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heleen, moeder van johan

Johan wordt volgende week achttien. Hij was altijd al een vlotte, sociale, goedlachse jongen.
Maar sinds een jaar ging het bergaf met hem. Zijn schoolresultaten gingen achteruit, hij zag
er vaak moe uit, hij nam niet meer deel aan het gezinsleven. Hij werd zo mager…
We maakten ons zorgen. Drugs? Problemen op school? Depressie? We probeerden voorzichtig
met hem te praten maar het leek alsof we geen contact met hem konden maken. Tot een
maand geleden. Toen gebeurde er dit:

Elf uur ’s avonds. Mijn man en ik kijken naar het laatste journaal. In de gang klinken
voetstappen. Johan komt thuis van een feestje.
“Wel jongen, zo vroeg al terug?”
Johan geeft geen antwoord. Hij blijft staan in de deuropening en leunt tegen de deurstijl. Hij
bijt op zijn lip, werpt een snelle blik op de televisie, stopt zijn handen in zijn zakken,
mompelt iets.
“Wat zei je?”Johan haalt diep adem. “Ik zou even met jullie willen praten.” Zijn stem klinkt
vreemd hees. Mijn man grijpt naar de afstandsbediening. Even kruisen onze ogen elkaar.
Johan gaat zitten, op het puntje van de leunstoel naast ons.
“Ik ben niet naar een feestje geweest. Ik was bij Koen. Eerst. En toen zijn we naar een
praatgroep gegaan. Een praatgroep voor homo’s…”
De stilte weegt zwaar. Veel te zwaar. Mijn man zucht een paar keer, zwijgt. Hij schudt zijn
hoofd, staat op, loopt de kamer uit. Ik kijk naar mijn zoon. Zijn rug gebogen, zijn hoofd
gebogen, zijn vingers trillen.
“Gelukkig,” stamel ik. “Ik dacht al dat er iets ergs was.”

Vooraleer je zoon of dochter de moed heeft om, zoals Johan, te vertellen dat hij of zij
homo of lesbisch of biseksueel is, is er al heel wat aan vooraf gegaan.

Een heleboel vragen zoals: ‘hoe komt het dat ik anders ben?’ of ‘vertel ik het aan
mijn vrienden?’, spoken immers rond in het hoofd van je kind.
Hoe zullen ze reageren? Hoe vertel ik het aan mijn ouders? Hoe zullen broers, zus-
sen, tantes, ooms, opa’s, oma’s, vrienden reageren? Zullen ze me nog aanvaarden? Is
dit geen voorbijgaande fase? Hoe moet dat in de toekomst? Zal ik dan nooit kinde-
ren hebben? Vragen waar hij of zij misschien al jarenlang een antwoord zoekt.

Net op dat moment, wanneer ‘het grote woord’ eruit is, heeft je kind de meeste steun
nodig. Steun in het aanvaarden van zichzelf. Steun om zich te handhaven in de maat-
schappij, in de naaste omgeving.
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Homo- en biseksualiteit is immers een onderwerp dat nog steeds gevoelig ligt in
onze samenleving.

Deze brochure wil bijdragen tot de aanvaarding van homoseksualiteit in het gezin, in
de vriendenkring en in de maatschappij.
Je kan hier een antwoord vinden op concrete vragen rond homoseksualiteit en je
vindt hier ook nuttige adressen en telefoonnummers waar je als ouder, als kind maar
ook als vriend, familielid of collega wat aan kunt hebben.

Studies schatten dat zo’n 5 tot 10% van de bevolking lesbisch, homo of biseksueel zou

zijn.

Duidelijke cijfers hierrond bestaan er niet.

Niet elke homo, lesbienne of bi komt immers naar buiten met zijn/haar geaardheid.

Onrustbarend zijn de cijfers uit recent onderzoek waaruit blijkt dat veertig procent van de

holebi’s wordt gediscrimineerd.

Op het werk, op school en soms ook binnen het gezin…
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‘coming-out’ of … ervoor uitkomen

Geen enkele holebi ontdekt zomaar van de ene op de andere dag dat hij of zij homo,
lesbisch of bi is. Vaak gaan er jaren overheen, tussen het eerste vermoeden dat ie-
mand misschien homo of lesbisch is en het moment waarop die iemand dat kenbaar
maakt in zijn/haar omgeving. Er bestaan enkele wetenschappelijke theorieën over
‘het ontwikkelen van een homoseksuele identiteit’. In grote lijnen zijn deze theo-
rieën het met elkaar eens. De onderzoekers spreken van een aantal fases, die veel
holebi’s doorlopen.

* Een vaag gevoel van anders zijn dan de andere kinderen.
Misschien voelen jongens zich minder mannelijk of stoer, meisjes voelen zich
mogelijk minder vrouwelijk dan hun vriendinnen of klasgenoten. Op dat mo-
ment zien deze jongeren zichzelf vaak nog niet als homo of lesbisch. Ze zitten
alleen nog maar met een verwarrend gevoel waarop ze nog geen naam hebben
geplakt.

* Eerste gevoelens van aantrekking tot iemand van hetzelfde geslacht.
Op dit moment is er de zekerheid van het homo of lesbisch zijn. En dat zorgt
voor heel wat verwarring. De jongere kan nu een moeilijk proces doorgaan op
weg naar zelfaanvaarding. Hij of zij kan een ernstige identiteitscrisis doormaken.
Hij of zij ziet immers in zijn omgeving vooral heteroseksuele relaties. Hij of zij
voelt aan dat hij of zij niet past binnen de ‘de norm’, binnen het algemeen aan-
vaarde rollenpatroon. Vaak is er ook een gebrek aan goede informatie, waardoor
de jongere zich afgesloten voelt en geen houvast vindt.

* Het moment dat men zichzelf als homo of lesbisch benoemt.
* Op zoek gaan naar informatie over homoseksualiteit, contact zoeken met andere

holebi’s
* De omgeving (familie en vrienden) inlichten over het holebi zijn. Dit wordt ook

vaak de coming-out genoemd, naar buiten komen.
* Rust vinden met de eigen seksualiteit, het een plaats in je leven geven.

Niet elke holebi doorloopt al deze fases en ook niet noodzakelijk netjes in die volg-
orde. Tussen de eerste gevoelens van ‘anders’ zijn en het moment waarop dit aan de
omgeving bekend wordt gemaakt, zitten vaak jaren van vragen, piekeren en twijfe-
len.
Coming-out is geen gemakkelijke stap voor je kind. Er gaan vaak nogal wat slape-
loze nachten aan vooraf. Homoseksualiteit is immers nog altijd een moeilijk onder-
werp in onze maatschappij.
En kinderen willen ook hun ouders niet kwetsen. Ze weten dat ze ‘anders’ zijn en dat
dat niet past in het mogelijke toekomstbeeld van hun ouders. Daarom duurt het vaak
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een hele poos voor ze daadwerkelijk naar hen toe stappen en hen in vertrouwen
nemen.
Na de coming-out kan het zijn dat een holebi door een fase van over-beklemtoning
gaat. Hij of zij wil gezien worden als homoseksueel en soms wordt de heterowereld
waarin hij/zij opgroeide, dan zelfs als negatief beschouwen. Hij of zij maakt een
duidelijke splitsing tussen hetero- en homowereld. Het hoeft niet zo te zijn, maar het
kan wel. Het lijkt alsof de holebi-jongere dan door een soort tweede puberteit gaat.
Hij of zij kan op zo’n moment erg extreem reageren.
Maar zoals gezegd, het is slechts een fase en ze hoeft ook niet altijd voor te komen.
Het kan ook zijn dat de holebi zich gewoon meteen integreert in de samenleving. Hij
of zij ziet zijn homoseksualiteit dan niet meer als het centrale thema waar alles rond
draait.

Het verhaal van Ann

Ik werd voor het eerst verliefd op een ander meisje toen ik 14 jaar was. Het was een meisje
van school en ik durfde haar niet te vertellen wat ik voelde. Wat voor reactie zou ik krijgen?
Misschien zou ik ook haar vriendschap verliezen…
Uiteindelijk besloot ik voor mezelf dat het een voorbijgaande fase was. Puberteit, weet je wel.
Maar naarmate ik ouder werd, werden ook mijn gevoelens sterker. Het ging niet over…
Na lang aarzelen, ging ik praten met de schoolpsychologe. Die verwees me door naar de
Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit. En via hen kwam ik dan weer in contact met een
holebi-jongerengroep van ‘Wel Jong, Niet Hetero’. Ik kon eindelijk praten met gelijken. Toch
heeft het nog anderhalf jaar geduurd voor ik met mijn ouders heb gesproken. Makkelijk was
het niet, maar toch was het een hele opluchting. Ik kon eindelijk weer mezelf zijn…

Bijna één op drie holebi’s voelt zich voor het eerst aangetrokken tot iemand van hetzelfde

geslacht tussen zijn zestiende en negentiende levensjaar.

Meer dan één op vijf mannelijke holebi’s ervaart al voor het veertiende levensjaar een

aantrekking tot iemand van hetzelfde geslacht. Bij meisjes ligt die ervaring meestal iets

later.

Bijna vier op tien homoseksuele jongens en één op drie lesbische meisjes noemt zichzelf

homo- of biseksueel tussen het zestiende en het negentiende levensjaar.

Tussen het moment van de ontdekking van de eigen seksualiteit en het ermee naar buiten

komen ligt gemiddeld vijf jaar.
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de eerste schok

Voor de kinderen is de coming-out vaak een hele opluchting, maar voor veel ouders
begint het nu eigenlijk pas.
Voor de meeste ouders komt het nieuws dat hun zoon of dochter homo of lesbisch is
aan als een schok. Sommige ouders hadden misschien al wel een vermoeden, maar
ze krijgen nu zekerheid en dat is een moeilijk moment.

Ook de ouders gaan nu door verschillende fases. En zij staan helemaal bij het begin.
Ze zijn niet voorbereid, ze hebben het meestal niet zien aankomen, er zelfs helemaal
geen rekening mee gehouden dat het ooit zou kunnen.
Verschillende gevoelens kunnen naar boven komen: boosheid, verdriet, ongeloof.
Veel ouders gaan bij zichzelf te rade. Waar zijn we in de fout gegaan? Hebben we iets
verkeerd gedaan? Hebben wij als ouder gefaald in de opvoeding van ons kind?
Waarom heeft ons kind ons niet eerder iets verteld?
Soms voelen ze zich schuldig omdat ze niet merkten dat hun zoon of dochter al een
hele tijd met iets worstelde.
Dat schuldgevoel is nergens voor nodig.
Zoon of dochter heeft wellicht eerst op zijn of haar eigen manier geprobeerd om met
zichzelf in het reine te komen. Ze laten dan ook vaak bewust niets merken van hun
problemen.
Ook de zoon of dochter zelf worstelen met schuldgevoelens. Wat doe ik mijn ouders
aan? Ik beantwoord niet aan de verwachtingen… Had ik al eerder iets moeten zeg-
gen?
Het blijft belangrijk hierover open te praten met elkaar. Alleen zo kunnen weder-
zijds vertrouwen en respect groeien.

Irene en Firmin, ouders van Dirk

Irene: Rond zijn achttiende voelden we wel aan dat onze zoon zich niet voor meisjes interes-
seerde. We dachten dat hij een laatbloeier was. Hij leek ook depressief en eenzaam maar we
konden het niet plaatsen. Nadat hij zijn diploma had behaald, vertelde hij over een jongen,
die zelfmoord gepleegd had, omdat hij een homo was. Toen werd ik bang… Ik vroeg hem of
hij ook homo was. Het antwoord was ja.
Na een paar dagen heb ik het aan mijn man verteld. Onze wereld stortte in mekaar, alles
wat we ons hadden voorgesteld was weg. Het kon niet waar zijn dat onze zoon homo was. In
wanhoop hebben we een priester en een huisarts gebeld, maar die zeiden allebei dat we ‘het’
moesten aanvaarden’. Maar tegelijk werd duidelijk dat zij ook niet veel wisten over homosek-
sualiteit of begrepen wat wij doormaakten. Ik vertelde het ook aan mijn oudste broer. Hij
vond het niet zo erg, maar hij gaf ons wel de raad er niet mee naar buiten te komen.



8

We probeerden onze zoon te overhalen om naar een psychiater te gaan, misschien kon die hem
helpen. Mijn man kon het niet meer verdragen als er een vriend op bezoek kwam, dan ging
hij gewoon in de tuin zitten of liep hij een straatje om. Onze zoon kon voor mijn man niets
meer goed doen. Hij kon de gedachte niet verdragen dat zijn zoon met een man wilde vrijen.
Hij was ook bang voor aids.
Een hele tijd lang zagen we het niet meer zitten. We konden nergens ons verhaal kwijt, we
draaiden rond in hetzelfde kringetje. Eind augustus 1993 bracht mijn broer een kranten-
artikel mee van de startdag van de oudergroep van Gent. Dat was het eerste lichtpuntje dat
we zagen. Het duurde nog een half jaar voor ik de eerste stap durfde te zetten. Ik voelde me
begrepen en opgenomen in die groep van ouders die hetzelfde hadden doorgemaakt als wij.
Nadien heb ik mijn man kunnen overhalen mee te gaan. We hebben er veel begrip en steun
gevonden.
We zijn deze mensen dankbaar, want zonder hun inzet zagen we het niet meer zitten.
Dankzij hen hebben we onze familie durven inlichten en dat is meegevallen. Ook onze relatie
met onze zoon is terug normaal.
Uit onze ervaring weten we nu dat je uit de cirkel van angst en onbegrip moet breken en
erover moet praten met mensen die je zelf kiest, om terug in harmonie met je gezin te kunnen
leven. Want onze kinderen hebben nood aan begrijpende ouders.

(Uit ‘Geen punt, veel vraagtekens’, 1998, uitgegeven door Werkgroep Ouders Gent
en Ontmoetingsgroep Gehuwde homo’s en lesbiennes + partner).
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mog elijke fases die ouder s kunnen doormaken

* De eerste schok: ongeloof. De ouders kunnen nauwelijks bevatten wat hen overkomt.

* Ouders hopen dat het een voorbijgaande fase is. Ze geloven nog in het ‘voorbijgaan’

van het fenomeen. In deze fase komt vaak ook schuldgevoel naar boven. De ouders

denken dat ze gefaald hebben in de opvoeding van hun kind

* Afwijzing. Doet hun kind dit om hen te kwetsen? Gevoelens van boosheid en woede

komen boven.

* De ouders willen de homoseksualiteit van hun kind negeren. Ze willen er niet mee

worden geconfronteerd, er mag niet over gepraat worden.

* Aanvaarding. Ouders zien in dat hun kind in wezen nog steeds hetzelfde is als voor-

dien. Ze beseffen dat hun kind anders is dan zij, maar ze leren dat te accepteren.

De verschillende mogelijke fases die hier worden opgesomd, zijn niet definitief of vast-

staand. Elke ouder reageert op zijn eigen manier op de coming-out van zijn of haar kind en

heeft méér of minder tijd nodig om de gevoelens die hierrond ontstaan te verwerken.

Sommige ouders komen nooit tot een aanvaarding van de geaardheid van hun kind.  Uit

onderzoek blijkt dat één op vier homo’s een slechte relatie heeft met de vader.  Met de

moeder daarentegen heeft 11 % van de homo’s een slechte relatie. Eén op vijf lesbiennes

heeft een minder goede relatie met de moeder.  Met de vader is de relatie slecht in 27%

van de gevallen.  Vaak hebben ook de vaders het moeilijker met de geaardheid van hun

kind (meer dan 20%). Bij moeders ligt dat cijfer veel lager, ongeveer 13%.
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biseksualiteit

Een vraag die ouders ook parten speelt is: is dit wel voor altijd? Een vraag die hun
kind zich misschien ook heeft gesteld. De ouders hebben immers gemerkt dat hun
zoon vaak met een meisje optrok. Of dat hun dochter al wel eens een vriendje mee
naar huis bracht.
Soms is het zo dat jonge mensen die geconfronteerd worden met hun homoseksuali-
teit op zoek gaan naar een partner van het andere geslacht. Ze proberen op die ma-
nier te ontdekken of hun geaardheid zeker is. Ze tasten hun grenzen af. Of ze willen
meegaan in de ‘normale’ levensstroom. Omdat ze niet willen afwijken. Omdat ze
bang zijn niet aanvaard te worden door hun vrienden of hun familie.
Maar je kind kan ook biseksueel zijn. In dat geval valt een jongen zowel op jongens
àls op meisjes. En meisjes kunnen verliefd worden op meisjes én jongens.
Je kan dus spreken van biseksualiteit als iemand zich emotioneel en/of lichamelijk
aangetrokken voelt tot mensen van het andere én van hetzelfde geslacht. Dat wil nog
niet zeggen dat er daarom ook echt seksueel contact ontstaat.

Biseksuelen kunnen niet allemaal in een zelfde vakje worden geplaatst. Er bestaan
veel verschillen in de manier waarop iemand zijn biseksualiteit ervaart.

Sommigen vinden van zichzelf dat ze aangetrokken worden door een persoon, waarbij
de vraag of dat een man of vrouw is, minder belangrijk is. Anderen vinden dat ze
zich tegelijkertijd tot mannen en vrouwen aangetrokken voelen en willen liefst sek-
suele relaties met zowel mannen als vrouwen. De een vindt monogamie belangrijk,
de ander wil graag seksuele relaties met beide geslachten of verkiest een affectieve
relatie met iemand van het ene geslacht en puur seksuele relaties met iemand van het
andere geslacht. Je kunt bijna zeggen dat er evenveel ‘biseksualiteiten’ zijn, als er
biseksuelen zijn. Maar uiteindelijk geldt dat voor iedereen.

Voor een biseksueel iemand is het vaak moeilijk zichzelf een plaats te geven. Hij/zij
voelt zich vaak niet echt thuis bij heteroseksuelen, maar ook niet bij homoseksuelen.
Het onbegrip van de buitenwereld is vaak ook groter als blijkt dat iemand biseksueel
is.
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Sonja, biseksueel, getrouwd en een dochtertje van acht

Voor ik Ton leerde kennen, had ik al verschillende relaties gehad met meisjes.
De meeste van mijn vrienden wisten dus wel dat ik lesbisch was, maar we hebben er nooit
lang bij stilgestaan. Het was gewoon zo. Punt.
Mijn ouders heb ik het nooit verteld… Ik was bang om hun gevoelens te kwetsen, bang dat ze
me niet meer zouden willen zien. Toen begon dus de relatie met Ton. We huwden, ons
dochtertje werd geboren, alles verliep zoals dat in ‘normale’ relaties hoort te lopen…
De relaties met meisjes stopte ik diep weg in mijn geheugen. Dat was voorbij… Maar het
bleek niet voorbij te zijn. Toen ik een vroegere vriendin tegen het lijf liep, kwamen al mijn
verlangens weer boven. Ton is een schat, hij is teder, hij is lief, hij is de perfecte man, in mijn
ogen. En toch was dat verlangen daar. Ik heb lang gevochten met mezelf. Erg
lang…Uiteindelijk heb ik er met Ton over gesproken. Hij wist immers van mijn vroegere
relaties en hij had er nooit een punt van gemaakt. Nachtenlang hebben we gepraat, gehuild,
gelachen, gevrijd… Ik wilde niet van hem weg. Maar ik wilde zo graag weer met een vrouw
samenzijn en vrijen. Ton heeft me losgelaten… We zijn nog altijd samen, maar hij legt zich
neer bij het feit dat ik soms naar mijn vriendin ga. Onze relatie is er sterker door geworden,
denk ik. Maar mijn ouders heb ik het nog altijd niet verteld. Dat knaagt vaak aan mijn
gemoed. Ik zou zo graag gewoon mezelf willen zijn bij hen. Aan mijn moeder ‘moeder-
dochterdingen’ vertellen over mijn vriendin, net zoals ik dat over Ton doe. Maar ik denk nog
steeds dat ze het niet zouden kunnen begrijpen. En ik wil hen niet verliezen…
Eén van mijn beste vriendinnen zie ik nog nauwelijks omdat ik het haar verteld heb. Ze
noemde me ziek en pervers. Zij vindt dat ik een keuze moet maken. Het een of het ander.
Maar dat kan ik…, nee, dat wil ik niet.

Recent onderzoek wees uit dat 9% van de holebi’s tussen 17 en 30 jaar zichzelf bisek-

sueel noemt.
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vooroordelen over homoseksualiteit

Er bestaan nogal wat fabeltjes over homoseksualiteit. Fabeltjes die zijn ontstaan uit
vooroordelen. Die vooroordelen maken het holebi’s niet makkelijker in onze maat-
schappij. We zetten een paar veel voorkomende misverstanden op een rijtje.

Mijn dochter heeft me verteld dat ze lesbisch is. Maar ze speelde vroeger toch altijd met
poppen. Ze ziet er helemaal niet mannelijk uit. En ze gedraagt zich ook niet zo…

Lesbisch of homo zijn wordt door iedereen geuit op zijn eigen manier. Net zoals
heteroseksuele mannen en vrouwen zich elk op hun eigen manier gedragen en
uiten. Iedereen kent vrouwen die zich gedragen en kleden als een vamp of vrou-
wen die met een spijkerbroek geboren lijken. Sommige heteroseksuele mannen
gedragen zich zeer macho, dragen een hemd dat openstaat tot aan hun navel, an-
dere mannen gaan nooit de deur uit zonder maatpak, nog anderen lopen graag in
leder rond en wie kent niet het beeld van de ‘geitenwollen sok’. Iedereen kleedt en
gedraagt zich naar zijn eigen aard, naar hoe hij of zij zich het beste voelt. Het beeld
van de mannelijke lesbienne en de vrouwelijke homo wordt te vaak ten onrechte
gebruikt. Het zijn stereotypen, karikaturen. We zien ze vaak terug op tv of in films,
als iemand een homoseksueel personage wil uitbeelden.

Kunnen we niet met Johan naar de dokter? Misschien wordt hij wel beter als hij bij een goede
psychiater in behandeling gaat?

Homoseksualiteit is géén ziekte. Er valt dus ook niets te genezen. Als ouders hun
kind naar een dokter willen sturen omdat hij of zij naar buiten komt met zijn homo-
seksualiteit, geven ze daarmee te kennen dat zij hun kind afkeuren. Dat kan het
zelfvertrouwen en zelfrespect van je kind behoorlijk schaden.
Ook het vertrouwen van het kind in de ouders zou zo ondermijnd kunnen worden.
Kinderen durven dan misschien niet meer over hun gevoelens te praten.
Een goede hulpverlener kan wel helpen om duidelijkheid te scheppen in verwar-
rende gevoelens, zowel voor ouders als voor hun kinderen. Adressen kan je beko-
men via de Holebifoon (09/238.26.26).

Mijn dochter woont sinds kort samen met haar vriendin. Volgende week gaan we op visite.
Aan wie geef ik de wijn en aan wie de bloemen?

Homokoppels spelen geen mannetje-vrouwtje, noch op seksueel vlak, noch in het
dagelijkse leven. Net als bij heterokoppels worden huishoudelijke taken verdeeld
naargelang de mogelijkheden en de voorkeuren. Ook bij heterokoppels staat de
man soms achter het fornuis. Of de vrouw spit de tuin om. Als de beide partners uit
werken gaan, worden de huishoudelijke taken verdeeld.
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Mijn zoon heeft lang een vriendin gehad, maar hij heeft nu een vriend. Ze praten al over
samenwonen. Ik denk dat de relatie met zijn vriendin zo slecht is geweest dat hij dan maar
gekozen heeft voor een jongen…

Homo, lesbisch of biseksueel zijn is geen keuze. Net zoals hetero zijn geen keuze is.
Verliefd worden, verlangen naar iemand is geen rationeel gebeuren. De enige keuze
die een homoseksuele zoon of een lesbische dochter rationeel overweegt, is de
homoseksualiteit verbergen of ze openlijk beleven. In dat geval zijn ze bang om
anders uitgesloten te worden, omdat ze niet willen afwijken van de norm. Ze gaan
dan doen alsof ze hetero zijn. En kan een relatie bloeien op een grond van leugen?

Mijn beste vriendin is lesbisch. Ik ben een beetje bang dat ze straks ook seks met mij zal willen…
Het is een misvatting dat holebi’s seks willen met zowat iedereen die hetzelfde
geslacht heeft als zij. Homo’s en lesbiennes vallen niet op iedereen, ze vallen op
iemand. Iemand waartoe ze zich seksueel aangetrokken voelen. Net als bij hetero’s.

Homo’s willen worden aanvaard door de samenleving, maar ze sluiten zich op in getto’s…
Als jonge mensen voor het eerst verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht,
is dat vaak op iemand van school of iemand uit de jeugdbeweging of een leerkracht
of een goede vriend of vriendin. Vaak zijn dat mensen die hetero zijn. Gelukkig zijn
er tal van plekken waar holebi’s gelijken vinden en waar de kans op een gelijk-
gestemde verliefdheid groter is. Zo bestaan er cafés, discotheken en holebifuiven
maar ook sportverenigingen, hobbyclubs, werkgroepen en zelfhulpgroepen. Al deze
plekken en verenigingen hebben niet tot doel een getto te vormen. Holebi’s krijgen
er de kans om andere holebi’s te ontmoeten en hoeven zich er niet geviseerd of
‘anders’ te voelen. Door andere holebi’s te leren kennen en ervaringen uit te wisse-
len voelen velen zich zelfzekerder. Verschillende studies toonden aan dat positieve
contacten van holebi’s met andere lesbische vrouwen en homoseksuele mannen
een noodzakelijke voorwaarde zijn om tot een positief zelfbeeld te komen.

Waarom lopen al die holebi’s op Roze Zaterdag er altijd bij als in een carnavalsstoet?
In de meeste Westerse landen worden elk jaar ‘gay-prides’ of optochten voor holebi’s
georganiseerd. Roze Zaterdag is in Vlaanderen zo’n optocht, een jaarlijks feest voor
holebi’s dat wordt georganiseerd op de eerste zaterdag van mei. Bij deze optocht
komen veel holebi’s samen om te tonen dat ze geen kleine minderheid zijn, maar
een grote groep van mensen die serieus genomen wil worden. Ze drukken ermee
ook uit dat ze het recht willen hebben om te zijn zoals ze zelf willen. Zoals eerder al
opgemerkt, drukt iedereen zijn persoonlijkheid uit op een andere manier. Som-
mige holebi’s doen dat zeer kleurrijk (en worden daardoor dan ook steeds getoond
op het journaal), anderen doen het minder opvallend. Carnavalsstoet? Misschien
wel een beetje. Het is tenslotte een kleurrijk feest.
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homoseksualiteit en seks

Een moeilijk onderwerp… seks. Want wat een holebi onderscheidt van iemand die
hetero is, is seks. In het hoofd van de meeste mensen althans. Nochtans is er niet zo’n
groot verschil… Holebi’s vrijen zoals hetero’s, alleen doet een lesbienne dat met een
vrouw en een homo met een man. Ook holebi’s houden van knuffelen, aaien, stre-
len, kussen met de persoon waar ze verliefd op zijn. Is het zo eenvoudig? Nee, toch
niet.

Jeanine, moeder van Jan

Toen Jan me verteld had dat hij homo was, trok ik meteen naar mijn moeder. Zij had me
altijd bijgestaan in moeilijke momenten, ik dacht dat ik bij haar terechtkon. Maar haar
reactie was erg pijnlijk. “Bah, die vieze dingen, dat kan toch niet.” Vieze dingen noemde ze
het. Ik was gechoqueerd, maar het zette me ook aan tot nadenken. Wat was er vies? Onze Jan
was niet vies. Hij was altijd erg verzorgd, was bezig met zijn uiterlijk.
Ik besefte wel dat als mijn moeder het over ‘vieze dingen’ had, dat ze dan aan seks dacht. En
niet aan het feit dàt er seks was, maar aan de manier waarop het gebeurde.
Seks is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten met andere mensen. En zeker niet met
je eigen zoon. Ik bedoel, ik had Jan wel verteld over de bloemetjes en de bijtjes, maar verder
was het nooit gegaan. Om nu met hem te gaan praten over ‘hoe’ hij het nu deed vond ik erg
moeilijk. Ook al omdat ik me er schuldig over voelde dat ik daaraan dacht. Seks is immers
een intiem gebeuren. Niet iets dat je zo maar op tafel gooit.
Uiteindelijk heb ik er met Bob, onze andere zoon over gepraat. Eerst heel voorzichtig, maar
Bob had maar een half woord nodig. Hij moest eerst erg lachen. ‘Maar mama, vraag dat
toch gewoon aan onze Jan,’ zei hij. Hij vertelde me ook dat Jan op school vaak gepest werd.
Dat ze ‘kontneuker’ en ‘strontvlieg’ riepen. Ze dachten dus, net als ik overigens, dat homo’s
meestal anale seks hadden met elkaar.

Jan, zoon van Jeaninne

Ik was echt verbaasd toen mijn moeder het onderwerp ter sprake bracht. Over seks werd bij
ons thuis haast nooit gesproken. Maar ik vond het erg dapper van haar dat ze er toch over
begon. En ik voelde me helemaal niet opgelaten. Ik vertelde haar dat ik nog nooit anale seks
geprobeerd had en dat ook nog niet wilde. Misschien kwam het er wel eens van, maar dat
was zeker geen must. Ik vertelde ook dat er een heleboel vrienden van me er op dezelfde
manier over dachten. Maar dat er ook waren die het wel deden. Of die het al vanaf de eerste
keer hadden gedaan. En dat er nogal eens losse contacten waren. Achteraf moest ik toch even
bekomen van ons gesprek. Ik was heel even een beetje boos. Ik vroeg toch ook niet hoe zij het
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met papa deed? Maar ik begreep wel dat het gesprek nodig was geweest. En ik was blij dat
het gebeurd was.

Praten over seks is in de meeste gezinnen nog steeds een taboe. Een deel van het
aanvaardingsproces van ouders van homoseksuele kinderen, bestaat erin te aanvaar-
den dat de seksualiteit van hun kinderen niet gebeurt op de traditionele, voor de
maatschappij aanvaarde manier. Het is een onderwerp dat dus vaak uit de weg wordt
gegaan. Nochtans is het belangrijk dat de ouders ‘voorlichting’ krijgen, zodat de cli-
chés die rond de seksualiteitsbeleving van holebi’s hangen, doorbroken kunnen wor-
den.

Het is voor ouders vaak moeilijk om met hun holebi-kind afspraken te maken om-
trent seksualiteit. Omdat ze bang zijn dat ze op die manier hun kind misschien het
gevoel geven dat het gediscrimineerd wordt. Je hebt als ouders het recht om de gren-
zen aan te geven die gelden voor je kinderen, of ze nu hetero of holebi zijn. Een
holebikind wil immers op dezelfde manier behandeld worden als een heterokind.
Ouders vinden het misschien storend als hun kinderen tongzoenen op familiefeestjes.
Of erg innig met mekaar omgaan in de huiselijke kring. Ze hebben dan ook het recht
om van hun kinderen te vragen dat niet te doen, om te vragen dat ze het uiten van
hun gevoelens voor hun partner behouden voor een intiemer moment.
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aids

Aids staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome. Aids wordt veroorzaakt
door een virus, het hiv (Human Immune deficiency Virus.) Dit virus tast je afweer-
systeem aan zodat je lichaam zich niet meer tegen ziektes kan verweren. Iemand die
besmet is noemen we seropositief. De term aids is de verzamelnaam voor ziektes die
je na enkele jaren kan oplopen, wanneer het virus (hiv) je afweersysteem heeft ver-
zwakt. Vanaf de besmetting duurt het gemiddeld acht tot tien jaar voor de diagnose
‘aids’ wordt gesteld. Gedurende de periode dat het virus in je lichaam slaapt en je
seropositief bent, ben je niet ziek. Je kunt wel ondertussen anderen besmetten.
Het virus wordt niet alleen overgedragen via seksueel contact. Het kan ook via bloed-
transfusies of besmette injectienaalden (druggebruik) doorgegeven worden. Zwan-
gere vrouwen die seropositief zijn, hebben ook de kans dat hun kind besmet is.
Het virus wordt enkel overgedragen als bloed, sperma of vaginaal vocht van een
besmette persoon in de bloedbaan van een ander terechtkomt. Speeksel, zweet, tra-
nen, urine en ontlasting zijn ongevaarlijk. Iedereen kan met het virus besmet wor-
den. Doordat het hiv-virus sterker is verspreid onder homoseksuele mannen, den-
ken velen dat het een ‘homoziekte’ is. Aids kan nog steeds niet genezen worden.
Medicijnencocktails kunnen het virus in toom houden. Correct condoomgebruik
blijft de beste manier om besmetting met het hiv-virus te voorkomen.
Als je de cijfers bekijkt in de tabel, heb je inderdaad reden om ongerust te worden
over je homoseksuele zoon… Maar ook over je heteroseksuele kind… De cijfers van
geïnfecteerden met het hiv-virus blijven nog steeds stijgen. Ook bij jongeren.
Het is dan ook erg belangrijk je kind goed voor te lichten, of het nu hetero- of homo-
seksueel is. Als hij of zij veilig vrijt, is er immers geen gevaar. Uit onderzoek is geble-
ken dat homo’s die hun gevoelens niet aanvaarden, vaker onveilig vrijen en dus
meer risico lopen. Het is dus erg belangrijk met je holebikind te praten om tot een
open en vertrouwelijke relatie te komen waarin het zelfrespect en de zelfaanvaarding
van je kind kan groeien. Voor vragen over aids en hiv (of andere seksueel overdraag-
bare aandoeningen), kun je terecht op de SOA en Aidstelefoon (gegevens achterin).

België telde op 31 december 1998 12.137 geïnfecteerden.

Bij de geïnfecteerden vindt men bijna twee maal meer mannen dan vrouwen. Bij de man-

nen heeft 66,7% van de geïnfecteerden seksuele contacten gehad met een andere man.

Bij de vrouwen zijn geen gevallen van infectie bekend door lesbische seksuele overdracht.
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wat met de toekomst? aanvaarding en
discriminatie, ook in de wetgeving

Het verhaal van Irma, moeder van Jo

Toen Jo ons verteld had dat hij homo was, stortte een wereld voor ons in. Alles wat we al ooit
gehoord hadden over homo’s was negatief, gekleurd, vol clichés. En Jo was niet zo. Hij was
nog steeds onze zoon, een fijne jongen, dezelfde jongen als daarvoor. We waren bang. Bang
voor aids, bang dat Jo in slechte milieus zou terechtkomen, dat hij gediscrimineerd zou
worden, geen job zou vinden. Hij zou ongelukkig worden, dachten we, onze zoon had geen
toekomst meer…
Tot we meer zijn gaan praten met hem. We leerden zijn vrienden kennen en we ontdekten dat
Jo al met veel mensen gepraat had en dat hij overal werd aanvaard zoals hij was. Niet als
homo, maar gewoon als Jo. Zo zijn we stilaan tot andere inzichten gekomen. Er was immers
niets ernstigs aan de hand. Johan had geen ongeneeslijke ziekte, hij was niet gehandicapt, hij
had alle troeven in handen om een fijne toekomst op te bouwen…Wij waren het, die overal
problemen zagen waar er geen waren…

Dat een holebi het moeilijk kan hebben in de maatschappij is geen mythe.  Recent onder-

zoek wees uit dat 40 % van de Vlaamse holebi’s ervaring heeft met discriminatie op basis

van seksuele voorkeur.

Op school krijgen holebikinderen in 20% van de gevallen te maken met verbaal geweld,

6,6 % wordt gepest, 2,6% wordt fysiek bedreigd.

Op het werk krijgt één op vier holebi’s te maken met een vijandige houding van collega’s.

17,4 % van de mannen en 16 % van de vrouwen ondergaat fysiek of verbaal geweld.

Slechts 60% van de werkgevers die op de hoogte is van de geaardheid, reageert aan-

vaardend. 6% van de holebi’s werd ooit omwille van zijn of haar geaardheid ontslagen. 9,4

% van de mannen en 5,6 % van de vrouwen werd niet aangenomen omwille van de seksu-

ele voorkeur…

Toch tonen de cijfers aan dat holebi’s beter worden aanvaard in de samenleving. 56% van

de Vlaamse jongeren vindt homoseksualiteit altijd of meestal gerechtvaardigd. Algemeen

vindt 31% van de Vlaamse bevolking dat homoseksualiteit altijd of meestal gerechtvaar-

digd is, terwijl dat in 1981 slechts 8% was.
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Ouders hebben bepaalde verwachtingen over de toekomst van hun kind. Ze zien
hun kinderen al trouwen en kinderen krijgen. Ze hopen op het grootouderschap…
Als ze vernemen dat hun kind homoseksueel is, vallen ook die verwachtingen weg.
En in eerste instantie komen er geen andere verwachtingen in de plaats, tenzij
negatieve. Ouders denken aan discriminatie, aids, een ongelukkige zoon of
dochter. Niets bewijst echter dat holebi’s minder gelukkig zouden worden dan
hetero’s. Een holebi-kind kan ongelukkig worden als hij of zij niet aanvaard wordt.
Of als hij of zij zichzelf niet aanvaardt. De steun van de ouders, familie en vrienden
blijft dus erg belangrijk.

Hebben holebi’s dezelfde rechten als hetero’s? Nee, jammer genoeg niet. Er
worden door de regering wel stappen ondernomen om daar iets aan te doen. Zo
wordt momenteel gepraat over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor ho-
mo’s en lesbische vrouwen. In Nederland kan dat al. Misschien ook al in België,
wanneer jullie dit lezen.
En misschien is er ook al een antidiscriminatiewet, die achterstelling van holebi’s op
het werk bij sollicitaties etc. verbiedt.

Samenlevingscontract. Men kan als homoseksuele man of vrouw een samenlevings-
contract afsluiten met zijn partner. Een samenlevingscontract wordt afgesloten bij de
notaris. Daarin kunnen samenwonenden (dus niet alleen holebi’s!) afspraken maken
over hun bezittingen. Samenwonenden kunnen erin bepalen wat te doen met de
woning, de meubelen, bankrekeningen, volmachten enz. bij bijvoorbeeld een schei-
ding. Maar daarmee stopt het ook.

Erfenis en successierechten. Sinds kort geldt in Vlaanderen (niet in Brussel en
Wallonië) dat als de partner van een holebikoppel overlijdt, de andere partner maar
evenveel successierechten moet betalen als de partner van een gehuwd koppel. Maar,
als ze hun partner willen laten erven, moeten ze altijd een testament maken. Boven-
dien moeten ze al minstens één jaar officieel samenwonen als ze niet geregistreerd
zijn als samenlevend. Doen ze dat niet dan gaat alles naar de wettelijke erfgenamen.
Bovendien gaat een vastgelegd deel altijd naar de ouders of de kinderen, de zoge-
naamde ‘reservataire’ erfgenamen. In een testament kan dus alleen maar het be-
schikbaar deel worden toebedeeld aan de samenwonende partner. Bijvoorbeeld: twee
mannen kopen samen een huis, betalen dat ook braafjes af, leven 20 jaar gelukkig
samen. Eén van beide sterft. Dan kan slechts één vierde van de erfenis naar de over-
levende partner gaan, gesteld dat ze een testament hebben opgemaakt. De rest gaat
naar de ouders of de andere nog in leven zijnde familieleden.

Sociale zekerheid. De meeste discriminaties op het vlak van sociale zekerheid
vloeien voort uit het feit dat mannen- en vrouwenkoppels niet kunnen huwen.
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* Als een gehuwde werknemer na een arbeidsongeval of door een beroepsziekte
overlijdt, ontvangt de weduwe (of weduwnaar) een rente. Dat geldt niet voor
samenwonenden.

* Een gehuwde man krijgt bij zijn pensioen een verhoogde uitkering voor zijn
niet-werkende echtgenote. Niet zo voor samenwoners.

* Als een beroepsactieve partner overlijdt, ontvangt de gehuwde partner een
overlevingspensioen. In geval van echtscheiding bestaat er een pensioen ‘van de
uit de echt gescheiden persoon’ op basis van de loopbaan van de ex-
echtgeno(o)t(e). Samenwoners kunnen van deze regelingen geen gebruik maken.

* Holebi’s die samenwonen, worden echter wel als een ‘gezin’ beschouwd bij de
werkloosheidsuitkering, wat een verlaging van de uitkering tot gevolg heeft…

* Kinderbijslag: Een heteroseksueel samenwonersgezin met eigen kinderen wordt
op dezelfde manier behandeld als gehuwden. In een nieuw samengesteld gezin
worden de kinderen van de heteroseksueel samenwonende partners
gehergroepeerd net als bij een volgend huwelijk, met een hoger kindergeld als
resultaat. Bij homoseksuele samenwonende partners gebeurt zo’n hergroepering
sinds kort ook.

* Arbeidsrecht: De werkgever heeft geen verplichtingen inzake het toekennen van
sociaal verlof, hospitalisatieverzekeringen, levensverzekeringen. Arbeids-
voorwaarden voor gehuwden gelden niet voor holebikoppels.

Kinderen en adoptie. Al enkele honderden lesbiennekoppels in Vlaanderen kre-
gen samen een kind door kunstmatige inseminatie of via zelfinseminatie. De vrou-
welijke partner van de moeder heeft echter geen enkel recht in verband met het kind.
Als de wettelijke moeder overlijdt wordt het kind zelfs wees.
Adoptie door holebikoppels is tot nu toe niet mogelijk. Alleenstaanden kunnen dat
wel. Het wetsvoorstel rond de openstelling van het burgerlijk huwelijk, geeft holebi’s
niet dezelfde rechten als hetero’s. Holebi’s zouden wel mogen huwen, maar geen
kinderen adopteren.

Bijna één op vier Vlaamse holebi’s kocht samen met de partner een huis. Bijna evenveel

ondervraagden sloten een levensverzekering af ten voordele van de partner.

Ongeveer één op drie holebikoppels heeft een gemeenschappelijke rekening. Het gezins-

inkomen wordt in 60% van de gevallen gespreid tussen de twee partners.

Eén op vijf koppels heeft een regeling getroffen voor het geval de partner zou overlijden.

Eén op tien heeft zo’n regeling bij een eventuele scheiding.
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tips voor een coming-out, voor
jongeren en ouders

Voor een holebi ‘het’ vertelt aan zijn ouders, vloeit er vaak veel water naar de zee.
De meeste kinderen worden grootgebracht in een maatschappij en een omgeving
waar over homoseksualiteit niet gesproken wordt tenzij in ‘homomopjes’. Waar ho-
moseksualiteit wordt gezien als vies, gestoord, slecht of gewoon iets waar je eens
hartelijk om lacht. Waar homoseksualiteit iets is waar anderen mee te maken krijgen,
niet jijzelf. Ze weten dus dat als ze naar buiten komen met hun geaardheid, ze op een
grote muur van vooroordelen en taboes kunnen stuiten. Elk kind, zowel homo als
hetero wil liefst beantwoorden aan de verwachtingen van zijn of haar ouders. Maar
niet alleen dat is een reden om te zwijgen over de seksuele geaardheid. Zo is er
bijvoorbeeld de onzekerheid over zichzelf. De twijfel ‘ben ik wel echt homo’ die de
kop opsteekt.
Vaak is er ook een grote onwetendheid. Een jongere die seksuele verlangens heeft
naar iemand van hetzelfde geslacht, kent misschien geen andere homo’s of lesbien-
nes. Hij of zij weet vaak niet waar naar toe voor informatie.
Holebi-jongeren hebben weinig of geen rolmodellen. Ze kunnen zich dan ook moei-
lijk een beeld vormen van hun toekomst, hoe die eruit zal zien, of ze überhaupt wel
gelukkig kunnen worden. Door het taboe dat er nog steeds rust op homoseksualiteit,
schijnen een heleboel deuren voor hen gesloten te zijn. De angst om afgewezen te
worden is vaak erg groot.

Bieke, lesbienne, 37 jaar, vertelde het aan haar moeder toen ze 18 was.

Tips voor een coming-out? Daar hoef ik niet lang over na te denken. Zorg ervoor dat je goed
voorbereid bent. Kies het juiste moment. Een rustig moment. Zeg ook duidelijk dat je met je
ouders wil praten. Maak desnoods een afspraak. En zorg ervoor dat je nadien bij iemand
terechtkunt! Een goede vriend of vriendin die naar je verhaal wil luisteren.
Allemaal tips die ik mezelf zou geven als ik het opnieuw mocht doen…
Mijn broer is ook homoseksueel. Hij had ‘het’ een poos geleden al verteld, had mijn moeder
meegenomen naar een homobar, had er nogal opvallend zitten zoenen met zijn vriend. Mijn
moeder was toen (uiteraard) in shock. Ik heb haar diezelfde avond opgevangen. Tot laat in de
nacht met haar gepraat, op haar ingepraat, haar proberen te troosten.
Ze zat met een heleboel angsten. Om de toekomst van mijn broer, aids. Ze vroeg zich ook af
wat ze verkeerd had gedaan in de opvoeding. Ik bezwoer haar dat zij zich niets te verwijten
had, legde haar uit, of probeerde alleszins uit te leggen wat homoseksualiteit betekent. Enfin,
ik hield een pleidooi voor mijn broer enerzijds, anderzijds deed ik mijn uiterste best om mijn
moeder een stevige schouder aan te bieden.
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Maar ik zweeg over mezelf. Ze had het immers al moeilijk genoeg, vond ik.
Maar de spanning diep in mij groeide uit tot een laaiend vuur. Ik stond op springen.
Twee dagen later kwam ik thuis van school. Mijn moeder zat aardappelen te schillen. Mijn
vader was niet thuis. Jezus, als ik daaraan terugdenk. Elk detail van dat moment zit nog
steeds in mijn geheugen gegrift.
Mijn moeder sprak me aan over mijn broer. Ze wilde weten hoe lang ik het al wist. En toen
zei ik het. Ik smeet het gewoon tussen de aardappelschillen. ‘Weet je, wat Rob heeft, dat is bij
mij ook zo. Ik heb dat ook.’ Alsof het over een virus, een ziekte ging.
Mijn moeder ging door met aardappelen schillen. Die stilte die er tussen ons hing… afschu-
welijk. Het leek wel uren te duren.
Toen zei ze: ‘Nu? Zo ineens?’
Door de spanning van het moment, doordat ik eigenlijk helemaal niet voorbereid was,
stotterde ik zomaar wat. ‘Nee, ik weet het al een poosje.’
Mijn moeder mompelde iets over ‘de nieuwste rage’, stond op en begon aan het avondeten. Ik
pakte mijn boekentas en liep naar mijn kamer. Dat was het.
Er is nadien nooit meer over gepraat. Noch met mijn moeder, noch met mijn vader. Daar heb
ik nog altijd spijt van. Ik had me beter kunnen voorbereiden. Informatie kunnen zoeken,
folders, boeken, ik weet niet wat. Deskundige informatie die een duidelijk beeld kon geven
aan mijn ouders van homoseksualiteit en alles wat er mee te maken heeft. Ik had er nadien
nog eens kunnen over beginnen of zo…
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tips v oor een coming-out v oor holebi-jong eren

* Praat met je ouders als je zelf stevig in je schoenen staat, als je zeker bent van jezelf.

Je ouders krijgen misschien een heuse schok te verwerken. Er kunnen heftige emo-

ties loskomen. Op dat moment moet jij het hoofd koel kunnen houden.

* Maak een afspraak met een goede vriend of vriendin, met je broer of zus of een ander

familielid waar je na het gesprek terecht kunt. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar het

kan wel eens voorkomen dat een ouder zeer heftig reageert. In dat geval moet je

ergens naartoe kunnen. Valt het gesprek positief uit, dan heb je nadien toch ook ie-

mand nodig om zelf stoom af te laten.

* Als je kiest voor een gesprek, zoek dan een rustige omgeving. Geen druk café of een

rumoerig restaurant. Zorg ervoor dat het een plek is waar je ouders hun emoties kun-

nen uiten.

* Je kunt misschien het gesprek een beetje voorbereiden. Er bestaan degelijke brochu-

res zoals deze, die speciaal voor ouders werden geschreven. Je kan ze aan hen

bezorgen of ze bij de hand houden om hen te geven tijdens of na het gesprek.

* Je kunt een krantenartikel of een televisie-item aanhalen om erover te beginnen. Ho-

moseksualiteit als ‘algemeen’ onderwerp bespreken. Zo hoor je hoe je ouders er te-

genover staan. Dan weet je of je het meteen kunt vertellen. Staan ze niet erg gunstig

tegenover homoseksualiteit, dan kun je misschien nog even wachten met je coming-

out en intussen proberen de vooroordelen die je ouders hebben te weerleggen of uit

de weg te ruimen.

* Verwacht geen staande ovatie of een ‘hoera’. Net zoals jij moeten je ouders deze

nieuwe situatie verwerken. Geef hen daarvoor de tijd. Maak desnoods een afspraak

om er nog eens over te praten. Spreek meteen een moment af.

* Misschien vragen je ouders om er met niemand over te praten. Beloof dat niet of

spreek een periode af waarin je nog even zwijgt. Geef aan hoe belangrijk het voor jou

is om erover te kunnen praten.

* Maak ook duidelijk aan je ouders dat dit geen bevlieging is, dat je niet in de war bent.

Geef aan dat je er al een hele tijd mee zit en erover hebt nagedacht.

* Hou geen informatie achter voor je ouders. Vertel hen hoe je leven eruit ziet, waar je

uitgaat, enz. Probeer open te praten over seksualiteit. Wees zo duidelijk en concreet

mogelijk.

* Praat het liefst met beide ouders samen of kort na elkaar met elk apart. Laat de een het

ook met de ander bespreken. Belast de ene ouder niet met een geheim dat hij of zij

niet mag delen met de partner.

* Probeer je ouders in contact te brengen met andere ouders van een holebikind die het

al langer weten en er goed mee om kunnen. Voor ouders doet het goed om er met

anderen over te praten. Verwijs hen bijvoorbeeld door naar een Werkgroep van Ouders

van Holebi’s. Adressen vind je achterin deze brochure.
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tips v oor een coming-out v oor ouder s

* Gun jezelf de tijd om het nieuws te verwerken. Je kind heeft al een lange weg achter

de rug waarin hij of zij gevochten heeft met zichzelf, gezocht heeft naar zijn identiteit.

Hij of zij zal vast wel begrijpen dat zijn of haar ouders ook tijd nodig hebben om eraan

te wennen en het te verwerken.

* Informeer jezelf over homoseksualiteit. Veel vooroordelen, onbegrip, vragen en onze-

kerheden vloeien voort uit een gebrek aan informatie.

* Zoek iemand waarmee je kan praten. Familie of vrienden, of ouders die in een gelijk-

aardige situatie zitten. Kunnen praten, het ‘eens kunnen zeggen’; gelijkenissen vinden

bij anderen kan ervoor zorgen dat je de dingen duidelijker ziet. Vraag aan je kind of hij

of zij adressen kent van mensen die in jouw geval verkeren. Er bestaan, verspreid

over Vlaanderen, verschillende werkgroepen voor ouders van holebikinderen. Ze bie-

den een luisterend oor en zitten allemaal in dezelfde situatie als jij.

* Zoek contact met mensen die je waardeert en die ook homo, lesbienne of biseksueel

zijn.

* Behandel je homoseksuele zoon of lesbische dochter zoals je andere kinderen.

* Probeer zo open mogelijk te praten met je kinderen. Stel hen vragen, ook over seksua-

liteit als je dat belangrijk vindt. Hoe duidelijker het beeld van homoseksualiteit voor je

wordt, hoe minder beangstigend en vreemd het allemaal zal lijken.

* Vraag niet aan je kind om zijn geaardheid geheim te houden, bijvoorbeeld tegen de

rest van de familie. Je kan hem of haar wel vragen je een beetje tijd te gunnen om het

nieuws te laten bezinken.
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Julien, vader van Nicky

…Als je andere ouders hoort praten, dan zie je dat je niet alleen staat, dat je
allemaal dezelfde vragen hebt en dat er op al deze vragen een antwoord is…

Moeder van Sven

…Toevallig las ik toen een artikel in ‘Raak’ over twee vrouwen die een werkgroep
voor ouders van homo’s hadden opgericht. Na lang aarzelen heb ik telefonisch contact
opgenomen. Het gesprek verliep vrij vlot en ik werd uitgenodigd op de vergadering,
elke eerste woensdag van de maand.
Met lood in de schoenen ben ik samen met mijn man naar de vergadering gegaan.
Het was wel even wennen, het eerste contact met al die vreemde mensen, maar de
hartelijkheid waarmee we in de groep opgenomen werden was enorm, de angst vlug
vergeten… Ze hebben me al een heel stuk verder geholpen in het verwerken en het
leren omgaan met homo’s in het algemeen en in het bijzonder met mijn zoon, waar ik
toch fier op ben…

(Twee getuigenissen van ouders, uit de brochure ‘Geen punt, veel vraagte-
kens’, uitgegeven en verkrijgbaar bij de Werkgroep Ouders van Homo’s en
Lesbiennes uit Gent.)

Adressen van werkgroepen voor ouders van holebi’s vind je achteraan in
deze brochure.
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gehuwde holebi’s

Veel holebi’s gaan de confrontatie met de maatschappij uit de weg. Ze zijn bang
geïsoleerd te raken, niet aanvaard te worden. Sommigen blijven alleenstaand en be-
weren nog geen ‘ideale’ partner gevonden te hebben. Anderen vertellen aan vrien-
den of kennissen over een denkbeeldige vriend of vriendin. En vaak wordt er ook
‘gewoon’ getrouwd.
Holebi’s trouwen niet altijd om te ontsnappen aan de mogelijke discriminatie. Soms
is het ook zo dat iemand al getrouwd was, voor hij of zij besefte homo, lesbisch of
biseksueel te zijn. De groep van gehuwde holebi’s is groot. Nog groter dan de cijfers
uitwijzen, want veel gehuwde holebi’s komen nog steeds niet naar buiten met hun
geaardheid. Ze hebben een gezin gesticht, leven in het door de maatschappij goedge-
keurde stramien. Als ze nu naar buiten zouden komen met hun seksuele geaardheid
zijn er weer zoveel meer factoren, drempels die overwonnen moeten worden.
Er is in de eerste plaats de echtgeno(o)t(e), die al jaren in onwetendheid leeft. Er zijn
de kinderen. De schoonouders en natuurlijk de eigen ouders en familie. Daarbij
komt nog de vriendenkring, de kennissenkring, collega’s, de buurt… Kinderen en
ouders van de gehuwde holebi krijgen opeens een heel ander beeld te zien van hun
ouder of kind, dan ze voordien voor ogen hadden. Die plotselinge ommekeer kan
een grote crisis teweegbrengen.
De gehuwde holebi gaat door de verschillende stadia, net zoals de niet-gehuwde
holebi. Het aanvoelen van een ‘anders’ zijn, het kunnen benoemen ervan, het weg-
duwen, negeren en uiteindelijk het aanvaarden. Maar door de frustratie van het ja-
renlange onderdrukken van zijn of haar gevoelens kan het zijn dat de gehuwde holebi
heftiger reageert dan zijn niet-gehuwde ‘collega’-holebi. Vaak zien we dan dat het
gedrag van de gehuwde holebi na zijn coming-out erg kan veranderen. Hij of zij
heeft immers het gevoel dat hij of zij een heel stuk van zijn leven niet ten volle
geleefd heeft. Daardoor gaat hij of zij misschien overreageren, meer nog dan andere
holebi’s op zoek gaan naar holebi-milieus, zich extreem manifesteren als homo of
lesbisch, een soort nieuwe puberfase doormaken. Dat is een fase die meestal van
voorbijgaande aard is. En die soms ook helemaal achterwege blijft. Iedereen rea-

Minstens 10 % van de mannelijke holebi’s is ooit getrouwd geweest. Bij de vrouwen is dat

méér dan 16 %. Problemen rond scheiding en hoederecht drukken vaak zwaar op de

relatie.
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geert immers anders, naar gelang karakter en omstandigheden.
Sommige gehuwde holebi’s komen nooit naar buiten met hun seksuele geaardheid.
Het komt voor dat iemand toch contacten zoekt met andere holebi’s maar zonder
medeweten van familie of gezin.
Er bestaan in Vlaanderen verschillende werkgroepen waar je als gehuwde holebi of
als partner van een gehuwde holebi kan praten met andere gehuwde holebi’s. De
adressen kan je bekomen via de Holebifoon (09/238.26.26).

Martina, was 20 jaar gehuwd, heeft drie kinderen, leeft sinds twee jaar samen met
een vrouw

Alles begon toen ik een cursus schilderen ging volgen. Ik leerde er Mia kennen en het was
liefde op het eerste gezicht. Niet dat ik dat van het begin zo kon benoemen. Mia en ik, we
hadden dezelfde interesses, we dachten over veel dingen hetzelfde, het klikte gewoon tussen ons.
Ik merkte dat ik vaak aan haar dacht als ik thuis was, ik wilde eigenlijk op de duur altijd
bij haar zijn. We hingen uren aan de telefoon. Ik zocht ook meer en meer redenen om met
haar op stap te gaan. Een avondje naar de bioscoop, een theaterstuk, zelfs gaan winkelen was
een goede reden, hoewel ik eigenlijk een hekel heb aan winkelen.
De relatie die ik had met mijn man was niet slecht. We kenden elkaar al van op school, we
zijn eigenlijk allebei elkaar eerste lief. Mijn man en ik hebben alles altijd goed kunnen
regelen, we waren het eens over de opvoeding van de kinderen, we hadden elk onze eigen
hobby’s, we waren het ideale gezinnetje… Op een avond, na een bioscoopavondje, zakten Mia
en ik een beetje door. We dronken allebei een ietsje te veel en toen ik Mia thuis afzette, kusten
we elkaar. Die eerste kus. Wham! Ik stond in vuur en vlam. Toen ik thuiskwam, sliep mijn
man al, gelukkig. Ik was vreselijk overstuur. Ik voelde me schuldig en tegelijk ook erg
opgelucht. Ik voelde ook, na al die jaren pas, wat passie nu echt was. Dat had ik met mijn
man nooit beleefd… Ons seksleven was niet zo geweldig. Ik wist dat wel, maar ik dacht dat
het zo hoorde. Ik had ook veel minder vaak zin in vrijen dan hij.
Ik dacht terug aan de vurige verliefdheid die ik gevoeld had, voor mijn geschiedenislerares.
(Had ik toen afgedaan als puberaal gedrag). Ik dacht aan de meisjes waarmee ik optrok in
mijn jeugd, aan mijn nicht waarmee ik als kind doktertje speelde… Ik dacht ook terug aan
al die jaren dat ik het gevoel had iets te missen, maar ik wist niet wat. Het leek of ik al die
herinneringen ergens veilig had opgeborgen, lang geleden en nu was er blijkbaar een deur
opengegaan die al die herinneringen weer toeliet. Ik heb lang getwijfeld. Ik dacht aan de
kinderen, ze zouden het niet aankunnen dacht ik, ze zouden het er zo moeilijk mee hebben. Ik
dacht aan mijn ouders, conservatief, katholiek…Onze vrienden, mijn schoonouders.
Uiteindelijk heb ik gepraat met mijn man. Het was een afschuwelijke schok voor hem. Dàt
had hij totaal niet verwacht. We hebben gepraat en gepraat, ik heb overwogen ‘gewoon’ voort
te leven, Mia uit mijn hoofd te zetten. Ik deed het af als een ‘midlifecrisis’. Ik kon mijn
kinderen, mijn ouders, niemand nog recht in de ogen kijken… God, dat was een vreselijke
tijd…
Ik kon er niet omheen. Ik kon het niet stoppen. Ik wilde het niet stoppen. Ik had eindelijk
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geproefd van iets dat zo sterk was dat ik het niet weer achter die deur in mijn hoofd wilde
wegstoppen. Ik heb een paar vrienden verloren, sinds mijn coming-out…
Mijn ouders hebben verbazingwekkend goed gereageerd. Ik heb hen in contact gebracht met
een werkgroep voor ouders van holebi’s. Ik denk dat hen dat veel steun geeft. Ik merk ook dat
ze directer zijn geworden, naar mij toe. Ze durven me vragen te stellen over mijn lesbisch-zijn.
Mijn leven ziet er nu helemaal anders uit. Mia en ik wonen samen, de kinderen wonen bij
ons. De jongste heeft het er erg moeilijk mee, de andere twee hebben het aanvaard.
Met mijn man heb ik nog steeds een goed contact. Hij heeft een nieuwe vriendin en eigenlijk
is hij nu gelukkiger dan vroeger, tijdens ons huwelijk.
Ondanks al de moeilijkheden ben ik blij dat ik de stap gezet heb. Het lijkt alsof ik nu pas ten
volle leef en geniet van mijn leven, van de liefde. Ik heb mezelf gevonden. Een mooier cadeau
bestaat er niet…
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kinderen van gehuwde holebi’s

Kinderen van gehuwde holebi’s. Hoe gaan ze ermee om? Ook voor hen is de situatie
immers zeer ingrijpend. Hun vader of moeder voert een strijd om in balans te ko-
men en de kinderen vragen zich af of ze zich daar nu wel of niet in moeten laten
horen. Ze kunnen zelfs zitten met de vraag of homoseksualiteit erfelijk is en daar-
door in een nog grotere onzekerheid raken.
Belangrijk, ook hier weer, is praten. Kinderen hebben een basis nodig, een zeker-
heid. Als ze duidelijke antwoorden krijgen op hun vragen, hoeven ze zichzelf en hun
ouder niet in twijfel te trekken. Ook de kinderen van holebi’s hebben tijd nodig om
de homoseksualiteit van hun ouder te begrijpen en te aanvaarden. De liefde, de
genegenheid en de steun die ze van hun ouder krijgen verandert immers niet. En dat
blijft nog altijd het belangrijkste.

Mariane, 36 jaar – 2 kinderen: Charlotte(6) – Tim(9)

Ik was 10 jaar toen de huidige vriend van mijn vader, Rik, voor de eerste keer meekwam
naar huis. Onze gezinssituatie zou van dan af enorm veranderen. Vooraf beleefden mijn twee
zussen en ikzelf ettelijke ruzies tussen moeder en vader. Vanaf het bekendmaken van het homo
zijn van onze vader, is het er voor de kinderen alleen maar beter op geworden. Ikzelf was nog
te klein om me goed te realiseren wat er nu echt aan de hand was. Ik kende het begrip
homofiel amper en onderging daardoor het samenwonen met Rik heel vlot. Gelukkig had
moeder ook snel een vriend, Aimé. Het was leuk voor ons om twee verliefde ouders te hebben.
De omgeving reageerde verbaasd natuurlijk. We kregen commentaar van vrienden, familie en
buren. Maar onze ouders waren sterk, we hadden een perfect voorbeeld hoe we best reageer-
den. Doordat onze ouders naast elkaar gingen wonen, hebben we nooit iemand moeten
missen. Het was niet eenvoudig en vraagt enorm veel goede wil van iedereen om dit aan te
kunnen. ‘Verdraagzaamheid’ staat bovenaan in ons familiewoordenboek.
De familieband is met de jaren sterker geworden. Er ontstaan de gekste situaties die veel
mensen nooit zullen snappen. Moeder gaat winkelen met Rik, de vriend van vader. Rik doet
soms de was van Aimé, de vriend van moeder. Eigenlijk meer dan 20 jaar gescheiden en ze
zijn soms samen op bezoek bij ons. Alles kan en het is voor ons allemaal heel leuk.
Ik ben blij dat mijn vader zijn homoseksualiteit heeft bekend gemaakt en dat mijn moeder
aanvaard heeft er op deze manier mee te leven. Nu probeer ik mijn vader en Rik een beetje te
helpen in hun gevecht om homoseksualiteit beter bekend en aanvaard te maken.

(Uit: ‘Geen punt, veel vraagtekens’ brochure met getuigenissen, uitgegeven door
Werkgroep Ouders Gent en Ontmoetingsgroep Gehuwde homo’s en lesbiennes +
partners)
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hoe ga je ermee om
binnen het gezin en de familie?

Als een kind zich ‘out’ binnen het gezin, verwacht het echt geen staande ovatie. De
homoseksuele jongere heeft behoefte aan steun op dat moment. Steun, begrip en
respect. Niet alleen van zijn ouders maar ook van zijn boers of zussen. Het is dus erg
belangrijk dat iedereen in het gezin betrokken wordt bij de coming-out en dat er
voldoende openheid heerst. De holebi-jongere wil net zo behandeld worden al zijn
broers of zussen. Hij of zij wil respect en aanvaarding van zijn of haar persoonlijk-
heid. Een kind met een andere geaardheid heeft geen andere regels nodig dan een
heterokind. De vriend van de homojongere of de vriendin van de lesbische dochter
kan net zo goed in het gezin uitgenodigd worden als de vriend of vriendin van een
heterokind. Misschien is het moeilijk in het begin om als ouder te zien hoe je zoon
zoent met een andere jongen. En ook broer of zus vindt het misschien raar om zijn of
haar zus met een meisje te zien. Ook dat moet bespreekbaar zijn in het gezin. Als een
holebi-jongere respect krijgt van zijn ouders, broers of zussen, zal hij of zij ook res-
pect kunnen opbrengen voor de andere leden van het gezin.

Dirk, halfbroer van Leen

Mijn vader hertrouwde toen ik veertien was. Leen, de dochter van mijn stiefmoeder was toen
vijftien. Ze viel wel mee, als halfzus. Ik had nooit een zus gehad en Leen was een vlotte meid.
Een beetje vrijgevochten. Ten minste, meer vrijgevochten dan ik. Mijn vader is een vrij
serieuze piet. Regels, opvoeding, goede manieren, die hele resem, da’s allemaal erg belangrijk
voor hem. Hij kreeg het dan ook niet makkelijk met Leen. Niet dat ze ongemanierd was of zo.
Ze was gewoon… anders dan ik. Ze was geen braaf kind dat netjes in het rijtje liep zoals
ik…
Het botste wel eens tussen mijn vader en mijn stiefmoeder. Dan verweet mijn vader haar dat
ze Leen te veel toeliet, te laat liet thuiskomen, niet in de gaten had dat Leen al wel eens
dronk. Mijn stiefmoeder blies zijn bezwaren altijd weg. Leen zou niet in zeven sloten tegelijk
lopen. Ze was een verantwoordelijk meisje. Ze was jong. Ze mocht toch genieten van haar

In minstens 10 % van de gevallen zijn ouders, broers of zussen niet op de hoogte van de

homoseksualiteit van hun kind, broer of zus.
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jeugd. Dat soort dingen. Maar echte drama’s kwamen er niet van.
Op een dag barste de bom. Ik had het eerst niet in de gaten. Mijn stiefmoeder en Leen waren
stiller dan anders, dat zag ik wel. Maar ik dacht dat het iets onder vrouwen was. Maar toen
bleek dus dat Leen lesbisch was. Mijn stiefmoeder vertelde het gewoon aan de ontbijttafel,
waar ik bij zat. Mijn vader stikte bijna in zijn cornflakes…
Hij wilde me wegsturen, maar mijn stiefmoeder hield me tegen. Ze pakte me vast en keek me
recht in mijn ogen en zei ongeveer het volgende: “Ik hoop dat je Leen niet zal laten vallen nu.
Ze heeft het erg moeilijk. Ze zal onze steun hard nodig hebben.”
Mijn vader ontplofte. Begon te roepen dat het aan de opvoeding lag, dat Leen een slecht
vaderbeeld had gehad, dat ze teveel ruimte had gekregen, dat ze naar een psychiater moest…
Oké, ik zei het al, ik was een braaf jongetje dat netjes naar papa luisterde. Vanaf die dag
sprak ik niet meer met Leen. Ook mijn stiefmoeder negeerde ik zoveel mogelijk.
Ik schaamde me trouwens dood op school. Leen en ik liepen op hetzelfde atheneum en ze
maakte er geen geheim meer van. Ze deed zelfs een openlijke coming-out in de godsdienstles.
Ik ging bijna door de grond toen ze het me kwamen vertellen… En iedereen maar vragen aan
me stellen. Ik zweeg of zei dat het mijn zaak niet was. Klaar.
De koude oorlog heeft eigenlijk nog vrij lang geduurd.
Tot mijn stiefmoeder mijn vader vertelde dat ze wilde scheiden… Ze wilde niet langer
samenleven met een man die haar dochter niet kon aanvaarden. Een heel drama, ik denk er
liever niet aan terug.
Nou ja, diezelfde nacht betrapte ik Leen toen ze met een rugzak wilde wegglippen. Ik zag
haar daar staan in die donkere hal, met gebogen schouders, tranen in de ogen. Er lag al een
brief op het sleutelkastje naast de voordeur. Bang leek ze ook, dat ik mijn vader zou roepen
waarschijnlijk. Of haar moeder. Het was zo’n vreemde situatie…We stonden daar maar
naar elkaar te kijken. Zoveel gedachten schoten door mijn hoofd. Ik had medelijden met haar
en ik wilde haar zeggen dat ze niet mocht weglopen en ik voelde me tegelijk ook een ongeloof-
lijke klootzak. Ik denk dat ik daar in de koude gang pas besefte dat Leen gewoon Leen was,
een meisje als ieder ander, of ze nu lesbisch was of niet. Ik was de eerste die terug bewoog. Ik
wenkte haar mijn kamer in. Daar hebben we gepraat. Voor de eerste keer eigenlijk hadden we
een goed gesprek. En we kenden elkaar toen toch al een paar jaar.
Leen wilde niet dat haar moeder ongelukkig werd door haar, ze had het drama van die
avond immers ook meegemaakt en ze voelde zich verantwoordelijk voor de breuk.
Sommige dingen kun je misschien beter voor jezelf houden. Wat er die nacht allemaal is
gezegd en zo, dat is tussen mij en Leen.
Leen bleef. De rugzak verdween de kast in.
Ik heb die ochtend met mijn vader gepraat. En Leen met haar moeder. En toen zijn we samen
gaan zitten (hadden Leen en ik zo afgesproken). En dan is er ontzettend veel gepraat. Poeh,
mijn oren tuiten er nog van. Je reinste soap is het geworden. Mijn vader die zich verontschul-
digde en Leens moeder die huilde en zei dat ze mijn vader niet kan missen en toen Leen die
ook een potje huilde en haar gevoelens even op tafel smeet en ik die probeerde iedereen zo’n
beetje kalm te houden en iedereen aan het woord te laten en zo.
Ze zijn nog steeds bij elkaar, mijn vader en mijn stiefmoeder. Ze gaan samen naar een
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werkgroep voor ouders met een holebikind.
Mijn vader is veranderd. Hij praat meer met ons. Met Leen en mij, bedoel ik dan. Hij praat
tegen ons, met ons, alsof we gelijken zijn. Hij praat ook over gevoelens. Dat was in het begin
erg onwennig voor me…
Leen is nog altijd gewoon een vlotte meid. Dat ze nu een lief heeft, verandert er niet veel aan.
Dat hele drama, ‘the black season’ noem ik het wel eens, heeft heel wat losgemaakt bij ons,
heeft ons allemaal een beetje veranderd. En daar is niets mis mee, vind ik. Integendeel.

Als de ergste schok overwonnen is en het gezin stilaan zijn gewone leven weer heeft
opgenomen, komt het moment dat de mensen buiten het gezin op de hoogte moeten
worden gebracht. Vaak gebeurt dat automatisch. Als ouders eenmaal aanvaard heb-
ben dat hun kind homoseksueel is, kunnen ze er gemakkelijker over praten met
anderen. Met vrienden, met hun broers en zussen, met hun ouders.
Ook binnen de familie moet het holebikind een plaats krijgen. Net zoals de hetero-
partners worden meegevraagd naar een familiefeest, moet het ook normaal zijn dat
de partner van een holebi welkom is. Belangrijk is ook hier weer dat er respect wordt
opgebracht van beide kanten. Zo is het niet slecht om de familie of de vrienden die
een feest geven voordien eerst in te lichten over de situatie. Zo krijgen deze mensen
de kans om het nieuws even te verwerken.
Als het holebikind wordt doodgezwegen in de familie, alsof het niet meer bestaat, is
het belangrijk dat de ouders zelf erover beginnen te praten. Meestal is het zo dat
anderen het moeilijk hebben om er zelf over te beginnen omdat ze zich onwennig
voelen met de situatie.
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ouders op het werk

Jos, arbeider, vader van Riske

Toen ik vernam dat mijn dochter lesbisch was, schrok ik niet eens zo erg. Riske stelde ons
vaak vragen in de zin van ‘Als ik nu met een meisje zou vrijen, wat zouden jullie daar dan
van vinden?’ We hebben haar altijd geantwoord dat dat iets was waar zij over moest
beslissen en dat we haar er niet minder graag om zouden zien. Wat zeg je anders tegen je
kind? Toen ze het ons op een avond dan vertelde - ze zat de hele tijd te trillen van de zenuwen
- had ik eigenlijk eerder medelijden met haar, dan dat ik erbij stilstond dat ze lesbisch was.
Mijn dochter is niet op haar mondje gevallen, ze kan goed voor zichzelf zorgen, maar die
avond was ze weer even een klein bang meisje. Mijn vrouw en ik zeiden haar dus wat ze
wilde horen; dat we haar graag zagen en als ze maar gelukkig was, dat dat het belangrijkste
was voor ons. En dat meende ik ook. En dat meen ik nog. Ik stond er niet echt bij stil wat de
gevolgen eigenlijk zouden zijn.
Toen ik de volgende dag op het werk kwam, deed ik of er niets aan de hand was. Er was ook
niet echt iets aan de hand, toch? Maar toen er weer eens een paar moppen over homo’s door
de lucht vlogen, merkte ik dat ik niet meer meeging in dat soort humor. Want elke keer zag ik
dan weer ons Riske voor me, met dat bange snuitje. En toen besefte ik pas hoe moeilijk mijn
kind het zou krijgen. Hoe moeilijk het voor mij was, heb ik pas later beseft. Ik durfde tegen
de werkmakkers immers niks te zeggen. Hoe begin je daar ook over? Maar na een paar
maanden, we hadden toen ook al Riskes vriendin leren kennen, werd het me op een dag
teveel. Na een zoveelste vuile mop, vloog ik uit tegen één van mijn beste makkers. Hij
reageerde er niet echt op en de anderen wezen eens met hun vinger naar hun hoofd en zeiden
iets in de zin van ‘Wat krijgt die?’ ’s Middags is Laurent, mijn makker, dan bij mij komen
zitten en hij vroeg me wat er aan de hand was. Toen heb ik het hem verteld, van ons Riske. Ik
voelde meteen hoe Riske zich gevoeld moest hebben. Stom toch, alsof het iets schandalig was.
Laurent reageerde heel tof. Hij zei dat hij nu wel begreep waarom ik zo was uitgevlogen en
dat het vast niet gemakkelijk was voor mij, maar ook niet voor Riske.
Stilaan is het nieuws de firma rondgegaan van Jos en zijn lesbische dochter… Maar iedereen
was echt begripvol, de moppen stopten ook. En nu kunnen we er zelfs grapjes over maken
zonder dat ze pijnlijk zijn. Zoals de makkers vertellen over hun zoon zijn lief of hun dochter
die een slecht rapport heeft of zoiets, zo kan ik ook gewoon vertellen over ons Riske en haar
vriendin. Vorige week heb ik zelfs nog een foto van die twee meegenomen om te laten zien. En
Laurent zei: ‘Gelukzak! Gij krijgt er zo’n knappe schoondochter bij.’

Als een dochter of zoon thuis vertelt dat hij of zij homo of lesbisch is, verandert er
heel wat. Niet alleen de zoon of dochter komt naar buiten met zijn/haar homosek-
sualiteit, maar ook de ouders komen tot een moment waarop ze zich moeten gaan
‘outen’. Het moment waarop ze aan collega’s gaan vertellen dat hun kind homosek-
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sueel is, is niet altijd een gemakkelijk moment…
Op het werk wordt vaak gepraat over de kinderen. Ook de ouders van holebikinderen
willen graag over hun kinderen praten, maar aangezien homoseksualiteit nog altijd
een moeilijk bespreekbaar onderwerp is, gaan ze dat onderwerp vaak uit de weg.
Nochtans is het belangrijk over hen te kunnen praten, net zoals over elk ander kind.
Als andere mensen je holebikind doodzwijgen, begin er dan zelf over te praten. Voor
de ouder is het belangrijk zichzelf niet sociaal buiten te sluiten. En als collega’s mer-
ken dat een ouder openlijk en zonder gêne kan praten over zijn homoseksuele kind,
wordt de aanvaarding van de holebi’s in het algemeen weer een stapje vooruit gehol-
pen.
Als de holebi-jongere merkt dat zijn of haar vader of moeder er geen punt van maakt,
wordt hij of zij weer eens bevestigd in zijn of haar eigenwaarde.
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homoseksualiteit en religie

Hoe staan de verschillende godsdiensten tegenover homoseksualiteit? Wat doe je als
gelovige ouder als je kind je komt vertellen dat hij of zij homo of lesbisch is? En wat
als je zelf gelovig bent én homo? Kan dat? Mag het van de kerk? Of van de kerke-
lijke moraal?
De meeste wereldgodsdiensten zoals de islam, de joodse godsdienst, de rooms-ka-
tholieke kerk staan negatief tegenover homoseksualiteit en keuren het in principe af.
Maar er zijn nuances in elke godsdienst of geloofsleer.

Nidal, 27 jaar

Ik heb lang geworsteld met mijn homo zijn. Ik wist dat als ik ermee naar buiten zou komen
mijn familie me eruit zou zetten. Niet omdat ze niet meer van me zouden houden… Het kàn
gewoon niet, homo zijn en moslim. Ik heb lang getwijfeld of ik toch niet zou huwen. Een
gewoon leven leiden, zoals het hoort. Ik kon het uiteindelijk niet. Ik zou er in de eerste plaats
al een vrouw ongelukkig door maken. En mezelf. Niet dat ik nu zo gelukkig ben. Maar ik
kan wel mezelf zijn. Los van alle pijnlijke consequenties. Mijn familie heeft geen contact meer
met me. Officieel. Soms hebben we stiekeme ontmoetingen. Een telefoontje.
Ik heb een lieve vriend, Bart, waarmee ik verder wil. Hij is een grote steun voor me. Hij
begrijpt de islammentaliteit niet helemaal, maar hij probeert het wel.

Voor moslim-holebi’s én hun ouders zijn er werkgroepen in Vlaanderen opgericht.
Iedereen kan er terecht met vragen over zijn/haar geloofsovertuiging. Kelmabel is
een vereniging voor holebi’s uit Magreblanden. Ook vrienden en familie zijn er wel-
kom. Voor adressen: bel Holebifoon (09/238.26.26).
Sinds mei 2001 is er ook een hulplijn opgericht voor Turken en Marokkanen, de
Medetfoon. ‘Medet’ is Arabisch voor ‘bijstand’. De Medetfoon is een soort Tele-
Onthaal voor allochtonen. De lijn wordt bemand door Turkse en Marokkaanse vrij-
willigers die de bellers in hun eigen taal te woord staan. De Medetfoon is bereikbaar
op 070/22.33.55.
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jodendom

Orthodoxe Joden beschouwen homoseksualiteit als iets gruwelijks, iets afschuwwekkend

dat streng verboden is door de Thora.

Conservatieve Joden stemden in 1990 om leden van alle seksuele oriëntaties toe te laten,

om homoseksueel gedrag (bij volwassenen!) uit de strafwet te halen en om wetten te

stemmen die holebi’s beschermen tegen discriminatie.

Hervormingsgezinde Joden hebben op een conferentie van rabijnen een resolutie goed-

gekeurd waarbij het hen wordt toegestaan ceremonies van holebi’s voor te zitten. Voor de

hervormingsgezinde Joden zijn alle mensen geschapen naar ‘goddelijk model’ en ze ver-

oordelen discriminatie op basis van seksuele geaardheid.

islam

Islamitische geleerden gaan ervan uit dat alle mensen van nature heteroseksueel zijn.

Homoseksualiteit wordt beschouwd als een zondige en perverse afwijking van de norm

en als iets dat leidt tot de vernietiging van het gezinsleven. Homoseksuele daden zijn

onwettig. De straffen variëren van mild tot zeer ernstig. Naar schatting 4000 homoseksue-

len werden in Iran vermoord sinds 1979 en in Afghanistan werden door de Taliban 10

terechtstellingen verricht.

In de Koran staan enkele verwijzingen naar homoseksueel gedrag, maar lesbische han-

delingen worden er niet in vermeld.

christendom

De rooms-katholieke kerk erkent sinds de jaren zeventig dat homoseksualiteit bestaat.

Het wordt niet meer aanzien als een zonde, maar wel als een afwijking of een misvorming

waarmee men moet leren leven. Homoseksuelen bestaan, maar ze mogen hun homosek-

sualiteit niet beleven. Ze mogen met andere woorden geen homoseksueel gedrag stellen,

aldus de officiële leer.
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Wat doe je als katholieke ouder met deze informatie?
Misschien is de bedenking hier op zijn plaats dat de rooms-katholieke kerk een kerk
is die gebouwd is op liefde. Ook Jezus nam het op voor minderheden. Naastenliefde
is een van de grootste opgaven van de katholieke moraal. En wie is er meer ‘naaste’
dan je eigen kind? Graag zien kan niet weggeschoven worden door een geloofsleer.
Niemand is minder christen omdat hij of zij zijn liefde geeft aan iemand van het-
zelfde geslacht.

Binnen de holebibeweging in Vlaanderen is een groep holebi-pastores actief. Deze
werkgroep, een groep priesters en andere pastorale werkers, streeft naar een katho-
lieke kerk waarin ook plaats is voor homo’s, lesbiennes en biseksuele mannen en
vrouwen. In het bisdom Hasselt bijvoorbeeld, wordt zo’n vijf tot tien keer per jaar
een vriendschapsverbintenis tussen twee vrouwen of twee mannen ingezegend. Offi-
cieel weet het aartsbisdom van niets.
In Vlaanderen zijn diverse werkgroepen Homo & Geloof actief en er is ook een
vereniging voor Holebipastores, allen aangesloten bij de FWH, de Federatie Werk-
groepen Homoseksualiteit.
Adressen vind je via de Holebifoon (09/238.26.26).

Jan, vader van Evert-Jan

Toen Evert-Jan met zijn homoseksualiteit naar buiten kwam, ging ik door een zware periode.
Ik was lector in onze kerk, ik werkte mee aan alle doopfeesten, ik zat in het kerkkoor. Na de
dood van mijn vrouw Greta, twee jaar geleden, had ik kracht kunnen putten uit mijn geloof.
Ook al was er soms de twijfel, de machteloosheid, het verdriet…
Evert-Jan en ik hebben altijd een erg sterke band gehad. Die band versterkte nog nadat zijn
moeder overleden was. Hij heeft dan ook niet geaarzeld om zijn geaardheid aan me te
vertellen. Hij wist dat hij op me zou kunnen blijven rekenen. En dat is ook zo, maar… Wat
moest ik met mijn geloof? Nu Evert-Jan homo bleek te zijn, vond ik geen steun meer bij God.
Zei de katholieke leer immers niet dat homoseksualiteit zondig en slecht was? Waar moest ik
terecht? Ik durfde er niet over te praten met onze pastoor. Ik was bang dat hij me zou
‘verbannen’ uit de kerk. Ik durfde er ook niet over te praten met anderen.
Tot ik op een dag meezong op een huwelijksviering. Ik zong ondere andere een psalm over de
Liefde. De liefde van God voor alle mensen. Daarna volgde de lezing uit de eerste brief van
Paulus aan de Christenen van Korinthe, 13, 1-13. Ik zag het geluk van die twee jonge
mensen en ik voelde de liefde van God voor die twee. En voor alle anderen. Dus ook voor
mijn zoon. Ik besefte op dat moment dat mijn geloof en mijn liefde voor mijn zoon elkaar niet
in de weg stonden. Misschien ben ik geen ‘goede’ katholiek meer in de ogen van anderen,
omdat ik mijn zoon aanvaard zoals hij is. Omdat ik zijn homoseksualiteit niet ervaar als
zondig en slecht. Maar ik ben wel een goede vader. Net als ‘Onze Vader’.
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werkgroepen ouders van holebikinderen

In Vlaanderen bestaan verschillende werkgroepen voor ouders van holebikinderen.
Deze werkgroepen worden geleid door ouders die zelf een kind hebben dat homo,
lesbisch of biseksueel is. Door hun eigen ervaringen sterk geworden, willen ze een
luisterend oor bieden aan elke ouder die met hetzelfde thema worstelt: de coming-
out van hun holebikind en alle gevolgen ervan. De werkgroepen bieden ook infor-
matie en organiseren elke maand een praatavond waarop zowel ouders als hun kin-
deren welkom zijn. De werkgroepen zijn telefonisch te bereiken. Een telefonisch
gesprek kan immers al erg verhelderend zijn. Er bestaat ook de mogelijkheid een
gesprek thuis te hebben met andere ouders.

De Werkgroep Ouders van Gent publiceerde al twee dikke brochures waarin getui-
genissen van ouders én van enkele holebi kinderen werden opgenomen. Ook getui-
genissen van gehuwde holebi’s komen erin aan bod.

‘Het is belangrijk dat ouders met holebikinderen weten dat er groepen bestaan waar
zij over hun emoties kunnen praten. Wij willen hen echt helpen met het leren om-
gaan en begrijpen van hun kind en hen duidelijk maken dat de wereld echt niet
vergaat, zoals velen denken. Wij ouders moeten afstappen van verwachtingspatro-
nen naar onze kinderen toe en hen hun weg laten ontdekken, hen toelaten zichzelf te
zijn’

jongerengroepen

Ook voor jongeren die hun holebi zijn nog ontdekken (of al ontdekt hebben) be-
staan verschillende groepen. Groepen die jongeren opvangen, hen advies geven met
hun coming-out, vakantie-activiteiten organiseren en fuiven of bijeenkomsten waar
gepraat kan worden. Maar er wordt bijvoorbeeld ook informatie gegeven over veilig
vrijen en aids. Het is voor jongeren belangrijk een plek te vinden waar ze terecht
kunnen, waar ze ‘gelijken’ vinden, waar ze zichzelf kunnen zijn. Als jonge holebi’s
alleen komen te staan, het gevoel hebben niet meer te passen in een ‘gemeenschap’,
kunnen de gevolgen soms niet te overzien zijn.
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praktisc he inf ormatie

* Holebifoon (anonieme telefoondienst, voor alle vragen over homoseksualiteit):

09/238.26.26, alle dagen bereikbaar van 18 tot 22u, woensdag van 14 tot 22u.

* SOA- en Aidstelefoon (voor alle vragen over aids en andere soa’s): 078/15.15.15,

bereikbaar van maandag tot vrijdag van 14 tot 22u, zaterdag van 14 tot 17u30.

* Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit (Vlaamse koepel van holebiverenigingen),

Kammerstraat 22, 9000 Gent, 09/223.69.29, e-mail: info@fwh.be, website: www.fwh.be.

* Wel Jong, Niet Hetero (Vlaamse koepel van holebi-jongerenverenigingen),

Kammerstraat 22, 9000 Gent, 09/223.69.29, e-mail: info@weljongniethetero.be, website:

www.weljongniethetero.be.

vereniging en voor ouder s van homo’ s en lesbiennes

* Werkgroep Ouders van Holebikinderen Gent, H. Consciencestraat 45, 9820 Merelbeke,

03/344.77.58, e-mail: wohg@email.com, website: come.to/wohg.

Praatavond: eerste woensdag van de maand om 20u in ‘Oliver Twist’, Sint Baafsplein,

9000 Gent.

Publicaties: ‘Geen punt, veel vraagtekens’ en ‘’t Keerpunt’: getuigenissen van ouders

van holebikinderen.

* Werkgroep Ouders van Holebi’s Waasland, PB 11, 9100 Sint- Niklaas

* Werkgroep Ouders van Holebi’s Antwerpen, Ullenshofstraat 5 bus 11, 2170 Merksem,

03/ 647.18.58.

Praatavond: tweede vrijdag van de maand om 20u op zelfde adres.

* Werkgroep Ouders van Holebi’s Limburg, Kuringersteenweg 179, 3500 Hasselt,

011/21.20.20 (CGSO-Hasselt).

Praatavond: eerste donderdag van de maand om 20u op zelfde adres.

* Over De Drempel (regio Brussel/Leuven/Mechelen), Zwartkloosterstraat 72,

2800 Mechelen, 015/41.63.42, 02/767.76.73, e-mail: overdedrempel@advalvas.be.

Praatavond: eerste dinsdag van de maand om 20u in zaal ‘Elcker-Ik’, Hanswijkstraat

74, 2800 Mechelen.

* Werkgroep Ouders van Holebi’s Turnhout, Bergstraat 9, 2300 Turnhout, 014/ 41.81.92.

holebi-boekhandels en documentatiecentra

* ’t Verschil, Minderbroedersrui 42, 2000 Antwerpen, 03/226.08.64,

e-mail: info@verschil.be, website: www.verschil.be.

* Vrouwenboekhandel Artemys, Galerij Bortier 8, 1000 Brussel, 02/512.03.47.

* RoSa - Rol & Samenleving, Koningstraat 136, 1000 Brussel, 02/209.34.10, e-mail:

info@rosadoc.be, website: www.rosadoc.be.
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Uitgaven van Gelijke Kansen in Vlaanderen

* Homo’s en lesbiennes in Vlaanderen (geactualiseerde editie verkrijgbaar vanaf
januari 2002). Doelpubliek: iedereen.

* De Holebitheek. Lesbiennes, homo’s en bi’s in boeken en films. Doelpubliek:
iedereen.

* Holebi’s in de kijker. Doelpubliek: journalisten.

* Wat met homoseksuele en lesbische cliënten? Een aanzet tot deskundigheids-
bevordering bij hulpverlening aan lesbische vrouwen en homoseksuele mannen.
Doelpubliek: hulpverleners.

* Een regenboog aan uitdagingen. Aandachtspunten voor psychotherapie en hulp-
verlening aan lesbische vrouwen (auteur: Karina Bergen). Doelpubliek: hulpver-
leners.

* Ik weet wie ik ben. Educatieve map homoseksuele en lesbische vorming. Doel-
publiek: leerkrachten, jeugdwerkers.

Bovenstaande publicaties zijn gratis verkrijgbaar bij Gelijke Kansen in Vlaanderen,
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, 02/553.58.46, fax 02/553.51.38,
gelijkekansen@vlaanderen.be.

* Video ‘Kampvuur’ (kortfilm van Bavo Defurne, met begeleidende methodiek).
Doelpubliek: leerkrachten, jeugdwerkers.

Dit educatief pakket is gratis verkrijgbaar bij Federatie Werkgroepen Homoseksuali-
teit, Kammerstraat 22, 9000 Gent, 09/223.69.29, fax 09/223.58.21, info@fwh.be.
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vragen rond
homoseksualiteit

je wilt info en adressen ? je wilt je hart luchten ?
holebifoon 09.238.26.26

alle dagen van 18 tot 22u, woe 14 tot 22u / niet op feestdagen

nu ook voor doven en slechthorenden
deaftel 09.238.35.26

surf ook naar www.holebifoon.be

?
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