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Wanneer je er op latere leeftijd achter komt dat je 
op vrouwen valt, zit je hoofd vol verwarring en 
dilemma’s. Hierbij proberen we steun te bieden 

bij de tien meest brandende vraagstukken!

1.  Hoe kan dit 
gebeuren?  
Ik was toch  
hetero? 

Dat je op vrouwen valt, kun je op elk moment van je leven 
ontdekken. Op de lagere school of in je puberteit. Maar mis-
schien ben jij getrouwd met een man, heb je kinderen, zelfs 
kleinkinderen en ben je op een dag, als donderslag bij heldere 
hemel, verliefd geworden op een vrouw. Je begrijpt er niets 
van. Dit zijn gevoelens die niet bij jou horen. Wat moet je 
hiermee? Je denkt: Waarom overkomt mij dit? Hoe zullen 
mijn echtgenoot en mijn kinderen reageren? Wat zullen mijn 
vrienden zeggen? Ben ik nu lesbisch of bi? Deze vragen en 
angsten leiden voor veel vrouwen tot een intensieve worste-
ling, soms jarenlang. Een eenzame strijd, want aan wie kun je 
dit geheim toevertrouwen? Wie kan jou helpen? 

Tiny (55): “Ik was 15 jaar getrouwd. De relatie met mijn man 
was een goede relatie, maar we hadden allebei het idee dat er 
iets niet helemaal goed zat. Op seksueel gebied was het van mijn 
kant altijd een moeten en ‘het hoort erbij, dus doe ik het wel’. 
Tijdens een radioprogramma hoorde ik een aantal interviews 
met mannen en vrouwen die er op latere leeftijd achter kwamen 
dat ze homoseksueel waren. Ik was één en al oor en het kwartje 
begon te vallen. Ik had bij meerdere vrouwen in mijn leven een 

apart gevoel gehad dat ik niet kon plaatsen, vaak ging ik die 
vrouwen mijden en wilde ik niet met hen geconfronteerd worden. 
Ze maakten mij onzeker.” 

Anne (43): “Ik werd op mijn werk voorgesteld aan een nieuwe 
collega. Ze raakte iets bij mij wat ik tot dusver niet had durven 
voelen. Ik werd nieuwsgierig en kreeg het tegelijkertijd benauwd. 
Ik voelde me tot haar aangetrokken en dat bleek wederzijds te 
zijn. Mijn wereld stond op z’n kop. Er was een gevoel van bevrij-
ding maar ook van angst. En mijn angst ging overheersen. Ik heb 
het contact met haar verbroken en daarmee heb ik haar veel pijn 
gedaan.”
 

2.  Was alles wat  
ik hiervoor  
voelde nep?

Onze seksuele voorkeur staat niet voor ons hele leven vast, 
maar is aan verandering onderhevig. Je kunt jarenlang oprecht 
hetero leven en daarna even oprecht een relatie met een 
vrouw hebben. Andersom kan natuurlijk ook. Het betekent 
niet dat je niet van je partner gehouden hebt of dat je niet 
van je kinderen houdt. Je hebt niet in een leugen geleefd. Je 
gevoelens waren op dat moment in je leven jouw oprechte 
gevoelens. Die kunnen niet met terugwerkende kracht onge-
daan gemaakt worden.

3.  Waarom  
ontdek ik dit  
nu pas?

In de tijd dat jij opgroeide en volwassen werd, was homosek-
sualiteit in de meeste kringen geen gevierd onderwerp. Het 
ging er niet over of alleen in negatieve zin. Er werd, al of niet 
stilzwijgend, van je verwacht dat je zou trouwen en kinderen 
krijgen. Ook de invloed van het geloof kan hierbij een belang-
rijke rol gespeeld hebben. Hoe moest je, in deze omstandig-
heden, je als jonge vrouw bewust worden van je eventuele 
gevoelens voor vrouwen? Verder kan je seksuele voorkeur in 
de loop van je leven veranderen. Een verandering die zich op 
elke willekeurige leeftijd kan voordoen, dus ook als je al ouder 
bent. Op welk moment in je leven zich dit ook aandient, het 
betekent niet dat de gevoelens die je hiervóór had niet 
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oprecht waren. Van belang kan zijn hoe je leven eruit ziet op 
het moment dat je je bewust wordt van je gevoelens voor vrou-
wen: leef je alleen, ben je getrouwd, heb je kinderen? Hoe 
minder gebonden je bent, hoe makkelijker het is om gehoor 
te geven aan je lesbische gevoelens. Hoe meer gebonden, hoe 
moeilijker. Door de jaren heen zijn er altijd vrouwen geweest 
die op latere leeftijd worstelden met hun eigen homoseksuele 
gevoelens. Zo’n 25 jaar geleden, toen de emancipatiebewe-
ging op haar hoogtepunt was, vonden vrouwen steun in vrou-
wengroepen als ze lesbisch wilden gaan leven. Tegelijkertijd 
was het in de maatschappij nog niet zo geaccepteerd. Nu 
ligt dat anders. Er is meer acceptatie: het homohuwelijk is 
daar hét voorbeeld van. Maar de hechte vrouwengroepen die 
zoveel steun boden, zijn er nauwelijks meer. Al zijn er wel 
veel roze activiteiten voor vrouwen, je staat er nu toch meer 
alleen voor. Gelukkig wordt het, doordat er in de maatschap-
pij meer openheid over ontstaat, steeds gewoner dat twee 
vrouwen een relatie met elkaar kunnen hebben, waardoor de 
drempel om ervoor uit te komen steeds lager wordt. 

4.  Wat moet  
ik nu doen?

Het is logisch dat je niet zomaar je hele leven overhoop gooit. 
Eerst wil je zeker weten of je gevoelens voor vrouwen echt 
zijn, of het geen bevlieging is of een teken dat er in de relatie 
met je man of vriend iets mis is. Huis en haard verlaten zal dus 
niet het eerste zijn wat je doet. Integendeel. Je hebt immers al 
een heel leven samen met je partner opgebouwd, lief en leed 
gedeeld en samen kinderen grootgebracht. Vaak wil je hele-
maal niet bij hem weg, want jullie hebben het goed samen. Je 
houdt van hem en je wilt hem geen pijn doen. Ook je kinde-
ren wil je niet kwetsen. Tegelijkertijd heb je lesbische gevoe-
lens waar je niet omheen kunt, ben je in contact gekomen 
met een deel van jezelf dat je (nog) niet kende. Een gevoel 
dat zich niet weg laat maken of wegredeneren. Een gevoel dat 
er is en dat deel uitmaakt van wie je (nu) bent. Je komt in een 
moeilijk dilemma terecht. Kiezen voor wat je hebt, voor het 
vertrouwde en bekende of je hart volgen en kiezen voor het 
onbekende, het nieuwe. 

Jorien (45): “Ik werd op een gegeven moment helemaal gek van 
mezelf. Ik was stapelverliefd op een vrouw en speelde ondertussen 
de gelukkige echtgenote en moeder. Ik kreeg fysieke klachten, 
voelde me somber, sliep slecht. Toen heb ik het hele verhaal opge-
biecht aan mijn beste vriendin, dat luchtte me zo ontzettend op. 
Ze reageerde geweldig.”

5.  Waar kan  
ik naartoe?

Hoewel je denkt dat niemand je begrijpt is het toch het beste 
wat je voor jezelf kunt doen: op zoek gaan naar iemand die 
je vertrouwt. Iemand die onbevooroordeeld naar je kan luis-
teren, je steunt en geen partij kiest. Er is niets zo belastend 

als in je eentje met een geheim rond te lopen. En dat hoeft 
ook niet, want homoseksuele gevoelens zijn echt steeds beter 
bespreekbaar, beter dan je zelf denkt. Heb je zo iemand niet 
in je omgeving, zoek dan hulp bij een therapeut: kijk op  
www.rozehulpverlening.nl, ga praten met iemand die zelf 
lesbisch of homo is, lees boeken erover, surf op internet, ga 
naar gelegenheden waar lesbische en biseksuele vrouwen 
bijeenkomen, neem deel aan een vrouwen gespreksgroep 
van het COC of de Kringen. Doe mee aan een activiteit bij 
Groep7152 of neem contact op met Stichting Orpheus, die is 
er speciaal voor homoseksualiteit binnen het heterohuwelijk. 
Kijk ook of bij jou in de buurt de gespreksgroep Inburgeren 
in Lesboland voor Laatbloeiers georganiseerd wordt, hiervoor 
kun je mailen naar info@switchboard.nl of info@lesbische-
hulpverlening.nl. Wat je ook doet, doe het niet in je eentje! 
Praat erover, neem de tijd, zoek medelaatbloeiers, vertrouw 
op de veerkracht van je omgeving en realiseer je dat 1 op de 
10 vrouwen lesbisch is.

Conny (63): “Dat mijn man het nu weet is voor mij op dit 
moment genoeg. Ik heb het goed met hem en ik zie wel wat de 
toekomst ons brengt.”

6.  Kan ik mijn  
man dit wel 
aandoen?

Een man vindt het inderdaad soms erger dat je hem ‘inruilt’ 
voor een vrouw dan voor een andere man. Omdat hij met een 
vrouw niet kan concurreren of omdat hij jouw liefde voor een 
vrouw niet helemaal serieus neemt. Maar als je bij hem zou 
blijven voor zijn geluk (en zijn ego) word jij ongelukkig en hij 
op den duur ook. 

7.  Moet ik nu  
gaan scheiden?

Verliefd worden op een vrouw hoeft niet direct te beteke-
nen dat je moet gaan scheiden. Misschien is het voor jou 
voldoende om je deze gevoelens bewust te zijn, zonder dat 
je er verder iets mee doet. Misschien ontdek je dat je toch 
het allerliefste bij je echtgenoot blijft of past het bij jou om 
zowel een relatie met je man als met je vriendin te hebben. 
Of misschien is afscheid nemen van je echtgenoot en verder 
leven met een vrouw wel jouw weg. Er leiden zoveel wegen 
naar het geluk. Waar het om gaat is dat je je gevoelens voor 
vrouwen serieus neemt, dat je jezelf toestaat ze te voelen en te 
onderzoeken. Dat je die ruimte voor jezelf mag nemen. Dat je 
je hart mag volgen, waarheen die je ook brengt. Het leven is 
een proces van verandering, niets blijft hetzelfde, jij ook niet. 
Verliefd worden op een vrouw betekent dat je openstaat voor 
verandering, dat je jezelf recht in de ogen (en je hart) durft te 
kijken en jezelf de vraag durft te stellen: wie ben ik nu? Als je 
besluit te scheiden, kun je een mediator in de arm nemen die 
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onpartijdig bemiddelt tussen jouw man en jou. Je kunt ook 
het praktische boekje Regel zelf je scheiding van Saskia Knaven 
gebruiken om er uit te komen.

Anne (43): “Dat ik uiteindelijk voor mijn lesbisch zijn durf te 
gaan staan is voor mij een enorme bevrijding. ‘Je komt thuis’ is 
een term die vaker wordt gebruikt, maar zo voelt het ook. Er is 
niets meer wat ik hoef te verbergen, dit ben ik en dit is een heer-
lijk open en vrij gevoel.”

8.  Hoe gaan  
anderen  
reageren?

Er voor uitkomen dat jij, heterovrouw op leeftijd, gevoelens 
voor vrouwen hebt is niet alleen voor jezelf een schok, maar 
ook voor je omgeving. De verwachting dat dit nieuws vooral 
negatieve reacties zal opleveren, is voor veel vrouwen aanlei-
ding om het vertellen ervan lang, soms jarenlang, voor zich uit 
te schuiven. Er is altijd wel een reden om het niet te vertellen: 
‘Mijn kinderen zijn te klein, mijn moeder is te oud, mijn man 
heeft het te druk of mijn zus is te ziek.’. De realiteit is dat, ter-
wijl jij bezig bent het voor je uit te schuiven, je omgeving vaak 
al lang in de gaten heeft dat er iets aan de hand is. Net zoals 
jij tijd nodig hebt om te wennen aan je nieuwe status, zo heb-
ben ook je dierbaren tijd nodig. Dat geldt voor partners, voor 
kinderen, voor (schoon)familie, voor vrienden. Soms gaat 
dat gepaard met afstand nemen. Geef ze de tijd die ze nodig 
hebben. Het komt uiterst zelden voor dat echte dierbaren 
(kinderen met name) het contact met hun moeder om deze 
reden definitief verbreken. Meestal komt het weer goed als ze 
zien dat hun moeder gelukkig is. Partners kunnen heel ver-
schillend reageren. Sommige zijn heel begripvol en kunnen 
je uit liefde laten gaan. Anderen worden heel kwaad en verbit-
terd en zetten de kinderen tegen je op. Deze reacties kunnen 
zich bij elke scheiding voordoen. Je partner kwijtraken, om 
wat voor reden ook, is nooit leuk. Wat nog wel eens voorkomt 
bij een scheiding waar homoseksualiteit een rol bij speelt is 
dat dit als dé reden voor de scheiding wordt aangegrepen: 
‘Jij moest zo nodig lesbisch worden en nu ligt ons gezin uit 
elkaar’. Jij wordt dan de gebeten hond, ook in de ogen van je 
familie en vrienden. Besef dat het nooit zo rechtlijnig ligt. Er 
speelt altijd meer mee als mensen besluiten uit elkaar te gaan, 
het is te simpel om één van de twee de schuld te geven. 

Vera (47): “Uiteindelijk heb ik het mijn dochter verteld en haar 
antwoord was: ‘goh heb je mij nog iets nieuws te vertellen?’ Mijn 
collega’s reageerden met: ‘hè hè ze is er achtergekomen, hoera! 
We waren al geschrokken toen wij hoorden dat jij met een man 
getrouwd was’. Iedereen had iets in de gaten gehad terwijl ik te 
bang was om het te vertellen of er voor uit te komen!”

Tiny (55): “Ik heb het eerst aan mijn man verteld. Hij schrok er 
wel van, maar was er wel voor mij. Hij zag mijn moeite en ik zag 
de zijne. Het was fijn dat hij het gelijk accepteerde en zag dat 
het zo was. Voor hem vielen er ook dingen op z’n plek.”

9.  Kan ik op mijn 
leeftijd nog wel 
uitgaan?

Je gaat je nieuwe leven verkennen. Je gaat deel uitmaken van 
een nieuwe wereld: de wereld van vrouwen die van vrouwen 
houden: vroegbloeiers en laatbloeiers, jong en oud, met en 
zonder kinderen, eerder getrouwd of niet, lesbische moeders 
en meemoeders, homoparen en homovaders. In welke mate 
jij deel wilt gaan uitmaken van deze wereld is aan jou, som-
mige vrouwen laven zich eraan, gaan op vrouwendansles, 
naar vrouwenwandelclubs, vrouwendansavonden en salons. 
Andere vrouwen voelen zich hier minder bij thuis. In het 
begin zul je misschien raar aankijken tegen dit voor jouw 
nieuwe land en heb je vragen als: hoe hoor ik mij te gedragen, 
wat zijn hier de codes, wat moet ik doen als een vrouw mij 
ten dans vraagt, spreek ik wel de juiste taal en heb ik wel de 
goede kleren aan? Vragen die je vast ook stelde toen je puber 
was. Je maakt eigenlijk een tweede puberteit door, maar nu 
als volwassen vrouw. Maar vergeet niet: je mag dan wel een 
groentje zijn in lesboland, je bent geen groentje in het leven. 
Je hebt veel levenservaring, maak daar gebruik van. De beste 
remedie is: raap al je lef bij elkaar en ga erop af! Geniet! En 
als dat jouw stijl niet is, kun je altijd nog heerlijk samen met je 
vriendin op de bank genieten van je lesbisch zijn. 

Roz (56): “Wat voor mij, als langdurige bewoner van lesboland, 
zo vanzelfsprekend leuk is, is voor mijn liefje soms iets waarvan 
zij nog moet leren genieten. Ik verheug me op de dag wanneer 
haar antenne om lesbo’s te spotten eindelijk ontplooid is en zij 
zich ergens op een terras naar mij toe draait en zegt: ‘Kijk lie-
verd… naar die mooie vrouw daar… ik zou het niet erg vinden 
met haar op een onbewoond eiland te zitten’. Dit soort lekker 
lesbo gedrag komt nog niet natuurlijk voor mijn vrouw, want zij 
zit nog steeds een beetje vast in die oude heterorolverdeling.”

10.  Vind ik nog wel  
een vriendin  
op mijn leeftijd?

Worden vrouwen juist niet steeds mooier als de zeven tekenen 
van de ouderdom zichtbaar worden? We mogen niet gene-
raliseren, maar lesbo- en bivrouwen zijn misschien nog wel 
ondernemender dan heterovrouwen. Er zijn veel 45+ en 50+ 
initiatieven in de lesbowereld. Je kunt een contactadvertentie 
plaatsen, stappen, wandelclubs bezoeken of boekenclubs, 
dansavonden, kookclubs. Hier kun je vrouwen ontmoeten met 
wie je vriendschappen opbouwt en wie weet nog wel meer… 
Verliefd worden, een nieuwe relatie aangaan en vrijen: het is 
niet aan leeftijd gebonden. V
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