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Bijna eenvijfde van de mensen die een homo- huwelijk aangaan, is eerder getrouwd geweest met 
iemand van het andere geslacht. Deze 'Orpheusrelaties', waarin de man of vrouw (ook) 
homoseksuele gevoelens heeft, zijn voor beide partijen heel belastend.  
Dat schrijft Anèt Saal, ooit zelf getrouwd met een man die homo bleek te zijn. 
 
Je bent al jaren gelukkig met je vrouw als ze je plotseling vertelt dat ze gevoelens koestert voor vrouwen 
en bij je weg wil. Of je man bekent dat hij zijn homoseksualiteit niet langer kan ontkennen. Volgens de 
statistieken zijn er in Nederland zo'n 100.000 huwelijken waarin de man of vrouw zich meer aangetrokken 
voelt tot iemand van zijn of haar sekse en zo'n 80.000 relaties waarin mensen beide seksen ongeveer 
even aantrekkelijk vinden. 
 
Auteur Anèt Saal (57) denkt echter dat het werkelijke aantal Orpheusrelaties - genoemd naar een dichter 
uit de Griekse Mythologie die na de dood van zijn vrouw alleen nog oog had voor mannen - veel hoger 
ligt. ,,Mensen durven er niet voor uit te komen. Ze verwachten of kennen de negatieve reacties van de 
omgeving op homoseksualiteit. Des te meer geldt dit voor homoseksualiteit binnen het huwelijk.'' 
 
Er wordt dan misschien wel geroepen dat homoseksualiteit tegenwoordig volkomen geaccepteerd is, de 
werkelijkheid is anders. Saal: ,,Homo zijn is in veel kringen nog taboe. Laatst nog sprak ik een jongen die 
zei dat hij hoopte snel van 'dat gelazer' af te zijn. Hij doelde op de gevoelens die hij voor jongens had en 
die hij helemaal niet wilde hebben. Hij wilde immers 'normaal' zijn.'' 
 
Zorgelijk, vindt ze. Zolang homoseksualiteit niet echt geaccepteerd is, zal het aantal Orpheusrelaties niet 
dalen. Het er niet voor uit durven komen gevoelens te koesteren voor mensen van hetzelfde geslacht, is 
volgens Saal namelijk een belangrijke reden voor mensen een heterorelatie aan te gaan. ,,Het is ook 
mogelijk dat iemand pas op latere leeftijd die gevoelens ontdekt of krijgt - bij vrouwen is dat nogal eens 
het geval - maar meestal weten mensen al tijdens hun jeugd dat zij homo zijn. Sommigen houden dat 
echter angstvallig verborgen. Ze zijn bang dat ze anders niet worden geaccepteerd. Het willen vervullen 
van een kinderwens kan een andere reden zijn om een heterorelatie aan te gaan.'' 
 
Zelf is Saal 24 jaar getrouwd geweest met een man die haar na acht jaar vertelde verliefd te zijn op een 
man. Ze hadden die eerste jaren een gelukkig huwelijk, vertelt ze. Er was geen reden om te twijfelen aan 
zijn geaardheid. Ze voelden zich tot elkaar aangetrokken, al waren ze nooit echt verliefd op elkaar 
geweest. Ze hadden het beiden druk met werk en studie. En met de twee kinderen die ze kregen. 
Seksualiteit was net zo belangrijk als bij leeftijdsgenoten in die drukke fase van het leven.  
 
Saal: ,,Hij meent dat hij die eerste jaren van ons huwelijk hetero was. Homoseksuele gevoelens had hij in 
zijn jeugd wel gehad, maar die kwamen pas weer boven toen er iemand op zijn werk kwam, op wie hij 
verliefd werd.'' 
 
Ze kan zich nog goed herinneren dat haar man het vertelde. ,,Ongeloof, paniek. Mijn wereld stortte in. Tal 
van gevoelens kwamen boven. Ik voelde me verdrietig, was bang voor wat komen zou. Dat ik getrouwd 
bleek met een man die op mannen viel, kwam bovendien mijn gevoel van vrouw zijn niet bepaald ten 
goede. Maar boos kon ik niet zijn. Ik zag hoe moeilijk ook hij het ermee had.'' 
 
Uit elkaar gaan leek vanzelfsprekend, zegt Saal. ,,Maar was dat wel zo? Mijn man gaf aan dat hij 
getrouwd wilde blijven. Hij zag niet in waarom we apart zouden gaan wonen. Ik heb getwijfeld, maar zag 
niet in hoe ik alleen verder moest. Ik was net afgestudeerd, we hadden twee kleine kinderen. Het leek me 
voor ons allemaal het beste om bij elkaar te blijven.'' 
 
Saal probeerde haar keuze naar zichzelf toe te verantwoorden. ,,Kameraadschap was altijd de basis van 
ons huwelijk geweest. Daar veranderde niets aan. Waarom kun je niet met je beste kameraad getrouwd 



blijven? Bovendien had ik de hoop dat het mogelijk was om naast alle ellende ook een soort meerwaarde 
in een Orpheusrelatie te ontdekken. Misschien groeit er iets moois uit, was de gedachte die ik had.'' 
 
Ze besefte dat haar een zware tijd te wachten stond. Hoe kun je concurreren met partners waar je niet 
mee kunt concurreren? ,,Ik voelde me machteloos. Verdrietig. Mijn man voelde zich daar schuldig over, 
maar hij kon niet anders. We leefden zoveel mogelijk als een gewoon gezin. Mijn man ging 's avonds wel 
dikwijls weg en met vrienden op vakantie. Die vrienden kwamen hier ook over de vloer. Dat wilde ik. 
Kijken wat voor vlees hij in de kuip had. Meestal was ik nogal teleurgesteld. Vond het van die jonge 
jochies. Wat zág hij daar nou in?'' 
 
Ze gaat verder: ,,Mijn man noemde homoseksualiteit een vervelend bijverschijnsel. Verder voelde hij zich 
hetero. Dat intimiteit tussen ons een kleinere rol ging spelen en ten slotte zelfs verdween, kwam door mij. 
Ik kon me op een gegeven moment niet meer door hem laten raken. Dat gebeurde gewoon, omdat het me 
teveel werd. Een Orpheusrelatie is vreselijk moeilijk, vooral als je het nodig hebt af en toe begeerd te 
worden.'' 
 
Op een gegeven moment, hun jongste zoon was toen 15, hield Anèt Saal het niet meer vol. ,,Ik viel 
letterlijk neer; een epileptische aanval. In het ziekenhuis realiseerde ik me dat het zo niet langer kon. Het 
mezelf wegcijferen en het geheime leven dat we hadden, deden mij geen goed. Slechts een paar 
vriendinnen wisten van de situatie af. Mijn man wilde dat verder niemand over zijn homoseksualiteit wist. 
Ik werd daar zo moe van. Een man vol onrust, die steeds maar op zoek is naar iets. Als ik langer bij hem 
zou blijven, zou ik er echt aan onderdoor gaan.'' 
 
Saal leeft inmiddels samen met een andere man. Ze noemt haar leven nu 'echter'. ,,De gevoelens kloppen 
meer met het geleefde leven, zeker qua intimiteit. Mijn nieuwe partner en ik staan elkaar in vreugde en 
verdriet veel meer nabij. Dat maakt mij gelukkiger.'' 
 
Toch heeft zij geen spijt dat zij niet eerder bij haar man is weggegaan, want ze is blij dat haar kinderen in 
een gezin zijn opgegroeid. Anderen kan ze niet adviseren wel of niet bij elkaar te blijven. ,,Mensen moeten 
voor zichzelf bepalen wat leefbaar of onleefbaar is. Elke situatie is anders'', zegt Saal, die eraan toevoegt 
dat het nog veel beter is Orpheusrelaties te voorkomen. ,,Ik hoop vooral dat mensen niet vanuit 
oneigenlijke motieven met elkaar trouwen. Voor beide partners is zo'n situatie zo ingewikkeld. Vroeg of 
laat breekt dat je op.'' 
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