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Adohsccntcn cn ltomoscksualitcit

ADOLESCENTENEN
HOMOSEI(SI]ALITEIT

André Nuytananl

Homoselaualiteit is de laatste rwintig jaar steeds duidelijker bespreekbaar en zichtbaar
geworden in onze samenleving. Toch moeten we ons geen i l lusies koesteren,
Homoseksualiteit blijft voor veel mensen een vreemd verschijnsel. Het gebrek aan
objectieve informaric of goede voorl icht ing is vaak nog onrste l lend groot, ook bi j

begeleiders van jongeren. Dic art ikel is dan ook een uirnodiging om dieper in re gaan
op een werkel i jkheid die velen l iever uit  de weg gaan. Her is echter eerl i jker te bekennen

dar men mec sommige probleemgebieden nog niet vertrouwd is, dan die zonder mee r

te verweipen of te nege ren. Onwetendheid is nooir €en excuus.

Dit artikel legt vooral de klemtoon op de onrwikkelingspsychologie e n de begeleiding

van jongere n die met ee n vraag zitten omtrent homoseksualireit. Hoewe I goe de achter-

grondinformatie onontbeerl i jk is in de begeleiding van (homo)jongeren, zal ze in dit

artikel weinig aan bod komen. In dat ve rband wil ik wel graag vgl\Àtkg nlg i.a:_hs3

bcr'k,-Z1nyg! 19!1rlSg! !g1!!_g!4c44rg,!eel 2: contcte probhcmueáen cn bebuingswijzen

r"!Àoggr Egqg$"Sy.,

Een verdere beperking is, dat dit artikel vooral zd handelen over homoseksualiteit bi.i
mannelijke adolesccnten (zie ook bibliografie). Een aanal ideeën omtrent de begeleiding
van homoseksuele jongeren zijn ongetwijfeld ook van toepassing op meisjes
(lesbianisme). \íat het innerlijk begrijfen van de seksualiteit betreft, is het echter
hoogst riskant om vanuit een mannenpsychologie parallellen te trekken naar vrouwen
toe ,

1. Homoselaualiteit bij jongeren: een veelzijdige realiteit?

AIs we spreken over homoselaualiceit bij jongeren, mo€ten we goed afbakenen wat we

daarmee bedoelen. In het debat over homoseksualiteit ontstaat dikwijls verwarring en

onenigheid omdar men over verschillende deelaspecten van de homoselaualiteit spreekt

en nadenkt.

'Ditan@li13gn b.yaking-vm het u_t!k9!y14 An{ri.N_u.y9rm1p-4aiy!-!+:gg-llQ4cidrep (1994)6. Ándré Nuytcmns
is lientiat in dc psychologi*hc wctcnrchrppen cn als pqrchopcdagogirh omulcnt walceam bij hct vrij PMS-cntrum 2

vm Torhour.
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In hec kader van & begeleiding van jongeren is her. nunig de volgen{ begrippn e onder-

scheiden: homcels.'le g.-taËia (""iló'homceht'ekldentieit en homcehtrcl gp&tg'

'Às!  
r ! ! : !  '^- '  - - -  I  "  id bestaat '  is  ze zeker niet  het

Ínet ecn horno- of hetero- | 
gta ront 

r r -- r---ii.., r,". | *'"r'il*.:i Yïj:f:-H:,1:
i;;; ;..', I niet vrij kieze n 

.om 
met een homo- of hetero-

seksuele geaardheid door het leven te gaan'

Adohscentcn cn homosehsualiteit

Vanuit het onderscheid tussen aanleg (geaardheid), identiteit en gedrag kunnen wc

besluiten dar homoselsualiteir een veelzijdige en complexc realireit vormt. Belangrijk

is om in de.vorming met johgeren hiervan bewust re zijn.

Homoselaueel gedrag en homoseksuele identiteir zijn, vooral bij jongeren, dikwijls

lssstaande fenomenen. Hun homoseksuele gedrag kan dikwijls begrepen worden ds

het zoeken van seksuele lustbeleving waar de weg naaÍ het andere geslachr nog

psychologisch en/of maatschappelijk verhinderd worden. Zodta her andere geslacht

Lereikbaar is, verdwijnt het homoseksuele gedrag vaak spontaan. Zelfs als het

homoseksueel gedrag gepaard gaat met een sterke affectieve binding (verliefdheid),

hoeft dit niet automatisch te betekenen dat die jongere homoseksueel zd wordcn,

hoewel dat natuurlijk best kan.

Anderzijds zijn er ook jongeren met een sterk homoseksueel verlangen en die ervaren

dar ze anders zi jn dan hun leefci jdgenoten, ook al hebbcn ze misschicn nog geen

enkele seksuele ervaring. ofre negeren ds er geeu sprake is van daadwerkelijke scksuele

ervaringen. Deze houding heeft nogal cens voor gevolg dat de zelfaanvaarding en de

onrwikkeling van een positieve homo-idenriteit bemoeilijkt worden'

Homoseksuele gcaardheid

Hieronder versean *. a.,g.n. wat mogelijks in aanleg aanwezig is' À4odem genetisch en

,.*"prr.mf"girch ond.àk formublrt ,e.d, n"dr.rkk lijker de hypothese dat homo-

selsualireit biologisch b.p;; is. De homoselsuele geaardheid zou reedsvoor de geboorte

in het lichaam verankerd figgtn, a'*'t' d* ze nitt gebondll.is aan een 
,f#Í.:t1l1;::

ras, djdprk, leefrijd enz., #;^à;;;-b.h;orr,o, Ë, verschijnsel "mens". we zouden dat

I kunnen ut'gtlilkttt m€-t :en 
verschijnsel

Men kan niet vrij kiezcn orn | -dt 
bv' linkshandiCh:id' Voï 

:"Ï-d:ï

D.u.rrnker ingvandehomoseksuelegeaardheidindebiologischeconst i tut ievaneen
mens berekent nog niet noodr"k.lijk á at zr zich zal veruirwendigen in homoselsueel

gedrag of een homoseksuele identireit '

Homoseksuele identiteit

De identireir i, ..n .o-fl.x psychosociaal en culcureel gegeven. Niemand wordt met

een identireir geboren. b. ià.ndt.ir wordr steeds opgebouwd doorheen de relaties

met andere mensen. Die relades worden op hun b.uiig"rtru.tureerd.en genormeerd

door de cultuur waarin men l.eit. Dat g.lit .t.rrz..r voor de homoseksuele identiteit

(Ik ben homo). Ui, fti,ttti'J t" 
-t'oiologisch 

onderzoek kan men concluderen dat

de homoseksuele identiteit een crearic is rn* d. westerse burgerlijke samenleving na

her ancien regime. Z. i, a* sterk cultureel gebonden en zeker niet universeel' In

,.g.rr.t.lling á.r d. homoselauele geaardheid, kan je er tot oP een zekere hoogte voor

kiezen om al dan niet met een homoselauele identiteit tc leven'

Homoseksueel gedrag

Hieronder versraan *. h.ï sekuele gedrag tussen Personen van he.'elfde geslacht' Uit

gr";,lrr.lig ,ociologisJona.rzoe k Ëlilkr á"t homor.Lsueel ge&ag veel ruimer verspreid

isdanalleenbijdiemensendiezichhomoseksueelnoemen(=homoselaueleidendteit).
Gedrag en idendteic vallen dus nier zomaar samen. In feite toonde Kinsey aan dat

-.r, 
oi basis van het selauele gedrag geen- cwee duidelijke onderscheiden gro€Pen van

homo- en heteroseksrreLn k"i 
"'ifri"dt", 

terwijl dit juist een ke3.Segeven ! 
in

onze seksuele categorisering. Antropo"logische onderzoeken laten overduidelijk blijken

dat homoseks.r..l g.ar"g u.l.l.,n rd.ir.rri..id en veel univeneler is dan de homoselauele

identiteit. Zij suggereien eveneens dat homoseksueel gedrag niet noodzakclijk is

gekoppeld aan een homoselauele geaardheid'

Even kwalijk is het besrempelen van de
jongere als " latent homoseksuee l"  op

grond van selsuele ervaringen die enkel

door de begeleider (niet door de jongere)

Begeleiders ziin nogal eens

geneigd orn dczc hornoscksrrelc
verlangcns tc rninirndiscrcn

als homosekueel worden geëtiketteerd. Het is aan de jongere zelf om dit uit te maken,

niet aan de begeleider. Binnen de context van deze uiteenlopendc realiteiten wordt het

ook duidefi jÈdat de nocie van dc jeugdhomoseksuali teit  als een voorbi jgaandc

ontwikkelingsfase problemen oplevert'

'Wat als die homo-erotische aansekking niet voorbij gaat? Het beaeft weliswaar een kleine

minderheid, maar in elke school groeien jongeren op die later als homoselaueel (met ccn

homoselsuele identircir) door het leven zullen gaan. De jongeren :aln zsk'er niet gcbaat

m€r een gerustsrcllende schouderklop en de mededeling dat het wel zal wergaan.

2. Depsychoseksuele onnrikkeling naar een homo-identiteit

De onvikkeling van een homo-identiteit is een Procesmatig gebeuren dat heel wat

djd in beslag k- ,r.-.r, en speciÊeke kenmerken vertoont. Door het bestuderen van

"án 
groo, Àtal individuele levensgeschiedenissen van mensen dic zich homoscksueel

,ro.Àd.rr, ontwiefpen onderzoekers en theraPeuten onrwikkelingsmodcllen. Binnen

die onrwikkelingsmodellen worden diverse ontwikkelingsstadia onderscheiden'



:1 Het is niet omdat de eigen onrwikkelingsgeschiedenis van een persoon buiten die
onrwikkelingsmodellen valt, dat die persoon daarom afivijkend is of buiten de
normaliteit zou vallen. Die onrwikkelingsmodellen zijn descriptief en niet normatief.
Homoseksuelen zijn onderling even verschillend als heteroseksuelen.

De hicr beschreven psychoselauele onrwikkeling naár een homo-idendteit is gebasecrd
op de onrwikkelingsmodellen van Sander (Nederland, 1977), Plummer en Ti.oiden
(U.S.A., l97t) en Cass (U.SA., 1979) (zie tabel l).

Plma & Troidcn cn Cas.

Dc fesc van dc vagc bcwustworiling
In deze fasc ontdekt de jongere gevoelens van aantrekking ten aanzien van mens€n van
heaelfde geslacht (9 tot 15 jaar). De homo<rotische aantrekking manifesteert zich
meestal in homoseksueel gerichte spelletjes of conracren, affecrieve belevingcn
(dagdromen, verliefdheid) en soms reeds een gevoel van "anders-zijn". Bij deze vage
bewusnvording wordt doorgaans nog geen band gelegd mer een aparre homo-identireit.
Men ziet achzrlf nog niet ds homoseksueel en de homo-crotische gevoelcns roepcn
dikwijls heel wat weersranden op. Sommigen proberen die gevoelens uit het hoofd tc
zctten ofte negeren. Anderen benadrukken vooral de djdelijkheid van die aantrekking.
Ze worden hierin vaak bevesrigd door begeleiders die spreken over de
jeugdhomoseksualiteic als een voorbijgaande onnrikkelingsfase. Een andere vorm van
vcrzct tegen de homo-erotische gevoelens is het zich bcwust oriënteren op heteroselauele
rclaties. Wanneer die heteroseksuele contacten tegenvdlen, kan dat de bewusnvording
van de eigen homoselaualiteit aanzienlijk versnellen. Nog een omgangsmogelijkheid

Ado bscentcn en homosehtua/itcit

is het zichzelf eriketteren als biselaueel. Men aanvaardr minstens gedeelrelijk de eigenhomoseksuele gevoelens, 
.maar de mogelijkheid van een heteros.tu.le onrwikkeling

wordt volkomen open gehouden.

Dc fesc vaa dc duidelijkc bcwustwording
Het hoeft geen be toog dat de. persoon die bij zlchzelf homoseksuele gevoelens ervaÍur,
in vcrwarring kan raken. Die 

_vcrwarring É.r,"", er juisr in dar die gevoerens nietpassen binnen het vooropgesrelde hereroseks uer. u.rách rrn g.p"rroor,.t Men wil zichniet zomaar vereenzeh'
ge{acht en gesproken ;:::,1ï .ï:f:ï: J:ïffi;il';*ïl* il:ï:;::Í
als: men zou wel eens diegene kunnen zijn die men nier wil zijn. Die verwarring kan
zich op verschil lende manieren manifesreren, zoals: vrees voor aÊvijzing door deomgeving, negatieve zelÁvaardering, een gevoel van isolement thet g.uoel van de enige
te zijn.mer een dergelijk probleem), ,r.rke onzrk.rheid over d. .i!.n gevoelens, nierweren hoe de homo-erorische gevoelens te uiren, enzovoorrs.

Na de aanvankelijke verwarring gaan vele' op zoek naar informatie over hoTnoseksu-
aliteir. Deze informatie kan dan ge ro€rsr *orá.n aan de eigen ervaringswereld (identi_
reitsvergelijking, Cass). Tegelijke.rrijd vraagr men zich af *ar., zo, kï,.,n.n gebeuren
als men als homoseksueel naar buiren rreldt. De consequenties wordcn duiderijker.
Dat dles kan zoveel energie-opsrorpen dat er een ,.k.r. u.rur..''aing op,r..ar regenover
de omgeving. De jongere sluit zich af, is veel prikkerbaarder, d. ,,uji.r"rurtaten neme n
een duik enz. veel ouders van homosekru.Èr, ,.gg.n nadien: ,.!7e 

voerden gewoon
dar er iets was, maar we wisren nier war". In dezeïase van duiderijk. b.*urr*ordi'g
worden de affecrieve gevoelens ten aanzien van p€rsonen u* h.z.ifd. gesrachc verder
geromantiseerd en geseksualiscerd. Men gaar spreken in rermen .,r* Ë[.fdh"id.

Plummer en Tioiden wijzen op her belang van de dissociarie die er in deze fase blijfr
beltaan. De eigen homoselauele .*.ring"i en gevoerens worden nog duiderijk onder-
scheiden (gedissocieerd) van de homos.l<sualiJeit als idenriteir. Deze idendteir achr
mcn (nog) niet van toepassing op zichzrlf, Er is sprake van een uiutelperiode of
moratorium, waarin her sluimerende, maar nog als ambivalent beleefde idee van homo
te kunnen zijn verder wordt geëxploreerd. Tegelilkertijd bereidc 

-.n 
,á emodoneel

voor op her homo-zijn als mogelijke identiteit. Die uitsrelperiode is specifiek voor
homojongeren. Bij heteroseksuere jongeren zullen de ir.*'ror.t ru.L !."o.I.n, .n
ervaringen automatisch aansluiten aan de als vanzelfsprekend ervaren here?o-identiteir.
Er is dan ook geen psychologische behoefte aan een ui*relperiode of moratorium.

^ YT .TUtf)crkcnning naer zclfwaardcring
Geleidelijk aan gaat de jongere zichzerf bescho.L.r, 

"r, 
"een homoselaueer,,. He r wordr

een onderdcel van her zelfbeeld. Dar wil nier zeggen dat men er zomaar vrede mee

Sendcrs Plummcr & Tlroidcn Cass

Gevoelens van aantrekking Sensitatie

Vage bewuswording

Duidelijke bewusrwording Dissociatie Iden titei ts-verwarring

Iden ti tei rs-vergelij king

Zelfaccrpcarie

Zelfmanifestatie

Coming out Identi reirs-rolerancie

Iden ti tei ts-accep tatie

Commitment Identiteiatrots

Ide ndteiasynthese

Tebcl l. De psychoseksuelc onvikkcling naar een homo-identiteit volgcns Sandcrs,

IO



neemt. Vele vragen blijven onbeantwoord. Heel wat jongeren zrtten in dit sadium

hun eerste ,r"pp.n in de homosubcultuur (coming-out): ontmoetingscafés, praat-

groepen, b"r, .nrolroorrc. Doorheen het contact met andere homoselauelen lrrijgt de

eigen identiteit meer en meer gestdte.

Na die eerste conracten mer de homosubcultuur gaan velen een dubbel leven leiden.

De wereld wordt opgespliat. Tegenover de vertrouwde homowiendenkring waaÍin

men zich thuis vo.li staat de als ull*aig beleefde hearowereld. Het homo-zijn wordt

beschouwd als een privé-aangelegenheid waal de buitenwereld geen uitstaans mee

heeft. De eigen homoseksualiieit *ordr zorgvuldig van de buitenwereld afgeschermd

door zich Àveel mogelijk te conformeren aan de maatschappelijke normen en

verwachtingen. Die Jubbele houding, waarbij men veel energie moet steken in

geheimhouJing, is voor velen op den duur onbevredigend en ondermijnt het zelfrraarde-

gevoel.
Het hoeft niet te verbazen dat sommigen

de eigen homoseksualiteit centraal gaan

stel len. Tegenover her onbevredigende

dubbel leven plaatst men nu een zichtbar€

homotrots ( idendteitstrots, Cass). Men

oordeelt genuanceerd over de eigen homo-

seksualiteit en de interacties met de omgeving. De persoon is reladef tevreden met

zichzrlf en mer de eigen leeÊvereld. zelfaanvatding wordr zelfivaardering.

Spccifiekc ontwiLkelingstaken voor homoseksuele jongcren

De belangÍil$re, maaÍ dihÀ/ijls ook de moeilijlsre oncwikkelingshak voor de homoselsu-

ele adolescent is het verwerven van een positief zelfbeeld en zelfivaard€ring. Die

zelÁraardering stear doorgaans al van bij de aanvang van de adolescentie onder zware druk

door de eigen waameming van "anders rc a1n", door de verinnerlijking van de maat-

schappelijke vooroordelen regenover homoselaudircit en door de impliciete of expliciete

"fuijring "- 
de leeftijdgpnoten. Ondanla het feit dat homoselaualiteit in onze samenleving

meer bespreekbaar is geworden, gaat de bewustwording van de eigen homo-erotisóe

gpvoelens toch nog dikwijls gepaard met srcrke schuldgevoelens en angst De jongpre l<an

á. eigen homo<rotische verlangens gaan bestempelen als afixijkend, verwelpelijk, zondig

of AeL D innerlijke weerstand€n tegen de eigcn selauele verlangens zijn bij heel wat

jongeren (en volwassenen) nog zo srcrk, dat ze slecits met veel pijn en na een langp priode

durven rc erkennen dat ze homceksueel zijn. Het onvermogen om de eigen sekst''liteit

posidef te integreÍen in het zel$eeld, in combinatie met de maaachappelijke afivijzing,

drijft sommige jongeren naar sdekeme onrnoetingsplaatsen zoals publieke urinoin, parken

enz Door de vluchdge selauele conact€n, soms in combinatie met stcrke schuldgevoelens

en zelÊninachdng, gaat het vermogen orn ds sefu'aliteit te inagreren in liefdevolle en

intieme relades gemakkelijk verloren.

Adohscenten cn homosehstalitcit

Zicturlf "homoselaueel" noemen is voor veel jongeren een mijlpaal in hun leven. De
ro€komsr zoalsze die misschien voor zichzelf hadden gedroomd (op een heteroseksuele
basis), is verdwenen. De jongere moe! z'n nieuwe homose ksuele levenssdjl onrwikkelen.
In tegenstelling tot de heero.levenssdjlen die meestal gemodelleerd zijn volgcns hec
herkenbare gezinsmodel, onrbreekt het de
homoseksuelè adolesccnt vaak aan goede
rolmodellen. Goede idenrifi catiemodellen
zijn cvenwel onontbeerlijk voor een goede
integratie van de homoseksuele gericht-
heid in het geheel van de persoonlijkheid. Een specifieke moeilijkheid waar een homo-

adolescent nog steeds mec kampt, is dat hij zijn levensweg grorcndeels dlcen moet

zoeken, Dit, terwijl er voor andere jongeren overmaat is aan adviezen, onrmoetings-

plaatsen, lireraruur en films. De homoseksuele adolescent staat hierin relatief geïsolecrd.

Geconfronteerd me r de grore diversiteit aan levensstijlen in de homoseksuele subcultuur,

wordr de jongere bi jna automatisch gedwongen om te ref lecteren ove r de norlnclt  en

waarde n waaÍmee hij werd opgevoed. Hij wordt hierbij herhaddelijk voor grocc keuzen

gesteld. Bi j  welke subcultuur wil  of kan ik mij  aansluiten? Hoe wil  ik vorm geven aal l

de homoseksuele relaries die ik verlang? Velke plaats ken ik toe aan de scksualite it in

het geheel van de menselijke re laties? Enzovoorts. Juisr omdat de homoseksuele jongcre

vaak reladefgeïsoleerd staat, vallen deze keuzen soms extra zwaaÍ en kunnen ze tot een

e rnscige idenrireitscrisis le ide n, Naast het onrwikkelen van een eigen levensstijl, moeten

homoseksuele jongeren vaak belangrijke keuzen maken betreffende hun coming-out.

In hoeverre wil men zich als homoseksueel naar de buitenwereld toe bekend maken?

Moet men de ouders inlichten? Ook enkele prakdsche problemen scellen zich. !íie

kan ik in vetcouwen nemen? Hoe moec ik reageren als ze onsmakelijke grappen vertellen

over homoseksualitcit? \|(/at te doen als de omgeving aanPort om met een (hercro-)lief

voor de dag te komen? Enz.

Zí clnz*lÍ " hornos cks rrc cl "
rlocrtlcn is voor veel jongcrcn

een rnijlpaal in hrrn levcn

flelaas is hornoseks'oli1sil 11619
stecds ccn rnoticf voor
zclfdoding bij jongcren

Het horno-zijn wordt beschourvd

alg een privé-aangelegenheid
qraar de buitenqrereld geen

rritstaans rnee heeft

Het emotioneel verwerken van afrvijzingen
adolescenr lijdt cronder dar minstens een
deel van de omgeving zich tegen hem keert
of tegen datgene waarvan hij weet dat het
op hem van tmp,rssing is. Dergelijke om-
standigheden bemoeilijken een posidef

en vêrnederende opmerkingen. Menig

zrlÁvaardegevoel. Helaas is homoselsualiteit nog steeds een motief voor zelfdoding bij

jongeren.

In het geheel van deze specifieke onrwikkelingstaken kunnen homojongcrengro€Pen

een erg belangrijke rol spele n. Doorhee n he t contact met gelijkgestemdc leeftijdge note n

wordt her alledaagse isolement rond de homoseksuele gevoelens en verlangens door-

12 I3



Tolerantie en respect v(x)r
andercn ziin sourieso belangriike

waarden in dc opvoeding tot
relatiebekwaamheid

broken en kunnen deze verder geëxploreerd worden. De emotionele steun van leeftijd-
genoten stimuleert de eigen onrwikkeling en bevordert het zelfrvaardegevoel. Deze
gro€pen kunnen zodoende voldoende veiligheid bieden om diverse rolgedragingen
verder te verkennen en meer bewust tot eigen keuzen te komen. Eenmad zover, zullen
velc jongeren en jongvolwassenen ook meer gaan communiceren met hun omgeving
over hun homoseksualiteit.

3. Opvoeden tot relatiebekwaamheid
In het kader van de opvoeding tot relatiebekwaamheid en selauele opvoeding is het in
elk geval belangrijk dat homoseksualiteit ter sprake wordt gebracht. Dit gebeurt best
op een inclusieve manier waarbij homoseksualiteit in eerste instantie niet als aparr
thema wordt behandeld. Een heel stel zaken hoeven rrouwens niet apart voor homo-
seksualiteit bedacht te worden, omdat ze zonder meer algemeen menselijk zijn.

Homoseksualiteit als apalt thema bespre-

ken, zonder het te s i tueren binnen de

context  van de relat ionele en seksuele
vorming, bevescigt re veel de zienswijze dar
homo of lesbisch zi jn iers marginaals,

afrvijkends of problematisch is. Dit verge-

makkelijkt de zelfaanvaarding niet. Is het niet beter om binnen her geheel van de
opvoeding tot relatiebekwaamheid de homo-erotische relatievariant ter sprake te brengen
naast (niet apart van) de als vanzelfsprekend ervden heterorelatie? Het reflecteren over
relades op zich primeert hierbij boven de aard van deze relaties (hetero of homo).
Hierdoor kunnen jongeren nadenkcn over de diversiteir aan menselijke relaties en de
bclcving ervan. Binnen een dergelijk open klimaat wordt aan homojongeren ook de
gclcgenheid geboden hun eigen sel<suele oriëntatie verder te verkenncn, zonder dat
dezc oriëntatie wordt verdrongen of verworpen door anderen. Bovendien biedt een
dergelijke bcnadering heterojongeren voldoende kennis en beeldvorming over
homoselaualiteit om stereotiep denken en vooroordelen hieromtrent te doorbreken.
Tolerantie €n respect voor anderen zijn sowieso belangrijke waarden in de opvoeding
tot relatiebekwaamheid.

Voor specifieke onderwerpen die verband houden mer homoselcualiteir, b.v. coming-
out, kan het wel raedzaam zijn aparte lessen in re voegen, zonder evenwel de band met
dc relationele en selauele vorming in het algemeen uir her oog te verliezen.

Hct feit dat homoseksueel gp&.g in de puberreit en adolcscentie nogal eens voorkomt ds
tijdelijk gedrag, doet gpmakkelijk uit het oog verliezen dat sommige adolescenren uitgroeien
tot vohvassenen die als homoscksueel door het lcwn gaan. Het advies of de gerusstellende
mededeling "dat het wel zal vooóijgaan" kan de innerlijke weersand rcgen de eigen homo-

Ádohsccnten cn homosehsualitcit

crotische gevoelens en verlangens versterken. F:n blijvende verdringing hiervan kan leiden
tot allerlei vormen van ze lfve rminl<ing waarbij alle energie verloren gart in e.n krampachrige
s_trijd tegen ziclurlf. Her is dan ook beter om binnen de selauele opvoeding à. noÀ.
"jeugdhomoselsuditeir als onrwikkelingsfase" opzij re schuiven.

Bchoeftc een informatic

Er is een grote behoefte aan goede informarie over homoseksualire ir. Iemand die denkr
homoselsuecl re zijn, heeft geen schrik omdar hil weer war er hem te wachten sraar,
maar juist omdat hij nier weer wat dar inhoudr (angsr voor her onbekende). He r gaar
hier niet zoz.e.eÍ om de behoefte aan wetenschappelijke en feireli,ike informarie over
homoseksuditcit, maar eerder om goede romanliteratuur waarbij he r voorgesrelde
levensverhaal de jongere doer nadenken over hoe complex her wel kan zijn a.ls de ene
mens van de andere houdr.

Ook hier mag je niet de four maken psychologische thcorieën ccnrraal re srcl len in
plaats van het spreken over de relat ies en l ieíde russen nlensen. 'Wanncer her over
seksuali teit  gaar, mag je je niet nestelen irr een spel van geboden en verbodcn gczicl
de inner l i jke ambivalenr ie van adolescenren regenover gezagsargumenren. Ee 

'begele ider spreekt beter vanuit de e rvaringe n die hij heefi mer andere mer)sen. Uireraard
kan je aandachr vragen voor de ethische waarden die belangrijk zijn in de seksualiteirs-
beleving en die gelden zowe I voor homo- als he reroseksuele n. Zo ook een rusrig gespre k
over de waarden en regels volgens dewelke de maarschappij funcdoneerc en die zelden
gunstig zijn voor homoseksuele n. Kortom, als begeleider kan je een stuk levenswijshe id
doorgeven en het is aan de jongere om hierover door te denken, de eigen innerlijke
ruimte verder te verkennen, eigen keuzes te maken en zo een eigen leven op te bouwen.

Ai&prevcntic

Ecn goede voorlichting kan niec omheen de gevaren van aids. Daar vooral bepaalde
seksuele technieken de overdrachr van her H[V-virus (dar aids veroorzaakt) mogelijk
maken, moet er meer dan vro€ger ook over deze selauele rechnieken gepraer worden.
Hier stuiten we onvermijdelijk op een groor
aangl fanasmen en aboes rond anale seks.
Als er in de maaachappij al over dc seksu-
ditcit van homo's gepraat wordt, gaat her veeld om gore grappen. In die fanrasie rond
dc anus kan de jongere ziclurlf slechrs weinig (opgeluch$ in herkennen. ook hier
besmat de noodzaak aan goede en accurate informarie. Mer berekking tor aids is er
minimad behoefte aan een verantwoordelijkheidsmoraal: je bent zowel veranrwoordc-
lijk voor de eigen lichamelijke en psychische gezondheid als die van de ander. Het
voorlichten ontsnaPt evenmin aan dezr veranrwoordelijkheid. Concreet betekent dit
dat het spreken over seksuele technieken en aids-preventie een secundair, maaÍ tevens
een noodzakelijk gespreksonderwerp moet zijn binnen het reflecteren over relades

Aids is gccn hornozickte
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tussen mens€n, lichamelijkheid, erotiek, intimiceit, enz. Er moe! over gewaakt worden
dat de jongere de aids-problemadek nier gaar gebruiken als een alibi om de homo.
erotische verlangens verder re verdringen. Aids is geen homoziekte.

4. Individueel gesprek
De wrjze waarop homoselaualiteir wordt ter sprake gebrachr, bepaalr in grote mare of
je als begeleiáer zal aangesproken worden door jongeren die hieromffenr mer een
vraag zirren.

. Grondhouding
De begele ide r mag in gee n geval ze lf uirmaken of de jongere d dan niet homose ksueel
is. Hcr enige war hij met zekerheid weer, is dar de jongere die zich rot hem of haar
wendr, mer een vraag zit. Die vraag dient ernsrig genomen re worden, war nier zo
evidenr is. Door actiefen onbevooroordeeld te luisreren*geefje de jongere de
mogelijkheid om de eigen innerlijke ruimre verder t..xplor.r.n. zokan ae ln"n.rtilt<.
dialoog versrerken en de weersranden ertegen verlichren, De grondhouding van de
begeleider moe r hierbij de houding zijn va', iemand die er geei belang bij È.efr hoe
de ander njn oí haar seksualireir inrichr en organiseert.

Valkuilen
Een valkuil waar begeleiders wel eens inrrappen, is de "vaderlijke gerusrsrelling,'.
Bekende uirpraken of vragen in dar vrrband iiln: "Heb je her al ."rrr--., een meisje
geprobeerd?" of nog "Iedereen maakr zo een fase door, her gaar wel weer over.,,
Geruststelling is een erg sle chre manier om de angst of de p*niet rond de mogelijke
homoselaualireit re doen lywen. De jongere heeft-hel.m".l g..r, behoefte aan gerusr-
stelling of een vaderlijk schouderklopje, maar wel aan objeltieve informatie en een
luisterend oor. Jongeren die met een waag leven omtrent hun selauele identiteit, zijn
hier vaak hypergevoelig voor. Je mocr er dan ook voor oppassen dat ze het gespr.k ní.t
to€vo€gen aan hun misschien al lange reeks van ervaringen mer (subdele) k*ijang.n.

Een nreede vallaril is de jongere inpakken met "moeder$ke tederheid" onder hct mom
I-. 

b.g"p' Her is ongetwijfeld zo dat de maatsóappij tcn aaruien van homcelsuelen
heel wat goed te makeri heefr Maar als men homot vasrpinr in een pcitie van mensen die
geaccepteerd mo€tfn worden, gaat die homoselaualiteir een identiteit worden die mcn
moet verdedigen' Hier komen zeer subtiele, maaÍ erg reële machsrrerhoudingen aan lret
licht.

FrÉn derde valkuil is her gevaar dat de zich stellende problemen bereffende homo*l65uoliteir
worden weggeduwd mer de bewering dar "homqseksualiteit nu mag". Alsof alles opgelot
is wanneer her zou mogen! Een homowiendelijke m""a.happij zou inderdaad veel

Adobscentcn cn homoschsaaliteit

problemen kunnen voorkomen, maar het is een illusie rc denken dar alle moeilijkheden en
*{Tt sleóts het gevolg.zouden zijn ran een repressieve en boze samenleving. Scksucle
en relationele problemen bij hercroseksuelen los;. ,*r, nier op met de g;r*t r.[irrg a"t
"hct nu mag". Jongeren hebben gcen begeleiding nodig omd"rl ho-o- 
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h.t roselaueel
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zr problemen kunnen .*.r.n ,n.i d. integrade van dc orr,trit.na.
s€lGualrtertrn hun idenriteis- en relatievorming.Zijworda geconÊonrccrd mer e€n aantal
tPt$tk problemen en onrwikkeling.saken aï. a. *-, al moeilijke adolescentiefase nog
verder kunnen belasten. Bovendien krijgen ze hierbij nauwelijks ondenteuning van hun
omgcving, integendeel.

0udcrs
In dc-hgelciding van homojongeren komt dilsijls her delicate onderwerp van *dc ouders'
31 9: :td.: 

Moer de jongere her aan zijn ouders verteilen of nier? ook hi.r beschikt de
hgeleider niet over pasklare antwoorden. Het is cigenlijk aan de jongere zelf om dir uit re
maken.

Dc begeleider kan wél met de jongere reflecreren over de emorionele schok die zijn
mededeling bij de ouders kan veroorzaken, en of de jongere dac wel 

""nk*. 
H.r i,

geen roeval dar her doorgaans nier de
ouders zijn die her eersr ingelichr worden
ovcr de homoselaualiteir van hun kind.
Sommigc conflicten ríssen ouders en hun
homoscksueel kind spruiren voort uir het

(...) het verwetkingsproces vzrn
de orrders niet parallcl loopt
Írret dat van de iongere zelf

li:9:ï::'::ï:iki"c.p.':*::T 
de ouders nier parailel loopr met dar van de jongere

Tf:1t!: 
de jongere 

^.fu.Y .!*ïp:.':l als homo, ter*ijl d. ouders nog een soorr
rouwpÍoc€s doormaken, waarbij ze afsóeid moeren nemen van de verwaó-tingen die
tr zich rondom het kind hadden opgebouwd.

Jongcreagrocpcn
In tcgcnstelling met hereroseksuele jongeren wordt de homoselauele adolescenr gecon-
frontcerd met her dledaagse isolemen-r rondom zijn homoselsualiteit. Hij kan niet
zomaar.uiting geven aan de homo-erotische 

"eríang.ns. 
Het conracr met anderc

homosclauelcn is belangrijk voor de uirbouw yan een cigen homoseksucle identieit.
Homojongerengro€pen hebben hier een bclangrijke o"k",. 
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_ {omojongcÍcngÍocpcn
De hieronder vermelde groepen zijn jongerengroepen die een leeftijdgrens van 26 jaar
hanteren. Er zjn echrer nog veel andere iniriatieven zonder srrikte Èefrijdgrens. Vil
jedaarover meer informatie neem dan conacr op mer de Rderatie !íerkgroe pen Homo-
selaualiteir, Vlaanderenstraar 22,9000 Genr (Te1.091223 69 Zl.).
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