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heren
liefde

Heteroacteurs over spelen met mannen: 
“We moesten vol met elkaar tongen.” 
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Johnny de Mol (31)
“Ik heb in een dronken bui wel-

eens gezoend met een man, 

maar proefde geen verschil. 

Toen het op vrijen aankwam, 

haakte ik af. Doe mij maar vrou-

wen. Daar ben ik sinds mijn 

derde jaar wel uit. 

In All Stars moest ik zoenen met 

Dirk Zeelenberg. We trouwden 

en onze ringen waren tongpier-

cings. Dat was spannend. Ik 

ben er met mijn tong niet aan 

blijven hangen nee, het was een 

toneelkus, je doet alsof.

In het toneelstuk Romeo en 

Julia, wat we met vijf mannen 

speelden, moesten twee col-

lega’s vol met elkaar tongen. 

Ik schrok van de soms heftige 

reacties uit het publiek. Dat zo’n 

kwestie nog speelt. 

Veel acteurs geven elkaar drie 

zoenen. Dat hoeft voor mij niet. 

Mijn beste vriend kan een dikke 

kus krijgen, maar daarna houdt 

het op. Ik heb wel sjans met 

homo’s. Waarschijnlijk omdat 

mijn moeder queen of gays is 

en ik als een gay-prins word 

beschouwd. Ik ben ook niet 

bang om mannen te huggen, 

maar sex, nee bedankt.”

shirt drykorn

‘Ik proef 
  geen 
 verschil’

heren
liefde
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Tygo Gernandt (35)
“Een mannentong is anders. 

Ruwer. En zo’n baardrand 

werkt ook niet mee om sek-

sueel opgewonden te raken. 

Esthetisch gezien vind ik man-

nen niet mooi. Ik denk nooit: oh 

wat heeft die man een lekker 

kontje. Ik heb op mijn veer-

tiende een keer met een jongen 

gezoend om het uit te probe-

ren, maar vond het niks. Ik wist 

toen nog zekerder dat ik van 

de vrouwenliefde was. Met Tim 

Immers heb ik voor het altaar 

gezoend, de regisseur wilde dat 

we echt tongden. Toen moest ik 

mezelf wel even oppeppen: let’s 

do it, Tygo. 

Ik ben een vrouwenman. Komt 

vast omdat ik alleen door mijn 

moeder ben opgevoed. Mijn 

beste vrienden zijn vrouwen. Ik 

ben androgyn. Stoer en vrou-

welijk. 

Mijn vrienden zoen ik op de 

mond. Homo’s moet ik soms 

van me af slaan. Ze denken dat 

ik mijn grenzen wil verleggen, 

maar ze kunnen een knal krij-

gen. Op toneel doe ik alles, in 

het leven kies ik voor vrouwen.” 

jasje zara
broek tiger of sweden

    ‘Ik moet 
ze van me    
      af slaan’
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Chris Tates (47)
“Toen ik twaalf werd besloot 

mijn vader dat hij zijn zoon niet 

meer zou knuffelen, bang dat 

ik misschien homo werd. Hij 

was een grote, stevige kerel, ik 

voelde me veilig als ik hem kon 

vastpakken. Ik heb het fysieke 

contact lang gemist.

Op de toneelschool heb ik een 

paar keer met mannen gezoend, 

maar als ze me aanraakten, 

moest ik toch aan vrouwen 

denken.

Ik heb ooit met een heterovriend 

in bed gelegen na een avondje 

stappen. Gewoon omdat het zo 

uitkwam. Zijn huis werd ver-

bouwd en de volgende ochtend 

kwam er een timmerman langs. 

Het bleek een collega met wie 

ik in de bouw had gewerkt. 

Een rasechte Volendammer. Hij 

stapte de slaapkamer binnen 

en riep: ‘Chris, Jezus, wat doe 

jij hier?’

Ik ben mijn vader ook weer gaan 

huggen; hij wist niet wat hij 

ermee aan moest. Als ik weg-

ging, gaf ik hem een zoen op 

zijn wang, ik kreeg een klopje 

op mijn schouder terug. Vaders 

moeten niet zo spastisch doen 

met hun zonen. De laatste keer 

dat ik met een man zoende 

was in de musical Cabaret. De 

passie was gespeeld, maar die 

zoen was niet verkeerd.”

shirt esprit

 ‘Die zoen 
was niet 
    verkeerd’
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Hugo Metsers III 
(41)
“Mijn vader speelde in de film 

Lieve Jongens. Neukscènes en 

blote lullen. Hij hing bijna naakt 

op posters in de stad. God, wat 

ben ik ermee gepest op school. 

Voor mij een reden om me op 

meisjes te concentreren. Tot 

ik Jan leerde kennen. Ik was 

17, hij 32. Met hem kreeg ik 

de band die ik met mijn vader 

had willen hebben. Na een paar 

maanden zoende hij me ineens 

op mijn mond. Ik schrok me de 

pleuris. Ik had geen idee dat hij 

homo was.

Een half jaar later kreeg ik een 

brief van hem. Hij had aids. 

Ik heb gelijk de trein naar 

Amsterdam genomen. Ik was 

zo blij hem te zien; ik koesterde 

dezelfde gevoelens als daar-

voor. In het jaar tot zijn dood 

hebben we regelmatig pogin-

gen gedaan tot sex, maar die 

eindigden in meligheid. Ik kreeg 

geen stijve. Door Jan heb ik 

ontdekt dat ik geen homo ben. 

Ik heb nu een vrouw en kin-

deren, maar ben trots op de 

vriendschap die ik met Jan heb 

gehad. Een pik laat zich blijk-

baar niet leiden. Fysiek vind ik 

het ook een onding. Zo ielig 

in vergelijking met de rest van 

prachtig gespierde mannenlij-

ven.”

shirt en pak esprit

    ‘Een pik 
laat zich 
 niet leiden’

te
k

s
t 

k
a

r
in

 k
U

ij
p

er
s

 f
o

to
g

r
a

fi
e 

c
o

r
n

el
ie

 t
o

ll
en

s
 s

ty
li

n
g

 a
n

g
el

a
 k

U
p

er
U

s
 v

is
a

g
ie

 l
is

el
o

tt
e 

va
n

 s
a

a
r

lo
o

s

1038021_heteromannenRET.indd   132 14-04-10   13:05



Victor Reinier (46)
“In mijn jeugd ben ik vaak 

geconfronteerd met extrava-

gante types, waarvan Frank 

Govers wellicht het extreemst 

was. Leuke man, maar een tik-

keltje opdringerig. Tijdens een 

feest bij vrienden thuis stond 

Frank ineens naast me. Hij stak 

zijn tong in mijn oor en greep 

me in mijn kruis. Daar schrik je 

van als zeventienjarig ventje.

Ik heb uit nieuwsgierigheid wel 

gezoend met een van mijn beste 

vrienden. Maar zo’n tweedaags 

baardje en harde tong konden 

me niet bekoren. Een paar jaar 

geleden heb ik in een dronken 

bui en uit balorigheid een hete-

roseksuele vriend in het open-

baar gezoend. Zijn vader, een 

nogal conservatieve varkens-

boer uit Noord-Frankrijk, was 

sprakeloos. Ach, een beetje 

provoceren kan geen kwaad. 

Ik heb ook een vriendinnetje 

gehad die het spannend vond 

het met twee mannen te doen. 

Ik heb nog wel nagedacht over 

wie dat dan zou moeten zijn, 

maar het idee heeft de praktijk 

nooit gehaald. 

Ik geef mijn vrienden graag een 

hug en een kus op de wang. 

Alleen mijn alleroudste vriend 

zoen ik op de mond.”  ‘Daar schrik 
    je van als 
zeventienjarig  
  ventje’te
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