
 
Op zoek naar bronnen van inspiratie - elke werkdag op radio 747 AM van 8 tot 10 met Rémi van der Elzen en Karin de Groot 

 
Orpheus   
Er zijn geen cijfers hoe vaak dit gebeurt, maar Karin's schoonzusje is zeker niet de enige vrouw of man die een gezin heeft en een - 
meer of minder - succesvol huwelijk en die vervolgens verliefd wordt op iemand van het eigen geslacht.  
Er is een landelijk vereniging, 'Orpheus', waar mensen die dit meemaken in hun relatie met lotgenoten in gesprek kunnen. En zij krijgen 
vele honderden telefoontjes per jaar. Schattingen van het Nederlands Instituut voor Seksuologisch Onderzoek geven aan dat zo'n 
100.000 Nederlanders homo- seksueel zijn en getrouwd met iemand van het andere geslacht.  
   
Zelf meegemaakt   
Aan de telefoon iemand die misschien wat licht kan werpen op wat er gebeurt in je leven als je een heteroseksuele relatie hebt, een 
gezin met kinderen, en je wordt verliefd op iemand van het eigen geslacht. Frija Ligtenberg was 44 toen het haar overkwam. Had al 13 
jaar een op zich goede relatie met een man, twee kinderen van 11 en 7 jaar - en ontdekte tijdens haar werk plotseling dat ze verliefd 
werd op een vrouw.  
En niet zomaar een beetje, maar er was 'echt geen ontkomen aan'. Toen ze het aan haar man vertelde, was zijn reactie 'Dan ben ik je 
kwijt.' – blijkbaar wist hij het al. 
Binnen een maand had ze het besluit genomen haar man en kinderen (jongen van 11, meisje van 7 jaar) te verlaten.  
Haar relatie met Niek was (altijd al) gebaseerd op intense vriendschap. 'Ik hield - en houd - heel veel van hem maar ik ben nooit 
verliefd op hem geweest. Dat wist hij ook. Seks speelde niet zo'n belangrijke rol in onze relatie. We waren maatjes.' 
De kinderen zijn bij haar ex blijven wonen. 'Mijn zoon heeft me drie jaar lang niet willen zien of spreken. Zo boos was hij dat ik ben 
weggegaan. Mijn dochtertje - ook al was ze pas 7 - had meer begrip. Maar mijn zoon - hij is nu 14 - is sowieso iemand die niet van 
verandering houdt. Het gaat dus niet eens om het feit dat ik nu met een vrouw leef - overigens niet de vrouw op wie ik toen verliefd ben 
geworden want dat heeft al met al maar kort geduurd - maar gewoon om het feit dat ik ben weggegaan en ze 'in de steek heb gelaten.' 
Ze heeft ook gemerkt dat het 'in de steek laten' de meeste negatieve reacties oproept. Maar ze is de deur uit gelopen, totaal in de war. 
Hoe had ze haar kinderen mee moeten nemen? Ze was zelf alle stabiliteit kwijt.  
Nu wonen ze nog bij hun vader en is er weer contact. 'Maar mijn zoon zegt nog altijd dat hij zou willen dat we weer allemaal bij elkaar 
komen.' Ook met haar ex is het contact weer 'goed'. 
Frija is nu 47 en is - naar eigen zeggen - een 'heel nieuw leven' begonnen. Inmiddels heeft ze al een paar jaar een goede relatie met 
een (andere) vrouw.  
 
Proces 
Henk is homo. Was dat altijd al, maar “wist” het niet, wilde het niet weten. Hij komt uit een conservatief milieu, geboren 1938. Had wel 
aanvechtingen in zijn jeugd, heeft daar tegen gestreden. Met vriendinnen klikte het niet, hij had het er moeilijk mee, in de jaren 50, 
benauwd, durfde er niet over praten. Hij kwam toen een lieve meid tegen, klikte wel, snel getrouwd. Hij wilde ook graag een gezin, 
kinderen. Ze hebben twee kinderen gekregen. Ze zijn 22 jaar getrouwd geweest, uiteindelijk gescheiden.  
Een jaar of twintig geleden heeft hij er aan toegegeven, maar hij en zijn vrouw zijn er jaren mee bezig geweest. Ben ik homo, en hoe 
moet het nu verder? In 1985 zijn ze naar Orpheus gestapt.  
Zijn vrouw reageerde aanvankelijk goed, maar daarna kwam de paniek. Hij herinnert zich vooral de dubbele gevoelens: aan de ene 
kant de bevrijding, dat hij er met haar over kon praten, aan de andere kant de bedreiging: mijn God , hoe nu verder?  
Ze besloten bij elkaar te blijven, vooral voor de kinderen. De oudste reageerde goed: So what, je bent toch mijn vader? De beide zonen 
zijn nu groot, dertigers, de oudste is getrouwd en heeft een kind.  
Dat bij elkaar blijven is lang goed gegaan maar er kwam toch te veel spanning. Hij begon opnieuw, hij beleefde de seksualiteit 
opnieuw, als een puber, hij voelde zich 16 (maar was dus 56). Hij wilde de hort op enzo. Dat ging toch wrikken. Ze zijn gescheiden, die 
rust die dat gaf was prettig, ook voor zijn ex vrouw. Daarna toch een heel moeilijk jaar gehad.  
Inmiddels woont hij samen met een vriend, en ook zijn vrouw is hertrouwd.  
   
Contactpersoon   
Henk is contactpersoon voor Orpheus, en spreekt uit dien hoofde elke week/maand mensen die hiermee zitten. Zijn verhaal is min of 
meer een 'successtory', al is er heel wat aan vooraf gegaan. Maar velen hebben toch erg grote problemen als deze homoseksuele 
geaardheid blijkt. Je wordt onrustig, je wilt het uiten, velen komen bij Riagg terecht, weten niet wat het is, raken depressief.  
Henk heeft geconstateerd in al die jaren dat het bij het merendeel toch zo is dat de mensen 'het' (latent) altijd wel geweten hebben. Het 
is een minderheid die het “overkomt”, die plotseling van de ene op de andere dag verliefd op wordt op iemand van dezelfde sexe.  
Het taboe is er nu af. 20 jaar geleden was het nog een hele toer, en 40 jaar geleden helemaal onbespreekbaar. Dit betekent echter niet 
dat het makkelijk is geworden. Het blijft iets wat je leven op je kop zet.  
Homo’s die hetero worden komt maar heel zelden voor. Die melden zich ook niet bij Orpheus, dus daar weet hij verder weinig over.  
  
Seksuoloog   
Jan Schippers werkt als seksuoloog in het Leyenburgziekenhuis in den Haag en voorheen als psycholoog bij de Schorerstichting. Aan 
hem leggen we de vraag voor hoe het kan dat mensen er zo laat in hun leven achter komen, dat ze eigenlijk vallen op mensen van hun 
eigen geslacht?  
Veel mensen beseffen onvoldoende hoe groot en allesoverheersend de druk is om je heteroseksueel te gedragen en een relatie aan te 
gaan en een gezin te stichten. De vraag is of er veel meer mensen dan iedereen denkt biseksueel zijn.  
Dat is moeilijk te zeggen, er zijn mensen die zeggen dat iedereen latent biseksueel zijn, maar hij twijfelt daaraan: de meeste mensen 
hebben toch wel een bepaalde voorkeur.  
Je zou zeggen dat het in deze tijd minder moeilijk moet zijn om voor je homoseksualiteit uit te komen, maar dat geldt blijkbaar niet voor 
alle kringen in de maatschappij. Er zijn veel 'subculturen' waar de situatie anders ligt. Er zijn nog steeds (groepen) mensen die 
homoseksualiteit zondig of verkeerd vinden.  
Schippers zelf heeft onderzoek gedaan naar homoseksualiteit en identiteit. De wetenschap is er nog niet uit of homoseksualiteit is 
aangeboren of aangeleerd. Er is geen sluitend bewijs dat er genetische of hormonale factoren zijn die een rol spelen, maar ook niet dat 
het een kwestie is van omgevingsfactoren. Het kan ook een combinatie zijn: een omgevingsfactor die een gen tot activiteit aanzet.  



Een omgeving die heteroseksualiteit propageert zet dat gen niet aan, dat zou het kunnen onderdrukken. Maar dat is geen 
wetenschappelijke verklaring.  

Een simpel ideaalbeeld van hem is dat mensen al in hun opvoeding meekrijgen dat er verschillende voorkeuren zijn en dat het niet 
uitmaakt welke voorkeur er naar voren komt. Het mooiste zou zijn dat het moment dat bij jou duidelijk wordt welke voorkeur je hebt, dat 
met enige feestelijkheid omgeven wordt in plaats van met zorg en angst. Maatschappelijk gezien moeten er veel meer boodschappen 
zijn dat homoseksualiteit bestaat en dat er niks mee mis is. Dan kunnen mensen makkelijker kiezen voor hun voorkeur, hoewel het 
horen bij een minderheid altijd voor iedereen een afschrikking is.   
  
Relatie in stand houden   
Twee mensen aan de telefoon: Gert en Joke. Ze kennen elkaar (min of meer) van de vereniging 'Orpheus'. 
Gert was - en is - getrouwd met Tineke en hij kwam er 10 jaar geleden achter dat hij homoseksuele gevoelens had.  
Joke's man vertelde 10 jaar geleden dat hij homo was.  

Gert vertelt dat de schok 10 jaar geleden daverend was, zowel voor Tineke als voor hem: hun leven stond op zijn kop. Zijn vrouw was 
alle vertrouwen kwijt: ik ben met Gert getrouwd, maar is hij er nog wel? Kinderen waren bang dat ze zouden scheiden, en voor hem 
zelf was het ook niet makkelijk.  
Joke heeft 10 jaar geleden hetzelfde verhaal gehoord, er is toen heel veel gepraat. Ze werd toen niet kwaad, dat kwam door de manier 
waarop haar man ermee omging. Zij hebben ook besloten in één huis te blijven wonen, maar inmiddels wel gescheiden. Ze zijn wel 
samen vrienden, ouders, maatjes. Ze wilden allebei niet zonder de kinderen, dat was een soort vanzelfsprekendheid. De afspraak is 
gewoon: bij elkaar blijven tot de kinderen 18 zijn. 

Gert vond het moeilijk, temeer omdat hij zich echt tot mannen aangetrokken voelde. Dat is met respect voor elkaar besproken. Zijn 
kinderen vinden wel dat hij zich 'homofielerig' is gaan gedragen. Ze vonden het niet leuk, maar nu ze volwassen zijn staan ze er wat 
meer voor open. Ze zeggen nu dat hij bi-seksueel is. Ja, ze zitten natuurlijk wel met de vraag dat als Gert er eerder achter gekomen 
was, hij er misschien niet eens geweest was.  

Joke vertelt dat haar oudste ook zoiets gezegd heeft, toen hij het hoorde. Toen hebben zij gezegd dat ze daar 'dus' blij mee waren, 
omdat ze blij zijn met hun mooie kinderen. Nee, ze is zich nooit tweederangs gaan voelen. Ze vindt het wel jammer dat ze straks niet 
samen opa en oma kunnen zijn. Zelf heeft ze nog niet echt een nieuwe relatie, maar ze heeft niet het gevoel dat dat iets met deze 
situatie te maken heeft. Ze kan wel goed met de vriend van haar ex overweg.  

Familieleden reageerden positief, vertelt Gert, en verder weet niet iedereen het. Hij loopt niet met een bordje rond waar het op staat, 
maar als er naar gevraagd wordt verteld hij wel hoe het zit. Maar veel mensen begrijpen het niet. Joke's ervaring is wel positief: veel 
mensen vinden het knap dat ze leven zoals ze leven, maar zelf zegt ze: 'Dat was geen keuze, het ging vanzelf. En Gert zegt nu wel: hij 
loopt niet met een bordje waarop staat: 'Ik ben homo' maar bij Orpheus zeggen de hetero-partners wel eens: wij werden pas hetero op 
het moment dat onze partner homo werd. Daarvoor dachten we er niet over na.'  
Tenslotte zegt Gert dat hij gelukkiger geworden is, en Joke dat ze wel sterker uit de strijd is gekomen. 

Forumreacties op de uitzendingen  
 
Karin H. Di. 24 September 09:19  
Mijn broer is onlangs gescheiden en hij is er helemaal kapot van. Hij is 24 jaar getrouwd geweest, er zijn twee kinderen en hij heeft 
altijd gedacht dat ze een goede relatie hadden en een leuk gezin. Het kwam voor hem als een klap. En het ergst is dat zijn vrouw, zijn 
ex-vrouw dus, nu samenwoont met een andere vrouw. Ze vindt het prettig, zegt ze, de herkenning en zo. Hij begrijpt het niet (en ik ook 
niet). Als ze nu nog gescheiden was omdat ze op iemand anders verliefd was geworden… Ja, eigenlijk is ze dus nu ook verliefd 
geworden, maar hij vindt dit erger dan gewone ontrouw. Hij heeft het gevoel dat al die 24 jaren dat ze samen gelukkig waren, gelogen 
zijn. Mijn vraag is eigenlijk: kan dat zomaar, dat je van seksuele voorkeur verandert, of is ze eigenlijk altijd al lesbisch geweest?  
 
Redactie DolceVita Di. 24 September 09:20  
Een oudere dame belde n.a.v. de uitzending, vertelde dat ze zich altijd heel eenzaam heeft gevoeld omdat ze voor zichzelf en haar 
familie nooit heeft durven toegeven dat ze lesbisch was. Ze heeft nooit een relatie gehad, niet met een man en niet met een vrouw. Ze 
heeft het gevoel een verloren leven geleefd te hebben. Een moeder belde. Haar zoon is getrouwd geweest en haar schoondochter 
bleek lesbisch te zijn. Ze zijn gescheiden en zijn vrouw is gaan samenwonen met een vrouw. Er waren ook kinderen die er ongelooflijk 
veel problemen mee hadden. Zelf heeft ze het er heel erg moeilijk mee gehad, en nog steeds, ondanks dat de zoon inmiddels een 
nieuwe relatie heeft. Een vrouw belde en vertelde dat er bij haar op het werk ook iets dergelijks was gebeurt: de man van een 
vrouwelijke collega bleek op mannen te vallen. Ze zijn gescheiden, haar collega bleef achter met drie kleine kinderen, ze was 
gebroken: ze kon het niet begrijpen. Dat heeft op het werk ook weer zijn weerslag gehad, want ze hebben haar heel vaak op moeten 
vangen.  
 
Daarnaast waren er mensen die belden alleen om te zeggen dat ze het een ontroerende uitzending vonden. Het heeft heel veel 
losgemaakt.  


