
“Blij dat ik homo ben” 
 
Tijdens de bijeenkomst Roze Rimpels aan de Rotte op 16 februari hield John Brobbel, 
coördinator ouderenwerk van het COC onderstaande inleiding.  
 
Hoe ga je als homo om met ouder worden? Het lijkt een gewone vraag. Tenslotte worden we 
allemaal ouder. Of je nou hetero bent of homo. Er is echter een groot verschil. De meeste 
oudere hetero’s hebben kinderen en kleinkinderen. Of algemener gezegd: familie. De foto’s in 
hun huiskamer getuigen daarvan. En daar praten ze graag over. Het is hun refentiekader. De 
viering van hun verjaardag steunt daarop. Het biedt ook troost en vreugde. 
Homo’s hebben dat niet. Geen kinderen, laat staan kleinkinderen. Vooral de huidige zeventig- 
en tachtigjarigen hebben een verleden dat gekenmerkt wordt door het ontbreken van een 
familieverband. 
Meestal hebben ze een droevig en treurige levensgeschiedenis, die ze nooit hebben kunnen 
delen met hun ouders, tantes en ooms toen ze kinderen en jong volwassenen waren. Wat hen 
kenmerkte was eenzaamheid, een verborgen en vaak dubbelleven. 
Een voorbeeld. Een verpleegster bezoekt een oude man in zijn kamer in het verzorgingshuis 
en ziet daar een foto van een man staan. Ze vraagt of het zijn zoon is. Hij zegt ja, terwijl het 
zijn levensvriend is die is overleden. 
In het verzorgingshuis gaan oudere homo’s vaak opnieuw de kast in. Maar ook als oudere 
homo’s nog zelfstandig wonen, zijn ze vaak onzichtbaar uit angst om herkend te worden, of 
gepest of bedreigd. En dat in 2011. 
 
Elke homo is een levenskunstenaar 
Iedere laatste zondagmiddag van de maand houden we een zondagmiddagsalon waar 
ongeveer dertig mensen komen. Sommigen komen anoniem, willen niet op de foto’s als er 
foto’s genomen worden. 
Toen ik enige tijd geleden op een bijeenkomst in een wijk over dit onderwerp vertelde en ik 
vroeg wie hier homo was, kreeg ik geen reactie, hoewel ik wist dat er enkele homo’s 
aanwezig waren. 
Rotterdam is homovriendelijk. Alle maatschappelijke organisaties zijn homovriendelijk. Ook 
de gemeente, wethouder Corrie Louwes en de burgemeester. Allemaal zeggen ze: “Homo’s 
horen er bij.” Waarbij? Bij de traditionele heterocultuur? 
Ik wil niet getolereerd worden, ik wil op gelijkwaardige wijze omgaan met hetero’s. 
Homoseksueel of lesbisch zijn heeft niet alleen met bedgewoonten te maken. Het zit in alle 
aspecten van je leven, want door af te wijken van de norm val je nu eenmaal op. Zo kun je 
iedere week weer even je coming-out beleven als je impliciet duidelijk moet maken dat je van 
iemand van hetzelfde geslacht houdt. Bijvoorbeeld als je met je geliefde incheckt in een hotel 
of de onvermijdelijke vraag krijgt of je kinderen hebt en getrouwd bent. 
Elke homoseksueel is een levenskunstenaar, omdat je dat wel moet. Om te kunnen overleven 
en ook omdat je er iets van wil maken. Dat kun je van hetero’s  niet zeggen. 
 
Niets in het leven is vanzelfsprekend 
Het COC is erg actief. We houden themabijeenkomsten om over homo-zijn te praten. Er zijn 
boekjes en homo films geschreven en gemaakt met levensverhalen van oudere homo’s. Het 
bewustzijn neemt toe. Niet alleen met treurnis, maar ook met trotse en blije verhalen. 
Ik zelf heb al een paar keer op televisie mogen vertellen dat ik blij ben dat ik homo ben. 
En dat is ook zo. Het betekent: durven zijn wie je bent, een eigen identiteit ontwikkelen. 
Ontdekken dat niets in het leven vanzelfsprekend is.  
 



Een verschil tussen hetero’s en homo’s is dat hetero’s een traditioneel netwerk hebben van 
gezin, familie, leefgewoontes. Homo’s hebben dat netwerk niet. Dat is geen nadeel. Het is een 
pré. Homo’s hebben geleerd van jongs af aan om hun weg te vinden vanuit eigen keuzes voor 
de vele vormen van relaties en vrienden. Dat is niet buurtgebonden, dat is internationaal. 
Verbondenheid op basis van gelijkwaardigheid. 
Hetero’s zouden veel van ons kunnen leren over het doorbreken van de maatschappelijke 
norm van traditionele verbanden. 
Daarom zijn we hier vandaag bij elkaar. 
 
Activiteiten COC ouderenwerk 
Iedere laatste zondagmiddag van de maand zondagmiddagsalon van 15.00 tot 18.30 uur. 
Aansluitend warme maaltijd (€ 7,50) 
De derde woensdagmiddag van de maand themamiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
De derde zaterdagavond van de maand danscafé van 21.00 tot 24.00 uur. 
 


