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Overzicht van de Partner familie

De Denver-tak:

John Denver – stamvader

Lisa Denver–Meredith – vrouw van John

Ed Denver – oudste zoon van John en Lisa, overleden in 

2012

Tom Kingston – partner van Ed tot 2012, daarna gehuwd 

met Sigrid Thurvaldson, kraamverpleegster

Kirsten Kingston, dochtertje van Tom en Sigrid

Mohammed el Sana, pleegzoon van Tom en Sigrid

Suzy Denver – dochter van John en Lisa, actrice

Michael, pleegzoontje van Suzy, overleden in 2015

Jef Higgins – partner van Suzy Denver

Nick Denver – jongste zoon van John en Lisa, 

tuinarchitect, gehuwd met Sophie 

De Stacey-tak:

Don Stacey – stamvader

Letty Stacey-Lester – vrouw van Don

Emma Constable-Stacey – dochter van Don en Letty, 

gehuwd met Duncan Constable,    chef-kok

Robin – zoontje van Emma en Duncan

Ali al-Farid – pleegzoon van Emma

Joe Stacey – zoon van Don en Letty, radiopresentator

Michelle Pardou, partner van Joe

Marie-Claire Pardou, dochtertje van Michelle

Pleegkinderen van de Partners:

Tim Brooks – gehuwd met Maggie Mattews, overleden in 

1986, daarna gehuwd met Patricia Vermeulen

Mary Brooks - gehuwd met Danny Thompson

Angie Thompson – dochter van Danny en Mary, bloemiste, 

gehuwd met Tony Castello, hovenier

Bella Simpson, pleegdochter van Mary

Vrienden van de Partners:

Judith Tadesse en Ibrahim Yonas – vluchtelingen uit 

Eritrea

Steve Johnson – inspecteur bij Scotland Yard
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Familie Hamidi: Salem, Karim, Elif en Aishai en Hafid al-

Nazir – vrienden van de Kingstons

Abdel en Yasmina al-Tani: vluchtelingen uit Raqqa (Syrië)

Black Version: Myra Gonda, Tilly Nadé, Jeremy Balongo 

en Thomas Odonga

Sam Bofimbe

Eddy Sung

Vincent Leyton
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INLEIDING

Don Stacey en John Denver zijn al vrienden sinds hun 

vroegste kindertijd. Daardoor voelen ze elkaar feilloos aan 

en weten ook hoe ze elkaar aan moeten vullen en 

versterken. Aan een mens in nood kunnen ze niet zomaar 

voorbij lopen, dus als de dan 15 jarige tweeling Tim en 

Mary Brooks hun hulp vragen tegen hun vader, die hen 

uitbuit en mishandelt, nemen ze hen onder hun hoede. Ze 

voeden hen op volgens hun overtuiging, dat liefde en 

respect de basis moet zijn voor de manier waarop mensen 

met elkaar omgaan en maken van een paar 

straatschoffies, eerlijke en hulpvaardige volwassenen. 

Maar ook hun liefde voor muziek dragen ze op hen over. 

Na verloop van tijd vinden ze alle vier een geliefde en ze 

vormen samen een popgroep, die ze The Partners 

noemen. Ze blijven hun hele leven samenwonen en 

werken, vanaf het landgoed van Don, dat ze Partner 

House noemen. Ze brengen hun muziek de wereld in en 

voeden hun kinderen op met de levenshouding die ze zelf 

al jaren uitdragen. En hun kinderen nemen ook in hun 

volwassenheid die boodschap over. Ook zij kunnen een 

vraag om hulp niet negeren en gaan daar soms heel ver in. 

Daardoor vinden ze zelf elk ook een partner en krijgen op 

hun beurt kinderen. En zo gaat het door. Maar ze beperken 

hun levensvisie niet tot alleen de eigen familie. Iedereen 

waarmee ze te maken krijgen, wordt er door beïnvloed en 

velen nemen de boodschap over. 

In de verschillende delen van deze serie volgen we Don en 

John op hun reis door het leven. We leren hun kinderen 

kennen: die van henzelf, de aangetrouwde en de 

aangenomen kinderen. Maar ook de vrienden, oud en jong, 

die vast dreigen te lopen in een steeds harder wordende 

maatschappij. 

***
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Brighton, Zuid Engeland

Samuel Bofimbe had als 16-jarige weesjongen in 

Partnerzoon Tony Castello een warme pleegvader 

gevonden. Hij had gevangen gezeten in een Londens 

bordeel, samen met nog twee meisjes en twee jongens. Ze 

werden er vernederd, geslagen en verkracht door een 

bende racisten, die er van genoot zwarte mensen geweld 

aan te doen. Tony had er enige jaren eerder ook gevangen 

gezeten en was ontsnapt. Na een aantal omzwervingen en 

met hulp van de Partners had hij een nieuw leven op 

kunnen bouwen. Toen hij zijn angst voor die tijd te boven 

was, had hij samen met Tom Kingston het bordeel 

teruggevonden en waren de daar aanwezige jongelui 

bevrijd. Ze waren door de Partners opgenomen en 

begeleid. Onder leiding van Don Stacey waren ze gaan 

zingen en hadden een eigen variant ontwikkeld op de 

oorspronkelijke Partnermuziek. Met behulp van de 

connecties van Tim Brooks hadden ze naam kunnen 

maken als nieuwe muziekband: Partners, black version. 

Don, John en Danny van de oude band the Partners, 

begeleidden hen bij hun zang. 

Maar Sam was na zijn bevrijding niet naar Partner House 

gegaan. Hij was als enige van de groep bevrijde zwarten 

toen nog minderjarig en had op zijn eigen verzoek, Tony 

als voogd toegewezen gekregen. Hij was bij hem in 

Brighton gaan wonen en had een opleiding tot hovenier 

gevolgd. Hij werkte nu samen met Tony en Nick in hun 

bedrijf: Denver Gardeners. 

Sam is nu 19 jaar en hij heeft zijn opleiding tot hovenier 

voltooid. Hij voelt zich prima thuis bij het bedrijf van Nick 

Denver en Tony Castello. Maar hij zoekt nog naar zijn 

eigen identiteit. Hij heeft een cultuuromslag gemaakt, van 

arme zwarte weesjongen in de achterbuurten van Durban 

in Zuid Afrika, naar de warme hartelijkheid en het 

welvarende bestaan bij de Partner familie in Engeland. 

Maar het leven is meer dan een goede baan en een 
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gezellige familie. Hij kan goed overweg met collega’s, hij 

heeft vrienden gemaakt op school en kan zich gemakkelijk 

bewegen in de Engelse samenleving. Maar toch ontbreekt 

er nog iets aan zijn geluk. Hij is nog op zoek naar zijn ware 

aard. Omgang met meisjes heeft hij niet veel. Hij gaat 

soms uit met vrienden en komt dan in disco’s of café ’s wel 

met hen in contact, maar daar blijft het ook bij. Hij weet 

zich moeilijk een houding te geven tegenover hen en een 

voorzichtige poging tot toenadering loopt uit op een 

vernederende ervaring. Het meisje in kwestie wil veel meer 

dan hij en lacht hem uit om zijn omzichtige benadering van 

de liefde. Op zijn voorzichtige kussen reageert ze door 

haar lijf tegen hem aan te drukken en hem te tongzoenen. 

Het stoot hem af en hij trekt zich terug. Ze lacht hem uit en 

graait naar zijn ballen. Dat is teveel voor Sam en hij laat 

haar staan en gaat naar huis. Tony is verbaasd, dat hij al 

zo vroeg thuis is van zijn uitje met vrienden. Na enig 

aandringen vertelt Sam wat er gebeurd is. Tony begrijpt 

het wel en beurt hem op, maar het blijft Sam dwars zitten. 

Een paar dagen later begint hij er weer over tegen Tony.

Eigenlijk vind ik helemaal niets aantrekkelijks aan die 

meiden, legt hij uit. Ze zijn alleen uit op seks. Ik dacht eerst 

dat het aan mijn houding lag. Maar het ligt echt aan hen. 

Ze willen geen liefde, ze willen alleen seks en dat wil ik 

niet. Niet met hen.

Met wie dan wel? Vroeg Tony. 

Dat weet ik niet. Met niemand speciaal. 

Heb je wel seksuele verlangens?

Jawel, zei Sam aarzelend. Natuurlijk wel. Maar dat hoef je 

toch niet meteen de eerste keer dat je iemand ziet, te laten 

merken? Dat vind ik niet netjes. Het is onbehoorlijk. Daar 

wacht je mee tot je elkaar beter kent en zeker weet dat die 

ander ook van jou houdt. Of je in ieder geval aardig vindt. 

Maar als je elkaar nooit eerder hebt gezien en net een 

kwartiertje samen hebt gedanst, ga je hem geen tongzoen 

geven. Dat vond ik smerig. 
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Veel jongelui hebben tegenwoordig seks na een eerste 

korte ontmoeting, legde Tony uit. Daarvoor gaan ze juist 

uit. Om iemand te ontmoeten, die ze er wel aardig uit 

vinden zien. Een snelle wip in een portiek of een auto en 

op naar de volgende. Zowel jongens als meisjes doen dat. 

Nou, ik vind het niks, zei Sam. Hij voelde zich opgefokt, 

gespannen. Het denken aan de meiden in de disco stond 

hem tegen. Hij kwam er voor de muziek en de gezelligheid. 

Een beetje lol met vrienden. Maar die hadden ook allemaal 

snel een meid aan de haak geslagen en verdwenen ermee 

in een donker hoekje om te vrijen. Hij wilde dat niet en 

voelde zich een buitenstaander. 

Tony begreep hem wel. Sam had moeite met vrije seks 

door zijn belevenissen in het bordeel indertijd. Daar was hij 

gedwongen geweest het te doen met allerlei kerels en 

soms met meisjes erbij en onder dreiging van geweld. Dat 

hij daardoor nu moeite met seks had, was begrijpelijk. 

Tony zocht naar een manier om de jongen hierbij te 

helpen, maar wist het zelf ook niet goed. Hem thuis 

houden zou niet helpen. Hij moest vrouwen en meisjes 

ontmoeten, maar hoe en waar? Dat was de vraag. Hij 

aarzelde en vroeg toen:

Heeft Eddy al een vriendin?

Hij doelde op Eddy Sung, een collega. Die was een paar 

jaar ouder dan Sam en een voormalige bootvluchteling uit 

Vietnam. Ook Eddy had moeite met de omgang met 

meisjes, wist hij. De jongens hadden altijd goed met elkaar 

overweg gekund, maar gingen nooit samen uit.

Niet dat ik weet, zei Sam. Hij gaat nooit uit. Hij zit altijd 

thuis bij zijn moeder. Dan vindt je nooit een vriendin.

En jij wilt wel een vriendin, begreep Tony.

Ja, maar dan wel één die me begrijpt en aanvoelt. Niet een 

of andere del, die alleen wil neuken.

Tony grijnsde. Sam had de terminologie in ieder geval wel 

opgepikt. 
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Misschien ben je er gewoon nog niet aan toe, opperde hij. 

Of bezoek je niet de juiste plaatsen.

Zou kunnen, gaf Sam toe. Maar wat zijn de juiste 

plaatsen? Ik was laatst met Steve en Kevin op stap. We 

zouden een rijtje bars af. Kwamen we op een gegeven 

moment in een homobar terecht. Kerels die aan de toog 

met elkaar stonden te tongen. Er was ook een neger bij. Hij 

keek heel belangstellend naar mij en likte zijn lippen af. Ik 

kreeg er de kriebels van. We zijn maar snel weg gegaan. 

Tony lachte. Tja, dat risico loop je, als je zomaar een rijtje 

bars af loopt. Gelukkig was je niet alleen. 

Gelukkig niet nee. Steve en Kevin knepen hem ook. Maar 

in de volgende tent sloegen ze een meid aan de haak en 

toen had ik niks meer aan ze. Gingen ze in een hoekje 

elkaar zitten aflebberen. Nou, gezellig hoor. Niet dus. Toen 

ben ik maar weer naar huis gegaan. 

Hm, tja, ik weet ook niet zo snel een oplossing, beste 

jongen. Als je niet op meisjes in bars valt, moet je, denk ik, 

gewoon afwachten. Het niet forceren. Misschien kom je bij 

het werk op een gegeven moment een aardig meisje 

tegen. We komen veel bij allerlei mensen thuis, nietwaar. 

Op een goed moment loop je vanzelf de ware wel tegen 

het lijf. 

Dat hoop ik dan maar, zei Sam somber. Misschien val ik 

wel niet op vrouwen. Misschien ben ik wel homo. 

Tony slikte even. Hij vroeg aarzelend: 

Val je wel op jongens?

Tot nu toe niet speciaal, gaf Sam toe. Maar de omgang 

met jongens vind ik gemakkelijker. Ik weet me beter een 

houding te geven dan bij meisjes. 

Dat is niet zo vreemd, vond Tony. In het werk ga je meer 

om met jongens en mannen. Je probleem zal zich wel 

vanzelf oplossen. Je bent pas 19, je hebt nog alle tijd. 

Pieker er maar niet teveel over. 

Oké, goed, zei Sam. Maar het klonk niet overtuigd. 
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Tony bleef hem daarna goed in de gaten houden. Sam 

ging niet meer uit en praatte er ook niet meer over. Hij ging 

wel op bezoek thuis bij Eddy Sung, maar daar zaten ze 

dan de hele avond voor de televisie. Dat vond Tony ook 

geen oplossing. Maar wat dat dan wel was, wist hij niet. Hij 

sprak er met zijn vrouw Angie over. Zij suggereerde, dat 

het best aan zijn periode in het bordeel kon liggen, zoals 

Tony zelf ook al dacht. 

Hij heeft daar vooral seks met mannen gehad, stelde 

Angie. Hij moest ze afzuigen en zich laten neuken door die 

kerels. Daardoor heeft hij een verwrongen beeld van seks. 

Hij zoekt nu naar het andere uiterste. Iets dat volledig 

tegengesteld is aan wat hij daar beleefde. Maar dat vind je 

niet in bars en disco’s. Je vindt het niet als je er geforceerd 

naar op zoek gaat. 

Maar als je thuis voor de buis gaat zitten ook niet, stelde 

Tony. 

Dat is waar, gaf Angie toe. Maar dat is altijd nog beter dan 

iedere keer een teleurstelling. 

Misschien kan Tom hem helpen, suggereerde Tony.

Tom? Hoezo?

Hij denkt dat hij misschien homo is. Dat zei hij laatst. Als 

dat zo is, kan Tom daar wel achter komen. Die heeft ook 

jaren gedacht dat hij homo was, voor hij erachter kwam dat 

hij biseksueel is. Sam was bang in een homobar, dus het 

lijkt me onwaarschijnlijk, maar als elke vrouw hem 

tegenstaat, zou het natuurlijk wel kunnen. En Tom kan 

daar wel achter komen, zonder dat het hem kwaad doet. 

Angie overwoog dit. Misschien wel, gaf ze toe. Maar Tom 

is al heel lang geen homo meer. Hij en Sigrid zijn al bijna 

acht jaar getrouwd.

Dat is wel zo, maar bij Tom is hij wel veilig. Die zal niets 

doen wat hij niet wil. En Tom staat stevig genoeg in zijn 

schoenen om de jongen de juiste weg te wijzen, als hij toch 

homo blijkt te zijn. 
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Waarschijnlijk wel, gaf Angie toe. Maar hoe wou je dat 

aanpakken dan?

Dat weet ik nog niet, zei Tony peinzend. Het moet er niet al 

te dik opliggen, natuurlijk. Laten we maar even afwachten 

of zich een geschikte aanleiding voordoet. 

Die kwam een paar dagen later. Ze zaten op tv naar het 

nieuws te kijken. Er was een verslag van een gay-pride in 

Bulgarije. Ze keken naar hossende halfnaakte homo ’s in 

leren broeken zonder kruis of met alleen een string aan. 

Tony maakte er een opmerking over. 

 Moet je nou toch eens zien, zei hij. Moet dat nou het 

begrip voor homo’s vergroten?

Ik vind het afstotend, zei Sam. Als je homo bent, kun je 

toch wel gewoon doen? Ik bedoel, ik zie ze wel eens in de 

stad lopen. Mannen die hand in hand gaan, bedoel ik. Dat 

vind ik niet zo vreemd. Vrouwen lopen ook wel hand in 

hand en heterostellen ook. Dus waarom homo’s niet? Dat 

moet gewoon kunnen. Maar dit vind ik walgelijk. 

Als je ervoor uit durft te komen als je homo bent, vind ik dat 

dapper, zei Angie. Dat is voor een heleboel jongeren al 

moeilijk, dat weet ik. Ze hebben moeite om gelijkgestemde 

vrienden te vinden. Maar hier doen ze hun zaak geen goed 

mee, denk ik. 

Hoe vinden homo’s eigenlijk gelijkgestemde vrienden? 

Vroeg Sam.

Ik denk in homobars, zei Tony, of op speciale 

bijeenkomsten voor homo’s. 

Maar als je het van jezelf nog niet zeker weet, lijkt me dat 

doodeng, zei Sam. Stel dat een vent iets wil, dat jij niet wilt. 

Tja, zei Tony bedachtzaam. Je zou het met een vertrouwd 

iemand moeten kunnen bepraten, lijkt me. Dat hoeft niet 

direct ook een homo te zijn. Maar als je iemand zou weten, 

die homo’s kent of weet hoe je je in hun bijzijn moet 

gedragen. Denk je van jezelf, dat je homo bent?

Ik weet het niet, zei Sam moeilijk. Zouden jullie het erg 

vinden, als ik het was?
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Ik niet, zei Angie. Je seksuele geaardheid is iets, dat je niet 

zelf voor het uitkiezen hebt. Je hoeft je er niet voor te 

schamen, vind ik. Maar je moet je evengoed netjes 

gedragen en niet zoals die exhibitionisten in Bulgarije.

Dat ben ik wel met je eens, zei Tony aarzelend. Maar ik 

moet eerlijk zeggen, dat ik er wat moeite mee zou hebben. 

Maar ik zou het wel accepteren als het zo was. Ik bedoel, 

we houden van je. Je bent onze vriend en onze pleegzoon. 

Je bent zoals je bent, of je nu op jongens of op meisjes 

valt. 

Waarom heb je er dan moeite mee? Wilde Sam weten.

Tony aarzelde. Ik kom van Jamaica, dat weet je. Dat is een 

andere cultuur dan hier. Daar werd ons als kind geleerd, 

dat homoseksualiteit iets van de duivel is. Absoluut 

verwerpelijk. Nu ik hier een tijdje woon en er met Tom over 

heb gepraat, weet ik dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Je 

kunt als homo een heel goed mens zijn. Maar wat je als 

kind hebt geleerd, raak je moeilijk kwijt. Er blijft altijd iets 

van hangen.

Waarom heb je er met Tom over gepraat?

Tom leefde vroeger als homo, legde Tony uit. Hij zegt van 

zichzelf dat hij biseksueel is. Hij kan evenveel van mannen 

als van vrouwen houden. Hij heeft jarenlang een relatie 

gehad met de oudste zoon van Oom John, Ed heette die. 

Ik heb hem niet gekend. Ze zijn samen naar Afghanistan 

geweest en Ed is daar omgekomen. Een bende van een 

krijgsheer schoot een granaat af op het ziekenhuisje, dat 

ze moesten beveiligen. Sigrid werkte daar als verpleegster. 

Zij werd als trofee meegenomen door die kerels en Tom 

heeft haar bevrijd. Hij heeft haar en het lichaam van Ed 

mee teruggenomen naar Engeland. Tegen die tijd kwam hij 

tot de ontdekking dat hij evenveel van haar kon houden als 

daarvoor van Ed. Ze zijn al jaren getrouwd en heel 

gelukkig samen, voor zover ik weet. 

Hm, zei Sam bedachtzaam. Misschien is het wijs, als ik 

ook eens met Tom ga praten. Als hij pas later ontdekt heeft 
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hoe zijn geaardheid eigenlijk in elkaar zit, kan hij me 

misschien advies geven hoe ik het zelf aan moet pakken. 

Want ik weet het echt niet. Soms denk ik het één, dan 

weer het andere. 

Als je het er moeilijk mee hebt, lijkt het me inderdaad een 

goed idee, zei Tony. Tom is betrouwbaar, dat weet je. Hij 

zal niemand veroordelen en je ook geen kwaad doen. 

Dat weet ik, zei Sam. Met hem durf ik er wel over te praten. 

Ik zal hem straks bellen. Kijken of we binnenkort een keer 

af kunnen spreken ergens. 

Dat is goed, jongen, zei Tony. Doe dat maar. Tom kan je 

beter adviseren dan ik hierover. Ik weet van mezelf, dat ik 

niet helemaal onbevooroordeeld ben. En het gaat wel om 

jouw levensgeluk. 

Dat vond Sam ook. Dus belde hij later op de avond naar 

Tom ’s mobiel. Hij belde vanaf zijn eigen kamer. Hij wilde 

hier niemand bij hebben.

Hallo Tom, met Sam Bofimbe. 

Hallo Sam, antwoordde Tom opgewekt. Hoe gaat het, 

kerel?

Wel goed, op zich. Ik heb alleen een probleem, waar ik al 

een tijdje mee worstel en ik zou graag jouw advies hierin 

willen vragen. Ik heb er met Tony en Angie over 

gesproken, maar die weten er niet goed weg mee. Tony 

dacht, dat jij misschien kon helpen.

Als ik kan, wil ik je altijd helpen, dat weet je wel. Waar gaat 

het om?

Tja, dat is een beetje moeilijk door de telefoon, zei Sam 

aarzelend. Kunnen we een keer ergens afspreken? Op een 

rustige plaats liefst, waar we niet gestoord worden. Bij jou 

thuis is het een beetje druk met de kleintjes. 

Ik wil ook wel naar jou toe komen, stelde Tom voor.

Dat zou kunnen, maar ik ga liever ergens heen, waar we 

een beetje rustig kunnen wandelen. Dat praat voor mij 

gemakkelijker. Ik vind het erg moeilijk om erover te praten.
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Hm. Wat dacht je van de bossen bij Partner House? 

Niemand zal ons daar storen. We hoeven niet persé langs 

de familie, als je dat liever niet doet. We kunnen er ook 

vanaf de andere kant in.

Dat lijkt me een prima plan, zei Sam opgelucht. Wanneer 

kan het voor jou?

Is komende zondag goed? Begin van de middag? Sigrid 

moet dan werken, maar Mo is thuis. Die past wel op de 

kleintjes als ik het vraag. 

Dat is goed, zei Sam. Ik kom dan met de trein naar 

Guildford. Kun jij me oppikken op het station?

Natuurlijk, geen probleem. Stuur maar een berichtje, hoe 

laat je aankomt. Dan haal ik je op en rijden we naar het 

bos. 

Doe ik, bedankt Tom. Tot zondag. 

Opgelucht dat de eerste hobbel genomen was, verbrak 

Sam de verbinding. Tom had gelukkig niet aangedrongen 

om te weten te komen waar het om ging. Hij accepteerde 

gewoon dat hij dat zondag wel zou horen. Tom was een 

beste vent, een echte vriend. Hij vertrouwde hem zijn 

geheim wel toe. Want hij zat er echt mee, dat hij niet om 

meiden gaf. Hoe meer hij er ontmoette, hoe meer ze hem 

tegen gingen staan. Maar hij durfde geen toenadering te 

zoeken tot jongens. Hij was te bang dat het fout zou gaan 

en er geweld tegen hem gebruikt zou worden. Dat kwam 

natuurlijk door zijn tijd in het bordeel, dat begreep hij wel. 

Maar het hielp hem niet verder. Hopelijk kon Tom hem een 

manier aan de hand doen, hoe hij meer duidelijkheid kon 

krijgen. Misschien kon hij hem testen op bepaalde punten. 

Tom zou kunnen vertellen hoe hij er voor zichzelf achter 

gekomen was, dat hij homo was. En als hij jaren een 

homorelatie had gehad, kon je daar dus kennelijk ook heel 

gelukkig in zijn. Dat was wat Sam het liefst wilde, een 

gelukkige relatie. Tony en Angie waren lief en een grote 

steun, maar hij wilde meer. Hij wilde zelfstandig zijn, maar 
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niet alleen. Hij wilde een partner om van te houden. Maar 

dan moest hij wel eerst weten waar hij die moest zoeken. 

Vol goede moed ging hij die zondag naar Guildford. Tom 

wist hoe laat zijn trein aan zou komen en hij zou voor het 

station op hem wachten. Tom stond bij de toegangsdeuren 

en begroette hem vrolijk.

Hoi Sam, er was geen parkeerplek hier vlak voor. Ik sta in 

een zijstraat een stukje verderop. 

Hallo Tom, maakt niet uit, toch? Het is lekker weer, 

gelukkig. 

Zo is dat. Ideaal weer voor een boswandeling. Kom mee. 

Even later reden ze een kleine parkeerplaats op bij het 

bos, dat grensde aan Partner House. Er was geen mens te 

zien. Ze liepen langs de slagboom en gingen het bos in. Ze 

volgden een smal kronkelend pad en liepen rustig naast 

elkaar. Sam begreep dat hij nu moest vertellen wat hem 

dwars zat, maar hij vond het moeilijk erover te beginnen. In 

de trein had hij bedacht hoe hij zijn verhaal moest brengen, 

maar nu het zover was, aarzelde hij. Tom begreep dat wel 

en wachtte af. Hij had al wel een vermoeden waar het bij 

Sam aan schortte. Tony had hem niet voor niets naar hem 

verwezen om raad. Hij kende Tony en diens moeite met 

homoseksualiteit. Na een paar minuten vatte Sam al zijn 

moed bij elkaar en begon:

Waar ik met je over wilde praten, is dat ik advies van je 

nodig heb, dat Tony me niet kan geven.

Dat begreep ik, ja, zei Tom. Vertel me je probleem maar, 

dan kan ik zien wat ik voor je doen kan. 

Sam slikte. Nu moest hij het zeggen. Hij haalde eens diep 

adem en flapte eruit:

Ik denk dat ik homo ben, maar ik weet het niet zeker. En ik 

weet niet hoe ik erachter kan komen of ik het ook 

daadwerkelijk ben. 

Tom grijnsde. De jongen had lef. Mooi zo. 

Waarom denk je dat ik je daarbij kan helpen? Vroeg hij. 
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Tony zei dat jij vroeger homo was. Maar dat je erachter 

gekomen was, dat je eigenlijk biseksueel bent en later met 

Sigrid bent getrouwd. Ik hoopte dat jij me zou willen 

vertellen hoe jij er indertijd achter bent gekomen, dat je 

homo was. Misschien dat het mij zou helpen. 

Tom keek ernstig en dacht na. De onzekerheid van Sam 

kwam duidelijk voort uit zijn tijd in het bordeel. Daar had hij 

het steeds met mannen moeten doen, maar met veel 

geweld erbij. Maar daarover praten leek hem niet de juiste 

weg. Hij besloot op Sam ’s verzoek in te gaan en zei:

Ik wil je best vertellen hoe het indertijd bij mij is gegaan. Of 

je er wat aan hebt, weet ik niet. Je weet dat ik vroeger bij 

de RAF werkte, hè?

Dat weet ik, ja.

Tom dacht even na. Ik was bewust bij de RAF gegaan om 

mijn vader te bewijzen, dat ik geen slappeling was. Hij was 

generaal bij de NAVY en een keiharde man. Iedereen die 

niet net zo hard was als hij, vond hij een slappeling en mij 

dus ook. Ik wilde militair worden, maar niet bij de NAVY, 

want daar had hij teveel invloed. Daarom koos ik voor de 

RAF. Ik had net mijn basisopleiding afgerond, toen ik door 

een paar oudere soldaten te grazen werd genomen. Ze 

vonden mij er wat week uitzien en dachten dat ik homo 

was en die wilden ze niet op de basis. Ze overvielen mij 

aan het eind van de dag in de badkamer. De ene hield mij 

in de klem en de andere porde met een fles in mijn kont. Ik 

verzette me natuurlijk en mijn kreten zullen Ed 

gealarmeerd hebben. Ed Denver was toen al luitenant en 

een stuk ouder dan ik. Hij ontzette mij. Hij liet die twee 

mannen arresteren en was vriendelijk tegen mij. Een paar 

dagen later was het weekend, maar ik zou niet naar huis 

gaan. Mijn ouders hadden een heel stel hoge bobo’s van 

de marine op bezoek en daar wilde mijn vader mij niet bij 

hebben. Ed zou net voor het weekend naar huis gaan, toen 

hij mij ontdekte op de slaapzaal. Hij vroeg waarom ik niet 

naar huis was en ik legde het uit. Toen vroeg hij of ik zin 
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had om met hem mee te gaan. Het was altijd een gezellige 

boel bij hem thuis en er kwamen wel vaker vrienden mee 

voor het weekend. Ik liet me overhalen en we reden naar 

Partner House. Onderweg spraken we natuurlijk over dat 

voorval van eerder die week en al pratend kwamen we 

erachter, dat we eigenlijk allebei nog op zoek waren naar 

onze identiteit. We waren allebei zoekers, zoals we het 

noemden. Meisjes vonden we niets aan en we wisten niet 

of het met jongens wel wat zou zijn. Die eerste avond op 

Partner House was voor mij een openbaring. Alles was zo 

gemoedelijk en vrij. Iedereen respecteerde elkaar en kon 

gewoon zeggen wat hij dacht. Ed en ik praatten samen ook 

over van alles, die eerste dag, maar niet over meisjes of 

seks. Zondags gingen we samen naar een vliegshow bij 

Eastbourne. Na afloop gingen we wandelen in de duinen. 

Toen vroeg Ed wat ik van hem vond, wat ik voor hem 

voelde. Ik begreep hoe moeilijk die vraag voor hem was. 

Hij was net zo onzeker als ik. Ik had er zelf ook al over 

nagedacht hoe ik het hem moest vragen, maar hij was me 

gelukkig voor. Ik probeerde zo eerlijk mogelijk te zijn, maar 

twijfelde nog steeds. Ik zei, dat ik in ieder geval 

vriendschap voor hem voelde, dat hij belangrijk voor me 

was, maar dat ik niet wist of het meer was, of het dieper 

ging. Toen vroeg hij of ik hem zou durven aanraken en 

omhelzen. Hij was heel gespannen, ik ook. Dit was een 

belangrijk moment. Ik vond het idee doodeng, maar 

besloot dat ik het met Ed wel durfde. Hij zou me geen 

kwaad doen of kwetsen. Toen hebben we elkaar gekust. 

Het was heerlijk. Of de hemel voor ons open ging. We 

konden er geen genoeg van krijgen en hebben daar heel 

lang gestaan, samen. We wilden eigenlijk allebei wel meer, 

maar dat kon daar niet. Teveel pottenkijkers. Dus gingen 

we naar huis. We deelden samen de grote logeerkamer bij 

Oom Tim en Tante Patty. ’s Avonds hebben we het toen 

gedaan samen. Het was heerlijk. We hielden ontzettend 
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veel van elkaar. Sindsdien altijd gedaan. Als ik aan hem 

denk, mis ik hem nog. 

Tom moest even slikken toen hij aan zijn liefde voor Ed 

dacht. Sam zag dat hij geëmotioneerd was en hield zijn 

mond. Zo kende hij Tom niet. Tom was altijd de harde 

vechter, die iedereen in nood bij stond. Dit was een heel 

andere Tom Kingston, dan de man die hij kende. Hij 

wachtte af. Tom zuchtte een paar keer en dacht na over 

zijn gevoelens. Hij had jaren niet meer zo sterk aan Ed 

gedacht. Niet dat hij hem ooit vergeten was, maar hij was 

gelukkig met Sigrid en de kinderen. In het begin had hij 

nog wel eens naar de homoseks verlangd, maar het was 

nooit erg moeilijk geweest om Sigrid trouw te blijven. Hij 

hield zielsveel van haar. En hun seksleven was heel 

bevredigend. Soms heel heftig, soms heel ontspannend. 

Ze hadden het goed samen, Sigrid en hij. Ze voelden 

elkaar moeiteloos aan. Maar zijn verhaal over de 

ontdekking van zijn liefde voor Ed had veel los gemaakt. 

Het voelde bijna als een lijfelijk gemis. Hun seks samen 

was ook vaak heel heftig geweest. Ze waren vaak hard 

voor elkaar. Maar altijd kwam de tederheid terug en ze 

hadden alles voor elkaar over gehad. Ze hadden heel veel 

samen beleefd en Ed was in zijn armen gestorven, badend 

in zijn bloed. Maar nog had hij aangedrongen, dat hij Sigrid 

moest gaan redden. Ze waren allebei gek geweest op 

Sigrid. Hij was het nog steeds. Maar nu verlangde hij naar 

een man in zijn armen. Een hard lijf tegen zich aan en een 

harde pik in zijn kont. Hij zuchtte.

Je mist hem nu ook weer, begreep Sam. Denk je vaak aan 

hem?

De laatste tijd niet zo veel als in het begin, gaf Tom toe. 

Maar we gingen heel ver in onze liefde voor elkaar. Ed had 

een moeilijke tijd toen hij zonder mij naar Afghanistan 

moest. De RAF heeft hem toen niet netjes behandeld en 

daarna nam hij ontslag. Maar hij wilde terug daarheen om 

iets voor de mensen daar te doen. Toen nam ik ook 
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ontslag en we zijn samen voor Unicef gaan werken als 

beveiligers van hulpprojecten. Maar homoseksualiteit is in 

dat land verboden. We wilden wel bij elkaar blijven en 

leefden daar samen, maar volstrekt celibatair. Dat was 

soms heel moeilijk. Maar juist omdat we zoveel van elkaar 

hielden, konden we het opbrengen. We waren een hecht 

team en hadden zorg om elkaar. Maar we raakten elkaar 

daar nooit aan. 

Dat lijkt me inderdaad heel moeilijk, als je veel van elkaar 

houd, meende Sam.

Dat was het ook, zuchtte Tom. Maar mijn tijd met Ed is 

voorbij. Ik houd nu van Sigrid. Dat is voor mij geen 

probleem, ik kan blijkbaar van beide seksen tegelijk 

houden. Maar we zijn hier om over jouw gevoelens voor 

jongens te praten. Wat voel jij van binnen, als je naar 

jongens kijkt?

Dat is verschillend, zei Sam. Ik heb een paar vrienden nog 

van school. We gaan af en toe samen uit. Maar zij vinden 

meestal snel een meisje waar ze mee willen vrijen. Ik wil 

dat niet. De meeste meiden willen alleen maar seks. En die 

jongens doen het ook met elke meid, die ze kunnen 

strikken. Dat staat me tegen. Ik wil geen seks met iemand, 

die ik eigenlijk niet ken. Ik wil ook van iemand houden, net 

als jij. En het pas met elkaar doen, als we van elkaar weten 

dat het goed is. Seks moet voor mij meer zijn dan alleen 

maar bevrediging. Ik heb nooit een meisje ontmoet, waar ik 

wat voor voelde. Maar ook nooit een jongen, waar ik wat 

mee zou willen. Daarom is het zo moeilijk. Ik ken niemand 

met wie ik voldoende band heb om het mee te proberen, 

geen jongen en geen meisje. Daarom kom ik er dus niet 

achter of ik nu homo ben of niet. Dat wil ik wel graag 

weten. Ik wil weten hoe ik zelf in elkaar zit. Maar ik durf ook 

niet zomaar op een onbekende af te stappen, om te kijken 

of ik hem aardig vind en er een relatie mee aan wil knopen. 

Dat vind ik doodeng. Daardoor kom ik er natuurlijk ook niet 
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achter of ik van hem kan houden. Maar dat wil ik juist 

graag weten. Het is een afschuwelijk dilemma. 

Tom dacht even na. Als je zeker zou weten dat je wel op 

jongens en niet op meisjes valt, zou je het dan wel durven? 

Een jongen mee uit vragen, bijvoorbeeld?

Misschien, aarzelde Sam. Als ik hem goed zou kennen en 

hem graag zou mogen en ik zou weten, dat hij me geen 

kwaad zou doen. 

Dat begrijp ik, zei Tom. Voor je gevoel moet er eerst een 

basis zijn. Een vorm van vertrouwen. Als je elkaar al langer 

kent, kan die basis ook vriendschap zijn. Mee eens?

Sam overwoog dit. Ja, dat vind ik wel. Ik zou die ander 

eerst moeten vertrouwen. En er met hem over kunnen 

praten, zodat ik zijn opvattingen ken over seks en over 

relaties en zo. Als die basis er is, zou ik wel verder durven 

gaan, denk ik. 

Goed, zei Tom. Vertrouw je mij?

Ja, natuurlijk. Anders was ik hier niet. Ik heb jouw hulp juist 

gevraagd, omdat ik je vertrouw.

En omdat je wist, dat ik vroeger homo was, stelde Tom 

vast.

Ja, dat is waar. Dat telde ook mee. 

Goed, we hebben dus een basis. Je vertrouwt me en je 

kent mijn opvattingen over seks. Zou je het met mij durven 

doen?

Sam schrok. Het met jou doen? Seks hebben, bedoel je?

Dat bedoel ik, zei Tom. Hij hoorde zijn innerlijke stem 

roepen: niet doen. Denk aan Sigrid. Verzin iets anders. 

Maar hij negeerde het. 

Sam zei: Maar je bent getrouwd. Wat zou Sigrid daarvan 

zeggen, als ze erachter komt?

Daar hoef jij je geen zorgen over te maken, stelde Tom. 

Sigrid is mijn verantwoordelijkheid. Het gaat nu om jouw 

gevoelens. Zou je me durven kussen?

Sam keek hem twijfelend aan. Ik weet het niet. 
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Weer hoorde Tom de stem in zijn hoofd vermanend 

roepen, dat hij hiermee op moest houden. Dat het een 

verkeerde manier was. Maar hij drukte het weg. Hij keek 

glimlachend naar Sam. De jongen had dit nodig om zijn 

angst te overwinnen en hij zelf verlangde er ook naar. 

Maar het moest heel zorgvuldig aangepakt worden. De 

jongen was het belangrijkste. Zijn eigen verlangens waren 

daaraan ondergeschikt. 

Sam keek gespannen naar Tom. Tom ’s blik was zacht en 

vriendelijk. Tom was een betrouwbare vriend, hield hij 

zichzelf voor. Tom gaf echt om mensen. Zou hij het met 

hem durven? 

Ik begrijp dat je het eng vindt, zei Tom geruststellend. Ik 

heb je verteld hoe het indertijd tussen Ed en mij is gegaan. 

Wij vonden het ook eng om de eerste stap te doen. Het 

gaat erom, dat je eerlijk naar je eigen gevoelens kijkt. Wat 

voel jij voor de ander? Wat betekent hij voor jou? Durf je 

jezelf aan hem toe te vertrouwen? Als je gevoel zegt, dat je 

erop kunt vertrouwen dat de ander niets zal doen wat jij 

naar vindt, raap je al je moed bijeen en doet de stap. Ik zal 

ook eerlijk tegen je zijn. Ik heb heel lang geen seks met 

een man gehad en ik heb er nu echt veel behoefte aan. Ik 

vind jou een fijne knul. Je bent altijd eerlijk en je had de 

moed om met je probleem bij me te komen. Daar heb ik 

respect voor. Ik beloof je dat ik er geen misbruik van zal 

maken. Maar wat ik wil doen, zal je helpen je gevoelens 

over jezelf en seks een duidelijke plaats te geven. 

Sam keek dankbaar naar Tom. Hij kwam hem tegemoet 

door eerlijk voor zijn gevoelens uit te komen. Dat moest hij 

ook doen. Hij keek weer in zijn binnenste, maar voelde 

daar nog steeds zowel vertrouwen als angst. 

Ik vertrouw er wel op dat je niets akeligs met me zult doen, 

zei hij aarzelend. Maar om het ook daadwerkelijk te doen, 

blijf ik eng vinden. 

Dat kan ik me voorstellen, zei Tom begrijpend. Laten we 

het stapje voor stapje doen. Als je iets naar vind, of angstig 
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wordt, stoppen we. Dan merken we vanzelf tot hoever je 

met een vertrouwd iemand zou durven gaan. Durf je mijn 

hand vast te houden, terwijl we lopen?

Hij bood Sam zijn open hand en die nam hem na enige 

aarzeling aan. Ze liepen verder. Na een tijdje vroeg Tom:

Vind je dit naar?

Nee, gaf Sam toe. Het voelt wel veilig en vertrouwd.

Goed zo, zei Tom voldaan. Hij liet Sam ’s hand los en 

legde zijn arm om de schouders van de jongen. Maar hij 

zorgde, dat hun lichamen elkaar verder niet raakten. Zijn 

arm lag losjes om Sam ’s rug. Ze wandelden rustig verder. 

Na een paar minuten kwam hij langzaam wat dichter naar 

Sam toe. Hij vroeg zacht:

Voelt het nog goed?

Ja, zei Sam. Hij werd nu iets meer gespannen. Hij begreep 

dat hij verleid werd. Het was een heel apart gevoel. Tom 

wilde hem echt. En het ging niet alleen om de seks, maar 

ook om hem zelf. Tom deed dit om hem de weg te wijzen. 

Om hem te laten ontdekken hoe het voelde, als een man 

iets met hem wilde. Of hij het wel fijn zou vinden. En hij 

hoefde bij Tom niet bang te zijn. Die zou hem nergens toe 

dwingen. Hij kon nog steeds stoppen. Want Tom was 

getrouwd, bedacht hij. Dus eigenlijk mocht het niet, wat hij 

nu deed. Maar het was toch ook opwindend. 

Tom voelde zijn spanning aan, maar vroeg toch: Vind je 

het goed, dat ik je een kus geef?

Sam aarzelde nog. Weet je zeker, dat je dit wilt doen, 

Tom? Ik bedoel, …

Ja, ik weet het zeker, zei Tom stellig. Je hoeft je niet 

ongerust te maken. Denk alleen aan wat je zelf voelt. Daar 

gaat het nu om. Vind je dit fijn zo?

Sam haalde diep adem en sprong in het diepe. Ja, het 

voelt fijn en opwindend. Ga maar door.

Tom beroerde met zijn lippen heel zacht Sam ’s wang. Hij 

streelde ermee langs zijn kin en zocht zijn mond. Toen 

kuste hij hem heel zacht op de lippen. Het was nog steeds 
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meer een streling dan een kus. Sam stond heel stil nu en 

durfde zich niet te verroeren. Tom ging door. Hij bleef hem 

zacht strelen. Met zijn lippen, maar ook met zijn handen. 

Hij streelde over Sam ‘s rug. Zijn lippen vonden telkens die 

van Sam en na een paar minuten vroeg hij zacht:

Wil je me een kus geven, Sam?

En Sam deed het. Het voelde heerlijk. Tom was zo lief, zo 

teder, zo geduldig. Er was geen enkele dwang. Alleen die 

zachte liefkozingen. 

Vind je dit fijn, Sam? Vroeg Tom zacht.

Ja, het is heerlijk. 

Ik vind het ook heel fijn, zei Tom zacht. 

Ze bleven elkaar kussen en strelen. Tom ging met zijn 

handen onder Sam ’s shirt en streelde zijn huid. De zachte 

aanraking prikkelde hem. Toen vroeg Tom voorzichtig:

Mag ik je broek losmaken?

Sam aarzelde maar heel even. Nu ging het gebeuren. 

Wilde hij dit echt? Maar zijn verlangen was gewekt en hij 

wilde nu doorzetten. Tom was lief en voorzichtig. Hij voelde 

zich geweldig. Hij zei:

Doe maar.

Tom strelingen verplaatsten zich van zijn rug naar zijn 

middel. Hij bleef hem kussen en maakte intussen de broek 

los. Zijn hand gleed weer naar zijn rug en ging in zijn 

broek, streelde over zijn billen. De broek gleed omlaag tot 

op de grond en Sam stapte er uit. Ze bleven elkaar kussen. 

Tom ’s handen streelden Sam ‘s billen en kneedden ze 

zachtjes. 

Maak mijn broek ook maar los, zei Tom zacht. 

Sam deed het en even later stonden ze weer tegen elkaar 

aan gedrukt. Hun strelingen werden intenser. Hun kussen 

vuriger. Tom duwde Sam ‘s shirt omhoog en trok het over 

zijn hoofd. Toen trok hij ook zijn eigen shirt uit. Ze keken 

elkaar aan. Gaat het nog goed? Vroeg Tom.

Ja. Het is heerlijk, wat je doet. 

Mooi. Ik vind je heel lief. Je voelt prettig. 
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Jij ook, zei Sam. Dit vrijen is heel fijn. 

Durf je de laatste stap ook aan?

Ja, ga door Tom. Het is heerlijk. 

Goed. Kom bij me, mijn lief. 

Ze kusten elkaar nu vol hartstocht. Het verlangen werd 

steeds heviger. Maar Tom bleef heel beheerst. Ze voelden 

elkaars harde pikken langs elkaar strijken. Tom duwde 

Sam s onderbroek omlaag en Sam deed die van Tom uit. 

Nu stonden ze naakt tegen elkaar aan. Tom zakte wat door 

zijn knieën en streelde met zijn lippen langs Sam ‘s borst, 

vond zijn tepels. Hij likte er zachtjes aan. Toen zakte hij 

verder omlaag en kuste zijn lid. Hij likte er zacht aan. Sam 

stond heel stil en genoot van het intense gevoel van 

verlangen. Het trok als een kramp vanuit zijn lendenen 

omhoog. 

O God, Tom, wat is dit heerlijk. 

Kom omlaag, Sammie, zei Tom zacht. Kom liggen, mijn 

schat. 

Sam zakte door zijn knieën en ging liggen. Tom boog zich 

over hem heen en kuste hem vol hartstocht. Sam spreiden 

zijn benen en trok ze op als een vrouw. Tom streelde zijn 

bilnaad en zijn anus. Duwde zijn vinger een stukje naar 

binnen. Hij lette op Sam ‘s gezicht. Het ging nog goed. 

Sam genoot. Toen drong hij voorzichtig zijn pik in Sam ‘s 

achterste. Sam kreunde. Tom bewoog eerst langzaam, 

maar al snel had de hartstocht hem te pakken en werden 

zijn stoten harder en dieper. Ze kwamen tegelijk klaar. 

Sam ‘s zaad spoot tegen hun buiken. Sam klemde zich 

aan Tom vast. Hij kreunde luid. Na een paar ogenblikken 

was het voorbij. Tom gleed uit hem weg en kwam naast 

hem. Hij nam de jongen in zijn armen en liefkoosde hem. 

Sam keek verrukt naar hem op en hijgde: 

O, Tom. Wat was dit heerlijk. Ik ben zo blij. Ik ben nog 

nooit zo gelukkig geweest. 

Tom glimlachte. Ik ben ook blij, lieve Sam, zei hij zacht. Je 

bent een heerlijke jongen. Ik houd heel veel van je. 
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Ze lagen een poosje verzaligd bij elkaar. Maar Tom wilde 

meer. Hij vroeg zacht:

Durf je het ook bij mij te doen?

Sam keek hem aan en glimlachte. Jawel, dat wil ik wel. 

Het idee wond hem op. Zijn pik was alweer hard. Dit was 

heel opwindend en fijn. Ze kwamen half overeind en Tom 

knielde. 

Kniel maar achter me en probeer het eens. Voorzichtig 

aan. Eerst een beetje strelen. Zo ja, goed zo Sam. Dit is 

heel fijn. 

Sam deed zijn best. Hij knielde achter Tom en streelde 

hem over zijn rug en billen. Ging er met zijn vingers 

tussendoor en drong een stukje zijn anus binnen, zoals 

Tom ook bij hem had gedaan.

Ja, goed zo. Doorgaan, Sammie. Dit is lekker, kreunde 

Tom.

Sam ging door. Hij drong zijn pik bij Tom binnen en toen 

kon hij zich niet meer inhouden. Hij drukte Tom ’s lijf tegen 

zich aan en stootte hard door. Tom moedigde hem aan. 

Goed zo Sam, harder jongen. Toe maar. Doe je best.

Sam deed zijn best. Hij stootte er hard op los. Tom 

kreunde van genot. Mijn God, wat had hij dit gemist. Het 

was heerlijk. Een thuiskomen. Het toppunt van geluk. 

Toen Sam klaar was, trok hij zich terug. Hij ging op zijn 

hielen zitten en Tom draaide zich om. 

Dank je, Sam, zei hij ontroerd. Dat was heel fijn. 

Sam keek naar zijn vriend en merkte op: Maar je bent niet 

klaar gekomen.

Dat weet ik, dat geeft niet. Ik heb het bewust tegen 

gehouden. Dat is een manier om er langer van te genieten. 

Je hebt het goed gedaan. Het was heel fijn. 

Sam keek opgelucht. Hij was blij dat hij Tom ook gelukkig 

had gemaakt. Hij voelde zich nog steeds heerlijk. Er was 

een last van hem afgevallen. Hij was gelukkig. Het was 

heerlijk om dit met Tom te doen. Hij had er nog geen 
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genoeg van en keek verwachtingsvol naar Tom op. Die 

grijnsde.

Wil je nog iets proberen?

Jawel. Dit is heel fijn. Wat gaan we nu doen?

Iets moeilijks, zei Tom. Durf je mijn pik in je mond te 

nemen?

Sam aarzelde. Dit had hij in het bordeel vaak moeten 

doen. Dan ging die pik helemaal door zijn keelgat en kreeg 

hij het benauwd. En intussen werd hij in zijn ballen 

geknepen of geschopt. 

Tom begreep zijn aarzeling. Hij legde uit:

Als ik in je mond klaar kom, duw ik mijn pik door je keelgat. 

Om te voorkomen, dat je het benauwd krijgt, moet je je 

luchtwegen zo ruim mogelijk maken en goed door je neus 

ademhalen. Als je slikt op het moment dat ik achter in je 

keel ben, krijg je geen braakneigingen. Het is net als 

wanneer je een stuk vlees doorslikt. Maar voor mij voelt het 

dan alsof mijn pik even afgeknepen wordt en het zaad er 

als het ware uitgedrukt wordt. Een heel aparte ervaring. Zal 

ik het eerst eens bij jou doen? Dan weet je hoe het voelt.

Ja goed, zei Sam, blij dat Tom zijn angst aanvoelde. 

Ze zaten geknield tegenover elkaar en Tom boog zich 

voorover. Hij kuste Sam ’s pik en streelde zijn ballen. Hij 

was heel voorzichtig en kuste en likte tot de eikel naar 

buiten kwam. Toen nam hij hem in zijn mond en zoog heel 

zachtjes. Sam kreunde van genot en hield Tom ’s hoofd 

vast. Hij kwam op zijn knieën overeind en Tom pakte hem 

bij de heupen om steun te hebben, terwijl hij iets steviger 

zoog. Sam voelde dat hij klaar ging komen. Tom voelde 

het ook en maakte zijn luchtwegen vrij. Sam duwde door 

en Tom slikte. Er ging een siddering door Sam ‘s lijf en hij 

kwam snel klaar. Keer op keer drong hij diep in Tom ’s 

mond door en leegde zich rechtstreeks in zijn keelgat. Sam 

had een grote dikke pik. Tom had moeite om voldoende 

lucht te krijgen, maar hij bleef kalm. Paniek was nu funest. 

Hij was duidelijk de vaardigheid een beetje kwijt. Maar dat 
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gaf niet. Sam vond het heerlijk. Toen hij klaar was, gingen 

ze weer op hun hielen zitten.

Hoe voelde dat? Vroeg Tom met een glimlach. 

Geweldig! Riep Sam uit. Ik had nooit gedacht, dat het op 

deze manier kon. Het is heel spannend. Zal ik het ook voor 

jou doen?

Dat zou fijn zijn, zei Tom. Probeer het maar. Als je het 

benauwd krijgt, moet je niet in paniek raken. Dan stop ik 

meteen. Ik zal goed opletten.

Sam deed zijn best. Hij vond dit helemaal niet eng of 

akelig. Het was een groots avontuur en hij genoot met volle 

teugen. Tom was lief en hij wilde hem graag een plezier 

doen. Hij kuste Tom ’s pik en streelde en likte hem. Toen 

haalde hij diep adem en nam de pik in zijn mond. Hij zoog 

zachtjes. Het ging goed. Nu moest hij opletten. Tom zou zo 

klaarkomen. Hij voelde de pik verder optrekken naar zijn 

keelgat. Hij ademde goed door zijn neus. Tom ‘s pik gleed 

verder en hij slikte. Tom kwam klaar, Sam bleef snel 

slikken. Hij kon gewoon door blijven ademen. Toen gleed 

de pik weer naar buiten en was het gedaan. Ze keken 

elkaar stralend aan.

Dit was leuk, Tom, zei Sam, trots dat hij iets heel moeilijks, 

goed volbracht had. 

Het was heel fijn, Sam, zei Tom warm. Ik dank je hiervoor. 

Je hebt me heel gelukkig gemaakt.

Jij mij ook, zei Sam blij. Het is heerlijk om dit allemaal te 

doen. Ik ben blij, dat ik het gedurfd heb.

Ik ben ook blij, zei Tom glimlachend. Ik ben blij, dat ik je 

gelukkig heb kunnen maken. Want dit is wat je wilde, 

nietwaar? Samen zijn met een man, zonder angst of 

weerzin.

Ja, beaamde Sam blij. Ik houd van je, Tom. 

Tom glimlachte een beetje triest. Ik houd ook van jou, lieve 

Sam, maar het is nu wel tijd om naar huis te gaan. Het is al 

over vieren en het is nog een flinke tippel terug naar de 

auto. 
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Sam slikte. Het avontuur was voorbij, begreep hij. Hij keek 

Tom aan.

Ik ben blij dat je me de weg hebt gewezen, Tom, zei hij 

zacht. Maar je gaat zo weer terug naar Sigrid, hè? Dit was 

maar voor één middag, denk ik. 

Tom beet op zijn lip. Nu moest hij de jongen pijn doen. Dat 

vond hij moeilijk. Sam was lief en hield van hem. Hij hield 

ook van Sam, maar hij was met Sigrid getrouwd. En hij 

hield ook van haar. Hij zocht naar de juiste woorden.

Ik houd van je, Sam, zei hij zacht. Dat meen ik. Ik ben blij 

dat ik je vanmiddag gelukkig heb kunnen maken en dat je 

nu weet, dat je inderdaad homoseksueel bent. Anders had 

je hier niet van kunnen genieten. Maar je hebt gelijk. Ik ben 

een getrouwd man en ik houd ook van Sigrid. Dat is het 

nadeel als je biseksueel bent. Er is altijd iemand die je 

teleur moet stellen. Ik zou willen dat het niet nodig was, 

maar het is onvermijdelijk. Ik moet het nu eerst met Sigrid 

in orde zien te maken. Dat zal nog niet meevallen. 

Ga je het haar vertellen?

Tom trok een grimas. Dat zal wel moeten. Ze kijkt altijd 

dwars door me heen en ik kan niet tegen haar liegen. Dat 

wil ik ook niet. Dat verdient ze niet. Maar ik heb haar trouw 

beloofd en vanmiddag heb ik mijn woord gebroken. Dat is 

nog nooit eerder gebeurd en het zal haar pijn doen. Daar 

hoef jij je niet schuldig aan te voelen. Ik heb zelf besloten, 

dat ik dit wilde. Dus nu zal ik ook de consequenties moeten 

dragen. Zo gaat dat nu eenmaal. Kom, laten we ons 

aankleden en de auto weer op gaan zoeken.

Ze gingen op pad. Tom nam Sam 's hand in de zijne en dat 

voelde nog steeds fijn. Maar na een poosje legde Tom zijn 

arm om de schouders van de jongen en zei:

Als je straks in de trein zit, zul je je waarschijnlijk een 

beetje verdrietig voelen. Omdat het voorbij is. We hebben 

een heerlijke middag samen gehad, maar nu begint het 

gewone leven weer. Het is nu zaak om vooruit te kijken. 

Weemoed om wat is geweest, helpt je niet verder. Je moet 



31

de goede dingen vasthouden en daarmee aan de slag 

gaan. Je weet nu dat je van een man kunt houden en van 

de seks met een man kunt genieten, als je van elkaar 

houd. Als die liefde er niet is, wordt het een teleurstelling. 

Dus je moet nu niet krampachtig op zoek gaan naar een 

andere man. Zo werkt het niet. Liefde en geluk zitten vaak 

in toevallige gebeurtenissen. Een ontmoeting in een winkel 

of op een terras. Ga niet speciaal op zoek naar iemand 

anders, die misschien ook homo is. Kijk om je heen en 

zoek een vertrouwde vriend, die je het gewoon kunt 

vertellen. Die hoeft niet ook homo te zijn. Als hij een echte 

vriend is, zal hij gewoon accepteren dat je zo bent en jullie 

vriendschap zal er niet onder lijden. Hij zal er rekening mee 

houden, maar je er niet om veroordelen. Dan kun je ook 

gewoon samen ergens heen gaan, bijvoorbeeld naar een 

evenement of op een terras zitten en naar de mensen 

kijken. Hij zal dan naar meisjes kijken en jij naar jongens. 

Dat moet je ook gewoon tegen elkaar kunnen zeggen. Dat 

is echte vriendschap. De liefde komt later. Naar een echte 

partner moet je niet op zoek gaan. Die ontmoet je, als het 

er de tijd voor is. Daar moet je dus geduld voor hebben. 

Tot je zover bent, kun je vertrouwen op Tony en Angie. Je 

kunt ze gerust vertellen wat er vanmiddag gebeurd is. Ze 

zullen je niet veroordelen. Nick en Sophie ook niet. 

Maar Tony zal er wel moeite mee hebben, wist Sam. En ik 

denk zo, dat hij het jou kwalijk zal nemen.

Waarschijnlijk wel, ja, gaf Tom toe. Maar hij zal jou er niet 

op aankijken. Ik zal hem straks bellen en het uitleggen. Dat 

lijkt me beter. Bedenk dat Tony van je houdt en hij zal 

accepteren, dat je nu eenmaal bent zoals je bent. Zijn 

liefde voor jou zal er niet onder lijden. Maar hij zal wat tijd 

nodig hebben om zijn houding opnieuw te bepalen. Maar je 

kunt hem blijven vertrouwen. Hij zal jou niets verwijten. 

Nee, zuchtte Sam, dat geloof ik ook niet. Hij is een fijne 

pleegvader en een goed mens. Hij heeft altijd zijn best voor 

me gedaan. Angie ook. 
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Praat er gewoon over met ze. Je hoeft je nergens voor te 

schamen. Je bent een goede vent en dat je van mannen 

houdt in plaats van vrouwen, verandert daar niets aan. Je 

bent nog dezelfde Sam als gisteren. Alleen weet je nu iets 

meer over jezelf en over de liefde.

Sam glimlachte. Ja, inderdaad. Je houdt echt van me, hè 

Tom. Dat is een fijn gevoel. Daardoor ging het ook goed. Ik 

houd ook van jou. Dat zal ik blijven doen, ook al ga je nu 

terug naar Sigrid. Maar als ze je de deur wijst, mag ik dan 

bij je terugkomen?

Tom slikte even. Het klinkt een beetje lullig tegenover jou, 

maar ik hoop dat ze dat niet doet. We hebben kinderen 

samen en daar ben ik ook verantwoordelijk voor. En zij 

mogen niet de dupe worden van mijn ontrouw. Ik zal dus 

heel erg mijn best moeten doen, om mijn huwelijk niet te 

laten stranden door wat wij vanmiddag samen hebben 

gedaan. Begrijp je dat?

Nu moest Sam ook even slikken. Ja, zuchtte hij, ik begrijp 

het. Het is jammer, maar het is niet anders. Ik zal me er bij 

neerleggen. Ik ben je dankbaar voor je liefde, maar het is 

nu dus echt over. We kunnen elkaar voorlopig beter even 

niet zien. Maar in de toekomst komen we elkaar natuurlijk 

wel weer tegen. Op Partner House of ergens anders bij 

familie.

Dat zal zeker gebeuren, was Tom het met hem eens. Maar 

dan moeten we dus normaal tegen elkaar doen, zoals we 

dat voorheen ook deden. We mogen er niet over praten 

waar de anderen bij zijn. Dat zou te pijnlijk zijn. Voor ons 

en voor hen. 

Ja, dat is zo. Sam zuchtte. Tom liep nog steeds met zijn 

arm om hem heen en gaf hem een knuffel. 

Sterk zijn, lieve Sam. Het leven is soms klote, maar ook 

heel erg boeiend. En leerzaam. Dat heb je vanmiddag 

gemerkt. Blijf vooruit kijken. De toekomst lacht je toe. 
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Ze waren weer terug bij de auto en ze stapten in. Tom reed 

naar het station en parkeerde vlak bij de ingang. Sam keek 

hem aan.

Mag ik nog een afscheidskus? Vroeg hij bedeesd.

Natuurlijk, zei Tom hartelijk. Hij legde een arm om Sam ‘s 

schouders en kuste hem liefdevol op de mond.

Bedankt voor je liefde, Sam. Ik was er heel blij mee. Ik 

wens je veel sterkte en alle geluk voor de toekomst.

Sam trok een grimas. Hij had moeite om niet te huilen. Hij 

kuste Tom ook op de mond en zei met trillende stem:

Jij ook bedankt voor deze middag en voor je wijze lessen. 

Ik zal het niet vergeten. 

Goed zo, zei Tom warm. Ga nu maar. Ik zal Tony bellen, 

dat je onderweg bent en de zaak uitleggen. Het komt goed. 

Oké, tot ziens Partner.

Sam stapte snel uit en liep het station in. Hij keek niet om.

Tom zuchtte en vermande zich. Hij had medelijden met 

Sam, maar kon verder niet veel voor hem doen. Hij moest 

nu Tony bellen. Die nam snel op:

Hallo Tom, hoe gaat het?

Goed. Ik heb net Sam weer afgezet bij het station. 

Mooi. Heb je hem kunnen helpen bij de zoektocht naar zijn 

geaardheid?

Ja. Hij weet nu dat hij homo is en van een man kan 

houden. 

O. Tony moest even slikken. Dit was niet wat hij had willen 

horen. 

Nou ja, het is niet anders. Maar hij kon dus zijn hart luchten 

en jij kon hem adviseren, begrijp ik.

We hebben niet alleen gepraat, Tony. We hebben het ook 

gedaan.

Het bleef even stil. Toen riep Tony uit: Jezus, Tom, dat 

meen je niet. Heb je …

Ja, zei Tom. We hebben seks gehad samen. Het ging heel 

goed. Hij heeft ervan genoten.
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Maar Tom, hoe kon je dat doen? Tony maakte zich kwaad. 

Je bent verdomme getrouwd. Het was niet de bedoeling, 

dat jullie zouden neuken. 

Ik weet dat het niet je bedoeling was, Tony. Maar het 

gebeurde wel. Je mag het Sam niet verwijten. Het kwam 

door mij. We hadden het over mijn tijd met Ed gehad. Dat 

heb jij niet meegemaakt, maar ik heb heel veel van hem 

gehouden en daarover praten, maakte veel bij me los. Ik 

verlangde weer naar de seks met een man. Dat is nu 

eenmaal heel anders dan met een vrouw. En Sam moest 

weten of hij dat zou durven na zijn angstige ervaringen in 

het bordeel. We hebben het stapje voor stapje gedaan en 

het ging heel goed. Hij heeft ervan genoten en ik ook. 

Maar Sigrid, dan? Je kunt haar toch niet zomaar laten 

vallen?

Dat doe ik ook niet. Ik houd ook van Sigrid. Ik zal het haar 

moeten vertellen en er het beste van hopen. Het zal haar 

natuurlijk pijn doen. Maar we hebben kinderen samen en 

daar moeten we ook rekening mee houden.

Dat had je moeten bedenken voor je Sam ging verleiden, 

zei Tony boos. Ik vertrouwde erop, dat je stevig genoeg in 

je schoenen zou staan om hem gewoon met woorden uit te 

leggen, hoe hij zijn geaardheid kon ontdekken. Je hoefde 

niet met hem te neuken.

Dat is waar, gaf Tom toe. Ik hoefde het niet te doen, maar 

ik heb het wel gedaan. Het spijt me, als ik je vertrouwen 

heb geschonden. Maar Sam is nu gelukkig om wat er 

vanmiddag is gebeurd, dus ik wil je vragen om hem niets te 

verwijten. Vang hem op als hij thuis komt en probeer 

begrip te tonen voor zijn gevoelens. Hij begrijpt dat het iets 

eenmaligs was. Daar heeft hij vrede mee, maar het zal 

evengoed moeilijk voor hem zijn. Je zult hem moeten 

troosten.

Dat zal ik ook heus wel doen, zei Tony, maar ik zou jou 

graag een paar flinke opdonders verkopen. 

Dat begrijp ik. Als we elkaar weer zien, mag dat. 
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Het bleef even stil. Tony kalmeerde wat. Je bent een 

klootzak, Tom, zuchtte hij.

Dat weet ik, gaf Tom toe. Het spijt me, maar wat gebeurd 

is, is gebeurd. Het is niet terug te draaien. Ik ga nu naar 

huis. Sigrid is aan het werk en Mo rekent erop, dat ik op tijd 

thuis ben om te koken. Hij zou vanmiddag op de kleintjes 

passen. Ik zal vanavond met Sigrid praten.

Hm, goed, bromde Tony. Ik hoop dat ze je eens flink in je 

ballen trapt. Dat verdien je. Tot kijk.

Hij verbrak de verbinding. Tom zuchtte en stak zijn telefoon 

weg. Hij reed naar huis.

In de trein zat Sam verdrietig voor zich uit te kijken. Hij had 

het heerlijk gevonden, wat ze samen hadden gedaan, 

maar het afscheid met Tom had hem bijna aan het huilen 

gemaakt. Daar had Tom hem voor gewaarschuwd. Dat 

was lief van hem, maar het drukte op zijn hart als een 

loden last. Hij begreep dat dit liefdesverdriet was en 

staarde niets ziend voor zich uit. Het zou wel overgaan. Hij 

begreep Tom ’s moeilijke positie. Diep in zijn hart hoopte 

hij op een breuk met Sigrid, maar dat zou de kinderen weer 

veel pijn doen. Maar nu had hij pijn en dat was ook akelig. 

Al met al een rotsituatie. Hoe zou Tony reageren, als hij 

hoorde wat ze gedaan hadden? Hij zou kwaad zijn op 

Tom. Hij zou hem ontrouw verwijten en dat was natuurlijk 

terecht. Tom was ontrouw geweest. Maar hij had hem, 

Sam, gelukkig gemaakt. En daar was hij hem dankbaar 

voor. In gedachten beleefde hij weer hun samenzijn. Tom 

’s heerlijke kussen. Het likken aan zijn pik. Hij verlangde er 

al weer naar. Zijn hele hart ging weer naar Tom uit. Hij 

wilde hem weer strelen en kussen. Tom ‘s harde pik in zijn 

kont voelen. Dat was een geweldige sensatie. Het leek in 

niets op wat hij in het bordeel had beleefd. Daar had hij 

natuurlijk vaak een pik in zijn kont gevoeld, maar er kwam 

altijd geweld bij. Pijn en vernedering. Maar nu waren er 

kussen en liefkozingen bij geweest. Dat was heerlijk. Tom 

was een geweldige minnaar. Hij had hem stap voor stap de 
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hemel binnen geleid. Hij zuchtte en besefte niet, dat hij nu 

gelukkig voor zich uit zat te staren. Het verdriet was al wat 

geluwd. De trein stopte in Brighton. Hij stapte uit en liep 

naar huis.

Toen hij thuis kwam, zat Tony naar de televisie te kijken. 

Angie was in de keuken bezig. Sam stak zijn hoofd om de 

deur van de woonkamer en zei:

Hallo, ik ben thuis.

Hoi Sam, zei Tony en kwam snel overeind. Hoe gaat het, 

jongen?

Goed. Heeft Tom je gebeld?

Dat heeft hij, beaamde Tony ernstig. Hij heeft geprobeerd 

uit te leggen, waarom het nodig was om samen seks te 

hebben, maar eerlijk gezegd was dat niet wat mij voor 

ogen stond, toen je vanmiddag naar hem toe ging.

Sam glimlachte. Dat begrijp ik, maar we hadden niet 

gewoon seks met elkaar. Dat zou ik nooit gedurfd hebben. 

Het was echte liefde. Tom was heel voorzichtig en heel 

teder. Hij heeft me stapje voor stapje mijn angst laten 

overwinnen. Het was heerlijk en leek in niets op wat er in 

het bordeel met me werd gedaan, hoewel wat we deden op 

zich natuurlijk hetzelfde was. 

Tony keek Sam bedachtzaam aan. Wat de jongen zei, 

maakte iets in hem wakker. Je angst overwinnen …  Een 

paar jaar geleden was hij zelf naar Tom gegaan met het 

verzoek hem te leren vechten, omdat hij bang was voor 

geweld tegen zijn persoon. En Tom had iets heel anders 

gedaan dan hij verwacht had. Hij had hem eerst 

ondervraagd over zijn motieven en toen laten doen waar hij 

het meest bang voor was. Hij had zichzelf uit moeten 

kleden en op een naakte homo afstappen, die hem een 

pak slaag ging geven. Dat had hij toen heel moeilijk 

gevonden, maar het had wel geholpen. Hij was zijn angst 

voor gewelddadige homo's kwijt geraakt en durfde zich nu 

teweer te stellen. Hij vluchtte niet meer weg voor geweld. 
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Tony besefte ineens, dat Tom nu bij Sam dezelfde 

werkwijze had gehanteerd. Ook Sam had hij laten doen 

waar de jongen bang voor was. Tony had dat zelf kunnen 

bedenken, als hij beter na had gedacht. Tom nam nooit 

halve maatregelen, maar deed altijd wat het meest effectief 

was. Dus had hij de jongen laten doen waar hij diep in zijn 

hart bang voor was, maar door zijn geaardheid juist zo heel 

graag wilde. De jongen had psychisch muurvast gezeten 

en Tom had hem bevrijd. Dat was wat Tom in feite altijd 

deed: mensen in nood de reddende hand bieden. Alleen 

ging het nu niet om fysieke nood, maar mentale. Dat had 

hij niet begrepen, maar Tom had het kennelijk meteen 

doorgehad. En dus gedaan wat het meest effectief was: 

het de jongen laten doen. Maar dan wel op de juiste 

manier: met liefde en respect. De bekende Partner manier. 

Hij, Tony, had dat niet meteen doorzien, omdat Tom 

toegegeven had dat hij er zelf ook van had genoten. Maar 

Tom was niet zo, dat hij zijn straatje schoon probeerde te 

vegen als hem iets verweten werd. Hij had moeten kiezen 

tussen zijn liefde voor Sigrid en die voor Sam. Hij had 

vanmiddag voor Sam gekozen, omdat de jongen het nodig 

had. Dat hij daarmee Sigrid pijn zou doen, had hij wel 

beseft, maar geaccepteerd omdat het onvermijdelijk was. 

Een bijkomend probleem, dat hij nu moest zien op te 

lossen. Hij, Tony moest erop vertrouwen, dat hem ook dat 

zou lukken. Hij glimlachte. 

Ja, ik begrijp wat je wilt zeggen, zei hij tegen Sam. Doordat 

er nu liefde in het spel was, voelde het heel anders. Niet 

akelig en beangstigend, maar juist fijn. Het heeft je dus 

geholpen.

Ja, dat heeft het zeker, zei Sam. Ik voel me bevrijd en veel 

zekerder van mezelf. Ik weet nu waar ik sta. Maar ik moet 

alleen verder. Een relatie zit er tussen ons natuurlijk niet in. 

Tom is getrouwd en heeft kinderen. Hij heeft verschillende 

verantwoordelijkheden. Maar hij heeft me de weg 

gewezen, hoe ik op eigen kracht verder kan. Ik moet niet 
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proberen bewust een geliefde te vinden. Ik moet op zoek 

naar echte vrienden. Niet de jongens van school. Die zijn 

niet geschikt, want zij denken op een heel andere manier 

dan ik. Ik moet een echte vriend zoeken, die me begrijpt en 

gewoon accepteert dat ik homo ben. Dat ik niet standaard 

ben en andere voorkeuren heb dan hij. Maar die toch 

gewoon mijn vriend wil zijn en waarmee ik dingen kan 

gaan ondernemen. Dan zal ik op een gegeven moment 

vanzelf de geliefde wel vinden, die bij me past.

Tony knikte begrijpend. Dat lijkt me een goed advies van 

Tom, gaf hij toe. 

Sam keek hem onderzoekend aan. Ben je niet boos op 

Tom, om wat hij heeft gedaan?

Eerst wel, gaf Tony toe. Maar nu niet meer. Ik begrijp nu 

waarom hij het gedaan heeft. Ik hoop alleen wel dat hij het 

met Sigrid in orde kan krijgen. Want die zal zich heel erg 

gekwetst voelen. Maar ook dat is iets, dat Tom goed kan. 

Met mensen meevoelen en de helpende hand reiken. Hij 

heeft daar zo zijn eigen manieren voor.

Sam was opgelucht dat zijn avontuur met Tom geen wig 

had gedreven tussen de twee mensen waar hij het meest 

om gaf, Tony en Tom. Daar was hij wel bang voor 

geweest. Maar Tony had Tom ’s beweegredenen gelukkig 

begrepen en was niet boos. Hij kon met een bevrijd 

gemoed verder.

Onderweg naar huis overdacht Tom hoe hij zijn eigen 

probleem aan moest pakken. Hij zou het op de juiste 

manier tegen Sigrid moeten vertellen, om het haar te laten 

begrijpen. Dat was de eerste stap. Hopelijk zou hij daar de 

kans voor krijgen. Maar dan zou ze pijn voelen om wat hij 

had gedaan. Ze zou het als ontrouw voelen en dat was het 

natuurlijk ook. Maar niet alleen. Hij had het niet alleen voor 

zijn eigen genot gedaan. Het was nodig geweest voor 

Sam. Dat zou hij haar wel kunnen uitleggen, maar het 

aanvaarden ondanks de pijn, was heel moeilijk. Hij hoopte 


