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Roze levensboeken 
 

Specifieke, aanvullende vragenlijst ‘De roze kant van mijn leven’ bij de methode 

'Mijn leven in kaart : met ouderen in gesprek over hun levensverhaal' van Wout 

Huizing en Thijs Tromp. 

  

Gericht op de verhalen van levens van homomannen, lesbische vrouwen en 

biseksuelen. 

 

Algemene vragen die voor iedereen van belang zijn, zoals vragen over de familie van 

herkomst, geboorteplaats, gezondheid, geld etc. kunnen uit de basisset worden gehaald.  

De vragen uit de roze vragenlijst zijn bedoeld ter inspiratie en als ondersteuning, eye-

opener en/of richtlijn bij de gesprekken. De vragenlijst is zeker niet bedoeld om één voor 

één af te werken, maar kan gebruikt worden dan wel aan een oudere gegeven worden 

om een ‘oh, ja, da’s waar ook, dat had je toen’ effect te bewerkstelligen. We hopen dat 

de vragen veel gespreksstof zullen opleveren. Commentaar en aanvullingen op de lijst 

kunnen naar connie@ihlia.nl.    

   

De roze kant van mijn leven 
 

Jeugd 

Wat voor kind was u?  

Was u wat ze noemen een ‘echte’ jongen, ‘echte’ meid?   

Ging u liever met meisjes om of met jongens, of was u liever alleen? 

 

Had u op een bepaald moment een hartsvriend of -vriendin? 

Wat was dat voor iemand?  

Wat betekende hij/zij voor u? 

 

Wist u als kind wat homoseksualiteit was? 

Werd er wel eens over gesproken en zo ja door wie en hoe? 

Fantaseerde u graag? Wie of wat was u in uw dagdromen?  

 

Geloof/levensovertuiging 

Heeft het geloof een rol gespeeld in uw leven?  

Heeft u wel eens met een priester, dominee, raadsvrouw/man, imam of rabbi over uw 

homoseksualiteit gesproken? Hoe ging dat?  

Hoe ziet u de relatie geloof/levensovertuiging en homoseksualiteit? 

 

Eerste homoman/lesbische vrouw 

Kunt u zich nog de eerste homoman of lesbische vrouw in uw leven herinneren? 

Betekende dat iets voor u? 

Was het iemand uit uw leefomgeving of van radio of televisie?  

 

Middelbare schooltijd 

Heeft u na de lagere school een opleiding genoten? 

Viel het anderen op dat u niet dezelfde romantische/seksuele interesse had? 

Was er een bepaalde leraar/lerares die erg veel voor u betekend heeft? 
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Seksualiteit 

Kunt u zich nog herinneren wanneer u voor het eerst belangstelling kreeg voor intimiteit? 

Heeft u wel eens meegedaan aan seksuele spelletjes? 

Heeft u seksuele voorlichting gehad thuis of op school of op straat? 

 

Verliefd 

Kunt u zich nog de eerste keer herinneren dat u verliefd was op iemand van het eigen 

geslacht?  

Wat trok u aan in die persoon?  

Wat deed dat met u? 

 

Geaardheid 

Had u sterke verlangens/gevoelens? 

Hoe ging u er mee om?   

Is er een speciale periode geweest waarin u  er veel mee bezig bent geweest? 

 

Coming out 

Kunt u zich de eerste persoon herinneren tegen wie u vertelde dat u homoseksueel of 

lesbisch was?  

Heeft coming out een grote rol gespeeld in uw leven. Vindt/vond u het nodig om mensen 

op de hoogte te brengen? 

Wat zou u jonge mensen willen adviseren die op het punt staan uit de kast te komen?   

 

Relaties 

Wie was uw eerste geliefde en waar heeft u hem of haar ontmoet?  

Had u lichamelijk contact?  

Waren er ook onbereikbare liefdes? 

 

Ontmoetingsplaatsen (mannen) 

Waren er speciale ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen die u kende? 

Waren er in uw tijd codes in omloop waarmee u en anderen zichzelf kenbaar konden 

maken wat betreft de seksuele geaardheid?  

Ging u wel eens naar bepaalde bars, verenigingen of plekken om iemand op te pikken? 

 

Ontmoetingsplaatsen (vrouwen) 

Waren er speciale plaatsen waar u andere lesbische vrouwen ontmoette? 

Heeft u de tijd van de vrouwenhuizen bewust meegemaakt? 

Heeft u het COC wel eens bezocht?  

 

Militaire dienst (mannen) 

Bent u in militaire dienst geweest? 

Heb u een militaire keuring ondergaan?  

S betekende stabiliteit. Je kon S5 krijgen voor homoseksualiteit in de jaren 'vijftig'. Beter 

was S3, dan werd je afgekeurd zonder dat dat consequenties had. Veel homomannen 

probeerden S3 voor elkaar te krijgen, omdat je met S5 veel banen wel kon vergeten. 

Was u daarvan op de hoogte?  

 

Werk 

Heeft homoseksualiteit mede de keuze van uw beroep bepaald? 

Nam u uw partner, als u die had, mee naar personeelsfeesten? Ging u mee naar 

bijeenkomsten van uw partner? 

Bent u wel eens uw baan kwijtgeraakt of juist aangenomen vanwege uw 

homoseksualiteit? 
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Homocultuur 

Zijn er boeken of films die veel voor u betekend hebben? Kunt u er een noemen? 

Zijn er beroemdheden geweest die veel voor u betekend hebben? 

Wat vindt u van evenementen als roze zaterdagen en de botenparade? 

 

Twee levens 

Heeft u wel eens het gevoel gehad twee levens te leven? Een voor de buitenwereld en 

een schaduwleven waar maar enkelen van wisten? 

Bent u getrouwd geweest met iemand van de andere sekse? Kunt u iets over haar/hem 

vertellen? 

Heeft u kinderen? Zo nee, spijt u dat? Zo ja, accepteren zij u zoals u bent? 

 

Eind jaren vijftig bleek uit de Kinsey rapporten dat veel mensen seksuele 

ervaring hadden met zowel mensen van de eigen als van de andere sekse. Dat 

was een ontdekking die leidde tot het besef dat veel mensen niet 100 % van het 

een of het ander waren. Hett was een schokkende, baanbrekende ontdekking. 

Herinnert u zich dat nog en zo ja wat vond/vindt u daarvan?  

Was u altijd een 100 % lesbo/homo of bent u ook wel eens verliefd geweest op iemand 

van het andere geslacht?  

Denkt u dat iemands seksuele of romantische gerichtheid kan veranderen in de loop van 

een mensenleven 

 

De jaren zestig, bevrijding 

Wat herinnert u zich van de jaren zestig? 

Veranderde er toen veel voor u? Was er sprake meer van seksuele vrijheid, openheid? 

Voelde u zich verwant met de hippies? 

Voelde u zich verwant met de homobeweging?  

 

Wetgeving 

Van 1911 tot 1971 waren homoseksuele contacten met iemand onder de 21 jaar 

strafbaar, 248bis. 

Heeft dat invloed gehad op uw leven?  

Bent u wel eens met de politie in aanraking gekomen vanwege deze wet. 

Bent u wel eens door een andere wet in aanraking gekomen met de politie (bijvoorbeeld 

seks in de openbare ruimte?).  

 

De jaren zeventig, aksie,  

Bent u ooit actief geweest als feministe, dolle mina, rode flikker, kraker? 

Ging u naar demonstraties? 

Geloofde u in wereldvrede en vrijheid voor alle mensen?  

 

Jaren zeventig/tachtig feminisme 

Wat vond u van het radicaal-feminisme? 

Heeft het feminisme invloed gehad op uw leven? Heeft u vrouwenhuizen, vrouwencafé's, 

vrouwenboekhandels opgericht of bezocht? 

Hoe zou u de verhouding tussen de feministen en lesbische vrouwen omschrijven?  

 

In 1973 werd homoseksualiteit als psychiatrische ziekte uit de DSM gehaald. 

Voor die tijd werd het echter wel degelijk als afwijking gezien. 

Heeft u wel eens een psychiater of dokter bezocht vanwege uw homoseksualiteit?  

Bent u behandeld? 

Heeft u er steun aan ondervonden of juist niet? 

 

De jaren tachtig, negentig aids 

Hoe heeft u de tijd rondom de ontdekking van aids ervaren? 

Heeft u veel vrienden verloren aan de ziekte? 

Heeft hiv/aids uw manier van leven veranderd? 
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Na de eeuwwisseling, trouwen & een gezinnetje stichten 

Homo's mogen trouwen vanaf 2001. Betekent dat iets voor u? 

Bent u zelf getrouwd de afgelopen jaren? 

Homo's mogen kinderen adopteren, zou u dat graag gedaan hebben? 

 

Als u terugkijkt op uw leven heeft u veel veranderingen meegemaakt in hoe 

men de afgelopen 80 jaar over homoseksualiteit dacht en sprak. 

Hoe vindt u de situatie tegenwoordig? 

Heeft u tips voor de jongere generatie? 

Wat zou u anders doen als u uw leven over mocht doen? 

 

Welk spreekwoord spreekt u het meeste aan? 

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is 

Ieder nadeel heb zijn voordeel 

Op ieder potje past een dekseltje 

 

 

Contactgegevens Ihlia:  

e-mail: info@ihlia.nl & connie@ihlia.nl 

tel. 020-5230837 

Bezoekadres : Oosterdokskade 143, 6e verdieping (OBA), 1011DL Amsterdam 

Postadres: Oosterdokstraat 110, 1011DK  Amsterdam 
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