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 A nnet Vos, nu 28 jaar, woonde in 1994 op haar 
achttiende net samen met haar vriend. 
“Ik kende mijn vriend een half jaar toen we gin-

gen samenwonen. Ik was heel gelukkig, ik studeerde Sociaal 
Pedagogisch Werk en werkte daarnaast als caissière in een 
supermarkt. We gingen niet veel uit, ik was een echte huis-
muts. We hadden een burgerlijk leven, we gingen wel eens 
uit eten en naar de bios, maar nooit echt stappen. Hij kwam 
uit Brabant, en om het weekend gingen we naar zijn ouders. 
Heerlijk, die Brabantse gezelligheid! 

Na SPW ging ik in 1997 HBO Sociaal Pedagogische Hulp-
verlening studeren. Daar ontmoette ik heel andere mensen. 
In onze relatie ging het steeds slechter, hij kreeg persoonlijke 
problemen en ik schoot in de hulpverlenersrol. Tijdens mijn 
studie leerde ik een jongen kennen die een goede vriend werd. 
Hij zei dat er veel meer in me zat dan eruit kwam. Hij liet me 
zien dat er meer is dan zo’n burgerleventje. Ik ging met hem 
stappen in de Amsterdamse homoscene en ik vond het gewel-
dig! Uiteindelijk heb ik er toen nog een half jaar over gedaan 
om mijn relatie af te ronden. In 2000 was het echt over. Hij 
was heel verdrietig, maar ik voelde me verlost en bevrijd. Ik 
ging op een kamertje in Den Haag wonen. In die periode ging 
ik helemaal uit mijn bol met mijn beste vriend. Sex, drugs and 
rock&roll, een geweldig jaar. Inmiddels werkte ik bij een stich-
ting voor verstandelijk gehandicapten. Uitgaan stond op num-
mer 1 en werk op 2, daarvóór was het altijd andersom. Ik liep 
alleen maar in de homoscene rond. Ik zoende met heel veel 
mannen, maar ging niet met ze naar bed. Ik was wel verliefd, 
maar op onbereikbare mannen. Ik twijfelde er ook niet aan of 
ik misschien geen hetero was, het interesseerde me echt niet. 

Twee walletjes
Oud en nieuw 2000 was een kentering. Ik had veel geslikt en 
een vriend zei dat ik veel leuker was als ik gewoon mezelf was. 
Er brak een rustiger periode aan met meer gezellige avonden 
in de kroeg. Ik veranderde van baan en ontmoette op mijn 
werk een lesbisch meisje waarmee het heel goed klikte. Toen 
ze vertelde dat ze verliefd op me was, voelde ik me gestreeld. 
Ik zei dat ik hetero was, maar ze deed me meer dan ik wilde 
toegeven. Na een ingewikkelde periode kwam het er toch van. 
Met haar had ik iets langer dan een jaar een relatie, we heb-
ben ook samengewoond. Ik vond het niet echt moeilijk om te 
vertellen aan anderen. Die vragen over ‘wat ik nou eigenlijk 
was’ vond ik wel moeilijk. Ik had het gevoel dat ik me moest 
verantwoorden, terwijl het mij niet interesseerde. Ik was 
gewoon trots was op wie ik was. Uiteindelijk ging het mis 
omdat we niet bij elkaar pasten. Het duurde acht maanden 
voor ik daar overheen was. 
Na een bezoek aan een vriendin in Ecuador heb ik een nieuw 

begin gemaakt. Ik wil geen relatie, ben in mijn 
hoofd bezig met de vraag of ik nou bi of lesbisch ben. 
Vroeger dacht ik: wat maakt het uit, je kunt toch 
van twee walletjes eten? Zo makkelijk blijkt het niet. 
Toch sta ik veel zelfbewuster in het leven, ik ben 
gegroeid, ook in mijn werk. Ik sta veel meer voor wat 
ik vind. Ik ga nog wel veel stappen, maar ik gebruik 
niet meer zo frequent. Over mijn toekomst denk ik 
na. Maar of het een koophuis wordt, werken met 
astma-kindjes in Zwitserland, of reizen, daar ben ik 
nog niet uit!”

In tien jaar tijd...
Wat deed jij tien jaar geleden? Wie was je? Hoe ben 

je veranderd? Zij aan Zij vroeg het vijf lezeressen. 

Die moesten diep in hun geheugen graven, maar dan 

blijkt dat het leven grote wendingen heeft genomen. 

Studies en bijbaantjes werden banen, vriendjes werden 

vriendinnen. En vooral: ze werden meer zichzelf.

| door Suzanne Stam | fotografie Loes Schleedoorn
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Niet meer vanzelfsprekend
Tien jaar geleden verhuisde de toen achttien-
jarige Wendy van Leeuwen van Schiedam 
naar Rotterdam om op zichzelf te gaan 
wonen. 
“Na de middelbare school werkte ik in Zwitserland op een boer-
derij om na te denken over wat ik wilde. Terug in Nederland 
ging ik naar de MBO-opleiding Meubelstofferen omdat ik met 
mijn handen wilde werken. Ik was erg rebels. Thuis waren er 
veel regels, maar toen ik op mezelf ging wonen, sloeg ik los en 
deed ik alles wat God verboden heeft. Ik was altijd een grote 
grappenmaker, humor is nog steeds belangrijk voor me. Ik 
legde makkelijk contact, maar pas in de loop der tijd leerde ik 
me meer open te stellen.
Ik had wel vriendjes gehad, maar ik was nog niet uit de kast. 
Van jongs af aan riep ik dat ik er geen moeite mee zou hebben 
als ik lesbisch zou zijn. In Rotterdam leerde ik een lesbisch 
meisje kennen. Door haar ontdekte ik de gaywereld. In die 
sfeer voelde ik me op mijn gemak, maar ik vroeg me niet af 
of ik verliefd zou kunnen worden op een vrouw. Na twee jaar 
werd ik verliefd op mijn beste vriendin. Verwarrend, omdat zij 
echt mijn maatje was. Ik dacht: oké, dan word ik dus blijkbaar 
ook verliefd op vrouwen. Lesbisch vond ik mezelf niet, ik bleef 
me aangetrokken voelen tot mannen. Maanden flirtte ik met 
vrouwen, tot ik vond dat er dan ook maar eens iets moest 
gebeuren. Rond mijn 22e was het dan zover, en het was hele-
maal top, ik kon er geen genoeg van krijgen. 

Een mooie meid
In het vrouwencafé in Rotterdam leerde ik mijn 
vriendin kennen. Met haar had ik twee jaar een 
relatie. Dat ervoer ik als thuiskomen. Daarvóór 
was ik altijd op mezelf en had ik niemand nodig. 
Totdat ik verliefd werd op haar. Het is een fijn 
gevoel om iemand in je leven te hebben. Die 
relatie had veel impact. Zij was een heel mooie 
vrouw, ik had nooit gedacht dat zij een relatie 
met mij zou willen. Het heeft me gemaakt tot 
wie ik ben. Er viel een stuk van mijn act weg. 
Ik ging mezelf respecteren. Door haar kwam 

ik erachter dat ik ook een mooie meid ben en dat ik kan zijn 
wie ik ben. Mijn zelfverzekerdheid groeide en ik zag dat je 
werkelijke uiterlijk van binnenuit komt. Het ging uit omdat 
de vonk er niet meer was. Dat was een moeilijke tijd, ik miste 
niet alleen mijn partner, maar ook mijn beste maatje. Daar 
vonden we samen een weg in. We zijn nog steeds close, maar 
dan als vrienden. Daarna heb ik geen relatie meer gehad. Ik 
zie een relatie als aanvulling, het is geen behoefte. En ik word 
niet zo snel verliefd. 
Een relatie met een vrouw heeft voor mij zo veel meer waarde 

dan met een man. Maar misschien word ik morgen 
wel weer verliefd op een man. Ik word verliefd op 
een persoon.
Het was inmiddels 2000, ik had mijn studie afge-
rond en studeerde Culturele en Maatschappelijke 
Vorming. Voor mijn stage en om de boel te ont-
vluchten ging ik acht maanden naar Zuid-Afrika. 
Dat veroorzaakte een cultuurshock. Ik besefte dat 
ik het hier heel erg goed heb. Hier kan ik ‘s nachts 
alleen over straat. Daar is dat gevaarlijk, zeker 
voor een vrouw. Laat staan dat je openlijk lesbisch 
kunt zijn. Daarbij komt nog de kwestie zwart-

blank, discriminatie is zo aanwezig daar. De wereld was 
opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Ik merkte dat lesbisch 
zijn toch een groot deel van mijn leven is en dáár kon ik er niet 
voor uitkomen. 
Terug in Nederland had ik maanden last van de overgang en de 
klimaatwisseling. Nu ben ik eindelijk gesetteld. Uitgaan is geen 
must meer. Ik werk nu met verstandelijk gehandicapten, maar 
over een paar maanden ga ik in Zuid-Amerika werken. Reizen 
hoort gewoon bij mij. Er is meer in de wereld. Ik ben heel erg 
blij met deze Wendy, omdat ik mezelf gevonden heb.”
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Nelleke

Meer bij mezelf
In 1994 vertrok Maria Kenting als achttienjarige uit 
Brummen naar Rome om als au-pair te gaan werken. Ze 
had toen al drie jaar een vriendje. 
“Wij waren het ideale stelletje. We kwamen veel bij zijn ouders 
over de vloer en later zouden we zéker trouwen. Hij ging in 
Engeland studeren. Na drie maanden was ik alweer terug uit 
Rome, omdat het niet klikte met dat gezin. Ik schreef me in 
voor de studie Industrieel ontwerpen in Delft en besloot daar 
maar vast te gaan wonen en werken om me voor te bereiden 
op het studentenleven. Na een half jaar Delft ging mijn relatie 
uit, omdat ik was vreemdgegaan met een huisgenoot. Ik had 
geen zin meer in een relatie op afstand, terwijl er zoveel leuke 
dingen op mijn pad kwamen.
Als persoon was ik vrolijk en vriendelijk, maar toch in mezelf 
gekeerd. Mijn manier van leven was go with the flow. Ik ont-
wikkelde een gezellige vriendenclub, iedereen stond ervoor 
open om zijn seksuele identiteit te ontdekken. Mijn toen-
malige vriendje stelde een trio voor. Ik dacht: ik probeer het 
liever met een vrouw zonder jou. Niet lang daarna gebeurde 
dat ook. Een tijd lang riep ik heel hard dat ik bi was en ‘van 
mensen’ hield. Met die vriendengroep experimenteerde ik erop 
los. Maar ondertussen dacht ik dat ik pas zeker zou weten of 
ik lesbisch was als ik een relatie zou hebben met een vrouw in 
plaats van one-night stands.
In 1998 kreeg ik mijn eerste relatie met een vrouw. Die duurde 
negen maanden. Alles was nieuw, we hebben veel tijd in bed 
doorgebracht om al die leuke dingen uit te proberen. Praten 
was niet ons sterkste punt, daardoor ging het ook uit. De tijd 
daarna was ellendig, elke dag huilen. Toch was ik er redelijk 
snel weer overheen. Ik geloof niet in relaties voor het leven. 
Het is een leuke leerervaring, je groeit er allebei van.
Ik stortte me in het lesbische leven en ontdekte de chat. 
Ondertussen studeerde ik verder. In 1999 kreeg ik 
een erg intense relatie. Dit ís het, dacht ik. Maar 
zij werd verliefd op een ander. Daarna volgde een 
relatief rustige periode. Ik voelde me rot, maar ik 

was dicht bij mezelf. Ik besefte dat je iemand van wie je houdt, 
niet kunt bezitten. 
Ik word makkelijk verliefd. Misschien is het niet altijd ver-
standig om eraan toe te geven, maar waar slaat het op om je 
gevoel te ontkennen? Mijn laatste vriendin ontmoette bij de 
Gay Pride. Zij bracht me thuis nadat ik ziek was geworden, 
en vanaf dat moment hadden we wat. Snel daarna gingen 
we samenwonen in Rotterdam. Dat was heel erg fijn. Rust, 
stabiliteit en huiselijkheid. Ik genoot van het burgerlijke! Na 
een jaar groeide het scheef. We probeerden het nog een jaar te 
redden, maar moesten concluderen dat het niet meer ging. Dat 
was vorig jaar juli. In februari studeerde ik af en er volgde een 
heftige tijd: ik had geen relatie, geen huis geen baan. Ik vond 
een kamer en veel bijbaantjes. 

Ik denk veel na over wat ik met mijn leven wil. Ik weet het nog 
steeds niet, maar ik voel me er prima bij. Ik merk dat ik steeds 
meer bij mezelf kom.
Er is één overeenkomst met tien jaar geleden: ik heb nog 
steeds hetzelfde haar. En dezelfde positieve instelling. Toen 
was ik heel erg rationeel, nu ben ik echt een gevoelsmens. Ik 
word nu pas volwassen, op mijn achttiende was ik dat écht nog 
niet. Ik probeer mijn gedrag te veranderen als dat geen goede 
dingen oplevert. Toen ik achttien was, voelde ik me niet pret-
tig in mijn lichaam, ik was tien kilo zwaarder. Nu kleed ik me 
vrouwelijker, ik draag niet meer van die wijde kleding. 
Ik ben aan het uitzoeken wat ik wil met mijn werk. Iets 
creatiefs in mijn vakgebied, ik weet nog niet wat. Het single 
bestaan bevalt me prima. En zolang mijn lichaam het trekt, ga 
ik lekker uit. Ik kan me er niets bij voorstellen als mensen zeg-
gen dat ze te oud zijn om te gaan stappen. In ‘huisje, boompje, 
beestje’ geloof ik niet meer. Maar als er een leuke vrouw voor 
onbepaalde tijd langskomt, zeg ik geen nee.”

Nelleke van der Vorm is nu 35 jaar en werkt 
als juridisch medewerkster bij een vakbond 
voor defensiepersoneel.
“In 1994 was ik erg bleu. Ik had een admini-
stratieve baan bij de audiovisuele dienst van 
de marine. Ik beleefde een soort verlate puber-
teit. Bij mijn collega’s was ik erg druk, maar in 
groepen en bij onbekenden was ik verlegen. Dat 
 probeerde ik te verbergen met veel grapjes, soms 
op het afzeikerige af. 
Ik had het enorm naar mijn zin. Door de week 

woonde ik intern op marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. 
Bijna elke avond was er wel een feestje op de kazerne. 
Mijn vader is overleden toen ik negen jaar was. Ik was daar-
door altijd heel erg op mijn moeder gericht. Elk weekend ging 
ik naar mijn ouderlijk huis om bij te tanken. Ik ben beschermd 
opgevoed, ik had drie broers en een zus, allemaal veel ouder. 
Ik had het goed thuis, ging pas op mijn 27e op mezelf wonen. 
Na mijn marinetijd werkte ik bij de vakbond. Ik had geen 
liefdesleven. Ik was niet op zoek, ik zoende ook niet. Seks 
miste ik niet. Ik ging veel uit met mijn vrijgezelle vriendin-
nen. Mijn broer was homo, hij vroeg wel eens of ik misschien 
lesbisch was. Dat ontkende ik altijd, ik vond dat niets voor mij. 
Achteraf een soort struisvogelactie, misschien wist ik het diep 
van binnen wel. Rond mijn 31e begon ik te twijfelen. Ik stond 
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Lizette

ervoor open om te ontdekken op welke sekse ik viel. Op Roze 
Zaterdag 2001 belandde ik op een vrouwenfeest en ik paste 
daar wel tussen. Op www.zijaanzij.nl plaatste ik een oproepje 
en ik sloeg aan het chatten, waarna afspraakjes volgden. Dat 
beviel zo goed dat ik mezelf durfde toegeven dat ik lesbisch 
was. Een openbaring! Er volgde een half jaar waarin ik heel 
veel feestte met redelijk wat scharrels, een inhaalslag. Het 
voelde als een bevrijding en enorme opluchting.

Eigen stijl
Ik vond het het moeilijkst om aan mijn moeder te vertellen, zij 
had immers al een zoon die homo was. Ze reageerde oké. Met 
vrienden had ik minder moeite, zij waren vooral blij. Een jaar 
later ontmoette ik mijn huidige vriendin. Op mijn werk heb ik 
het een aantal mensen verteld. Ik vind het niet belangrijk dat 
collega’s veel over mijn privé-leven weten. 
Ik ben nog steeds nuchter, maar ik bekommer me meer dan 
vroeger om anderen en hun problemen. Mijn inlevingsvermo-
gen is gegroeid. Met ‘later’ ben ik niet bezig, hooguit met het 
weekend of een paar maanden verder. Misschien vermijd ik 
dat wel omdat ik niet over moeilijke dingen na wil denken. 
Wat dat betreft is er niet veel verschil met tien jaar terug.
Andere dingen zijn wel veranderd. Vroeger vond ik mezelf suf 
en saai, nu heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld, ook qua kleding. 
Ik zit lekker in mijn vel en heb rust gevonden. Ik ben mak-
kelijker in de omgang, sta meer open en ik zeik mensen niet 
meer zo af. Dat komt doordat ik zelfverzekerder ben gewor-
den. Uiterlijk ben ik ook erg veranderd, mijn eigen identiteit 
komt beter tot uitdrukking. Ik denk dat ik er net even anders 
uitzie dan anderen, aparter. Ik hoor niet meer zo 
bij de meute. Tien jaar geleden ging ik daar het 
liefst in op.”

Overgangsfase
Lizette van der Graaf is 35 jaar en werkt als 
auditor: ze certificeert bedrijven op basis van 
kwaliteits- en veiligheidsnormen:
“In 1994 zat ik in een overgangsfase van het losse 
studentenleven naar het serieuze van een eerste 
baan. Ik had net mijn studie bedrijfskunde in 
Delft afgerond. Zes jaar lang alleen maar gefeest, 
erg losbollerig. Terwijl ik nog moest afstuderen, werkte ik al. 
Achteraf was het fijner geweest als daar meer tijd tussen had 
gezeten. Ik bleef namelijk hangen in het ritme van uitgaan 
en laat naar bed. Ik deed in die tijd veel onverantwoordelijke 
dingen: het hele weekend met veel drank aan de boemel en 
op maandag weer werken. Ik was niet serieus bezig met mijn 
baan. Ik was jong en onbezonnen, ik zag wel waar het schip 
zou stranden. Feesten, feesten, feesten, dat was mijn levens-
houding. Het duurde wel een jaar voor ik begon te wennen aan 
mijn baan en inzag dat je niet elke nacht kunt doorhalen. In 
die tijd noemde ik mezelf hetero, maar ik werd niet verliefd 
op mannen. In het uitgaansleven gebeurde er in die tijd wel 
eens wat met een vrouw. Daar wilde ik wel meer van. Tijdens 
een cursus van mijn werk, in 1997, klikte het enorm met een 
collega. Op het einde van de avond, pats, gebeurde het, zaten 
we opeens te zoenen! Ik twijfelde niet meer, vertelde iedereen 
gewoon dat ik lesbisch was. Ik hoefde geen strijd te voeren met 
mezelf, het was gewoon zo. 

Met die collega had ik twee jaar een knipperlichtrelatie. Het 
duurde veel te lang voordat ik dat los kon laten. Ik dacht dat 
ik met haar oud zou worden. We gingen tot het gaatje om te 
proberen die relatie te laten slagen. Toen het eenmaal uit was, 
duurde het nog twee jaar voordat zij uit mijn systeem was. 
Van die periode leerde ik dat je moet accepteren dat iets voor-
bij is, niet tegen beter weten in moet proberen vol te houden.

Kwetsbaarheid
In 2000 dacht ik: ‘Volgend jaar ga ik het anders doen.’ Nieuwe 
vrouwen ontmoeten, ze staan niet als vanzelf voor je deur. 
Begin 2001 ontmoette ik mijn huidige vriendin. Ik ben veel 

rustiger geworden. Ik zie een relatie als een 
anker. Toen ik single was, was ik gejaagd en 
onrustig, ik móest uit. Dat is nu minder, hoewel 
ik nog steeds van feesten hou. 

Van het hechte studentenclubje zie ik de meeste vriendinnen 
nog steeds. Helaas is het minder intens. Ze wonen samen, 
verspreid door het land, en twee van hen zijn zwanger. Ik mis 
de spontaniteit om zomaar even met ze af te spreken. Maar 
we hebben ook andere mensen leren kennen, een leuk ‘pot-
tenclubje’.
Een vriendin verloor onlangs haar vader. Toen ik voor het eerst 
geconfronteerd werd met de dood van de moeder van een goede 
vriend, was ik zelf ook heel bang om dood te gaan. Opeens 
drong de kwetsbaarheid van het leven tot me door. Naarmate 
ik ouder word, wordt mijn angst dat er iets met mijn ouders 
gebeurt steeds groter. Ik hobbel zelf vrij makkelijk door het 
leven zonder al te grote tegenslagen. Misschien zou ik wat 
gezonder moeten gaan leven en sporten. Over kinderen denk 
ik wel na, maar ik merk dat ik me daarvoor afsluit. Ik vraag 
me af of ik de dingen die ik nu doe wel wil opgeven. In die tien 
jaar heb ik meer zelfinzicht gekregen en geleerd dat je dingen 
niet moet uitstellen, maar gewoon moet doen. Je leeft nu.” ●
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