke oorzaak voor psychosomatische klachten.
In het eerder genoemde boek Met nieuwe ogen wordt gesproken over o.a. cultuurverschillen,
minoriteiten, normen en waarden en geïnternaliseerde overheersing. De parallellen tussen
homoseksuelen en leden van etnische minderheden wordt nergens genoemd. Dit vind ik een
grote misser en niet getuigen van een, in het boek aanbevolen, transculturele attitude.
Aanbevelingen
De module over Cultuur is de module bij uitstek om te praten over homoseksualiteit, homoseksuele en lesbische relaties, coming out en de positie van homoseksuelen als minoriteit in
onze maatschappij. Een reader is een goede aanvulling op het huidige lesprogramma. Hierin
kunnen o.a. onderwerpen die in Met nieuwe ogen worden besproken, worden doorgetrokken
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naar homo’s. In de lessen is voldoende ruimte om hier over te spreken en een opdracht, bijvoorbeeld een rollenspel, te doen.
Bij het behandelen van het Handboek psychosomatiek moet het onderdrukken van homoseksuele gevoelens als een van de mogelijke oorzaken van psychosomatische klachten worden
genoemd. Evenals de manier waarop dit onderwerp bespreekbaar kan worden gemaakt.
Bij de behandeling van Wie waagt die wint moet worden gesproken over de visie die dit boek
heeft op homoseksualiteit. Hierbij kan erop worden gewezen dat het boek uit 1971 stamt en
op dit gebied achterhaald is.
Bij de behandeling van de eerder genoemde casus in Gedragsveranderingen in gezinnen raad
ik een groepsdiscussie aan. Bijvoorbeeld aan de hand van de stelling “Door de identiteitscrisis
van meneer te heretiketteren als een beslissingsprobleem, bagatelliseert de therapeut de gevoelens van de cliënt” of “Het onderdrukken van homoseksuele gevoelens komt de kwaliteit
van het huwelijk ten goede”.
Het Handboek psychosociale therapie van Roel Bouwkamp en Sjef de Vries is weliswaar zeer
dik en informatief maar mist informatie over de dynamiek in lesbische en homoseksuele relaties. Een toevoeging over de moeder-dochter dynamiek die in veel lesbische relaties een rol
speelt alsmede over de specifieke dynamiek in een relatie tussen twee mannen is zeer welkom. Een casus over een lesbisch of homostel, als tentamenopdracht of in de klas, maakt het
compleet.
Tot slot de studiedag over seksualiteit. Uiteraard is dit een mooie gelegenheid om ook homoseksualiteit te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de vragenlijst ‘Hoe hetero ben
jij’ van het LNBI of door een lijst te maken van componenten waaruit seksualiteit bestaat. In
een rollenspel kan worden geoefend met het stellen van vragen m.b.t. de seksuele geaardheid
van de cliënt.
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Stellingen
•

Zichtbaarheid van homo’s en lesbo’s bevordert de acceptatie van homoseksualiteit.

•

De homo-emancipatie is voltooid.

•

Lesbische vrouwen in een heterorelatie met kinderen moeten hun coming out uitstellen tot hun kinderen volwassen zijn.

•

Coming out ná de adolescentie is moeilijker dan tijdens de adolescentie

•

Meer voorlichting over homoseksualiteit op middelbare scholen zal leiden tot minder
gevallen van foreclosure.
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Bijlage 1
Organisaties voor informatie, activiteiten en gespreksgroepen:
CHJC – www.chjc.nl
Vereniging voor christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen
COC – www.coc.nl
Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit
Embrace Pink – www.embracepink.nl
Foundation voor seksuele diversiteit en HLBT-emancipatie voor de provincie Noord-Brabant
Gay & Lesbian Switchboard – www.switchboard.nl
Organisatie die telefonisch - en via de website -informatie verstrekt over alles wat met homoseksualiteit te maken heeft.
Groep 7152 – www.groep7152.nl
Organisatie voor en door lesbische en biseksuele vrouwen
Holyfemales – www.holyfemales.nl
Geloof en homoseksualiteit, community voor lesbische vrouwen (lesbiennes) in Nederland en
Belgie.
De Kringen – www.kringen.nl
De Kringen is het landelijk verband van kringen voor homoseksuele vrouwen en mannen.
Landelijk Netwerk Biseksualiteit – www.lnbi.nl
De vereniging probeert de belangen van biseksuelen in Nederland, en zo mogelijk in internationaal samenwerkingsverband, te behartigen.
Orpheus – www.orpheushulpverlening.nl
landelijke vereniging van vrijwilligers, die verschillende aktiviteiten ontplooit voor en door
mensen, die in hun huwelijk, relatie of gezin te maken hebben met homo- of biseksualiteit.
Hulpverlening en advies
Schorerstichting- www.schorer.nl
Voorlichting en informatie over gezondheid en welzijn van homoseksuele mannen en vrouwen.
Roze hulpverlening – www.rozehulpverlening.nl
Gegevens van 170 hulpverleners en 11 instellingen die affiniteit en ervaring hebben met hulpverlening aan cliënten met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens.
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