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In dit artikel wil ik persoonlijke ervaringen weergeven met betrekking tot mijn homofiel zijn. Daarbij komen onderwerpen
aan de orde als zelfbeeld, vooroordelen, geloof en therapie.

Mij is gevraagd iets te schrijven vanuit mijn beleving van homofiel-zijn. Wie of wat is een homofiel? Hoe is het om homofiel
te zijn? Vragen die ik best wil beantwoorden. Toch zou ik eerst een wedervraag willen stellen, nl.: wie of wat is een
heterofiel? Hoe is het (voor u) om heterofiel te zijn? Waarschijnlijk vindt u het moeilijk om daar zomaar antwoord op te
geven. En misschien heeft u er wel nooit zo bij stilgestaan.
Toch wordt dat van de homofiel vaak wel gevraagd. Omdat je als homofiel 'anders' geaard bent, moet je jezelf vaak
verklaren. En ook vertellen en verantwoorden hoe je dan leeft. Daarom voel ik mij in discussies soms onder druk staan. Ik
vind het moeilijk om onderwerp van gesprek te zijn. Want het gaat wel over mij. Homofilie is geen losse eigenschap die je
wel of niet hebt. Nee, het doortrekt je bestaan en bepaalt wie je bent.

Zelfbeeld
Toen ik op mijn zestiende ontdekte dat ik homofiel was, leidde dat tot sterke schuld- en schaamtegevoelens. Ook ging ik
veel nadenken over de vraag 'wie ben ik', mijn identiteit. Misschien weet u zelf wel hoe er onder kinderen en jongeren
gesproken kan worden over homofilie. Termen als 'mietje' en 'van de verkeerde kant zijn' worden dan vaak gebruikt.
Veelal vanuit een soort stoerheid. En om aan te geven dat men het zelf zeker niet is.
Voor mij was zo de basis gelegd om er maar niet voor uit te komen. Want ik was in zekere zin verdacht. Ik probeerde de
realiteit te ontvluchten en te ontkennen. Het leidde tot depressiviteit en ik sloot me op in mezelf. Ik vond het moeilijk om
echte contacten, vriendschappen aan te gaan. Ik schaamde me diep voor mijn homofiel-zijn.
Jaren later lukte het me wel ervoor uit te komen. Daarbij had ik wel steeds het gevoel dat ik me moest verontschuldigen:
'Neem me niet kwalijk, maar ik ben homofiel'. Ik was in feite afhankelijk van de goedkeuring van anderen, omdat ik het zelf
niet kon accepteren. Soms dekte ik mezelf bij voorbaat in: 'Ja, ik kan me voorstellen dat u er niet tegen kunt. Ik vind het
zelf ook niet fijn. Het blijft een afwijking, hè?'
De angst voor afwijzing, dat mensen mij niet accepteren zoals ik ben, is op mijn 35e nog steeds aanwezig. Voor het
grootste deel heeft dat te maken met het feit dat ik het nog steeds moeilijk vind om mezelf te accepteren zoals ik ben.
Maar ik ben er ook extra gevoelig voor hoe mensen erover praten. Het lijkt namelijk soms alleen maar zo dat mensen
iemand die homofiel is, wel accepteren. Toch blijken er dan ook, onbewust, vooroordelen te bestaan. Bijvoorbeeld als
iemand zegt: 'Die of die is homofiel, maar het is een leuke jongen hoor!' Dat maakt nog iets goed, niet waar?
Ik denk dat het vaak zo werkt. Best dat iemand homo is, als we er maar niets van zien. En inderdaad, vaak is niet aan de
buitenkant te zien welke seksuele gerichtheid iemand heeft. Voor mensen wordt het vaak anders of confronterender als
iemand met een vriend voor de dag komt. Dan wordt meer zichtbaar hoe iemand van binnen is. Mensen kunnen dan zo
reageren: 'Ja maar dit wil God toch niet?' Misschien is dat zo. Maar ik heb het idee dat het in wezen vooral eigen
onvermogen is om ermee om te gaan.
Als men praktiserende homofielen ziet, kan het volgende gebeuren. Men gaat zich indenken hoe het zou zijn als men zelf
(hetero zijnde) zich als homo zou gaan gedragen. En dat roept meestal dus afkeer op. En van daaruit afkeuring van de
homofiel. Om het met een simpel voorbeeld te vergelijken: Als ik geen spruitjes lust, en me voor ga stellen dat ik ze zou
moeten eten, krijg ik inderdaad een gevoel van afkeer. Maar daarmee kan ik nog niet stellen dat spruitjes afkeurenswaardig
zijn!

Vooroordelen
Ik hoop dat ik, door zo te schrijven, bereik dat mensen eerst bij zichzelf te rade gaan. Hoe kijken ze aan tegen homofilie?
Welke gevoelens of vooroordelen roept het op? En dat voordat zij homofilie beoordelen, veroordelen of (ogenschijnlijk)
accepteren.
Ik wil hier nog aan toevoegen dat ook hartelijke, echte acceptatie, die er (gelukkig) ook is, een belemmering kan zijn voor
een homofiel. Het kan extra schuldgevoelens oproepen, als de hele wereld je homofiel-zijn accepteert, terwijl je er zelf nog
zo'n moeite mee hebt.
Ik denk dat we in de eerste plaats naast de ander moeten gaan staan. En er dan moeite voor doen ons in hem te verdiepen.



Ons proberen in te leven in wat zijn situatie en gevoelens voor hem betekenen.
Is het zinvol onderscheid te maken tussen homofiel of homoseksueel zijn? Ik denk het niet. Het lijkt er dan te veel op als
zou een homofiel weinig uit te staan hebben met seksualiteit. Terwijl het juist het verschil in seksuele gerichtheid is, dat
uitmaakt of iemand homofiel of heterofiel is. Wat nog niet wil zeggen dat seksualiteit daarmee op de voorgrond staat.
Wel is het natuurlijk zo dat je, ondanks dat je seksualiteit niet praktiseert, er wel veel mee bezig kunt zijn. In gedachten en
fantasie. Misschien juist wel omdat je het niet kunt en mag praktiseren. En dat kan voor zowel homo's als hetero's een bron
van frustraties zijn. Evenals het simpelweg ontbreken van een partner.
Is het zinvol om homoseksualiteit te benoemen als een stoornis of een ziekte of een afwijking? Of kunnen we beter spreken
van een geaardheid? Wat mij betreft dan liever het laatste. Sowieso worden de eerste termen in de maatschappij niet meer
gebruikt. Velen in onze kring hebben daar moeite mee, omdat daarmee de praktijk van homoseksualiteit gerechtvaardigd
zou worden. Dat is niet mijn motivatie.
Wij hebben er inderdaad vaak behoefte aan om verschijnselen te benoemen. Ook om ons daarmee te onderscheiden van
anderen. Wat hij heeft, heb ik niet en andersom. Toch kan dat makkelijk tot de stelling leiden: ik ben gezond en hij niet. Ik
ben normaal en hij is afwijkend. Onderscheiding leidt dan tot veroordeling.
Ik wil natuurlijk niet betwisten dat er verschillen zijn. Maar van belang is denk ik hoe wij daarin met elkaar omgaan. Zijn wij
voor onze God niet allemaal gelijk? We hebben allemaal onze zonden en gebreken. Dat zou ons vertrekpunt moeten zijn.
Niet om ons daar dan maar berustend bij neer te leggen. Maar wel om bij God te komen zoals we zijn.

Geloof
Hiermee kom ik vanzelf bij het onderwerp geloof en God. Naast een crisis in mijn identiteit heeft het homofiel-zijn ook
geleid tot crises in mijn geloof. Mijn vragen aan God betreffen vooral de zin van mijn leven. Waarom ben ik zoals ik ben?
Waarom moet ik tot nu toe alleen door het leven gaan? Hoe kijkt God tegen mijn homofiel-zijn aan? En tegen al mijn
wensen en verlangens? Hoe wil God dat ik leef? Wat mag wel en wat mag niet?
Laat ik vooropstellen dat de Here mij in al mijn worstelingen steeds weer opgezocht heeft. Ondanks periodes dat ik Gods
aanwezigheid miste en het niet meer met Hem zag zitten.
Ik ben er in de loop van de tijd achter gekomen dat mijn geloof te veel gebouwd was op uiterlijke zekerheden. Op wat
zogezegd wel en niet mocht. Wat er echter aan voorafgaat, miste ik. Namelijk vertrouwen. Vertrouwen dat Hij mij ziet. Dat
Hij mijn leven leidt en er een bedoeling mee heeft.
Hij heeft in mijn hart gelegd dat ik zijn wil wil zoeken. En ik besef ook dat het kind-zijn van God, het leven met Hem,
boven al mijn wensen uitgaat. Het belangrijkste is in het leven. Zo voel ik het ook vaak. Maar even zo vaak ben ik
vertwijfeld. Voel ik de pijn van het alleen zijn. Heb ik moeite om duidelijk te krijgen wat God in mijn leven wil. Wat mij
enigszins rust geeft, is de gedachte dat God mij daarvoor ook de tijd geeft. Ik krijg groeimogelijkheden.
Gebed neemt een belangrijke plaats in in mijn dagelijks leven. Al is het vaak alleen maar (nou ja alleen maar...) een uitroep
van: 'God help mij. Laat ik erop kunnen vertrouwen dat U mij geeft wat ik nodig heb. Laat uw wil duidelijk worden in mijn
leven!'
Het mag duidelijk zijn dat er in mijn contact met God veel strijd is. En ook vaak een aanklacht. Want ik heb niet het gevoel
dat die duidelijkheid er zal zijn met alleen maar de conclusie: God wil homoseksualiteit niet. Wij, gereformeerden, zijn er
vaak wel goed in te bedenken hoe dingen zouden moeten en hoe ons leven zou moeten zijn. We weten vaak wat God niet
wil. Of we denken het te weten. Maar het omgaan met de weerbarstige, zondige realiteit gaat ons mijns inziens moeilijker
af. Voor mij ligt er nog een heel scala aan vragen. Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Hoe ziet God mij?
Ook zijn we goed in vergelijken om zo antwoorden te vinden. Gezegd wordt dan: Iemand die getrouwd is, en verliefd
wordt op een ander, mag daar toch ook niet aan toegeven? Iemand die vrijgezel is moet toch ook afzien van seksualiteit?
Met zulke opmerkingen echter nemen wij de ander in zijn moeite niet serieus. Ook de vrijgezel en de getrouwde niet. Dat
geldt ook voor de opmerking: 'Tegenwoordig mag alles maar, onder het mom van de liefde'. Alsof liefde niet van belang is.
Wat ik hierin mis, is dat er juist vanuit liefdevolle aandacht naar de ander toe met hem wordt gesproken. Dat is, lijkt me,
toch een voorwaarde voor we iets aanmerken op de gevoelens van een ander.

Therapie
Ik had de neiging om mijzelf zowat tot op het bot te veroordelen. Want God wil geen homoseksualiteit. Dus ook geen
begeerten. Dus ook geen verliefdheidsgevoelens. Dus was houden van mijn vrienden eigenlijk ook verdacht. En houden
van mezelf...?
Zo maakte ik mij het leven onmogelijk. Ik had het gevoel dat ik mezelf aan het ontkennen was. Op een gegeven moment
had ik het idee dat God het acceptabeler zou vinden als ik een eind aan mijn leven zou maken, dan dat ik zou toegeven aan
mijn gevoelens. Terwijl ik ook voelde dat dit een oneigenlijk dilemma was. Terwijl mijn gevoelens van liefde voor anderen



oprecht en zuiver voelden.
Iedereen weet hoe het voelt om verliefd te zijn. Het geeft je hoop en energie. Levenslust. Kunt u zich voorstellen hoe het is
geconfronteerd te worden met vervelende gevoelens (pijn, verdriet, depressie), en daarnaast positieve gevoelens
(verliefdheid) te moeten inperken en er niet van te kunnen genieten? Een onmogelijke situatie.
Voor meer leesstof over de hanteerbaarheid van liefde en gevoelens verwijs ik naar wat ds. B. Luiten daarover in De
Reformatie heeft geschreven.1

Voor mij was het noodzakelijk om in mijn situatie hulp te zoeken. Daarbij heb ik allereerst geprobeerd van mijn
homofiel-zijn af te komen. Ik ben dan ook in therapie geweest bij een psycholoog die pretendeerde dat ik zou kunnen
veranderen. Op een gegeven moment werd duidelijk dat dit dus niet ging. Deze therapie heeft uiteindelijk meer kwaad dan
goed gedaan. Het is dan ook van belang van tevoren goed na te gaan waarom je in therapie wilt en bij wie.
Persoonlijk denk ik dat het niet reëel is dat je als homofiel zou kunnen veranderen. En ook niet Gods bedoeling. Denkt u
zich eens in dat u van hetero in homo zou moeten veranderen. Een onmogelijke opgave nietwaar?
Door de zonde is er gebrokenheid. God wil niet dat we onszelf gaan proberen te helen. Hij vraagt niet dat we er eerst
perfect uitzien, voordat we bij Hem mogen komen. Hij wil juist dat we bij Hem komen zoals we zijn! Met erkenning van
gebreken en schuld. Want daar wil Hij ons immers van verlossen?
De therapie die ik nu volg, is daar dan ook op gericht. Te accepteren en te aanvaarden wie ik ben. En de pijn in mijn leven
onder ogen te zien en een plek te geven. Positief naar mezelf proberen te kijken. Werken aan zelfvertrouwen.
Zo komt er meer ruimte om beter en meer te genieten van al het goede wat de Here in mijn leven gegeven heeft. Lieve
vrienden en familie. Een gemeente waar ik me thuisvoel en de zorg van de Here mag ervaren.

Tot slot zou ik willen opmerken dat dit mijn verhaal is. Een gedeelte ervan tenminste. Het ging over homofilie en de strijd
die dat oplevert. Het is niet het belangrijkst dat het probleem van de homofilie uitgediept wordt in de kerk. Belangrijker is
dat we binnen de kerk meer open durven zijn over onszelf. Want iedereen heeft zo zijn strijd. Laten we zoeken naar
erkenning en herkenning. En elkaar steunen.

Noot:
1. De Reformatie, jrg. 72, p. 605-609, 625-629, 645-647 met de nadere toelichting in het ND van 23 mei 1997 (rubriek
'Vrijplaats').


