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tator Ellen DeGeneres. In 2008 maakten de
twee hun verloving bekend in DeGeneres’
praatprogramma. Eerder had DeGeneres
een relatie gehad met Anne Heche (Donnie
Brasco, Wag the Dog), die daarna juist weer
een relatie met een man was aangegaan.
„Het onderzoek naar dit onderwerp staat
nog behoorlijk in de kinderschoenen”, vertelt researcher Charles Picavet van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers WPF.
„Een van de meest invloedrijke boeken op
dit gebied is Sexual Fluidity, van de Amerikaanse psychologe Lisa Diamond. De titel
zegt het al: haar stelling is dat vrouwen seksueel plooibaarder zijn dan mannen. Bij
hen lijkt het vaker afhankelijk van de partner die zij op dat moment hebben of ze
zich lesbisch of hetero noemen. Deze vrouwen worden primair verliefd worden op
een mens, niet per se op man of vrouw.”
Diamond volgde lang een groep van 79
vrouwen die ooit aantrekkingskracht voor
iemand van het eigen geslacht voelden, al
was het maar eenmalig. Van hen bleek elke

2 jaar zo’n 20 tot 30 procent van seksuele
identiteit te zijn veranderd. Na 15 jaar gold
dat voor 70 procent van de groep.
De conclusie die daarbij al snel wordt getrokken, is dat het hier vaak gaat om vrouwen
die in de kern altijd al lesbisch of biseksueel
zijn geweest, maar die om wat voor reden
dan ook gedwongen waren hun gevoelens
te onderdrukken. Onderzoekers als Christan Moran en Lisa Diamond denken steeds
serieuzer over een andere mogelijkheid: dat
er ook een aanzienlijk aantal vrouwen is dat
in de loop van het leven een compleet andere seksuele voorkeur ontwikkelt. Wat daar
de oorzaak van is, daar bestaat nog geen enkele duidelijkheid over.
Hoe zat dat bij Annemarie Smitshuysen?
„Of het nou aan de leeftijd ligt of dat het de
hormonen waren: ik denk dat het bij mij
met een rijpingsproces te maken had. Vrij
snel na de geboorte van mijn tweede dochter kwam die gedachte: is dit het nu? Moet
ik nu de rest van mijn leven bij hem blijven? Vervolgens ben ik dingen gaan ontdek-
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ken door er met anderen over te praten.”
Haar ex-man woont nog altijd in het huis
dat zij destijds samen hadden. „Dat is hier
om de hoek. Hij is lang heel boos en verdrietig geweest. Tijdens de wissel met de kinderen wilde hij mij niet zien. Inmiddels is dat
veranderd; we bellen elkaar en overleggen
over de kinderen. En af en toe drinkt hij
hier een glas wijn als hij ze komt brengen.”
„Mijn dochters vinden Anita inmiddels oké
en gezellig. Ze denken wel dat mijn ex-man
en ik nog bij elkaar zouden zijn geweest als
zij er niet tussendoor was gekomen, begrijpen het allemaal nog steeds niet zo goed. Ik
moet daarover nog een keer heel goed met
ze praten. Toen ik wegging, was er zo’n crisis met zo veel emoties, dat ik dingen niet
goed uit heb kunnen leggen. Wat ik ze in ieder geval hoop duidelijk te maken, is dat dit
geen gril is, maar echte liefde. Ik hoop dat
ze dat op een dag kunnen begrijpen.”
reageren?
gezondheid@wegener.nl

Home Control: Schakelaars
met afstandbediening
Controle over uw apparatuur in en om het huis
Op zoek naar meer comfort en veiligheid in en om het huis? Dit systeem
maakt het mogelijk om op afstand alle lampen en elektrische apparaten
in en om het huis te bedienen. Denk hierbij aan de buitenverlichting of de
vijverpomp. Energiebesparend en dus duurzaam.
Verkrijgbaar met binnen of buiten schakelaars.

Adviesprijs € 19.95

Lezersprijs € 15.95*
*Exclusief verzendkosten

destentor.nl/webwinkel
categorie / Binnen- en buitenleven

Switchen tussen
man en vrouw
䢇 In Nederland is minder publiciteit geweest

over bekende vrouwen die switchten tussen
mannelijke en vrouwelijke partners dan in de
VS. Mogelijk omdat homoseksualiteit in ons
land sowieso minder discussie oproept dan in
Amerika.
䢇 Een van de bekendste voorbeelden dateert alweer van veertien jaar terug, toen zangeres
Marianne Weber bekendmaakte dat zij na
een eerder huwelijk met een man verder ging
met Rita van ’t Hof.
䢇 Zangeres en actrice Ellen ten Damme was tot
2004 getrouwd met de Duitse acteur Markus
Knufken en heeft sindsdien verschillende relaties met vrouwen gehad. Het lesbische weblog lesbo.blog.nl noemt haar ‘out & proud bi’.
䢇 Mathilde Santing was ooit een icoon van lesbisch Nederland, maar werd in de jaren negentig verliefd op een man. Sindsdien noemt ze
zichzelf biseksueel.

BON Home Control: Schakelaars met afstandbediening
Hierbij bestel ik:
___ (aantal) x ‘Home Control met 3 binnenschakelaars’ á € 15,95*
___ (aantal) x ‘Home Control met 2 buitenschakelaars’ á € 15,95*
* excl.verzendkosten van € 5,95 Levertijd met bon 10 werkdagen. Levertijd webwinkel
5 werkdagen. Klantenservice: 0900 - 2021352 (€ 0,45 p.g.) Het is helaas niet mogelijk uw bestelling telefonisch of per mail door te geven.

VOORLETTERS
NAAM
ADRES
POSTCODE
TELEFOON
E-MAIL
GEBOORTEDATUM

VOORNAAM
M
HUISNUMMER

V

PLAATS

Hierbij machtig ik Buckeroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV
eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven.
BANK-/GIROREKENING
HANDTEKENING
Stuur de volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Webwinkel,
o.v.v. ‘Home Control: Schakelaars met afstandbediening’, Postbus 1090, 5004
BB Tilburg.
De Stentor gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons
verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de krant
en op www.destentor.nl treft u nadere informatie aan.

