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Coaching bij homoseksualiteit
in een heterorelatie

ANDERS BEKEKEN

Én gewoon
getrouwd én
homoseksueel?
In mijn coachingspraktijk help ik voornamelijk mannen die
een relatie hebben met een vrouw en ontdekken dat zij ook
op mannen vallen. Ik heb me in deze problematiek gespecialiseerd omdat ik mij met deze categorie mannen verwant
voel. Ooit was ik zelf getrouwd met een vrouw en ontdekte
ik mijn grote liefde voor mannen. Ik legde een lange weg af
om hier een oplossing voor te vinden.
Inmiddels ligt de problematiek vele jaren
achter me. Ik ontwikkelde mij tot coach van
mannen die in een vergelijkbare situatie zitten en een manier zoeken om ermee om te
gaan. Met de juiste professionele afstand kan
ik goed aanvoelen wat het betekent om in
een heteroseksuele situatie je homoseksuele
gevoelens te ontdekken.
Op zich hoeft het geen probleem te zijn
als je ontdekt dat je als man op andere
mannen valt. Maar voor mannen die al een
relatie hebben met een vrouw, betekent het
meestal dat deze relatie onder grote druk
komt te staan. Deze mannen vragen zich heel
specifieke dingen af: hoe sterk zijn die gevoelens? En in hoeverre maken ze deel uit van
mijn persoonlijkheid? Blijk ik een belangrijk
deel van mezelf nog niet te kennen of in de
loop van mijn leven misschien wel te hebben
onderdrukt? Wat betekent het voor de relatie
met mijn vrouw? Moet zij het weten? En vertel ik het ook aan de kinderen? En aan de omgeving? De familie? Collega´s op het werk?
Wat ga ik doen met mijn gevoelens? En leidt
dit dan tot een breuk met mijn partner? Het
zijn allemaal brandende vragen waar niet
zomaar een antwoord op te geven valt.
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Coming out als norm
In onze westerse, individualistische cultuur
koppelen we tegenwoordig onze seksuele gevoelens aan onze persoonlijkheid,
identiteit en manier van leven. Zo bestaat er
inmiddels naast de vanzelfsprekende (en dus
niet benoemde) heteroseksuele identiteit
een homoseksuele identiteit, vanaf het moment dat men oog kreeg voor mannen en
vrouwen die ´anders geaard´ waren. Het gaat
daarbij niet zomaar om een bepaald soort
gedrag dat je (eventueel in het geheim) kunt
uitleven, maar om een compleet pakket aan
gevoelens. In veel andere culturen (bijvoorbeeld de Arabische) wordt homoseksualiteit
alleen gezien als een bepaald gedrag, een
bepaalde drang, waar je zo nu en dan aan
toe moet geven. En daarnaast ben en blijf je
gewoon getrouwd. Maar in een cultuur als de
onze is de coming out, het openlijk uitkomen
voor je homoseksuele identiteit, een belangrijke norm geworden. Met daarbij het vermogen om een volledige liefdesrelatie aan te
gaan met iemand van je eigen geslacht. En
dat heeft vele consequenties.
Als je ontdekt dat je identiteit anders in elkaar
zit, dat je anders geaard bent, is het namelijk
allerminst vanzelfsprekend dat je de relatie
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met je heteroseksuele partner voortzet. Het
is voor mannen (en uiteraard ook vrouwen,
maar ik beperk mij in dit artikel tot mannen)
daarom een grote vraag of zij al of niet uit de
kast zullen komen, en of zij hun huidige relatie wel of niet zullen verbreken. Want soms
wordt het zelfs hypocriet gevonden als je niet
openlijk uitkomt voor je homoseksualiteit, en
niet je eigen weg gaat.
Problematiek herkennen
De hierboven gestelde vragen spelen een
belangrijke rol in het coachingsproces. In
mijn praktijk is het van meet af aan duidelijk
dat de problematiek zich afspeelt op het vlak
van relaties en homoseksualiteit, omdat ik
me als hulpverlener op dit vlak afficheer. Voor
veel andere coaches zal dit minder eenvoudig zijn, omdat zij werkzaam zijn op een
wat breder terrein, en daarom een grotere
diversiteit aan problemen tegenkomen.
Soms wordt de werkelijke problematiek niet
onderkend, omdat coaches er niet altijd op
bedacht zijn. Je kunt mensen met relatieproblematiek begeleiden zonder dat de achterliggende problemen aan de orde komen. Je
kunt erop gericht zijn om de communicatie
tussen partners te verbeteren, zonder dat het
woord homoseksualiteit ook maar één keer
valt. Dat kan een valkuil zijn, temeer omdat
de betrokkenen de problemen ook lang niet
altijd aan de orde durven te stellen. Soms
ook weet een van de partners wel wat er aan
de hand is, maar verzwijgt hij of zij dit voor
de ander. Het is dan aan de coach om dit te
signaleren, wat heel lastig is. Zo kan er achter
een drankprobleem verborgen homoseksualiteit zitten. Een burn-out, depressieve
gevoelens of zelfmoordplannen: het kunnen
allemaal verschijnselen zijn die de werkelijke
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problemen verhullen.
Lang niet altijd heeft men oog voor seksuele
identiteitsproblematiek. Zo bleken in WestFriesland de laatste jaren opvallend meer jongeren tot zelfdoding te komen dan in andere
delen van het land.
Oorzaak zou de zwijgcultuur zijn, vooral onder jongens. Je praat niet over je gevoelens.
Allerlei oorzaken en verschijnselen kwamen
ter sprake, inclusief drank en drugs. Maar dat
je ook in de problemen kunt komen omdat
je homoseksuele gevoelens hebt en er geen
raad mee weet, bleek niet of moeizaam op
tafel te komen. Ook denkt men vaak niet
aan problemen rondom een homoseksuele
(soms ook biseksuele) identiteit bij volwassenen die een dikwijls langdurige heteroseksuele relatie hebben.
Als je gewoon getrouwd bent, dan denkt
niemand daar toch aan?
En bovendien: hoe kun je problemen
hebben met je homoseksuele gevoelens?
Iedereen kan in ons land gewoon homo
zijn, de emancipatie is immers voltooid? We
hebben het homohuwelijk toch? Helaas is
het een misverstand om te denken dat alle
problemen opgelost zijn en dat homoseksuelen gewoon vrolijk kunnen zijn wie ze
zijn. Inderdaad, er zijn veel verworvenheden
op dit terrein: homorechten en het huwelijk
dat ook opengesteld is voor mensen van
gelijk geslacht. Aan de andere kant is er nog
veel (vaak subtiele) discriminatie, durven
veel homo´s op straat niet hand in hand te
lopen, zijn jongeren op school bang om uit
te komen voor hun homoseksualiteit en is er
hier en daar sprake van toenemend geweld
en afnemende tolerantie ten opzichte van
homo´s. Niet altijd een klimaat om als getrouwde, (meestal) oudere man of vrouw aan

een nieuw, homoseksueel leven te beginnen.
Een praktijkvoorbeeld
Samen met een assistent-therapeut behandelde ik eens een groep van vijf mannen tussen
de 50 en 65 jaar. Ze kenden allemaal uit eigen
ervaring de situatie om een relatie te hebben met een vrouw, en zich tegelijkertijd sterk
aangetrokken te voelen tot mannen. Twee van
hen waren gescheiden, waarbij een van hen
een vaste vriend had. Bij één stond het huwelijk
onder grote druk en daar kwam in de loop
van onze sessies dan ook een eind aan. Twee
anderen worstelden met hun relatie, maar
waren van plan om bij hun vrouw te blijven. Zij
wilden samen met hun vrouw een voor beiden
acceptabele uitweg zoeken.
In de sessies kwam onder andere aan de orde:
hoe kijk ik tegen het verleden aan? Hoe ga ik
met mijn (ex-)vrouw om? Met mijn kinderen?
Mijn omgeving? Wat betekent seksualiteit voor
me? Hoe zie ik de toekomst? Ook was er volop
ruimte voor zaken die onverwachts gebeurden.
Zo besteedden we een van de avonden aan de
toch vrij plotselinge scheiding van een van de
mannen.
In de loop van de bijeenkomsten werden de
mannen steeds opener. Ze vertelden dingen die
ze nog nooit hardop hadden gezegd, niet tegen
hun beste vrienden en zeker niet tegen hun (ex-)
vrouw. Ze vonden het een unieke ervaring om
zonder hun (ex-)partner, met elkaar en mij te
praten. Het was bevrijdend voor ze. Ik nodigde
hen iedere keer uit om kleine stapjes te zetten.
Voor de een betekende dit dat hij opnieuw met
zijn vrouw en kinderen zou gaan praten, voor
de ander dat hij voor het eerst naar een weekend voor homomannen zou gaan. Na verloop
van tijd zag ik de mannen krachtiger worden.
Ze werden zich meer bewust van zichzelf en
vooral van hun eigenwaarde. Want bij het
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jarenlang onderdrukken van homoseksualiteit
komen veel schuldgevoelens kijken.
Ik daagde ze uit om aan zelfonderzoek te
doen en zich af te vragen hoe ze hun toekomst
zagen. Want coaching betekent voor mij de
ander begeleiden bij zijn eigen zoektocht.
Soms confronteerde ik hen met hun emoties.
Dan zei ik bijvoorbeeld: ‘Ik heb het idee dat je
boos bent, dat je geëmotioneerd bent.’ Soms
ook daagde ik de mannen uit om zo concreet
mogelijk te zijn, en hun gevoelens te benoemen.
Dat was niet altijd eenvoudig. Het is mannen
niet geleerd om op serieuze wijze concreet over
seksuele gevoelens te spreken, zo bleek. Maar
uiteindelijk werden het fantastische sessies
waar iedereen krachtiger uit is gekomen.
Enkele handvatten
Voor een coach die in zijn praktijk alert wil
(leren) zijn op het thema (homo)seksualiteit,
zijn naar mijn idee de volgende punten van
belang:
				
1. Acceptatie van de homoseksuele of
biseksuele kant van de cliënt. Dat lijkt
vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk
toch niet altijd eenvoudig. Ga bij jezelf
als coach na wat je voelt als je denkt
aan homoseksualiteit en beoordeel
deze gevoelens kritisch. Deze gevoelens
spelen absoluut een rol tijdens de hulp
die je biedt. Breder gesteld: is het voor
jezelf als coach hoe dan ook makkelijk
om over seksuele gevoelens te praten of
niet? Realiseer je dat het bij seksualiteit
gaat om een zeer persoonlijk terrein. Het
lijkt misschien terrein dat taboeloos is geworden, maar de meeste mensen praten
er toch met schroom over. Accepteer ook
je eigen twijfels en dilemma´s. Dat verge-
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3.

4.

makkelijkt de acceptatie van je cliënt.
Ga bij jezelf na hoe je als coach aankijkt
tegen mannen en vrouwen die een
heteroseksuele relatie hebben maar ook
sterke homoseksuele gevoelens. Welke
normen spelen daarbij een rol? Kun je
bijvoorbeeld begrijpen dat een man én
getrouwd is én homoseksuele contacten
zoekt? Of vind je het eigenlijk beter als
man en vrouw in een dergelijke situatie
uit elkaar gaan? Een stevig zelfonderzoek
naar je eigen normen en waarden als
coach, is zeker op zijn plaats. Dit geldt
overigens ook als er andere seksuele
problemen spelen.
Wees erop bedacht dat achter allerlei
problematiek (drugs, drank, burn-out,
communicatieproblemen), andere
problemen kunnen zitten, zoals homoseksualiteit. Het geldt hoe dan ook altijd
dat relatieproblematiek en seksuele
problemen een rol kunnen spelen bij
cliënten die zich met andere problemen
aanmelden. Doorvragen en een uitgebreide intake zijn dan ook belangrijk.
Soms is er bij de vrouwelijke partner van
homo/biseksuele mannen sprake van
een incestverleden. Sommige van deze
vrouwen kiezen (meestal volkomen
onbewust) voor een man die `veilig`
voor hen is: een man die geen al te groot
beroep zal doen op de seksuele kant van
de relatie. Dat kan dan een homoseksuele man zijn. Deze processen moet je niet
onderschatten. Daarom is het belangrijk
om, als het maar enigszins kan, met beide
partners te praten. Het gaat er niet om
dat er schuldigen worden aangewezen,
maar dat beide partners nu de verantwoordelijkheid dragen om goed met de
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problemen om te gaan. Een houding die
overigens bij alle relatieproblemen van
belang is.
De problematiek kan zo gecompliceerd
zijn (bijvoorbeeld in het geval van een
incestgeschiedenis) dat het nodig is om
door te verwijzen. Problemen op het
gebied van seksualiteit en relaties kunnen samenhangen met dieperliggende
symptomen van psychiatrische aard en
vragen soms om een specialistische behandeling. Als je na een aantal gesprekken merkt dat coaching niet leidt tot
verbetering bij de cliënt, verwijs dan door
naar gespecialiseerde (eventueel psychiatrische) hulpverlening. De problematiek
kan te complex zijn.
Zoals uit dit artikel hopelijk blijkt, gelden
genoemde punten in zekere mate
voor álle coaches die zich met relatieproblematiek en seksuele problemen
bezighouden. Homoseksualiteit is een
specifiek terrein, waarop bij hulpverleners helaas veel onkunde heerst. Om op
dit terrein hulp te kunnen verlenen, hoef
je niet per se zelf homoseksueel te zijn,
maar het is wel noodzakelijk dat je goed
op de hoogte bent van alle persoonlijke en maatschappelijke aspecten en
mechanismen die meespelen bij een
man of een vrouw met homoseksuele
gevoelens. Ook nu, anno 2010.
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