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In 2016 werd Drenthe als eerste Regenboogprovincie: een provincie die zich vanuit de 
provinciale organisatie inzet voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en inter-
sekse (lhbti+) inwoners. Na Drenthe volgden al snel meer provincies en in 2020 sloot 
Friesland zich als laatste aan. 

Sinds de tweede helft van 2021 ondersteunen wij vanuit Movisie de Regenboogpro-
vincies. We adviseren hoe zij zich binnen hun mogelijkheden in kunnen zetten voor de 
positie van lhbti+ inwoners van hun provincie. Dit in aanvulling op ons werk voor de 
Regenboogsteden. 

Begin 2022 werd het idee geopperd om te onderzoeken op welke wijze de Regenboog-
provincies gezamenlijk meer zichtbaar konden zijn. Uiteindelijk hebben we samen met 
de provincies besloten tot het maken van deze artikelenreeks. Een reeks waarin vanuit 
de provincies mensen aan het woord komen die allen op hun eigen manier een bijdrage 
leveren aan ‘jezelf kunnen zijn’ in hun eigen provincie. We zijn ontzettend dankbaar dat 
zij hun verhaal met ons wilden delen. We hopen dat het ook anderen inspireert om een 
bijdrage te leveren. 

Grote dank gaat uit naar Bo Hanna die alle interviews heeft afgenomen en verwerkt 
tot mooie leesbare artikelen. Ook zijn we dankbaar voor het werk van Daan Walder en 
Sterre Meijerink, die de vormgeving en het ontwerp van de omslag hebben verzorgd. 

Tot slot, dank aan al onze contactpersonen bij de Regenboogprovincies voor een 
mooie samenwerking met een prachtig resultaat. 

We wensen jullie veel leesplezier. 

Team Regenboogprovincies Movisie
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Representatie van lhbti+ personen in Nederland kan 
zich soms sterk focussen op de Randstad. In Gelder-
land, en vooral in de Gelderse dorpen, zijn lhbti+ per-
sonen daarom minder zichtbaar. Ook religieuze stre-
ken in Gelderland kunnen een uitdaging vormen. Niels 
Lam (49) en Jelle Kleinhesselink (25) zetten zich in om 
dit te veranderen. Via hun projecten creëren zij zicht-
baarheid en aandacht voor Gelderse lhbti+ personen. 
Welke ontwikkelingen zien zij in hun provincie?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN?

Jelle: Sinds 2005 maak ik als regisseur en producent 
sociaal-maatschappelijke films, voornamelijk over
emancipatie-onderwerpen als lhbti+. Deze films maak 
ik onder andere voor campagnes en om voorlichting
te kunnen geven op scholen. Mijn eerste film was 
Homo?! Boeit geen flikker! en ging over Mees, een tie-
ner die uit de kast komt en daar vervolgens verschil-
lende reacties op krijgt vanuit zijn directe omgeving. 
Met die film ging ik langs scholen om voorlichting te 
geven over lhbti+ thema’s en jezelf kunnen zijn. We 
voerden gesprekken over wat het betekent om jezelf 
te kunnen zijn. En naar aanleiding hiervan kwamen 
zowel docenten als leerlingen openlijk uit voor hun 
seksualiteit op school. Hierdoor realiseerde ik me dat 
je écht impact kan maken met films en dat het levens 
kan veranderen in positieve zin. Dit motiveert mij nog 
altijd om sociaal-maatschappelijke films te maken 
over die lhbti+ onderwerpen. Of simpel gezegd: jezelf 
zijn bespreekbaar maken in de samenleving. 
 

Momenteel werk ik aan een nieuwe film – Ik ben Levi 
– die het verhaal vertelt van een jongen die zijn sek-
sualiteit onderzoekt in een dorp. Die ontdekkings-
tocht is namelijk anders dan in stad. Dat weet ik zelf 
ook, want ik groeide op in de Achterhoek. In het dorp 
Ruurlo om precies te zijn. Ik ervaarde dat er weinig 
anonimiteit was; sociale controle speelt hier nou een-
maal een grote rol. In de periode dat ik nog wat meer 
op zoek was naar mezelf, kon ik best jaloers zijn op 
lhbti+ personen die in de stad wél anoniem naar een 
club konden om hun seksualiteit uit te zoeken. Ik heb 
zelf lange tijd niet zo goed geweten hoe het precies 
zat bij mij. Zo kwam ik toen ik jong was eerst uit de 
kast als biseksueel, puur omdat ik het gevoel had dat 
ik iets moest kiezen. Voor mijn gevoel moest ik maar 
een term kiezen om het aan mijn omgeving uit te kun-

zich vaak tot de Randstad. En dit leidt weer tot on-
wetendheid waar ik woon, waardoor het al snel lijkt 
alsof mensen je niet accepteren omdat ze bijvoorbeeld 
vervelende vragen stellen of gekke opmerkingen ma-
ken. Al is lhbti+ fobie niet altijd aan de orde– onbekend 
maakt nou eenmaal onbemind.

Niels: Zelf woon ik in Heveadorp, in de gemeente Ren-
kum. In mijn kleine dorp wonen best wat lhbti+ perso-
nen, en dat gaat zover ik kan overzien goed. Ik woonde 
eerst twintig jaar in Amsterdam, en eigenlijk voel ik me 
hier in Heveadorp als homoseksuele man meer mezelf 
dan in Amsterdam. Mijn reden om te verhuizen kwam 
voort uit de behoefte aan rust en groen; hoe ouder ik 
werd hoe minder het bruisende uitgaansleven van be-
lang werd voor me. Bovendien merkte ik dat, mede 

nen leggen. Idealiter hoef je niet zo jong al een label 
op jezelf te plakken en heb je wat meer ruimte om 
rustig uit te vinden wie je bent en waar je voorkeur 
ligt. Het is een proces en daar moet je je eigen tempo 
in kunnen bepalen.

Niels: Voor twee verschillende banen houd ik me 
bezig met lhbti+ emancipatie in de provincie Gelder-
land. Zo werk ik voor een welzijnsorganisatie in Arn-
hem waar ik me vooral voor oudere lhbti+ personen 
inzet. Zo organiseer ik bijvoorbeeld regenboogwork-
shops en andere activiteiten om deze doelgroep te 
ondersteunen en bij elkaar te brengen. Lhbti+ senio-
ren worden vaak vergeten, maar dit is een kwetsbare 
groep die ondersteuning nodig heeft. Hiernaast focus 
ik me in mijn werk als levenscoach op queer perso-
nen en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben 
in de samenleving. Zo ondersteun ik lhbti+ jongeren 
op een middelbare school in Nijmegen en zet ik me 
in voor biculturele lhbti+ personen in Gelderland en 
Rotterdam.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE 
LHBTI+ GEMEENSCHAP IN GELDERLAND?

Jelle: Wat ik vooral in de Achterhoek signaleer, en dit 
zal vast in meer dorpen in Gelderland spelen, is dat 
het moeilijk is om als lhbti+ persoon op een laagdrem-
pelige manier uit te zoeken wat je leuk, lief en lekker 
vindt. Bovendien mist er een stukje zichtbaarheid van 
de lhbti+ gemeenschap in deze regio. De representatie 
van lhbti+ personen, in de media bijvoorbeeld, beperkt 

‘Door onwetendheid lijkt het al snel alsof 
mensen je niet accepteren, omdat ze 
bijvoorbeeld vervelende vragen stellen 
of gekke opmerkingen maken.’Foto: Tanneke Beudeker Foto: Fuyun Dales
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door de komst van dating apps als Grindr, het lhbti+ 
leven zich steeds meer online af ging spelen en dat 
de plekken als de Reguliersdwarsstraat steeds minder 
om de queer gemeenschap draaiden. Hierdoor had ik 
steeds minder de behoefte om dat soort plekken op 
te zoeken. Daarbij wilde ik ook niet meer op een be-
paalde plek wonen puur omwille van mijn seksualiteit– 
waar ik nu woon hoef ik mij daar ook niet mee te pro 
leren. Ik ben dus, in tegenstelling tot Amsterdam, niet 
naar deze omgeving verhuisd omwille van mijn seksu-
ele voorkeur. Dat maakt het ook dat ik me hier in het 
dorp niet actief bezig hoef te houden met mijn homo-
seksualiteit. Ik was namelijk als twintiger naar Amster-
dam verhuisd vanwege het imago van de stad als Gay 
Capital. Maar in de Amsterdamse wijk Osdorp, waar ik 
jaren samenwoonde, durfden mijn partner en ik geen 
regenboogvlag op te hangen vanwege het homofobe 
klimaat dat er heerste. Hier hang ik hem zonder zor-
gen op. Er is geen haan die ernaar kraait. Ik heb in 
Heveadorp eigenlijk nog nooit iets naars meegemaakt 
wat betreft mijn homoseksualiteit.

een beetje verandering in. Zo willen ze aankomende 
september voor het eerst in Ede een Pride organise-
ren, want ook daar zijn weinig plekken voor de lhbti+ 
gemeenschap om samen te komen. Een andere uitda-
ging is de snelle wisseling van vrijwilligers en personeel 
bij belangenorganisaties als het COC in Gelderland, 
waardoor dingen niet altijd vlot verlopen en er weinig 
daadkracht is om lokale uitdagingen aan te gaan. Een 
andere uitdaging in specifieke streken van Gelderland 
is de rol van religie, met name in de Biblebelt waar veel 
gereformeerde christenen wonen, die een grote weer-
slag op het klimaat voor lhbti+ personen heeft.

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE?

Jelle: Toen ik na een lange zoektocht eenmaal uit-
kwam voor wie ik was en openlijk zei dat ik homosek-
sueel ben, ontving ik eigenlijk vooral positieve reac-
ties uit mijn directe omgeving. Daardoor voelde mijn 

Jelle: Ja die regenboogvlag, die heb ik hier ook wel 
eens opgehangen. En dan krijg je wel vragen als: 
Maar heeft die vlag dan echt nut? Ik vind het ergens 
wel tof dat ze direct naar mij toe komen en dat ik het 
niet niet via via hoef te horen. Met oprechte vragen is 
niets mis. Ik ben zelf nooit weggelopen voor vragen 
van anderen uit mijn omgeving en heb die vragen ook 
altijd zo eerlijk mogelijk proberen te beantwoorden. Ik 
denk dat die open houding goed is voor de acceptatie 
van lhbti+ personen. Een andere uitdaging is het da-
ten. Persoonlijk merk ik dat het lastig is om als jonge 
homoseksuele jongen te daten in deze omgeving. Er 
wonen hier toch een stuk minder mensen, waardoor 
er minder homoseksuele leeftijdsgenoten zijn. Daten in 
Ruurlo, of überhaupt in de Achterhoek, kan dus knap 
lastig zijn. Ik hoef hier niet met het idee op stap te gaan 
dat ik een leuke jongen zou kunnen tegenkomen, want 
dat zou waarschijnlijk een grote teleurstelling worden. 
Queer feesten bezoek ik ook nog niet echt, maar mis-
schien komt daar in de toekomst wel verandering in 
als ik naar de stad verhuis! Ik sta er in ieder geval open 
voor om te blijven ontdekken. 

Niels: Alhoewel het hier dus fijn vertoeven is, merk ik 
inderdaad dat er weinig plekken zijn voor lhbti+ perso-
nen in de regio om samen te komen. En die behoefte 
is er tot op zekere hoogte wél. Er komt hier langzaam 

homoseksualiteit juist opeens als iets om trots op te 
mogen zijn. Af en toe is er nog steeds wel een lom-
pe boer die ‘hé, homo’ roept. Dat blijft, maar over het 
algemeen kan ik hier toch wel echt mezelf zijn. En 
die ene keer dat ik wél opzettelijk ben lastiggevallen 
door een groepje jongens die homofobe opmerkingen 
maakten, kregen zij het hele dorp over zich heen toen 
ik het op Facebook had gezet. Dus in dat opzicht heeft 
het wonen in een dorp dan ook weer z’n voordelen, 
omdat mensen dus ook eerder voor je opkomen en je 
willen beschermen omdat ze je kennen.

Niels: Tsja, die ‘lompe’ boeren… Dat herken ik wel. 
Mijn middelbare schoolperiode in Emmeloord heb ik 
grotendeels als vervelend ervaren. Ik had het als homo 
jongen lastiger en vooral de jongeren die uit de kleine-
re dorpen kwamen snapte mijn anders-zijn niet. Daar-
door werd ik helaas ook gepest. Toen ik ging studeren 
in Zwolle werd het gelukkig al een stuk minder. Waar 
ik nu woon in Gelderland hoef ik niet moeilijk te doen 
over mijn homoseksualiteit. De stress die ik in Emme-
loord had omdat ik toevallig homo ben ervaar ik hier 
absoluut niet. Zo kan het dus ook!

DE PROVINCIE GELDERLAND

‘Ik merk dat er weinig plekken zijn voor 
lhbti+ personen in de regio om samen te 
komen. En die behoefte is er tot op zekere 
hoogte wél.’
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ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN GELDERLAND DIE JE GRAAG ZOU WILLEN BE-
NOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN?

Jelle: Dit jaar werd voor het eerst de Achterhoek Pride 
georganiseerd, en ik was bij de opening betrokken en 
in mijn eigen dorp Ruurlo was een festival georgani-
seerd. Dat was leuk om te bezoeken! Wat ik mooi vind 
aan de insteek van de Achterhoek Pride is dat het voor-
al draaide om de zichtbaarheid van lhbti+ personen in 
de regio en het samenbrengen van de bewoners. We 
hebben dan misschien geen uitbundige botenparade, 
maar dat is hier ook niet nodig. En natuurlijk ben ik 
trots op mijn eigen initiatief. Vanaf oktober gaan we 
langs alle middelbare scholen in de Achterhoek om 
mijn film Ik ben Levi te vertonen en een gesprek aan te 
gaan met de scholieren over het thema jezelf zijn. Daar 
heb ik zin in!

Niels: Je had hier de EuroGames in Nijmegen – een 
inclusief sportevenement met de nadruk op lhbti+ – 
en een regenboogconferentie in Culemborg. Wat ik er 
tof aan vind is dat deze evenementen minder om de 
commercie draaiden. Het hoeft niet per se groots en 
bloot te zijn; die uitbundigheid is geen doel op zich. 
Bovendien denk ik dat de lhbti+ gemeenschap door 
al dat bloot te vaak met seks wordt geassocieerd. Je 
krijgt daardoor als lhbti+ persoon eerder ongemakke-
lijke vragen over je seksleven dan dat er bijvoorbeeld 

wordt gevraagd naar wat voor werk je doet of wat je 
als persoon drijft. Het mag wat mij betreft meer om 
de personen áchter de letters draaien. Ik organiseer 
zelf een paar keer per jaar een kookworkshop voor de 
lhbti+ gemeenschap, wat ik ook een mooi en toegan-
kelijk initiatief vind. Op die workshop komen boven-
dien allerlei lhbti+ personen van verschillende cultu-
rele achtergronden samen– ook dat vind ik belangrijk!

WAAR HOPEN JULLIE DAT GELDERLAND OVER 
TIEN JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCI-
PATIE GAAT?

Jelle: Dat lhbti+ personen overal in de provincie, dus 
ook in de kleinere gemeenten, zichtbaar kunnen zijn. 
Het zou natuurlijk mooi zijn als elke gemeente in de 
provincie de regenboogvlag uithangt en tegelijkertijd 
uitlegt aan zijn bewoners wáárom ze het doen

Niels: Ik hoop dat het geen copy-paste wordt van 
steden als Amsterdam en Rotterdam, laten we het op 
z’n Gelderlands doen. Tijdens de afgelopen gemeen-
teraadsverkiezingen was er bijvoorbeeld geen enkele 
partij in mijn gemeente die lhbti+ standpunten in hun 
partijprogramma had opgenomen. Zo was er voor mij 
niets te stemmen op dat thema, terwijl dit voor mij 
als bewoner van de gemeente Renkum een belangrijk 
onderwerp is. Ik hoop dat zoiets over tien jaar on-
denkbaar is: lhbti+ rechten mogen ook lokaal hoger 
op de agenda komen te staan. 

DE PROVINCIE GELDERLAND

Foto: Tanneke Beudeker
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In de rest van Nederland heerst soms het idee dat we 
in Zeeland honderd jaar achterlopen als het gaat om 
de acceptatie van minderheden, voelen Marjan Ruiter 
(56) en Stefano Frans (34). Zelf wonende in Zeeland, 
zien zij een andere kant van deze provincie. Lesbische 
pastoors en een toename aan acceptatie binnen kerk-
genootschappen laten zien dat ook Zeeland groeit op 
het gebied van lhbti+ emancipatie. Hoe zetten Stefano 
en Marjan zich in voor deze groei?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN?
 
Stefano: Ik zit als vrijwilliger in het bestuur van het 
LHBT Netwerk Zeeland, dat is een parapluorganisatie 
die zich sterk maakt voor de acceptatie van de lhbti+ 
gemeenschap in Zeeland. Het netwerk focust onder 
andere op het vergroten van bewustzijn rondom lhbti+ 
thema’s bij professionals die in contact staan met het 
individu, zoals huisartsen en docenten. We denken op 
die manier meer te bereiken dan wanneer we ons op 
de lhbti+ doelgroep zelf richten, want in principe is het 
COC daar al voor. Bij mijn andere baan, als beleids-
adviseur bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland, werk 
ik samen met collega’s aan emancipatie en inclusie in 
de samenleving. We zijn als bureau hét meldpunt voor 
discriminatie-ervaringen en we doen veel aan preven-
tie. Zo hebben we bijvoorbeeld een film laten maken 
waarin zes Zeeuwen die elkaar niet kenden in duo’s 
bij elkaar gebracht werden om over vooroordelen te 
praten. En daarin zitten ook een aantal leden van de 
lhbti+ gemeenschap. Zij vertellen in de film over hun 
ervaringen en we geven naar aanleiding van deze film 
ook gastlessen, onder andere op middelbare scholen. 
Met deze film hopen we anderen een spiegel voor te 
houden, te confronteren met (on)bewuste vooroorde-
len.

Marjan: Ik zou niet zeggen dat ik me specifiek inzet 
voor de emancipatie voor de lhbti+ gemeenschap, 
omdat ik niet weet ik of dat wel waar kan maken. Maar 
vanuit mijn functie als directeur bij het Zeeuws Mu-
seum probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een 
inclusievere samenleving. Zo zijn we als museum lid 
geworden van de internationale beweging OF/BY/
FOR ALL; een organisatie die culturele instellingen 
handvatten biedt om samen te werken met mensen 
van buiten de eigen organisatie. Door hun methode 
toe te passen werken we niet enkel vóór een groep 
maar ook mét deze groep. Zo realiseer je samen nieu-
we ontwikkelingen. De eerste groep die wij als muse-

um hebben uitgekozen om mee samen te werken was 
de lhbti+ gemeenschap. Enerzijds omdat een aantal 
van onze medewerkers affiniteit heeft met deze groep 
en anderzijds omdat lhbti+ personen in de Zeeuwse 
omgeving nog lang niet altijd geaccepteerd worden 
en met uitsluiting geconfronteerd worden. Daarnaast 
zijn we bezig met een vierjarig project dat onderzoekt 
hoe je door middel van kunst en cultuur kunt bijdra-
gen aan het verminderen van eenzaamheid. Ook bij 
dit project komen leden van de lhbti+ gemeenschap 
naar voren, omdat zij relatief vaker door familie of hun 
religieuze gemeenschap worden uitgesloten.

WAT ZIJN 
DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE LHBTI+ 
GEMEENSCHAP IN ZEELAND?

Stefano: Zeeland is van oudsher een provincie waar 
het christendom een grote rol speelt. Deze kerkleer 
kan een negatieve houding hebben tegenover lhbti+ 
zijn, al hoeft dat in de praktijk niet altijd het geval te 
zijn. Ik ken zeker de verhalen van mensen waarin dui-
delijk wordt dat religie tot een worsteling in een familie 
of op school heeft geleid. Maar gelukkig zie ik steeds 
vaker dat het wel goed gaat in de praktijk. Zo zijn er 
bijvoorbeeld meerdere lesbische pastoors in Zeeland 
en worden lhbti+ personen ook steeds vaker binnen 
kerkgenootschappen geaccepteerd. In de rest van het 
land heerst soms het idee dat we in Zeeland honderd 
jaar achterlopen als het gaat om de acceptatie van 
minderheden, maar dat beeld vind ik onjuist. Juist die 
nuchtere Zeeuw doet niet te moeilijk over onderwer-
pen als homoseksualiteit en bemoeit zich niet snel 
met anderen. 

Marjan: Dat komt denk ik doordat bepaalde con-
servatieve aspecten enorm uitvergroot worden in de 
media. Soms terecht, soms onterecht. Toen een voor-
malig gedeputeerde van de SGP op televisie aan het 
huilen was omdat een vrouwelijke SGP’er wethouder 
was geworden, domineerde dat beeld van Zeeuwen 
vervolgens in de media. Alhoewel dit een persoonlijk 
standpunt betreft, is dit wel mensen onthouden over 
deze regio. Tegelijkertijd hoor ik van lhbti+ personen 
om me heen, die vaak ook hierheen zijn verhuisd, dat 
het in Zeeland fijner en makkelijker is om jezelf te zijn 
dan in de grote steden.

‘Het is moeilijker om andere lhbti+ personen 
te vinden in Zeeland. Dat leidt soms ook tot 
eenzaamheid.’

Foto: Robin de Puy Foto: Evy van Nispen
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WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Stefano: In Zeeland heb ik als homoseksuele man 
van kleur bijna nooit last gehad van discriminatie-er-
varingen. Persoonlijk ervaar ik Zeeland als een open 
provincie. Momenteel woon ik in Middelburg, maar ik 
ben in Tilburg geboren en getogen. Vijftien jaar gele-
den ben ik naar Zeeland verhuisd. Twee jaar geleden 
heb ik voor het eerst iets meegemaakt wat minder 
leuk was. Ik ging samen met mijn ex-vriend naar een 
cabaretvoorstelling van een vriend, ergens in een klein 
Zeeuws dorp. De voorstelling was in het Zeeuws en 
er werd me door twee vrouwen gevraagd of ik het wel 
verstond terwijl mijn ex-vriend, die wit is, niets werd 
gevraagd. Dat was een moment waarop ik me even 
‘de ander’ voelde. Er wordt door mijn kleur eerder ge-
dacht dat ik ergens anders vandaan kom. Wat betreft 
mijn homoseksualiteit heb ik hier gelukkig nog nooit 
iets vervelends meegemaakt. Dat was in Tilburg wel 
anders, vooral op de middelbare school waar ik werd 
uitgescholden en geslagen omdat ik openlijk homo 
ben.

wonen.
ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN ZEELAND DIE JE GRAAG ZOU WILLEN BENOE-
MEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MISSCHIEN 
IETS VAN KUNNEN LEREN?

Stefano: Gekozen Familie is een waardevol initiatief 
opgezet vanuit Roze 50+ Zeeland. Het is een support-
groep voor, voornamelijk oudere lhbti+ personen die 
bijvoorbeeld weinig familie in de buurt hebben of die 
niet zo veel contacten hebben in hun directe woon-
omgeving. Leden van deze steungroep stellen hun 
huis beschikbaar als ontmoetingsplek voor anderen 
om te praten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te 
helpen. Wat ik er zo mooi aan vind is dat het enorm 
laagdrempelig is, je hebt er niet veel voor nodig en 
kunt toch een hoop betekenen voor elkaar. Juist in 
een omgeving waar weinig ontmoetingsplekken zijn. 
De documentaire Allemaal Mensen die wij bij het an-
tidiscriminatiebureau hebben laten maken vind ik ook 
een goed voorbeeld, omdat er echt vriendschappen 
uit zijn ontstaan. Twee koppels die elkaar waarschijn-
lijk in dagelijks leven straal aan voorbij zouden lopen 
zijn tijdens de opnamedag bevriend geraakt. Mensen 

Marjan: Ik ben natuurlijk een ally, maar tegelijkertijd 
behoor ik ook tot de groep van veelvinkers. Ik ben 
hoogopgeleid, hetero en ik heb een gezin met kinde-
ren. Toen ik in 2009 als vrouwelijke directeur bij het 
Zeeuws Museum begon werd ik wel geconfronteerd 
met scepsis. Zo van: ‘Wat doet dat meisje hier?’ Bo-
vendien snapten sommigen niet waarom weer iemand 
van buiten Zeeland directeur werd, alsof iemand per 
se van binnen de provincie moet komen om gekwali 
ceerd te zijn voor deze functie. Dat is wat ik zo als 
vrouw meemaak. Wat ik van lhbti+ personen in de or-
ganisatie hoor, is dat ze gemeenschapszin missen in 
Zeeland. Het is moeilijker om elkaar te vinden leggen 
lhbti+ collega’s mij uit. Dat leidt soms ook tot een-
zaamheid.

Stefano: Er zijn wel lokale initiatieven voor de lhbti+ 
gemeenschap, maar vaak loopt het spaak bij het vin-
den van voldoende vrijwilligers. Daardoor wordt het 
lastig om initiatieven te blijven dragen als organisatie. 
Toch is er een goed vooruitzicht: Volgend jaar komt 
Roze Zaterdag naar Goes! En dat is uniek, Roze Za-
terdag bestaat sinds 1977 en het heeft sindsdien nog 
nooit in Zeeland plaatsgevonden. Hopelijk kunnen we 
Zeeland tijdens deze editie landelijk op de kaart zet-
ten als provincie waar je als lhbti+ persoon fijn kunt 

hebben meer gemeen dan ze denken. 

Marjan: Gekozen Familie is een van de gesprekspart-
ners waar wij als Zeeuws Museum mee samenwerken 
om een actieplan voor het museum, gericht op de lhb-
ti+ gemeenschap in Zeeland op te zetten– enorm fijne 
partij om mee samen te werken. De regenboogam-
bassadeurs uit Kapelle vind ik ook bijzonder, omdat 
zij zichzelf ten doel hebben gesteld om lhbti+ emanci-
patie op de agenda te krijgen in de (lokale) politiek en 
op scholen. Ik vind het mooi hoe ze open en persoon-
lijk naar buiten treden. Ook zijn er initiatieven vanuit 

‘Je hoeft niet tot een minderheidsgroep te 
behoren om je voor een inclusieve 
samenleving in te zetten.’
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GSA’s (Gender & Sexuality Alliance, een groep leer-
lingen die zich sterk maakt voor een veilige omgeving 
op school) opgezet om groepen lhbti+ jongeren die in 
een religieuze gemeenschap zitten te begeleiden of 
gewoon een luisterend oor te bieden. 

Stefano: De afgelopen twee jaar hebben we bij het 
Anti Discriminatie Bureau Zeeland keihard gewerkt 
met Zeeuwse bestuurders en het Zeeuwse onderwijs 
om een inclusiviteitsverklaring op te stellen. In deze 
verklaring onderschrijven scholen waar zij als inclu-
sieve school naar streven en waar ze zich voor inzet-
ten. Daarnaast onderschrijven de scholen ook wat ze 
doen als het onverhoopt misgaat en er toch sprake 
is van discriminatie. Het heeft een poos geduurd om 
dit van de grond te krijgen maar ik ben trots op het 
eindresultaat!

WAAR HOPEN JULLIE DAT ZEELAND OVER TIEN 
JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCIPATIE 
GAAT?

Stefano: Dat iedereen zich in Zeeland veilig voelt en 
zichzelf kan zijn. Als ik even naar het grotere plaatje 
kijk zou ik mensen graag willen meegeven dat je niet 
tot een minderheidsgroep hoeft te behoren om je voor 
een inclusieve samenleving in te zetten. Ik denk dat 
veel meer mensen een steentje kunnen bijdragen om 
Zeeland inclusiever te maken– het zou mooi zijn als 
steeds meer mensen zich geroepen voelen om iets bij 
te dragen. 

Marjan: Ik ben de eerste uit mijn arbeidersfamilie 
die ging studeren, als meisje ook nog eens. Dat was 
destijds heel ongebruikelijk. Mijn ouders werden voor 
gek uitgemaakt dat ik ging studeren. Anderen zeiden 

dat het weggegooid geld was omdat ik later toch wel 
achter de kinderwagen en het aanrecht zou staan. 
Die ervaring maakt het dat ik het belangrijk vind dat 
niemand belemmerd wordt door diens achtergrond, 
cultuur, sociale klasse en/of gebrek aan geld. Ieder-
een hoort de kans te hebben om zich te ontwikkelen. 
Tegenwoordig denken we in hokjes, omdat het nodig 
is om de verschillende uitgangsposities uit te lichten, 
maar hopelijk kunnen we daar ooit aan voorbij gaan 
en vooral de overeenkomsten zien. Ik realiseer me 
goed dat ik wit ben en niet tot de lhbti+ gemeenschap 
behoor. Maar ik vind dat iedereen dezelfde universe-
le rechten heeft. En die rechten zijn momenteel niet 
evenredig verdeeld, dus ik wil mij inzetten om dat te 
veranderen. Het afgelopen jaar hebben we als Zeeuws 
Museum meegedraaid in het landelijke inclusieproject 
Musea bekennen kleur. Ik werd enorm geraakt door 
een groepje jongeren met een migratieachtergrond 
die vertelden dat er altijd naar hen gekeken werd als 
er sprake was van diversiteitsvraagstukken. Alsof zij 
het moesten oplossen, terwijl ze vooral willen dat er 
nú iets verandert en dat witte mensen daar de ver-
antwoordelijkheid voor nemen. Als we echt iets willen 
veranderen, zullen we het samen moeten doen. 

Stefano: Dat is mooi, zo kan Marjan zich met haar 
visie op de samenleving ook inzetten voor de lhbti+ 
gemeenschap en andere minderheidsgroepen. Het 
systeem waarin we leven kijkt nu vooral naar wat we 
níet kunnen. Ik vind het waardevoller om bij iemand 
die bijvoorbeeld een beperking heeft te kijken naar 
wat iemand wél kan doen en wat diegene zijn bijdrage 
zou kunnen zijn aan de samenleving. Iedereen heeft 
kwaliteiten die ingezet kunnen worden om anderen te 
helpen. Hopelijk is dat over tien jaar de mentaliteit.
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‘IN FLEVOLAND BLIJVEN WE 
NIET IEDER OP ONS EILAND-
JE ZITTEN, MAAR SLAAN WE 
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Lhbti+ jongeren worden nog steeds lastig gevallen 
wanneer zij openlijk zichzelf zijn. Zowel in de randstad 
als in het Flevolandse Almere. Zo zijn recentelijk het 
regenboog- en transpad in Almere beklad. Linda de 
Vries (41) en Claire Slingerland (61) uit Flevoland zet-
ten zich ieder op een unieke manier in in hun provin-
cie om lhbti+ jongeren te ondersteunen in hun zelfac-
ceptatie en ontwikkeling. Hoe zetten zij zich in voor 
lhbti+ emancipatie in deze Regenboogprovincie? En 
hoe ervaringen zij het zelf om lhbti+ persoon te zijn in 
Flevoland?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN?
 
Linda: Vier jaar geleden heb ik samen met Suleika El 
Mhassani Diversity Almere opgezet: een lhbti+ jonge-
rengroep die gelijkgestemden van 12 tot 27 jaar oud 
bij elkaar brengt in Almere. Zelf merkten Suleika en ik 
dat er weinig mogelijkheden waren voor lhbti+ jonge-
ren om elkaar te ontmoeten in Almere en dat zij onder 
andere hierdoor in gevaarlijke situaties terechtkwa-
men. Zo zagen we dat sommige jongeren via datin-
gapps, waar veel gevaar op de loer ligt, op zoek gin-
gen naar gelijkgestemden en dan soms met iemand 
werden geconfronteerd die zich online veel jonger had 
voorgedaan. We hoorden dan bijvoorbeeld dat jonge-
ren in een hotelkamer afspraken en dan vervolgens 
niet zo goed wisten hoe ze daar weg moesten komen. 
Suleika en ik wilden daarom een veilige plek creëren 
voor lhbti+ en open-minded jongeren om samen te 
komen, ervaringen uit te wisselen en informatie met 
elkaar te delen. Juist voor (lhbti+) jongeren is het be-
langrijk om elkaar te kunnen ontmoeten. De locatie 
waar we elkaar treffen is omwille van veiligheid en be-
hoefte aan anonimiteit alleen bekend bij de jongeren 
die zich vooraf aanmelden en bij de jongerenwerkers. 
De eerste keer kwamen er vijftien jongeren, sommigen 
hoorden het via via en iemand had het via diens oma 
gehoord die het in de krant had gelezen. De jonge-
ren gingen vooral met elkaar in gesprek. Zo was er 
iemand die helemaal aan het begin van zijn transitie 
stond die tips kreeg van iemand die al wat verder was. 
Later kwam er ook een groepje jongeren dat zich hard 
wilde maken voor een regenboogpad in Almere. Om 
de week hebben we een inloopsessie. De GGD Fle-
voland komt ook langs om seksuele voorlichting te 
geven, omdat het op school toch heel erg gericht is 
op heteroseksualiteit. Verder hebben we activiteiten 
als films kijken, maar we geven bijvoorbeeld ook sol-
licitatietrainingen (specifiek gericht op de lhbti+ ge-
meenschap).

Claire: Als documentairemaker ben ik verbonden 
aan Cine Inclusief, een stichting die documentaires 
binnen de thema’s diversiteit en inclusie maakt. De 
onderwerpen proberen we op een laagdrempelige en 
toegankelijke manier te brengen. Op die manier wer-
ken we aan de acceptatie van mensen voor wie dat 
helaas nog niet altijd vanzelfsprekend is. Daarnaast 
zit ik in het regenboogoverleg waarin ik samen met 
de gemeente Almere werk aan zichtbaarheid van de 
lhbti+ gemeenschap, geef ik gastlessen op middel-
bare scholen en ben ik betrokken bij de Winter Pride. 
Zelf ben ik trans vrouw en daar heb ik heel lang mee 
geworsteld. Ik heb het lang voor mezelf gehouden, 
maar op een gegeven moment kon ik niet anders dan 
voor mezelf kiezen en mijn eigen leven leiden. Toen 
ik eindelijk uit de kast kwam vond ik dat ik me moest 
inzetten om het andere lhbti+ personen makkelijker te 
maken, juist omdat ik wist hoe moeilijk het kan zijn. 
En omdat ik filmmaker ben kwam ik al snel tot het 
idee om een documentaire te maken. Ik regisseerde 
de documentaire De Oversteek, waarin een aantal 
trans mensen van verschillende leeftijd spreken over 
hun sociale transitie. In de media is vaak aandacht 
voor het medische stuk, maar dat is eigenlijk veel min-
der belangrijk. Wat doet het sociaal met mensen om 
in transitie te gaan? En hoe reageert de omgeving? 
Dat zijn vragen die van belang zijn. Die titel van de 
documentaire is direct gerelateerd aan Almere, want 
we hebben in onze stad als het eerste transpad van 
Europa. Daarom vind ik het een mooi metafoor. De 
documentaire gaat namelijk over de oversteek naar 
jezelf. Momenteel ben ik bezig met twee andere do-
cumentaires. Eentje gaat over thuis- en dakloze lhbti+ 
jongeren, die vaak dakloos raken nadat ze uit de kast 
komen. En de andere documentaire draait om de ver-
binding tussen jongere en oudere lhbti+ personen uit 
Almere.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE 
LHBTI+ GEMEENSCHAP IN FLEVOLAND?

Linda: Ik merk dat onze lhbti+ jongeren toch lastig 
gevallen worden door andere jongeren in de stad als 
ze openlijk zichzelf zijn. Dat zag ik bijvoorbeeld bij het 
hijsen van de vlag tijdens Coming Out Day. Sommi-
gen werden onderweg naar huis zelfs belaagd door 
een hele groep. En dit terwijl we op scholen goed be-
zig zijn met GSA’s (Gender & Sexuality Alliance, een 
groep leerlingen die zich sterk maakt voor een veili-
ge omgeving op school). Je zou denken dat Almere 
een vrije stad is, maar op dat soort momenten word 
je toch geconfronteerd met de weerbarstige realiteit 

‘Ik vind het geweldig om te zien dat onze 
jongerengroep ook herkenning en erken-
ning kan vinden in hun eigen stad.’

Foto: Lisa Silver Foto: Mona Alikhah
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voor veel lhbti+ personen. Er is dus nog veel werk aan 
de winkel. 

Claire: Helaas zijn we daar als stad niet uniek in. Lan-
delijk worden er, bijvoorbeeld in Amsterdam, regen-
boogvlaggen in de fik gestoken en kapotgemaakt. 
Recentelijk werden in Almere enkele foto’s van de Pri-
de Photo-tentoonstelling met verf beklad. Een van de 
foto’s, die van een naakte transgender man, zou te 
‘expliciet’ zijn en werd door de gemeente verplaatst. 
Ik vind het hypocriet dat er aanstoot wordt genomen 
aan zo’n poster terwijl er overal naakt te zien is en 
daar niet moeilijk over wordt gedaan. Er is vooral veel 
negatieve aandacht geweest in de pers over de ten-
toonstelling. Dat geeft weer aan dat de acceptatie 
nog te wensen overlaat. Recentelijk zijn ook het re-
genboog- en transpad beklad in Almere. 

Linda: En er is nog een andere uitdaging. De jongeren 
die boven de twintig zijn vinden vaak hun weg naar 
andere steden zoals Amsterdam, waar meer te doen 
is voor lhbti+ personen. Maar ook voor tieners is het 
belangrijk om te weten dat ze in hun huidige omge-
ving niet de enige zijn die in een zoektocht zitten naar 
hun seksualiteit en gender. Ik vind het dan ook gewel-
dig om te zien dat er vriendschappen ontstaan in onze 
jongerengroep zodat ze ook herkenning en erkenning 
kunnen vinden in hun eigen stad.

en dat vinden we heel mooi om te zien. Helaas zien 
we tegelijkertijd ook dat jongeren thuis niet geaccep-
teerd worden en bang zijn om verstoten te worden 
als ze vertellen dat ze homoseksueel of trans zijn. Dat 
is hartverscheurend te zien, als moeder raakt me dat 
enorm.

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIE-
VEN IN FLEVOLAND DIE JE GRAAG ZOU WILLEN 
BENOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Claire: Een mooi Flevolands initiatief van Stichting 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is de reizende 
foto-expositie Extremely Normal. Die gaat heel Flevo-
land rond. In die expositie worden de geportretteerde 
mensen losgekoppeld van het lhbti+ zijn. Ik vind dat 
een mooie insteek, omdat je de mensen achter de let-
ters leert kennen. Het gaat over hun passies, werk en 
hun persoonlijkheden. Dat ze toevallig ook queer zijn 
is niet zo bijzonder. Ik heb zelf de video’s gemaakt 
die bij de tentoonstelling horen. Een ander mooi voor-
beeld is dat er tijdens Coming Out Day gratis regen-
boogvlaggen zijn uitgedeeld die mensen op verschil-
lende locaties konden ophangen en op sociale media 
konden delen met een hashtag. Het was zo’n succes 
dat de gemeente het nog een keer wil financieren. 

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Claire: Als trans vrouw heb ik weinig last van transfo-
bie, omdat de meesten mensen bij mij niet zo snel zien 
dat ik trans ben– ik kan in de massa opgaan. Maar als 
ik met mijn vrouw ben is dat wel anders en word ik ge-
confronteerd met straatintimidatie. Ik zat voorheen in 
een heterorelatie, maar zit nu in een lesbische relatie. 
En dan merk je wel dat mensen vaak naar ons kijken 
of gaan toeteren als ze met de auto langsrijden. 

Linda: Toen wij dat regenboogpad in Almere wilden 
realiseren hebben we een ludieke actie opgezet en 
zijn we samen met een groepje jongeren en de wet-
houder gaan helpen met het spuiten van de kleuren. 
Op dat moment kwamen een aantal jongeren langs 
die riepen dat ze nooit over dat regenboogpad zou-
den gaan lopen. Toen was ik wel in shock over het 
gebrek aan respect van anderen. Het fijne aan Diver-
sity Almere is dat je niet zichtbaar hoeft te zijn, en dat 
je in alle veiligheid jezelf kunt uitvinden. Er zijn ook 
veel ouders die meekomen naar onze bijeenkomsten, 

Linda: Ik vind het mooi dat de verschillende organi-
saties die zich met lhbti+ emancipatie bezighouden 
elkaar weten te vinden in Flevoland. We blijven niet 
ieder op ons eigen eilandje zitten, maar zoeken elkaar 
ook op en slaan de handen ineen. Zo kunnen onze 
jongeren weer iets doen bij verzorgingstehuizen met 
een Roze loper bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden 
zijn we op uitwisseling gegaan in Londen, waar we 
bij een groep gelijkwaardig aan Diversity Almere zijn 
gaan kijken hoe zij dingen aanpakken. Dat hebben we 
ook met een groep in Zoetermeer gedaan. Dat waren 
allebei bijzondere en leerzame ervaringen. Je komt 
door kennis uit te wisselen tot hele waardevolle in-
zichten. En je kunt elkaar spiegelen. Bij de Londense 
groep begonnen ze bijvoorbeeld meteen met de vraag 
wat ieders voornaamwoorden waren, terwijl onze jon-
geren het niet van belang vonden om dat meteen te 
delen. 

Claire: Er is ook een website van Regenboog Netwerk 
Flevoland waar alle roze organisaties staan opgesomd. 
En we zijn met de gemeente bezig om lhbti+ mensen in 
asielzoekerscentra meer te betrekken bij onze organi-
saties in Almere– dat vind ik een goed initiatief. 

‘Op bepaalde scholen doen groepen lhbti+ 
zijn af als een ziekte.’
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WAAR HOPEN JULLIE DAT FLEVOLAND OVER TIEN 
JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCIPATIE 
GAAT? 

Claire: Laten we hopen dat al die organisaties niet 
meer nodig zijn! Het is heel simpel, we zijn allemaal 
mensen en laten we dat vooral voorop zetten. Hopelijk 
weten mensen op een dag niet meer wat die regen-
boogpaden zijn en moeten we kinderen uitleggen dat 
lhbti+ personen ooit werden gediscrimineerd. Maar 
er is veel werk aan de winkel. Wat ik vreemd vind, 
is dat elke gemeente 20 duizend euro krijgt als bud-
get om iets aan lhbti+ emancipatie te doen. Vreemd 
dat een kleine gemeente evenveel krijgt als een grote 
stad. Die budgetten zouden gedifferentieerd moeten 
worden. De gemeente Almere legt gelukkig bij, daar 
mogen veel andere gemeenten een voorbeeld aan ne-
men. 

Linda: Helemaal mee eens. Maar er is hoop: we zien 
steeds vaker dat lhbti+ jongeren ook naar de reguliere 
jongerenactiviteiten gaan en daar worden geaccep-
teerd. Het zou mooi zijn als dat op een dag gewoon 
de norm zou zijn.

‘Laten we hopen dat al die lhbti+ organisa-
ties niet meer nodig zijn!’

Foto: Doris Slingerland
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Ralph Kleinbussink (63) en Ronald Bakker (45) heb-
ben beiden ervaring met negatieve reacties op hun 
lhbti+ zijn. Dit heeft hen gemaakt tot wie zij zijn, en 
vanuit deze kracht zetten zij zich in om meer lhbti+ 
personen weerbaar te maken. Roze ouderen, lhbti+ 
jongeren en ook buurtbewoners worden geholpen 
door hun inzet voor lhbti+ emancipatie. Welke tech-
nieken werken volgens hen goed in Overijssel om te 
werken aan lhbti+ emancipatie? En hoe kijken zij naar 
de toekomst van lhbti+ organisaties?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Ralph: Sinds mijn zestiende ben ik al lid van het COC 
Deventer en momenteel ben ik actief als ambassa-
deur van Roze 50+. Daarvoor heb ik meegedraaid in 
verschillende werkgroepen. Ik heb het hele COC van 
voor naar achter gezien. Zo heb ik achter de bar ge-
staan bij COC-evenementen en zat ik jarenlang aan 
de informatielijn van het COC. Zelf ben ik sociaal 
gerontoloog; ik hou me zowel lichamelijk als sociaal 
bezig met het thema gezond ouder worden. Momen-
teel ben ik betrokken bij een aantal (zorg)projecten 
voor lhbti+ senioren, een kwetsbare en vaak vergeten 
groep. Hiervoor heb ik veel contact met zorginstellin-
gen, waar ik onder andere voorlichting en trainingen 
geef over roze senioren zodat zorgmedewerkers re-
kening kunnen houden met en zich kunnen verplaat-
sen in de positie van lhbti+ ouderen. Sinds kort zit 
ik ook bij de Adviesraad Sociaal Domein Deventer 
waar ik in het cluster ‘ouderen’ zit om advies te geven 
omtrent lhbti+ senioren. Ik zet me zowel landelijk als 
regionaal in voor Roze 50+. En in 2020 ben ik door 
de Stichting Roze 50+ benoemd als de landelijke Mr 
Senior Pride. Ik houd me dus voornamelijk met roze 
ouderen bezig, maar ik heb ook een tijdje bij de GGD 
gewerkt met lhbti+ jongeren. 

Ronald: Samen met mijn vriend woon ik in Steenwijk,
waar ik ben geboren en getogen. In mijn eigen ge-
meente probeer ik me dan ook in te zetten voor de 
lhbti+ gemeenschap. Zo ben ik voorzitter van Stich-
ting Regenboog Steenwijkerland, een organisatie die 
het COC probeert aan te vullen, omdat er toch weinig 
voor de lhbti+ gemeenschap te doen is in deze regio. 
Daarnaast ben ik jarenlang vrijwilliger geweest bij het 
COC Zwolle en ben ik ook voorzitter van Rainbow
Stam, een landelijke lhbti+ belangenorganisatie bin-
nen Scouting Nederland. Ook ben ik betrokken bij 
Amsterdam Pride, waar ik me voornamelijk vanuit mijn 
werk bij scouting voor de jongere doelgroep inzet.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR 
DE LHBTI+ GEMEENSCHAP IN OVERIJSSEL? 

Ronald: Ik zeg altijd dat als je niet zichtbaar bent, dat 
je dan niet bestaat. Ik ben van mening dat wij ons als 
gemeenschap zeker moeten uitspreken, maar dat we 
goed moeten nadenken over hoe we dat doen. Zelf 
denk ik dat het belangrijk is dat we ook op een ande-
re manier zichtbaar zijn dan nu in de media vaak het 
geval is. Als we alleen in de krant genoemd worden 
wanneer we slachtoffer zijn, dan stralen we ook uit 
dat we slachtoffers zijn. De vraag is een beetje: hoe 
laat je van jezelf horen als lhbti+ gemeenschap? De 
‘bulldozertechniek’ werkt niet altijd even goed, vind 
ik. Bij Stichting Regenboog Steenwijkerland kiezen 
we er liever voor om mensen die niet bekend zijn met 
de lhbti+ gemeenschap bij de hand mee te nemen. 
Op het moment dat iemand een verkeerde of bele-
digende opmerking maakt, dan duiken we er niet 
meteen bovenop om te straffen maar gaan we juist 
graag het gesprek aan met de persoon in kwestie 
om diegene bewuster te maken. Mensen zijn meestal 
heus wel bereid om te luisteren en naar zichzelf te 
kijken, je moet het uiteindelijk samen doen. 

Ralph: Daar kan ik me wel in vinden. En ik vind dat 
eigenlijk wel typisch voor onze provincie en juist iets 
positiefs aan Overijssel. Ik ken Roze ambassadeurs 
uit andere provincies die vaker tegen gesloten deu-
ren aanlopen dan dat wij hier doen, juist omdat we 
op verbinding inzetten. Hier word ik juist uitgenodigd 
door allerlei organisaties om naar hun evenementen 
te komen en dan zijn ze geïnteresseerd in wat het 
COC doet en hoe ze inclusiever kunnen zijn voor lhb-
ti+ personen. Het heeft geen zin om vuur met vuur te 
bestrijden. Toen een supporter die naast me op de 
tribune zat laatst bij een voetbalwedstrijd ‘Hé, homo!’ 
riep tegen de voetballer van de tegenpartij, reageer-
de ik op een rustige toon met de vraag: ‘Heb je het 
tegen mij?’ Toen spraken we daar even over en was 
het klaar. 

Ronald: Als het op lhbti+ geweld aankomt mag je 
wat mij betreft wél knetterhard zijn. Maar het heeft 
inderdaad geen zin om iedereen die met kwade opzet 
het woord ‘homo’ in de mond neemt met agressie te 
benaderen. Ik denk dat het meer zin heeft om mensen 
bewust te maken van wat ze doen en waarom het 
niet oké is om zomaar ‘homo’ te roepen of grapjes 
te maken over homoseksualiteit of trans personen. 
Daarnaast hamer ik erop dat wij ons als lhbti+ perso-
nen weerbaar moeten maken. Onbekend maakt on-

‘Als we alleen in de krant genoemd worden 
wanneer we slachtoffer zijn, dan stralen we 
ook uit dat we slachtoffers zijn.’

‘IN OVERIJSSEL ZETTEN WE 
IN OP VERBINDING, HET 

HEEFT GEEN ZIN OM VUUR 
MET VUUR TE BESTRIJDEN’

Ronald BakkerRalph Kleinbussink

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
OVERIJSSEL

Foto: Ralph Kleinbussink Foto: Ronald Bakker
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bemind, daar doe je niks aan. Maar meestal als men-
sen je leren kennen, accepteren ze je gewoon. Jezelf 
zijn begint bij jezelf, vind ik. Met mijn werk probeer ik 
lhbti+ personen sterker in hun leven te laten staan.

Ralph: Helaas is niet iedereen even weerbaar. Daarom 
maak ik me in het bijzonder hard voor lhbti+ senioren. 
70-plussers zijn niet gewend om over seksualiteit en 
gender te praten en gaan wanneer ze hulpbehoevend 
en dus ook afhankelijk zijn vaak weer de kast in. Ze 
weten namelijk niet of ze geaccepteerd worden door 
de persoon die hen zorg verleent en zijn bang om zich 
uit te spreken. 

noeg’ is namelijk ook een mentaliteit die hier heerst. 
Maar eigenlijk kreeg ik persoonlijk maar één homofobe 
opmerking van iemand die hier in een woongroep in de 
straat woont. De andere buren kwamen toen meteen 
voor me op.

Ralph: Ik ben geboren en getogen in Deventer. Daar 
heb ik geen leuke jeugd gehad omdat ik ben gepest 
omdat anderen mij ‘vrouwelijk’ vonden. Maar ik heb ei-
genlijk nooit in de kast gezeten, ik ben er door anderen 
uitgetrokken. Er werd op gehamerd dat ik homo zou 
zijn, terwijl ik me als jongeman niet per se met woord 
‘homo’ associeerde. Toen ik voor de eerste keer met 

iemand meeging naar het COC en drong het besef 
echt door. Ik zag daar een jongen die ik leuk vond. 
Toen ging het balletje pas rollen en ben ik mezelf en 
mijn seksualiteit gaan ontdekken. Het is niet makkelijk 
geweest, maar uiteindelijk heeft het me wel gemaakt 
tot wie ik ben. Dat maakt dat ik nu zeg: Ik ben nergens 
bang voor. 

Nu, jaren later, voel ik me hier zo geaccepteerd in 
de provincie, in mijn woonplaats Deventer en in mijn 
straat. Mensen kunnen vaak meteen zien dat ik homo 
ben, dus ik ben gewoon mezelf. Laatst stond ik op een 
feest tijdens Tractor Pulling vaten bier te tappen, en ik 
heb niets vervelends gehoord. 

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIE-
VEN IN OVERIJSSEL DIE JE GRAAG ZOU WILLEN 
BENOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Ronald: Ik ben er trots op dat we binnen twee jaar 
40 vrijwilligers hebben weten op te trommelen in de 
gemeente Steenwijk om zich voor de lhbti+ gemeen-
schap in te zetten. Er was hier eerst niks en nu zijn er 
verschillende werkgroepen en initiatieven voor gelijk-
gestemden. Waar ik ook erg trots op ben, is dat we 
als Stichting Regenboog Steenwijkerland een manifest 
hebben geschreven over inclusiviteit in onze gemeen-
te. Ons manifest is uiteindelijk ondertekend door alle 
politieke partijen in de gemeente Steenwijk– hoe mooi 
is dat. 

Ralph: COC Deventer werkt enorm veel samen met 
het antidiscriminatiecentrum en de openbare biblio-
theek. Samen organiseren we evenementen zodat je 
niet alleen je eigen kring, maar ook andere doelgroe-
pen bereikt. Het is juist belangrijk dat mensen buiten 

Ronald: Dat is schrijnend. Dit zie je ook bij andere 
groepen die zorgbehoevend zijn, zoals mensen met 
een handicap. Het is knap lastig als je in een zorgin-
stelling zit, en homo of lesbisch zijn maakt dat een 
stuk ingewikkelder. Daarom is het belangrijk dat het 
bewustzijn rondom deze lhbti+ thema’s in de hele sa-
menleving groeit.

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ALS HET 
GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE PRO-
VINCIE? 

Ronald: Toen ik er zelf als tiener achter kwam dat ik 
op mannen viel, had ik geen rolmodellen of mensen 
om me heen die hetzelfde waren zoals ik. Ik kon me 
aan niemand spiegelen. Ik heb er dan ook vrij lang over 
gedaan om uit de kast te komen, omdat ik het niet 
meteen aan mijn omgeving durfde te vertellen. Ik was 
21 toen ik het uiteindelijk aan familieleden en vrienden 
vertelde. Mijn familie van mijn moeders kant deed er 
niet moeilijk over, ze waren door andere familieleden 
al bekend met homoseksualiteit. De familie van mijn 
vaders kant deed er iets moeilijker over, dat was niet 
altijd even leuk. In Steenwijk heeft het jaren ook ge-
duurd voordat ik me echt thuis voelde, omdat er niet 
altijd door anderen goed werd gereageerd op mijn co-
ming-out. Door deze ervaringen zet ik me nu ook in 
voor lhbti+ emancipatie in de regio. Ik hoop dat het 
een stuk makkelijker wordt voor de volgende genera-
tie om zichzelf te zijn, ook in Steenwijk. Nu heb ik als 
homo man nergens meer last van in Steenwijk. Noa-
berschap is een sociale verhouding die hier in de regio 
geldt: mensen kijken om naar anderen die ze kennen. 
Als je hier in kan mee kan komen dan doe je het dus 
goed. Toen ik via de media naar buiten trad om me uit 
te spreken voor lhbti+ emancipatie, vond ik dat ook 
spannend. ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek ge-

‘Helaas is niet iedereen even weerbaar. 
Daarom maak ik me in het bijzonder hard 
voor lhbti+ senioren.’
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onze kring leren over lhbti+ thema’s en ons leren ken-
nen. De gemeente Deventer werkt graag mee aan pro-
jecten en die welwillendheid is te prijzen.

WAAR HOPEN JULLIE DAT OVERIJSSEL OVER TIEN 
JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCIPATIE 
GAAT? 

Ronald: Ik hoop dat we over tien jaar niet enkel ge-
accepteerd worden maar ook gerespecteerd. Want 
acceptatie kan in principe ook voorwaardelijk zijn. Ik 
heb daarom liever dat mensen mij respecteren. En ik 
hoop dat al die belangenorganisaties voor de lhbti+ 
gemeenschap over tien jaar niet nodig zijn. Maar zo-
lang het wel nodig is, is het belangrijk dat iedereen ons 
weet te vinden en dat we door blijven gaan met wat we 
doen om voor onze belangen op te komen. 

Ralph: Ik hoop dat het COC over tien jaar een soort 
vakbond is, die gevraagd en ongevraagd advies kan 
geven aan bijvoorbeeld zorginstellingen, woningbouw-
verenigingen, sportverenigingen en gemeenten. En dat 
het geen gunst meer is dat we aanwezig zijn, maar 

dat het een vanzelfsprekendheid is dat wij erbij zitten. 
Sterker nog: ik vind dat het een vereiste moet zijn dat 
er oog is voor de lhbti+ gemeenschap.

‘Ik hoop dat we over tien jaar niet enkel 
geaccepteerd worden maar ook 
gerespecteerd. Want acceptatie kan in 
principe ook voorwaardelijk zijn.’
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In Noord-Holland vind je wat velen de ‘Gay Capital 
van Nederland’ noemen: Amsterdam. Genoeg lhbti+ 
jongeren uit Noord-Holland hebben echter minder 
aansluiting met Amsterdam en deze scene. Ze voe-
len zich minder verbonden met de stad en willen in 
hun eigen woonplaats mensen leren kennen zoals zij. 
Bowien Wegman (24) en Iefke Grotenhuis (25) zetten 
zich in op lokaal niveau om, in de kleinere gemeenten, 
deze ruimte en gemeenschap te bieden aan lhbti+ 
personen.

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Bowien: Ik ben twee jaar coördinator van Jong&Out 
Haarlem geweest en ben sinds een half jaar werk-
zaam als algemeen bestuurslid bij COC Kennemer-
land. Ik probeer vooral goed op de hoogte te blijven 
van lhbti+ gerelateerde onderwerpen. Ik werk voor-
namelijk met jongeren en het valt me op dat zij erg 
geïnformeerd en belezen zijn over lhbti+ thema’s en 
ik wil hen goed kunnen begeleiden in hun zoektocht 
naar zichzelf. Ik probeer daarom vooral een veilige 
omgeving te creëren voor jongeren zodat ze zichzelf 
in alle rust kunnen ontdekken. Het uitvinden van wie 
je bent is een reis en er moet ruimte zijn voor twijfel 
en experimenteren. Naast mijn werkzaamheden voor 
COC ben ik politiek actief in de gemeente Haarlem 
en zit in de commissie ‘Samenleving’ waarvoor ik me 
met sociaal-maatschappelijke thema’s bezighoud. Ik 
ben me ervan bewust dat mensen nare dingen mee-
maken op basis van hun seksualiteit, dus ik wil me 
graag inzetten om hier een positieve verandering in te 
brengen. En al vind ik mijn seksualiteit geen boeiend 
kenmerk, ik spreek me er toch over uit in de hoop dat 
iemand anders zich in mij herkent. Representatie is 
belangrijk. 

Iefke: Ik ben de voorzitter en oprichter van Safes-
pace Alkmaar; een stichting die evenementen en ac-
tiviteiten voor lhbti+ jongeren in Alkmaar en omstre-
ken organiseert. Dit doe ik naast mijn studie Sociaal 
Werk. Safespace Alkmaar run ik samen met vijf ande-
ren die zelf ook queer zijn en vonden dat er te weinig 
te doen was voor de community. We proberen vooral 
op een laagdrempelige manier en in huiskamersfeer 
aan community building te doen voor queer jongeren 
tussen de 18 en 35 jaar. De activiteiten en evenemen-
ten die we we organiseren variëren van een bingo en 
karaoke tot een pubquiz of clubnacht– er is voor ie-
der wat wils. We proberen hiermee lhbti+ personen 
in de omgeving met elkaar in contact te brengen én 

de stad in contact te brengen met de lhbti+ gemeen-
schap. Ik weet uit eigen ervaring dat queer jongeren 
zich vaak ook buitengesloten voelen in het reguliere 
nachtleven of zich niet veilig voelen. Door onze eve-
nementen komen ook lokale ondernemers in contact 
met een grote groep lhbti+ jongeren. Hierdoor gaan 
zij vanzelf de potentie van onze groep inzien en wordt 
er op den duur meer rekening gehouden met de lhb-
ti+ gemeenschap.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE 
LHBTI+ GEMEENSCHAP IN NOORD-HOLLAND? 

Bowien: Momenteel zijn er in Kennemerland amper 
ontmoetingsplekken voor lhbti+ personen. Natuur-
lijk ben je vanuit onze gemeente zo in Gay Capital 
Amsterdam. Maar onderschat niet: voor tieners is die 
stap toch heel groot. Bovendien kom je in het Am-
sterdamse ruige nachtleven ook snel in contact met 
drugs en andere gevaren, waar (lhbti+) tieners en jon-
geren vaak nog niet tegen opgewassen zijn of mee 
willen worden geconfronteerd. 

Iefke: Helemaal mee eens. Ik vind het niet erg om 
een stuk te reizen en stap zo in de trein naar Maas-
tricht. Maar de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam 
is ook niet mijn eerste keus. Voor mijn scriptie over 
veilige ruimtes voor queer jongeren heb ik veel lhbti+ 
jongeren geïnterviewd. Veel van hen gaven aan dat 
ze Amsterdam enorm associeerden met drugs, seks 
en rock-’n-roll. Dat werd toch wel als intimiderend 
en een barrière ervaren, terwijl ze tegelijkertijd wel in 
contact wilden komen met andere queer jongeren in 
de omgeving. Sommigen misten ook aansluiting bij 
de scene in Amsterdam, omdat ze zich niet verbon-
den voelden met de stad. Ze zijn er niet opgegroeid 
en willen in hun eigen woonplaats mensen leren ken-
nen die zijn zoals zij. 

Bowien: Ik snap dat het intimiderend kan zijn wan-
neer je je seksualiteit nog niet helemaal hebt uitge-
zocht en vervolgens geconfronteerd wordt met een 
lhbti+ scene die heel erg expressief is en waarin men-
sen al goed weten wie ze zijn. Ik vind het persoonlijk 
leuk om af en toe naar Amsterdam te gaan en ik hou 
ook van het uitgaansleven. Maar als je gewoon lie-
ver een bingo doet in een queer setting ben je daar 
misschien niet helemaal op de juiste plek. Bovendien 
houdt niet ieder lhbti+ persoon van uitgaan. Er moe-
ten meer mogelijkheden voor lhbti+ personen zijn om 
elkaar te leren kennen; dat hoeft niet per se tijdens 
een wilde clubnacht.

‘Vanuit onze gemeente ben je zo in Gay Ca-
pital Amsterdam, maar voor tieners is die 
stap toch heel groot.’

‘IN NOORD-HOLLAND MOET 
ÓÓK BUITEN AMSTERDAM 
IETS TE DOEN ZIJN VOOR

LHBTI+ PERSONEN’

Iefke GrotenhuisBowien Wegman

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
NOORD-HOLLAND

Foto: Mike Swart Foto: Nathalie Kamp
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WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Bowien: Ik heb zelf nooit echt een coming-out ge-
had. Als iemand ernaar vraagt dan zeg ik vaak dat ik 
biseksueel ben. Ik denk dat we er in Nederland ook 
een te groot ding van maken, dat ‘ene moment wan-
neer je het iedereen gaat vertellen’. Ik heb eigenlijk 
altijd al geweten dat ik me zowel mannen als vrouwen 
leuk vind. Alleen leven we in zo’n ontzettend binaire 
wereld dat ik lang het gevoel heb gehad dat ik moest 
kiezen tussen het een óf het ander. Gelukkig heb ik 
nooit iets naars meegemaakt in Haarlem omwille van 
mijn biseksualiteit. Ik word echter wel regelmatig ge-
confronteerd met mensen die niet begrijpen waar-
om er aparte dingen georganiseerd moeten worden 
voor de lhbti+ gemeenschap. Zij zien en ervaren de 
discriminatie die lhbti+ personen meemaken niet en 
denken dat het allemaal al goed geregeld is. Daarom 
is het belangrijk dat we het blijven uitleggen aan het 
grote publiek en dat er meer educatie komt op school 
over lhbti+ onderwerpen, om het bewustzijn te ver-
groten. 

homo. Wat ik ook apart vind is dat er tijdens Alkmaar 
Pride alles lijkt te kunnen, en dat ik een dag later als 
ik met mijn vriendin hand in hand loop toch gekke 
blikken krijg. Bij ons wordt homoseksualiteit dus ge-
doogd. Mensen vinden het prima, maar ze willen het 
liever niet zien. 

Bowien: Gelukkig zijn er in Noord-Holland steeds 
meer GSA’s (Gender & Sexuality Alliance, een groep 
leerlingen die zich sterk maakt voor een veilige omge-
ving op school) dan voorheen. Jongeren voelen zich 
nu iets minder alleen dan toen wij op de middelbare 
school zaten. Ook ik voelde me heel alleen omdat ik 
dacht dat er niemand was zoals ik. Achteraf gezien 
waren er natuurlijk meer mensen zoals ik, alleen wist 
ik ze niet te vinden. Ik vind het mooi om te zien dat 
jongeren elkaar nu steeds eerder weten te vinden en 
dat lhbti+ personen al jong zichzelf durven te zijn. In 
series is natuurlijk meer representatie dan vroeger, 
dus jongeren doen er een stuk minder moeilijk over 
dan toen wij op de middelbare school zaten.

Iefke: Helaas ben ik in Alkmaar best vaak lastig ge-
vallen omdat ik lesbisch ben. Als ik bijvoorbeeld hand 
in hand met mijn vriendin over straat liep. Mannen 
roepen dan nare dingen of beweren dat wij nog nooit 
een ‘echte man’ hebben gehad en daarom in een les-
bische relatie zitten. En in gesprekken kunnen men-
sen soms best aanvallend zijn als je het over lhbti+ 
rechten of discriminatie hebt. Gelukkig ben ik niet op 
mijn mondje gevallen en durf ik me uit te spreken over 
ongelijkheid. Ik heb zelf nooit moeite gehad met mijn 
homoseksualiteit, maar ik had wel altijd het gevoel 
dat ik de enige lesbienne was. Al was dat natuurlijk 
niet zo. Vooral op de middelbare school voelde ik me 
daardoor eenzaam en werd depressief. Het voelde 
alsof ik het er met niemand over kon hebben omdat 
het onderwerp taboe was. Op school kreeg ik ook 
weinig voorlichting over lhbti+ thema’s. Bovendien 
miste ik een plek waar ik mijn identiteit kon uitvo-
gelen, er was niets voor lhbti+ jongeren toen ik jon-
ger was. Tegenwoordig ben ik comfortabel met wie 
ik ben. Al moet ik nog altijd aan sommige mensen 
uitleggen waarom een Pride nodig is en waarom er 
specifieke plekken nodig zijn voor lhbti+ personen. 
Mensen vinden het raar dat wij onszelf ‘afzonderen’ 
terwijl we gelijk willen zijn. Ik leg dan uit dat het an-
ders is om als hetero een kroeg in te stappen dan als 

‘Bij ons wordt homoseksualiteit gedoogd. 
Mensen vinden het prima, maar ze willen 
het liever niet zien.’
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ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN NOORD-HOLLAND DIE JE GRAAG ZOU WILLEN 
BENOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Bowien: De gemeente Haarlem is een postercam-
pagne begonnen genaamd ‘In Haarlem kies je zelf 
wie je liefhebt’ met foto’s van diverse koppels. Dat 
was tof. Haarlem is ook een Regenbooggemeente en 
sinds dit jaar hebben we een wethouder die diver-
siteit in de portefeuille heeft. Er is een regenboog-
overleg waar verschillende instanties zitten die zich 
bezighouden met lhbti+ beleid en die samenwerking 
tussen de verschillende instanties vind ik heel goed. 
Samen kom je veel verder. 

Iefke: Ik heb gemengde gevoelens over de gemeen-
te Alkmaar en haar regenboogbeleid. Er is een mooi 
regenboogbankje en een regenboogzebrapad in de 
stad. Hoewel dat als iets kleins klinkt, doet dat klei-
ne beetje zichtbaarheid heel veel in een stad als Alk-
maar. Het is te prijzen dat de gemeente dit heeft ge-
realiseerd. Andere gemeentes kunnen hier zeker een 
voorbeeld aan nemen. Tegelijkertijd zou het ook fijn 
zijn als de gemeente initiatieven die vanuit de lhbti+ 
gemeenschap zelf komen, zoals Safespace Alkmaar, 
financieel zou ondersteunen. Een regenboogbankje 
kost enorm veel geld, we moeten goed nadenken over 
hoe we het geld verdelen en waar het terecht komt. 
Geef ons zelf inspraak. Ik heb veel fijne mensen om 
me heen waarvan een groot gedeelte zelf ook queer 
is. Ik heb daardoor het gevoel dat ik in een soort mini 
lhbti+ gemeenschap zit. Juist daarom gun ik iedereen 
het gemeenschapsgevoel en kwam ik op het idee om 
samen met anderen Safespace Alkmaar op te zetten. 

We hebben ervoor gekozen om zelf een stichting op 
te zetten in plaats van onderdeel te worden van bij-
voorbeeld het COC, zodat we onze eigen visie kun-
nen waarborgen en een eigen koers kunnen varen met 
Safespace Alkmaar. We merken vanaf het begin dat 
er veel animo is en dat veel mensen naar Safespace 
Alkmaar komen. Ik wist niet eens dat er zo enorm veel 
queer personen in Alkmaar waren! 

WAAR HOPEN JULLIE DAT NOORD-HOLLAND 
OVER TIEN JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ 
EMANCIPATIE GAAT? 

Bowien: Het lijkt me tof als er een Pride in Haarlem 
komt. En ik hoop dat het als vanzelfsprekend wordt 
om inclusief te denken en handelen. Hierin kan de ge-
meente Haarlem denk ik het goede voorbeeld geven 
door zelf divers te zijn. Over tien jaar is dit hopelijk 
niet meer iets wat we hoeven uit te leggen maar de 
standaard. 

Iefke: Ik hoop dat er over tien jaar meer wordt sa-
mengewerkt mét de lhbti+ gemeenschap in plaats 
van dat er enkel over de gemeenschap wordt ge-
sproken in beleidsstukken. Het is leuk om te kunnen 
zeggen dat je een Regenbooggemeente bent, maar ik 
vind dat je vooral moet kunnen laten zien dat je resul-
taten boekt op het gebied van lhbti+ emancipatie. We 
zijn er niet voor de sier. Hopelijk zijn we over tien jaar 
een volwaardige gesprekspartner en niet alleen een 
imago-dingetje. Maar als we zo doorgaan, moet dat 
vast wel goedkomen.
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Vooruitgang gaat niet zonder tegenslag, zien Laila 
Hassouna-Jansen (57) en Miranda Verdouw (49) uit 
provincie Noord-Brabant. Ze zien vanuit allerlei hoe-
ken tegenbewegingen opkomen als reactie op de 
successen en ontwikkelingen rondom lhbti+ eman-
cipatie. Laila en Miranda kiezen echter om te focus-
sen op de vooruitgang, en maken zich op verschil-
lende manieren hard voor de lhbti+ gemeenschap in 
Noord-Brabant. Welke specifieke uitdagingen zien zij 
voor de lhbti+ gemeenschap in deze provincie?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Laila: Tien jaar geleden ben ik omwille van gezond-
heidsredenen gestopt met mijn baan. Ik ben toen 
vrijwilligerswerk gaan doen bij de stichting Vluchte-
lingenWerk en het COC. Ik heb zes jaar in het be-
stuur gezeten van COC Tilburg-Breda, waarvan ik 
de laatste vier jaar als voorzitter actief was. Momen-
teel houd ik me voornamelijk bezig met de Cock-
tail-groep, een COC-groep voor lhbti+ vluchtelingen 
en nieuwkomers, en lhbti+ personen met een (licht) 
verstandelijke beperking die in de groep Happy Boys 
& Girls zitten. Binnen deze COC-groepen kunnen 
mensen in contact komen met lotgenoten om ge-
dachten en gevoelens rondom seksualiteit en gender 
uit te wisselen. Ook organiseren we sociale activitei-
ten. Nieuwkomers komen door Cocktail-activiteiten 
ook in contact met Nederlandse lhbti+ personen. Dit 
doorbreekt het sociale isolement waarin veel lhbti+ 
asielzoekers zich in bevinden als ze naar Nederland 
komen. Een keer per week hebben we een inloop bij 
de openbare bibliotheek voor asielzoekers uit de om-
geving. Daar beantwoord ik juridische vragen– ik heb 
Rechten gestudeerd en ik heb mede door mijn werk 
bij de IND ook verstand van vreemdelingenrecht. Zo 
maak ik namens het COC steunbrieven voor lhbti+ 
vluchtelingen die we kennen. Ook ben ik het aan-
spreekpunt in deze regio voor de landelijke organisa-
tie Zonder Stempel: een onderdeel van COC Neder-
land voor lhbti+ personen met een beperking. 

Miranda: Bij de Dusty Foundation ben ik actief om 
mensen te ondersteunen die last hebben (gehad) van 
discriminatie of geweld door wie ze zijn. Sinds 2018 
ben ik mede-organisator van Geldrops Pride. Voor-
heen ben ik ook een aantal jaar wethouder geweest 
in mijn woonplaats Geldrop waar ik onder andere 
verantwoordelijk was voor het dossier lhbti+ eman-
cipatie. Momenteel begeleid ik nog een aantal sport-
verenigingen op het gebied van lhbti+ beleid. Verder 
ben ik betrokken bij de GSA (Gender & Sexuality Alli-
ance, een groep leerlingen die zich sterk maakt voor 
een veilige omgeving op school) van een middelbare 

school in Geldrop, waar ongeveer vijftig leerlingen lid 
van zijn.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE 
LHBTI+ GEMEENSCHAP IN NOORD-BRABANT? 

Laila: Zelf ben ik momenteel vrij positief over de sfeer 
in Noord-Brabant. Mensen denken dat het vooral in 
de grotere steden fijn is voor lhbti+ personen, maar 
ik weet niet of dat per se waar is. Misschien is het 
juist prettiger wonen in Tilburg als lhbti+ persoon dan 
in de Randstad, want er is hier relatief weinig lhbti+ 
gerelateerd geweld. Maar ik heb natuurlijk niet overal 
zicht op. Er spelen wel problemen voor lhbti+ per-
sonen in gesloten gemeenschappen, zoals religieuze 
groepen of bewoners in (zorg)instellingen. Dat blijft 
een uitdaging. 

Miranda: Ik merk om me heen dat het moeilijker is 
om in de kleinere gemeenten en dorpen uit de kast 
te komen, dan in de grotere steden. Er heerst soms 
een gevoel van schaamte tegenover de familie. Zo 
wachten sommige lhbti+ personen met het uit de kast 
komen tot ze ergens anders wonen, omdat ze niet 
willen dat hun moeder er in het dorp op aangekeken 
wordt. In de stad heb je toch wat meer anonimiteit. 
In een dorp ben je eerder ‘die homo’. Tegelijkertijd 
zie ik dat jongeren steeds jonger uit de kast komen 
en dat lhbti+ onderwerpen een stuk bespreekbaar-
der zijn geworden dan voorheen. Dus er zijn positieve 
ontwikkelingen, ook in de kleinere gemeenten. 

Laila: Mij valt hetzelfde op bij mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking. Ze gaan liever naar een an-
dere stad om hun seksualiteit te ontdekken en durven 
dat niet zo snel in de eigen woonplaats.

Miranda: Verder is er weinig te doen voor lhbti+ per-
sonen in Noord-Brabant. Als ik op zoek moet naar 
een vrouwenkroeg in de buurt, dan ben ik wel even 
onderweg. Er was in Eindhoven ooit iets voor lesbi-
ennes en misschien is er een vrouwenmiddag in Den 
Bosch of in Tilburg te vinden. Maar in de verste verte 
is eigenlijk niets te doen in het Oosten van Brabant. 
Op Geldrops Pride na natuurlijk. 

Laila: Voorheen waren er in Tilburg ook wat gay bars 
die het goed deden, maar momenteel is er weinig op 
dat vlak. Ik denk dat het ook wel iets met de vorige 
emancipatiegolf te maken heeft. Er wordt veronder-
steld dat ook lhbti+ personen zich op hun plek kun-
nen voelen in de reguliere horeca, maar het is juist 
ook fijn om samen te komen met gelijkgestemden. En 
social media spelen natuurlijk ook een rol. 

‘De theorie van ‘iedereen samen’ is mooi, 
maar de praktijk wijst iets anders uit.’

‘OOK IN NOORD-BRABANT 
ZIJN ER MENSEN DIE BANG 
ZIJN OM HUN PRIVILEGES 

OP TE GEVEN’

Miranda VerdouwLaila Hassouna-Jansen

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
NOORD-BRABANT

Foto: Piotr Owczarzak Foto: Marco Magielse



DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

Miranda: De theorie van ‘iedereen samen’ is mooi, 
maar de praktijk wijst iets anders uit. Veel lhbti+ per-
sonen vinden het ook gewoon leuk om samen te ko-
men met anderen die toevallig ook ‘zo’ zijn. Tegelij-
kertijd is het op momenten wél goed om gezamenlijk 
op te trekken. Zo richten we ons met Geldrops Pride 
niet alleen op de lhbti+ gemeenschap, maar op alle 
bewoners van Geldrop. We vinden het belangrijk dat 
ook hetero personen ons leren kennen, dat is goed 
voor de acceptatie. Een voorbeeld: in 2019 hadden 
wij Mr. Leather op bezoek in Geldrop en mensen von-
den het geweldig dat hij er was. Terwijl er van te voren 
veel stennis was over zijn bezoek. Toen het publiek 
hem leerde kennen wilden veel mensen opeens met 
hem op de foto. Dat toont aan dat mensen ook af 
kunnen stappen van de ideeën die ze van te voren 
over iemand hebben.

goed gereageerd op onze relatie. Een paar jaar gele-
den heeft mijn vrouw toen wij samen tijdens carnaval 
uit waren klappen gehad van een man die homofobe 
opmerkingen maakte. Mijn vrouw probeerde voor een 
vriend van ons die homo is op te komen en werd ge-
slagen en uitgescholden voor ‘kankerpot’. Zodoende 
zijn we ook bij Dusty Foundation terechtgekomen, 
waar ik me nog altijd voor slachtoffers van homoge-
relateerd geweld inzet. 

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN NOORD-BRABANT DIE JE GRAAG ZOU WILLEN 
BENOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Laila: De Roze Maandag in Tilburg vind ik geweldig, 
en de gemeente faciliteert dat ook goed. Ongeveer 

25 jaar geleden is dat begonnen op de Tilburgse ker-
mis. Henk Krol was destijds de hoofdredacteur van 
de GayKrant en omdat zijn ouders in Tilburg woon-
den begon hij een ludieke actie om lhbti+ personen 
bij elkaar te brengen op de maandag, de rustigste 
dag van de kermis. Tegenwoordig is dat de drukst 
bezochte dag, waarop alle attracties roze zijn en al-
les om de lhbti+ gemeenschap draait. De gemeente 
Tilburg probeert ook op andere momenten voor in-
clusiviteit te staan. Zo hangt de progressieve regen-
boogvlag permanent op het stadhuis. Ook is er een 
onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de lhb-
ti+ gemeenschap in Tilburg en daar is een boek – Van 
Willem II naar Roze Maandag - over verschenen. Dat 
het dubbelgraf van het eerste openlijk lesbische kop-
pel een monument is geworden, vind ik ook een mooi 
initiatief. Het graf zou eerst geruimd worden maar het 
COC heeft dat kunnen voorkomen. 

Miranda: Ik kom ieder jaar op Roze Maandag en het 
is inderdaad een dag waar iedereen honderd procent 
zichzelf kan zijn. Je kan je kleden zoals je wilt, en nie-
mand kijkt ergens van op. Diezelfde sfeer heerst ook 
tijdens Geldrops Pride. Je kan helemaal losgaan en 
de beste versie van jezelf laten zien. Amsterdam Pri-
de is toch een commercieel gebeuren waarin de grote 
bedrijven met het meeste geld de grootste boot krij-
gen. Bij Geldrops Pride zetten we ons voor iedereen 
in onze gemeenschap in. Zo staan er ook mensen 
met een beperking bij het podium. Pride staat wat 
ons betreft ook voor trots, niet alleen voor protest. 
En we werken alleen met organisaties die dit alle-
maal ondersteunen, bij enige twijfel werken we niet 

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Laila: Ik ben opgegroeid in Roosendaal, waar het 
in de jaren tachtig nog enorm lastig was voor lhbti+ 
personen. Van Roosendaal werd ik niet gelukkig. Ge-
lukkig had ik een lesbische buurvrouw die mij intro-
duceerde aan het uitgaansleven van Tilburg, en daar 
kon en kan ik nog steeds ik wél mezelf zijn. Toen ik in 
Roosendaal woonde, was het huwelijk nog niet open-
gesteld voor homokoppels en voelde ik me een twee-
derangsburger. Tegenwoordig voel ik me niet meer zo 
en kom ik direct uit de kast als ik mensen leer kennen, 
ik heb geen zin om mezelf te verbergen. Ik vind het 
als lesbienne fijn wonen in Tilburg. Maar je scant als 
lhbti+ persoon altijd de omgeving om zeker te weten 
of je veilig bent, waar je ook woont. 

Miranda: Als ik met mijn partner hand in hand loop, 
ben ik me ervan bewust dat er iemand om zou kun-
nen kijken. Ik ben zelf geboren en getogen in Geldrop 
en heb tot mijn 29e nooit bewust stilgestaan bij mijn 
seksualiteit. Ik ben voorheen ook met een man ge-
trouwd geweest. Toen ik enorm verliefd werd op een 
vrouw begreep ik dat het huwelijk waar ik in zat niet 
klopte. Mijn ouders waren heel open en er kwamen 
ook homo vrienden over de vloer, dus dat was het 
probleem niet. Ik was simpelweg niet bewust van het 
feit dat ik op vrouwen viel. Ik ben nooit super onge-
lukkig geweest, maar ik ervaar nu wel wat een ech-
te verliefdheid betekent. Momenteel ben ik zes jaar 
met een vrouw. Gelukkig is er vanuit onze omgeving 

‘Je scant als lhbti+ persoon altijd de omge-
ving om zeker te weten of je veilig bent, waar 
je ook woont.’
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samen. Ik weet niet of we in Noord-Brabant per se 
voorop lopen. Zo is het elk jaar opnieuw de vraag of 
de gemeente de regenboogvlag wil hijsen en of de 
burgemeester daarbij aanwezig kan zijn. Dat kan echt 
beter.

WAAR HOPEN JULLIE DAT NOORD-BRABANT 
OVER TIEN JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ 
EMANCIPATIE GAAT? 

Laila: De strijd van lhbti+ personen en vrouwen, 
tegen het eeuwenoude patriarchaat, is al jaren be-
zig. Als je momenteel naar de wereld kijkt, dan zie 
je dat er een enorme backlash is omdat we zoveel 
progressie hebben geboekt de afgelopen tijd. Je ziet 
steeds meer tegenbewegingen opkomen, zoals in de 
Verenigde Staten waar het abortusrecht wordt inge-
perkt. En er zijn veel andere overheden die actiever 
op de lhbti+ gemeenschap zijn gaan jagen. Ook hier 
in Noord-Brabant zijn er mensen die bang zijn om hun 
privileges op te geven en zich bedreigd voelen door 
de strijd voor lhbti+ rechten. Ik hoop dat we als lhbti+ 
gemeenschap sterk en verenigd blijven, zodat we niet 
omvallen. 

Miranda: Dat is een uitermate sterke analyse, en daar 
ben ik het volledig mee eens. Ook ik zie dat er vanuit 
allerlei hoeken tegenbewegingen opkomen omdat we 
steeds meer successen boeken als lhbti+ gemeen-
schap. Dus we moeten goed blijven opletten, ook in 
Noord-Brabant. Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar 
besloten om over tien jaar (inmiddels negen dus) een 
vrouwenkroeg te openen in Geldrop. Verder hoop ik 
dat we over tien jaar niet meer hoeven uit te leggen 
waarom een Pride nodig is. En dat er in Noord-Bra-
bant meer te doen is voor de lhbti+ gemeenschap.

‘Pride staat wat ons betreft ook voor trots, 
niet alleen voor protest.’
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Lhbti+ personen in Limburg hebben niet altijd het ge-
voel dat ze vrij zichzelf kunnen zijn of voor hun identi-
teit kunnen uitkomen, zien Bart Cochet (43) en Robert 
Westheim (51). Ook zij hebben negatieve ervaringen 
gehad, maar zien ook kans op verbetering. Ze geloven 
dat de houding kan veranderen en zetten zich dan ook 
uitvoerig in om deze verandering teweeg te brengen. 
Tegen welke obstakels lopen zij aan in hun inzet voor 
lhbti+ emancipatie in provincie Limburg? En hoe on-
dersteunen gemeenten hen hierin?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Bart: Ik ben geboren en getogen in België, en woon 
sinds vier jaar in Roermond. Momenteel ben ik werk-
zaam als docent wiskunde op een middelbare school 
in Boxmeer. Sinds drie jaar ben ik ook voorzitter van 
de Limburgse lhbti+ belangenorganisatie OUCH ZO. 
Voorheen ben ik in België bestuurslid geweest van 
de Belgisch-Limburgse equivalent van het COC Lim-
burg. Ook zet ik me als raadslid in Roermond namens 
GroenLinks in voor de lhbti+ gemeenschap. Ik pro-
beer voornamelijk mijn brede netwerk in te zetten om 
de positie van lhbti+ personen in Limburg te verbete-
ren en bij te dragen aan de acceptatie van onze ge-
meenschap. Vanuit OUCH ZO werken wij samen met 
de gemeenten Weert, Roermond en Venlo, in het ka-
der van de Regenboogsteden. Ook werken we samen 
met middelbare scholen in deze gemeenten, waar we 
onder andere met het bestuur in gesprek gaan over 
het beleid rondom seksualiteit en gender. 

Robert: Ik kom oorspronkelijk uit Venlo, maar ben 
door de liefde in Venray gaan wonen. Daar woon ik in-
middels twaalf jaar met plezier. In 2005 ben ik samen 
met twee achttienjarigen Stichting Coming Inn be-
gonnen. We zijn de stichting begonnen door gebrek 
aan initiatief vanuit het COC Noord-Limburg, dat in-
middels niet meer bestaat door een gebrek aan leden 
en vrijwilligers. Destijds was er in regio Noord-Lim-
burg amper iets te doen voor de lhbti+ gemeenschap. 
Als Stichting Coming Inn zetten wij voornamelijk in op 
het creëren van een netwerk voor de lokale de lhb-
ti+ gemeenschap. Zo brengen wij lhbti+ personen in 
contact met organisaties die hen verder kunnen hel-
pen en begeleiden. Coming Inn heeft een paar jaar 
na de oprichting een tijdje stilgestaan. Maar toen de 
gemeente Venray in 2017 werk wilde maken van lhb-
ti+ beleid, heb ik de stichting nieuw leven ingebla-
zen. In hetzelfde jaar ben ik ook actief geworden bij 

dat dit voorheen het geval was. Een andere uitdaging 
in Limburg is toch wel de machocultuur. Er heersen 
hier sterke ideeën over wat een ‘echte’ man of vrouw 
is. Die rigide traditionele ideeën maken het lastig om 
meer bewustzijn te creëren over lhbti+ onderwerpen. 

Robert: Ik denk dat het er ook wel aan ligt waar in 
Limburg je bent. In de Randstad wordt homoseksua-
liteit sowieso wat meer uitgedragen dan in onze pro-
vincie. Maar in Venlo krijg je bijvoorbeeld veel meer 
negatieve reacties als homo dan in mijn woonplaats 
Venray, een stad die van oudsher veel GGZ-instellin-
gen heeft. De inwoners van Venray zijn denk ik wat 
meer gewend aan personen die ‘anders’ zijn en laten 
elkaar daardoor ook wat meer met rust. Mensen kij-
ken dan niet meer op van iemand die trans of homo 
is. In een gemeente verder, Horst aan de Maas, is de 
acceptatie van lhbti+ personen bedroevend laag. Zo 

een lokale politieke partij in de gemeente Venray en 
is Stichting Coming Inn mede vormgever geworden 
van de inclusie-agenda samen met een groot aantal 
belanghebbende organisaties. Daarnaast is Stichting 
Coming Inn medeorganisator van Roze Dinsdag, een 
lhbti+ evenement dat plaatsvindt bij de plaatselijke 
horeca tijdens de kermis in Venray. Ook ben ik voor-
zitter van Respect On Venray, een stichting die inzet 
op het bespreekbaar maken van wederzijds respect 
en het creëren van een grotere onderlinge verdraag-
zaamheid onder de inwoners van Venray.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR 
DE LHBTI+ GEMEENSCHAP IN LIMBURG? 

Bart: Op papier is de acceptatie van lhbti+ personen 
in Nederland vrij groot, maar dat betekent niet dat 
lhbti+ personen in Limburg het gevoel hebben dat die 
acceptatie vanzelfsprekend is of dat ze zich vrij kun-
nen uiten of voor hun identiteit kunnen uitkomen. Wat 
mij betreft is er dan sprake van een soort schijnaccep-
tatie. Men zegt lhbti+ personen te accepteren, maar 
als het te dichtbij komt dan willen sommige mensen 
er toch liever niets mee te maken hebben. Je kan 
dus gay of trans zijn, maar niet in ieders bijzijn. Zelf 
vind ik het een uitdaging om met mijn partner hand in 
hand door de stad te lopen, omdat ik het niet gewend 
ben om me op die manier te uiten. Al zie ik wel een 
positieve verandering bij de jongere generaties die 
steeds meer zichzelf durven te uiten. Jongeren zijn 
sowieso meer bekend met lhbti+ onderwerpen, het is 
veel bespreekbaarder geworden onder de jeugd dan 

‘Je kan wel vinden dat lhbti+ personen ge-
accepteerd moeten worden, je moet er ook 
actief iets voor doen.’

‘IN LIMBURG IS SPRAKE 
VAN SCHIJNACCEPTATIE’

Robert WestheimBart Cochet

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
LIMBURG

Foto: Bart Cochet Foto: Robert Westheim
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werden we door het Dendron College – een middel-
bare school in Horst – benaderd, omdat een groep 
lhbti+ leerlingen gepest werd door hun eigen leerlin-
gen. Ze wisten als school niet hoe ze dit konden op-
lossen. Toen we met de gemeente Horst aan de Maas 
in gesprek gingen over lhbti+ emancipatie merkten 
we dat ze er eigenlijk weinig van wilde weten en het 
als vanzelfsprekendheid zagen dat lhbti+ personen 
werden geaccepteerd. Maar die acceptatie komt niet 
vanzelf. De gemeente Horst aan de Maas hangt bij-
voorbeeld ook geen regenboogvlag uit. Ik vind dat 
elke gemeente het goede voorbeeld moet geven aan 
zijn inwoners. Je kan wel vinden dat lhbti+ personen 
geaccepteerd moeten worden, maar de cijfers ver-
tellen iets anders en je moet er actief iets voor doen. 
Een andere uitdaging is dat het hier lastiger is om 
homohoreca draaiende te houden. Elke homokroeg 
die opent gaat na een paar jaar weer dicht. Veel lhbti+ 
personen klagen dat er niks te doen is, maar velen 
durven ook niet naar een homokroeg midden in hun 
eigen stad omdat ze bang zijn om gezien te worden 
door anderen en dat er dan roddels ontstaan. Het is 
hier lastiger om je seksualiteit in alle rust uit te zoe-
ken. Die sociale controle houd je toch wel tegen, 
omdat veel mensen elkaar kennen, daar doe je niks 
aan. Het is dan ook belangrijk dat het grote publiek 
kennismaakt met de lhbti+ gemeenschap en dat het 
normaliseert, zodat niemand er moeilijk over hoeft te 
doen.

klinkt, ik heb gewacht tot mijn vader overleed om er-
mee naar buiten te treden omdat ik bang was dat hij 
het niet zou accepteren. Bovendien was Venlo niet de 
plek waar ik oud wilde worden. Voor mijn gevoel zijn 
mensen in Venlo toch veel met elkaar bezig en pas je 
er niet snel tussen als je ‘anders’ bent. Toen ik jaren 
geleden op de voorpagina stond van De Limburger 
met een verhaal over Stichting Coming Inn waarin ik 
publiekelijk kenbaar maakte dat ik homo ben, werd 
mijn moeder regelmatig door anderen benaderd. Het 
nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje, je 
valt als homo in Venlo dus al snel op. Mijn moeder 
durfde drie maanden het huis niet uit, omdat ze bang 
was voor de reacties. Toen wij in die periode naar de 
bakker gingen zei een vrouw: ‘U kunt trots zijn op uw 
zoon’. Dus gelukkig waren er ook mensen die voor 
mij opkwamen. Ik geloof erin dat mensen kunnen ver-
anderen. 

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Bart: Toen ik nog in België woonde, kwam ik ook al 
regelmatig in Limburg om uit te gaan. Ik heb hier nooit 
het gevoel gehad dat ik mijn homoseksualiteit moest 
verbergen, al word je soms wel geconfronteerd met 
onwetendheid en vragen als: ‘Hoe heet je vrouw?’ Op 
brieven van de gemeente staat ook nog altijd ‘Geach-
te heer/mevrouw’. Wij moeten de gemeente als lhbti+ 
gemeenschap dus wel wijzen op bepaalde punten, 
want het gaat niet vanzelf. Ik ben open over wie ik 
ben. En ook in de buurt waar ik nu woon weet ieder-
een dat mijn partner en ik een koppel zijn, en dat gaat 
gelukkig goed. Ook mijn collega’s accepteren mij op 
het werk. 

Robert: Op mijn vijftiende begon ik er langzaam ach-
ter te komen dat ik mannen leuk vond, al kwam ik 
pas op mijn 32e uit de kast in Venlo. Hoe cru het ook 

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN LIMBURG DIE JE GRAAG ZOU WILLEN BENOE-
MEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MISSCHIEN 
IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Bart: Sowieso onze eigen initiatieven OUCH ZO 
en Coming Inn natuurlijk. Andere voorbeelden van 
mooie initiatieven zijn die er zeker ook. Gay Soos in 
Roermond organiseert één keer per maand een ont-
moetingsbijeenkomst voor lhbti+ senioren. Ze komen 
dan ergens samen of gaan samen ergens naartoe. En 
je hebt B Sassy in Weert, een organisatie die feeste-
lijke evenementen voor lhbti+ personen in het Zuiden 
organiseert. Verder heb ik contact met een progres-
sieve kerk die in de nabije toekomst iets wil gaan 
betekenen voor de lhbti+ gemeenschap. OUCH ZO 
probeert docenten handvatten te geven en naar be-
leid te kijken. We organiseren ook evenementen om 
samen te komen, dat kan een picknick zijn of samen 
stappen. We hebben laatst ook meegedaan met het 
Bevrijdingsfestival in Roermond. We waren de kleur-
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‘Mijn moeder durfde drie maanden het huis 
niet uit, omdat ze bang was voor de reacties 
op mijn lhbti+ zijn.’
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rijkste partij op de infomarkt; kinderen wilden graag 
regenboogschmink en volwassenen gingen met ons 
gesprek over lhbti+ onderwerpen. De meeste initia-
tieven buiten het COC Limburg zijn ontstaan omdat 
de regio toch wel verwaarloosd werd. Maar gelukkig 
zijn er inmiddels een heleboel mooie initiatieven voor 
de Limburgse lhbti+ gemeenschap. 

Robert: Wat ik mooi vind, is dat OUCH ZO en Co-
ming Inn elkaar aanvullen en elkaar weten te vinden 
om samen iets voor de lhbti+ gemeenschap in Lim-
burg te betekenen. Samenwerking is belangrijk. Bij 
Coming Inn zetten wij ons ook in voor lhbti+ personen 
in asielzoekerscentra en GGZ-instellingen, of met een 
vluchtelingenachtergrond of beperking. We proberen 
een brug te zijn tussen alle groepen die er zijn. Alle 
lhbti+ personen moeten zich welkom voelen binnen 
onze gemeenschap, we proberen dan ook rekening 
te houden met de verschillende uitdagingen en uit-
gangsposities binnen de community. Helaas merk ik 
nog wel dat Noord-Limburg vaak wordt vergeten, om-
dat veel Limburgse organisaties zich vooral inzetten 
voor het Zuiden en alles rondom Maastricht. Chau-
vinisme speelt hier ook een rol in; Zuid-Limburgers 
voelen zich niet altijd betrokken met Noord-Limburg 
en andersom. Zo blijft iedereen toch een beetje op 
z’n eigen eilandje zitten, terwijl we ons als Limburgse 
lhbti+ gemeenschap samen hard moeten maken voor 
onze community. 

WAAR HOPEN JULLIE DAT LIMBURG OVER TIEN 
JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCIPATIE 
GAAT? 

Bart: Dat we niet zo hoeven wachten op emancipa-
tie-subsidies. Ik hoop dat we in de toekomst mak-
kelijker aan geld kunnen komen om projecten op te 
zetten voor lhbti+ emancipatie en dat de bureaucratie 
minder is. Er gaat veel tijd zitten in de verantwoording 
van aangevraagde subsidies, dat kan best een stuk 
minder zodat we meer tijd hebben voor de activitei-
ten. En wat mij betreft mogen de gemeenten proac-
tiever worden omtrent inclusie. Op veel websites van 
gemeenten is bijvoorbeeld niets terug te vinden over 
hun inclusiebeleid. Ik hoop dat we over tien jaar ook 
een mooi platform hebben waar alle lhbti+ organisa-
ties als gelijken onderdeel van zijn. In een utopie wor-
den OUCH ZO en alle andere lhbti+ belangenorga-
nisaties overbodig– maar daar zijn we nog lang niet. 

Robert: Venray is officieel geen Regenbooggemeen-
te, dat vind ik jammer. Ook omdat het niet meer kan: 
de aanmeldingsronde is voorbij. Ik hoop dat de voor-
waarden worden aangepast, zodat het makkelijker is 
om je als gemeente aan te sluiten en aanspraak te 
kunnen maken op regenbooggelden. Over tien jaar, 
hopelijk eerder, is Venray wél een officiële Regen-
booggemeente!

DE PROVINCIE LIMBURG
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In Friesland zijn er vier gemeenten die Regenboogge-
meente zijn geworden, de rest van de gemeenten he-
laas (nog) niet. Sebastiaan Velda (46) en Djayden Jung 
(28) merken dat lhbti+ emancipatie op sommige plek-
ken in hun provincie moeizaam verloopt en negatieve 
reacties opwekt. Toch blijven zij trouw aan zichzelf en 
verbergen zij hun lhbti+ zijn niet voor anderen. Beide 
zetten zij zich in om andere lhbti+ personen in Fries-
land ook te laten weten dat zij niet alleen zijn en er een 
gemeenschap voor ze is. Welke waarde hechten zij 
aan gemeenschap? En wat denken zij dat in Friesland 
nodig is voor meer lhbti+ emancipatie?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Dyaden: Ik ben acteur en projectmedewerker bij Live 
Your Story, een organisatie die via storytelling en the-
ater sociaal-maatschappelijke thema’s als lhbti+ en 
racisme bespreekbaar maakt. Ik speel als acteur in 
een theatervoorstelling voor jongeren over seksuele- 
en genderdiversiteit die voorheen ‘Homologen’ heet-
te en nu ‘Queer Stories’ heet. De voorstelling draait 
om zes jongeren die allemaal tot de lhbti+ gemeen-
schap behoren en via theater ervaringen delen over 
hoe het is om queer te zijn in Friesland. Ik speel nu de 
rol van Luuk, een jongen die zijn hele leven al wist dat 
hij transgender is en nu op onderzoek gaat naar wat 
het überhaupt betekent om een ‘man’ te zijn. Door 
mannelijkheid te bevragen breekt hij met stereotypen 
rondom masculiniteit en rekt hij het begrip ‘mannelijk-
heid’ op. Ik heb zelf ook een transverleden en identi 
ceer me als man, dus vanuit mijn eigen ervaring kan ik 
goed in de rol kruipen. 

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE 
LHBTI+ GEMEENSCHAP IN FRIESLAND? 

Djayden: Er wordt vaak gedacht dat alles wat met 
lhbti+ te maken heeft iets is van de Randstad. Alsof 
er geen lhbti+ personen zijn op het platteland. Om die 
reden is het dan ook belangrijk om Queer Stories ook 
aan jongeren in Friesland te laten zien. We hebben 
ook Friese vertalingen gemaakt van de voorstelling en 
er spelen Friese queer jongeren mee om meer aanslui-
ting te vinden bij Friese jongeren. Helaas hoor ik nog 
best vaak heftige dingen wanneer we op middelbare 
scholen zijn om de voorstelling te spelen. Scholieren 
hebben niet altijd begrip voor lhbti+ thema’s. Meer 
dan eens hoorde ik van lhbti+ personen of mensen 
met een andere culturele achtergrond, dat ze weg zijn 
gepest uit Friese dorpen. Scholieren hebben zelf ook 
aangegeven deze minderheidsgroepen weg te pesten 
uit dorpen. Ik merk ook dat Friese scholen in de dor-
pen terughoudend zijn wat betreft het bespreekbaar 
maken van lhbti+ thema’s in de klas. Als we hen bena-
deren over onze voorstelling, willen ze er soms niets 
van weten of stellen ze dat het onderwerp bij hun op 
school niet leeft. Maar we weten allemaal dat er overal 
lhbti+ personen zijn, óók in Friesland. 

Sebastiaan: In Friesland is er een grote boerenge-
meenschap die bijna nooit te maken heeft gehad met 
mensen uit de lhbti+ gemeenschap. Als je dan de ‘eer-
ste’ bent dan kan dat vrij pittig zijn en (negatieve) re-
acties oproepen. Verder heerst hier de mentaliteit ‘doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. In Friesland 
zijn er maar vier gemeenten die Regenbooggemeente 
zijn geworden, de rest van de gemeenten helaas (nog) 

niet. Deze vier gemeenten wapperen vrolijk hun re-
genboogvlag uit op Paarse vrijdag, maar doen voor de 
rest vrij weinig op het gebied van lhbti+ emancipatie. 
Datzelfde geldt voor de meeste scholen in Friesland. 
Ook op de Friese waddeneilanden Vlieland, Terschel-
ling, Ameland en Schiermonnikoog is het momenteel 
lastig voor lhbti+ personen. Zo was er recentelijk veel 
te doen rondom homofobie in Terschelling waar een 
homo man nieuw was komen wonen. Hij was op het 
eiland een bed & breakfast begonnen en had daar ook 
een regenboogvlag uitgehangen. Hij had het gevoel 
dat hij weer terug de kast in moest, omdat hij werd 
lastiggevallen omwille van zijn homoseksualiteit. De 
gemeente erkent het probleem niet en zegt dat ieder-
een in Nederland kan zijn wie die is. Maar de reali-
teit is weerbarstig. Als ik met mijn man, die make-up 

Sebastiaan: Ik ben voorzitter van COC Friesland. 
Hiervoor houd ik me voornamelijk bezig met voorlich-
ting op scholen en ik onderhoud contact met Friese 
gemeenten in het kader van lhbti+ beleid en emanci-
patie. Zo werken we met gemeenten samen om diver-
siteitscampagnes op te zetten. Daarnaast organiseren 
we workshops in zorginstellingen om lhbti+ identiteit 
daar bespreekbaar te maken. Ik heb iedere week wel 
een afspraak staan voor het COC, maar het bestuur 
bestaat uit vijf personen in totaal, dus ik hoef niet al-
les alleen te doen. Naast mijn werkzaamheden bij het 
COC sta ik als docent Nederlands alweer 25 jaar voor 
de klas.

‘Friese scholen in de dorpen zijn terughou-
dend wat betreft het bespreekbaar maken 
van lhbti+ thema’s in de klas.’Foto: Sebastiaan Velda Foto: Marjolein Annegarn
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draagt, over straat loop is er bijna altijd commentaar. 
Al trekken wij ons daar weinig tot niets van aan. Te-
gelijkertijd snap ik heel goed dat anderen dat gevecht 
niet kunnen en/of willen aangaan. Daarom zit ik ook 
bij het COC, om me voor de lhbti+ gemeenschap in 
te zetten. Er is nog veel werk te verrichten, want velen 
snappen nog steeds niet waar wij als gemeenschap 
voor strijden. Sinds anderhalf jaar woon ik in Franeker 
waar een belangrijke kaatswedstrijd plaatsvindt, de 
PC. En toen daar de regenboogvlag uit werd gehan-
gen was Franeker te klein. Mensen zeiden zelfs dat de 
Friese vlag eraan ging. Mensen denken: ‘Je bent er 
toch, dus houd eens op met zeuren.’

Djayden: Ik ben in Den Haag opgegroeid, maar in 
2014 voor mijn studie Diermanagement naar Leeu-
warden verhuisd. Toen ik uit huis ging kwam er pas 
de vrijheid om meer na te gaan denken over mijn sek-
sualiteit en genderidentiteit. In Den Haag was ik daar 
nog niet mee bezig. Een vriendin van mij die ook deel 
is van de lhbti+ gemeenschap verhuisde met mij mee 
naar Leeuwarden. Samen hebben wij toen de stap 
gezet om in Leeuwarden naar Expreszo Friesland – 
ontmoetingen voor queer jongeren tussen de 18 en 26 
jaar oud – te gaan. Dat was een enorm warm welkom 
in de lhbti+ gemeenschap. Ik voel me nog altijd ver-
bonden met de groep lhbti+ personen die ik toen heb 
leren kennen. Ik heb gelukkig niet veel negatieve din-
gen meegemaakt omwille van mijn trans-zijn. Toen ik 
in het begin nog niet aan de hormonen zat, reageerde 
iemand hysterisch en verontwaardigd toen ik op het 
vrouwentoilet was. Ondanks dat het een nare ervaring 
was, besloot ik op dat moment dat het tijd werd om 
naar het mannentoilet te gaan. De vervelende dingen 
die ik tegenwoordig meemaak beperken zich eigenlijk 
tot de zorg. Ik merk dat zorgmedewerkers óf weinig 
kennis bezitten over trans personen, óf vanuit een 
persoonlijke fascinatie impertinente vragen stellen. 
Het zou fijn zijn als mensen eerst zouden peilen over 
hoe ver ze mogen doorvragen.

ganiseerd door en voor Friese lhbti+ personen. Leeu-
warden telt één gaybar, en dat was het dan. De mees-
ten trekken naar de Randstad voor lhbti+ activiteiten. 
Als ik een dragshow wil zien, ga ik ook naar Amster-
dam. Misschien moeten we als gemeenschap beter 
ons best doen om dit soort shows naar Friesland te 
krijgen. 

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Sebastiaan: Er is in de 46 jaar dat ik hier woon veel 
veranderd. Toen ik op de middelbare school zat kwam 
je er niet voor uit dat je homo was. En als je wel open-
lijk gay was dan hield je je op de vlakte. Ik had een 
geschiedenisleraar die me vertelde dat mijn homo-
seksualiteit een ‘fase’ was en dat het over een tijdje 
over zou gaan en ik weer ‘normaal zou zijn’. Tijdens 
mijn sollicitatiegesprek op een christelijke middelba-
re school heb ik meteen aangegeven dat ik voorzitter 
ben van het COC, en dat werd positief ontvangen. Ik 
ben wie ik ben en ik ga mezelf niet verstoppen. Ik ben 
wel gepest als kind. Mijn ouders vonden het niet erg 
dat ik homo ben, maar maakten zich wel zorgen om-
dat ze wisten dat niet iedereen het zou accepteren. 
Ik heb er nooit over nagedacht om weg te gaan uit 
Friesland. Ik had juist zoiets van: ik ben hier, je went er 
maar aan. In mijn vrije tijd ben ik dragqueen, en soms 
komen leerlingen daar achter en stellen ze vragen. Ik 
geef altijd antwoord op vragen als het oprechte inte-
resse is. Maar pubers testen je altijd een beetje, dat 
hoort bij hun leeftijd. Desondanks de negatieve reac-
ties, ben ik altijd mezelf geweest en gebleven. Door 
mijn werk in het onderwijs zie ik dat jongeren zich 
steeds bewuster worden van wie ze zijn. Scholieren 
verenigen zich in GSA’s (Gender & Sexuality Alliance, 
een groep leerlingen die zich sterk maakt voor een 
veilige omgeving op school). 

Ik heb een leuke tijd gehad in Friesland, maar nog al-
tijd voel ik meer thuis in de Randstad, omdat ik me 
daar een stuk vrijer voel. Dus op een dag verhuis ik 
terug. Er is daar ook meer te doen voor de lhbti+ ge-
meenschap. 

Sebastiaan: We houden het als lhbti+ gemeenschap 
zelf in stand, er worden bijna geen activiteiten geor-

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN FRIESLAND DIE JE GRAAG ZOU WILLEN BE-
NOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Sebastiaan: De insteek van Pride Leeuwarden, ik ben 
ook werkzaam voor hun stichting, vond ik dit jaar heel 
goed. We hebben namelijk gekozen voor een Pride 

‘Ik merk dat zorgmedewerkers óf weinig 
kennis bezitten over trans personen, óf van-
uit een persoonlijke fascinatie impertinente 
vragen stellen.’
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Walk in plaats van een botenparade zoals we voor-
heen. We realiseerden ons dat veel mensen waar de 
Pride om draaide aan de kade staan, omdat niet elke 
lhbti+ persoon de mogelijkheid heeft om op een boot 
mee te varen. De Pride Walk is ook een duidelijke de-
monstratie, er niet alleen iets te vieren tijdens Pride. 
Iedereen mag meedoen, ook hetero’s zijn welkom. Vo-
rig jaar vond Roze Zaterdag plaats in Leeuwarden, dat 
was een groot succes. Maar ik merk wel dat mensen 
het leuk vinden voor ‘die ene dag’. Als je de dag erna 
als crossdresser over de Nieuwstad loopt krijg je ge-
heid negatieve reacties.

Djayden: Ik ben er trots op dat ik de transgender-
groep heb opgezet bij het COC Friesland. Voorheen 
deed het COC Friesland weinig voor deze groep en 
nu worden er eindelijk activiteiten georganiseerd voor 
trans personen in Friesland. Wat ik goed vind aan 
Queer Stories in Friesland, is dat we een Friese cast 
hebben geregeld en dat we Friese lhbti+ personen 
hebben geïnterviewd. Op die manier komt onze voor-
stelling zo dicht mogelijk bij de echte ervaringen van 
lhbti+ personen die hier wonen. Het is dus een voor-
stelling door en voor de Friese lhbti+ doelgroep. In de 
interviews kwamen heftige verhalen naar voren. Dat 
lhbti+ personen werden uitgescholden en soms zelfs 
lastig werden gevallen bij de eigen woning. Meerdere 
lhbti+ personen voelden zich weggepest uit hun dorp. 
Ook hoorden we dat docenten niet uit de kast durfden 
te komen op middelbare scholen. Wij hebben daarom 
ook de rol van de docent benadrukt in de voorstel-
ling, omdat leraren ook naar de voorstelling kijken en 
we hen willen meegeven dat ze een belangrijke voor-
beeldfunctie hebben voor jongeren. 

WAAR HOPEN JULLIE DAT FRIESLAND OVER TIEN 
JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCIPATIE 
GAAT? 

Sebastiaan: Als voorzitter van COC Friesland hoop 
ik dat alle 18 gemeenten in Friesland een inclusivi-
teitsbeleid gaan voeren. Leeuwarden is daar echt een 
voorloper in, maar we zullen alle gemeenten moeten 
meekrijgen om Friesland inclusief te maken. Lhbti+ 
beleid wordt vaak lastig gevonden; men weet niet 
goed waar te beginnen en is bang dat de achterban er 
niet op zit te wachten. Het is belangrijk om het wél te 
gaan doen; gemeenten moeten gaan uitdragen dat ie-
dereen zichzelf moet kunnen zijn. Helaas ben ik bang 
dat we aan tien jaar niet genoeg hebben. Maar ik houd 
hoop in de jeugd, zij zullen over twintig jaar in de ge-
meenteraden zitten en dan kan het snel gaan. 

Djayden: Daar sluit ik me helemaal bij aan. Je zou als 
lhbti+ persoon overal jezelf moeten kunnen zijn. En 
niet helemaal naar Leeuwarden of Heerenveen hoe-
ven reizen om openlijk homo of trans te zijn.
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José Dijkstra (42) en Jaap de Jonge (72) zien Drenthe 
als een nuchtere plek waar mensen tot zichzelf hou-
den. Er vindt weinig lhbti+ gerelateerd geweld plaats 
en beide horen weinig negatieve ervaringen vanuit 
lhbti+ personen in hun omgeving. Het thema blijft 
echter gevoelig en daarom moeilijk bespreekbaar. Via 
voorlichting, bijvoorbeeld door symposia of lessen in 
groep 2, maken Jaap en Jose lhbti+ emancipatie be-
spreekbaar in provincie Drenthe. Welk effect zien zij?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Jaap: Ik ben voorzitter van Stichting ARA (Asser Re-
genboog Alliantie), een stichting die in 2019 in het 
leven is geroepen door gebrek aan lhbti+ initiatie-
ven in Drenthe. In de jaren ervoor was COC Gronin-
gen-Drenthe namelijk amper zichtbaar in Drenthe en 
concentreerde de georganiseerde activiteiten zich 
voornamelijk in de provincie Groningen. We vonden 
het belangrijk dat er óók in Drenthe dingen te doen 
waren voor de lhbti+ gemeenschap. Gaandeweg heb-
ben wij een goede relatie opgebouwd met COC Gro-
ningen-Drenthe en momenteel werken we heel goed 
samen in onze provincie op het gebied van lhbti+ 
emancipatie. In de toekomst willen wij gerichte sym-
posia gaan organiseren in Drenthe over lhbti+ gerela-
teerde onderwerpen. Het volgende symposium dat we 
gaan organiseren gaat over lhbti+ in de sportwereld. 
Het is geen geheim dat het in de sportwereld nog niet 
helemaal goed loopt op het vlak van lhbti+, dus roe-
pen wij organisaties bij elkaar om hierover in gesprek 
te gaan en het te hebben over een keurmerk genaamd 
‘de veilige kleedkamer’ en hoe we dit kunnen uitrollen 
in Drenthe. De tweede ‘A’ in ARA staat voor alliantie; 
wij willen namelijk ook andere initiatieven buiten ARA 
ondersteunen en samenwerken met andere lhbti+ or-
ganisaties. Door in te zetten op samenwerking gelo-
ven wij het meest te kunnen bereiken voor de Drentse 
lhbti+ gemeenschap.

José: Samen met Mike Pruijn en Mayke Kraaijvanger 
ben ik het basisschoolproject All Inclusive begonnen 
rondom seksuele diversiteit voor groep 1 tot en met 
groep 8 in Klazienaveen, waar ik zelf ook woon en voor 
de klas sta. Met het project willen we seksuele diver-
siteit bespreekbaar maken vanaf groep 1 op de basis-
school. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe makkelij-
ker het is om het bespreekbaar te maken, geloven wij. 
De kinderen van 4 tot 12 jaar oud krijgen in een week 
tijd een doorgaande lessenserie aangeboden. Litera-
tuur staat centraal. We lezen dus boeken voor, of de 

kinderen lezen zelf een boek. In al die boeken komen 
lhbti+ thema’s aan bod. Met vragen gaan we dieper in 
op de stof, om te checken of de kinderen begrepen 
hebben wat ze hebben gelezen. En in de bovenbouw 
werken we met stellingen om een discussie in de klas 
op gang te brengen. De discussies gaan voornamelijk 
over het thema ‘jezelf zijn’ en wat dit betekent. Dat 
doen we ook door middel van kunst; kinderen teke-
nen hun gezin zodat klasgenoten een inkijkje krijgen 
in hoe andere gezinnen eruit zien. En dan zijn er ook 
nog muziek- en dramalessen, waarvoor onder andere 
liedjes zijn geschreven waarin lhbti+ thema’s aan bod 
komen. In de bovenbouw noemen we termen als ‘ho-
moseksualiteit’ wel, maar in de onderbouw doen we 
dat op een andere manier. Zo lezen we een verhaal 
voor over een kind dat een leuk weekend heeft gehad 
met haar twee papa’s. 

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR DE 
LHBTI+ GEMEENSCHAP IN DRENTHE? 

Jaap: Drenthe is een provincie met mensen die niet 
zo snel hun kop boven het maaiveld uitsteken. Dren-
ten zijn iets op zichzelf en tegelijkertijd kritisch op wat 
er in hun omgeving gebeurt. Drenten zijn in principe 
redelijk tolerant, als ze geen last je hebben. Ik heb 
voordat ik in Assen kwam wonen 48 jaar met mijn man 
in een klein Drents dorp gewoond en nooit, écht nooit, 
ergens last van gehad. We hadden er geen geheim 
van gemaakt dat we een homokoppel waren. Toen we 
er kwamen wonen keken de meesten in eerste instan-
tie de kat uit de boom, maar toen ze ons eenmaal 
leerden kennen was alles prima. Op mijn werk is dat 
niet anders, ik heb tientallen jaren in het voortgezet 
onderwijs gewerkt in Drenthe en ook niks negatiefs 
meegemaakt omwille van mijn homoseksualiteit. Zo-
wel leerlingen als collega’s wisten dat ik gay ben, en 
dat was oké. Drenten die tot de lhbti+ gemeenschap 
behoren zijn niet heel expressief. Extravagantie zit 
nou eenmaal niet in de volksaard van de Drent. Ik kan 
natuurlijk alleen maar spreken uit mijn ervaring als wit-
te homoseksuele man. Ik heb niet de ervaring van bij-
voorbeeld een transgender persoon in Drenthe. Maar 
lhbti+ gerelateerd geweld komt hier amper voor. Dren-
ten zouden ook niet zo snel regenboogpaden of pos-
ters met homokoppels vernielen, zoals we elders in 
het land hebben gezien. Ik kan het me niet voorstellen 
dat dit soort vandalisme hier in het nuchtere Drenthe 
zou plaatsvinden. Wat dat betreft denk ik dat je hier 
als lhbti+ persoon veiliger bent dan in de grotere stad 
waar het vaak progressiever lijkt. 

‘Door in te zetten op samenwerking geloven 
wij het meest te kunnen bereiken voor de 
Drentse lhbti+ gemeenschap.’

‘DE DRENTSE NUCHTERE 
OMGANG MET LHBTI+ PER-
SONEN IS EEN MOOI VOOR-
BEELD VOOR DE REST VAN 

HET LAND’

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
DRENTHE

Jaap de JongeJosé Dijkstra

Foto: Gezélla Luttmer Foto: Jaap de Jonge
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José: Ik ken eigenlijk weinig tot geen negatieve ver-
halen van mensen die tot de lhbti+ gemeenschap be-
horen in mijn omgeving. Maar lhbti+ blijft een gevoe-
lig thema. Zo zouden in eerste instantie drie scholen 
meedoen aan ons project, maar uiteindelijk trokken 
twee scholen zich terug uit angst voor commotie on-
der de ouders van leerlingen. Op de school waar ik 
werk zijn we wel aan de slag gegaan met het project, 
en uiteindelijk is er geen enkele negatieve reactie ge-
komen. Desondanks de terughoudendheid van een 
aantal scholen heeft de gemeente Emmen het project 
goed opgepakt. Stichting Openbaar Onderwijs Em-
men heeft de intentie om ons lesprogramma vanaf 
volgend schooljaar aan alle openbare basisscholen 
aan te bieden. Voor zover wij weten bestaat er geen 
enkel soortgelijk project voor op de basisschool. Ho-
pelijk kunnen we het in de toekomst in heel Nederland 
aan gaan bieden.

dat niet voor al mijn familieleden, er waren ook streng-
gelovige familieleden die er wel moeite mee hadden. 
Toen ik bevriend raakte met mijn projectpartner Mike 
voelde ik me eigenlijk heel naïef, omdat ik toen pas 
geconfronteerd met de dagelijkse weerbarstige rea-
liteit voor lhbti+ personen. Zo ontstond toen ik een 
keertje met Mike in Zwolle was een bedreigende si-
tuatie omdat hij openlijk homo is. De situatie voelde 
voor mij bedreigend en Mike keek er eigenlijk niet 
meer van op, omdat hij er ondertussen aan gewend 
was. Pas toen kwam ik er achter dat Nederland hele-
maal niet zo tolerant is als ik voorheen dacht– het was 
een reality check. Ik schrok er enorm van dat mensen 
met agressie geconfronteerd worden omwille van hun 
seksualiteit. Niemand zou dit mee moeten maken. Ik 
vind het daarom belangrijk om een ally te zijn. 

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Jaap: Ik ben bij mijn moeder opgegroeid in Breda en 
zij had gelukkig geen enkel probleem met mijn homo-
seksualiteit. Ik heb dus het geluk door mijn omgeving 
te zijn geaccepteerd. Op mijn twintigste, toen ik aan 
de universiteit ging studeren in Groningen, kwam ik er 
eigenlijk pas achter dat ik op mannen val. Ik schrok er 
niet per se van, de puzzelstukjes begonnen eindelijk 
op hun plek te vallen. Maar ik besef wel dat dit niet 
voor iedereen geldt en dat veel lhbti+ personen min-
der jne verhalen hebben. Juist daarom wil ik me voor 
anderen in de lhbti+ gemeenschap inzetten. Nog altijd 
wordt het lhbti+ personen door familieleden, religie of 
omgeving moeilijk gemaakt om zichzelf te kunnen zijn 
of überhaupt uit de kast te komen. Sinds vorig jaar ok-
tober zijn we bij ARA een maandelijkse ontmoetings-
middag begonnen, daar komen mannen en vrouwen 
die tot hun veertigste of vijftigste in een heterohuwe-
lijk hebben gezeten. Ze houden het in de kast zitten 
niet langer vol en gaan dan alsnog scheiden, met alle 
gevolgen voor alle betrokkenen van dien. Dat zijn hef-
tige en indringende verhalen die aantonen dat het nog 
lang niet vanzelfsprekend is om jezelf te zijn. 

José: Ik ben zelf getrouwd met een man, ik zit dus 
in een heterorelatie. Bij ons thuis werden familieleden 
die homoseksueel waren altijd welkom geheten. Ik 
ben opgevoed met het idee dat als iemand een goed 
mens is, dat de rest dan niet uitmaakt. Helaas gold 

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN DRENTHE DIE JE GRAAG ZOU WILLEN BENOE-
MEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MISSCHIEN 
IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Jaap: Stichting ARA ondersteunt een verhalen- en 
liedjesprogramma voor zorginstellingen om bewust-
zijn te creëren over lhbti+ thema’s. Het is een pro-
gramma uit Groningen dat is uitgebreid naar Drenthe. 
Door middel van amusement gaan bewoners van een 
zorginstelling met elkaar in gesprek over lhbti+ the-
ma’s. Zo wordt er uiteindelijk over kinderen of klein-
kinderen die tot de lhbti+ gemeenschap behoren ver-
teld aan medebewoners. Het is dus niet alleen maar 
amusement, maar wel degelijk werken aan lhbti+ 
beleid in de praktijk. Een ander mooi initiatief wat ik 
namens stichting ARA ondersteun is het project BOI. 
Door middel van een documentairefilm van Anne Ma-
rie Borsboom – waar ze 12 jaar aan heeft gewerkt – 
over de transitie van een transman, maken we lhbti+ 
thema’s bespreekbaar op middelbare en MBO scho-
len in Drenthe. 

José: De gemeente Emmen heeft standaard de re-
genboogvlag uithangen en we hebben ook een 
regenboogpad én in het stadhuis is een mooie 
regenboogtrap. Zelf ben ik een groot fan van het Re-
genboogfestival Emmen, waar altijd veel mensen op 
af komen om samen de liefde te vieren. Het is een 
feest vol theater- en dansvoorstellingen. Eigenlijk is 
het een beetje onze mini Pride, op z’n Drents. Er wor-
den voor het hele gezin activiteiten georganiseerd, je 

‘Ik schrok er enorm van dat mensen met 
agressie geconfronteerd worden omwille 
van hun seksualiteit.’
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kan er samen met je familie naartoe. Zo is er een acti-
viteit waarbij kinderen worden voorgelezen door drag-
queens. En het Liefdes Circus is altijd uitverkocht! In 
het stadspark van Emmen is een theater waar elke 
laatste donderdag van de maand een editie plaats-
vindt en dat zit altijd vol, ook met hetero’s. Dat toont 
toch wel aan dat veel Drenten zich solidair voelen met 
de lhbti+ gemeenschap en willen leren over lhbti+ ge-
relateerde thema’s. Daarnaast heeft de gemeente Em-
men een Regenboogwerkgroep, deze bestaat uit een 
groep diverse mensen die zich allemaal inzetten voor 
de lhbti+ gemeenschap. De groep komt meerdere ke-
ren per jaar bij elkaar voor overleg en het uitwisselen 
van ideeën en ervaringen.

WAAR HOPEN JULLIE DAT DRENTHE OVER TIEN 
JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCIPATIE 
GAAT? 

Jaap: Dat lhbti+ gerelateerd geweld en discrimina-
tie in het algemeen uitgebannen wordt. Dat hoop ik 
overigens voor het hele land. Ik sta kritisch tegenover 
het alsmaar explicieter maken van subgroepen in de 
lhbti+ gemeenschap, met die nieuwe progress-regen-

boogvlag bijvoorbeeld. Ik denk niet dat het opschiet 
als we allemaal apart van elkaar gaan zitten. We moe-
ten elkaar juist blijven vasthouden om als lhbti+ ge-
meenschap stappen te zetten. Ik ben er trots op dat 
Drenthe het in al zijn nuchterheid relatief goed doet, 
en ik denk dat onze omgang met dit thema een mooi 
voorbeeld kan zijn voor de rest van het land. Het hoeft 
allemaal namelijk niet zo enorm ingewikkeld te zijn. 

José: Ik hoop dat mensen elkaar leren accepteren en 
respecteren zonder een (voor)oordeel te hebben over 
wat dan ook. Ik geloof dat wanneer je diversiteit be-
spreekbaar maakt vanaf jongs af aan dit kan bijdragen 
aan een tolerantere samenleving. Mijn droom is dan 
ook dat elke basisschool in Nederland met ons pro-
ject aan de slag gaat!

‘Ik geloof dat wanneer je diversiteit be-
spreekbaar maakt vanaf jongs af aan dit kan 
bijdragen aan een tolerantere samenleving.’

Foto: Lammert Aling
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Debbie Helaha (55) en Mieke Gaxiola-Peters (53) be-
trekken zo veel mogelijk mensen bij hun inzet voor 
lhbti+ emancipatie: geloofsgemeenschappen, jonge-
ren én ouderen, heteroseksuele personen, maar ook 
andere lhbti+ organisaties. Middels samenwerken en 
een goed oor voor de behoeftes van verschillende 
lhbti+ groepen, versterken Debbie en Mieke het ge-
sprek rondom lhbti+ zijn.

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Debbie: Sinds 2018 ben ik voorzitter van COC Lei-
den. Voor deze functie was ik ook al vrijwilliger bij 
het COC. Zo gaf ik voorlichting op scholen rondom 
seksuele- en genderdiversiteit. Van oorsprong kom ik 
uit de HR en heb ik jarenlang bij en voor de gemeente 
Leiden gewerkt. Hierdoor heb ik een netwerk opge-
bouwd dat ik nu in kan zetten voor COC Leiden, dat 
ca. 250 leden en tientallen vrijwilligers telt. We zorgen 
ervoor dat er ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden 
voor lhbti+ personen in Leiden en omstreken. Daar-
naast proberen we de gemeente en andere instan-
ties te adviseren als het aankomt op lhbti+ beleid. 
Als voorzitter onderhoud ik ook de relaties met ex-
terne partijen en de media. Persoonlijk zet ik me ook 
in voor lhbti+ emancipatie door open te blijven staan 
voor gesprekken met anderen over lhbti+ rechten en 
discriminatie. En door zichtbaar te zijn als lesbische 
vrouw van kleur hoop ik ook iets bij te dragen wat 
betreft representatie. 

Mieke: In 2018 heb ik opgeroepen om van Vlaar-
dingen een Regenboogstad te maken; met succes! 
Ik ben zelf werkzaam voor de politiek als raadsadvi-
seur bij de gemeente Schiedam, en voorheen heb ik 
dat een tijd voor de gemeente Vlaardingen gedaan. 
In eerste instantie ben ik me vanuit mijn achtergrond 
bij stichting Amnesty International Nederland gaan 
inzetten voor mensenrechten. Zo geef ik namens 
Amnesty ook gastlessen over lhbti+ rechten. Ik ben 
een hetero vrouw en moeder in een regenbooggezin, 
want twee van mijn kinderen behoren tot de lhbti+ 
gemeenschap. Onder andere daardoor ben ik enorm 
gemotiveerd om deze wereld een stuk beter te ma-
ken voor al onze kinderen. Zo heb ik een werkgroep 
opgericht voor lhbti+ personen in Vlaardingen die on-
derdeel is geworden van COC Rotterdam. In Vlaar-
dingen probeer ik onder andere de ontmoetingen 
te faciliteren tussen kwetsbare lhbti+ personen, dus 
mensen die hier net heen zijn verhuisd zoals bijvoor-
beeld mensen met een vluchtelingenachtergrond, en 

lhbti+ personen die al in Vlaardingen wonen. Maar ik 
zoek ook de samenwerking met sportverenigingen, 
winkeliers en de geloofsgemeenschappen.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR 
DE LHBTI+ GEMEENSCHAP IN ZUID-HOLLAND?

Mieke: In Zuid-Holland behoort een groot aantal ge-
meenten tot de zogenaamde Biblebelt. Ook Vlaardin-
gen is een religieuze plaats. Dit brengt uitdagingen 
met zich mee. Ondanks de knelpunten die er zijn, zet 
ik heel erg in op samenkomst en inclusie. Ik probeer 
dus ook de geloofsgemeenschappen en stichting 
Wijde Kerk – een initiatief van een groep lhbti+ chris-
tenen – te betrekken bij wat ik voor de lhbti+ gemeen-
schap doe. Daar hoort ook bij dat je in gesprek gaat 
met conservatieve SGP-stemmers– ik probeer écht 
iedereen mee te krijgen. Wat mij betreft moet er snel 
meer aandacht komen voor dak- en thuisloze lhbti+ 
jongeren die door hun geloofsgemeenschap, van is-
lamitische tot christelijke gemeenschappen, worden 
verstoten en uit huis worden gezet. De slachtoffers 
vormen een enorm kwetsbare groep en het is belang-
rijk om hen te helpen om bijvoorbeeld woonruimte te 
vinden, zodat ze bijvoorbeeld hun studie kunnen af-
maken en hun leven kunnen opbouwen. 

Debbie: Tijdens de laatste verkiezingen heeft de 
gemeente Leiden het Regenboog Stembusakkoord 
getekend en op hoofdlijnen beloofd zich in te zet-
ten voor de lokale lhbti+ gemeenschap. Toch blijkt 
de realiteit weerbarstig; gemeenten zeggen vaker 
dat ze het lhbti+ beleid onderschrijven, maar weten 
vaak niet hoe ze er concreet mee aan de slag kunnen. 
Even gechargeerd, maar gemeenten hebben vaak 
zo’n houding van: Zolang het goed gaat, gaat het 
goed. Vaak wordt er pas ingegrepen wanneer er al 
problemen zijn. Er spelen inderdaad uitdagingen voor 
religieuze gemeenschappen in Zuid-Holland, maar ik 
zie ook vooruitgang. In de gemeente Katwijk, wat een 
streng christelijke gemeente is, is een actieve lhbti+ 
jongerengroep bezig om bijeenkomsten te organise-
ren voor lhbti+ jongeren. Ze doen het zoals ze dat zelf 
zeggen op hun eigen manier, op z’n Katwijks, door 
samen te werken met hun eigen gemeenschap in het 
dorp. En de gemeente faciliteert hen ook goed. Een 
andere uitdaging is om biculturele lhbti+ personen te 
bereiken en die te ondersteunen. Ik probeer daarom 
als lebische vrouw van kleur zichtbaar te zijn en me 
daarvoor in te zetten. Sommige gemarginaliseerde 
groepen binnen de lhbti+ gemeenschap zien organi-
saties als het COC echter als ‘de gevestigde orde’ 

‘Ondanks de knelpunten die er zijn in religi-
euze plaatsen, zet ik heel erg in op samen-
komst en inclusie.’

‘IN ZUID-HOLLAND MAG 
JE JEZELF ZIJN, MAAR WIL 
NIET IEDEREEN HET ZIEN’

Mieke Gaxiola-PetersDebbie Helaha

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
ZUID-HOLLAND

Foto: Petra van Velzen Foto: Robin Gaxiola
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en denken dat het heulen met de vijand is als je toe-
nadering zoekt tot deze organisatie. Ik krijg dan ook 
regelmatig kritiek van bijvoorbeeld andere personen 
van kleur dat ik bij het ‘witte COC’ zit. Dat is lastig, 
maar ik probeer de verbinding op te blijven zoeken 
en mensen bij elkaar te brengen, we moeten het sa-
men doen. Daarnaast moeten we de lhbti+ senioren 
niet vergeten. Als COC Leiden werken we samen met 
het landelijke project Later om lhbti+ thema’s be-
spreekbaar te maken in verzorgingstehuizen en meer 
voorlichting te geven aan zorgprofessionals. In 2023 
volgt een groot symposium dat al een keer in de regio 
Drenthe is gehouden.

tijd zie ik dat de meeste jongeren lhbti+ rechten wel 
een vanzelfsprekendheid vinden. Dus er is hoop.

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE?

Debbie: Ik ben in Amsterdam geboren maar in Leiden 
opgegroeid. Toen ik eenmaal uit de kast was ging ik 
naar het COC om gelijkgestemden te vinden, dat was 
in mijn tijd de plek waar je moest zijn. Zelf heb ik nooit 
het gevoel gehad dat ik niet mezelf mocht zijn, en ik 
had zelf ook geen moeite met mijn homoseksualiteit. 

Al herken ik wel wat Mieke eerder zei: iedereen mag 
zichzelf zijn, maar als iemand zich niet gedraagt of 
eruit ziet als wat er binnen de heersende norm wordt 
verwacht, dan volgt al snel commentaar. Dat heeft mij 
nooit tegengehouden om mezelf te zijn. Het heeft me 
juist gemotiveerd om me persoonlijk in te zetten voor 
lhbti+ rechten, juist omdat ik weet hoe belangrijk het 
is. 

Mieke: Ik ben dus zelf een hetero vrouw, maar door 
mijn kinderen en mijn werk ben ik goed op de hoogte 
van het lhbti+ klimaat in de provincie. Toen mijn zoon 
uit de kast kwam als trans werd daar eigenlijk van-
uit de directe omgeving fantastisch op gereageerd, 
en ook op school werd het goed ontvangen en ge-
accepteerd. De meeste mensen waren via de media 
geïnformeerd over het onderwerp en begrepen het 
daardoor tot op zekere hoogte ook. Daar ben ik als 
moeder natuurlijk erg blij mee. Tegelijkertijd begrijpt 
nog niet iedereen precies hoe je met kinderen uit de 
lhbti+ gemeenschap moet omgaan en is het klimaat 
op scholen nog niet altijd veilig, dus er is nog wel 
werk aan de winkel. 

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIA-
TIEVEN IN ZUID-HOLLAND DIE JE GRAAG ZOU 
WILLEN BENOEMEN. EN WAAR ANDERE PRO-
VINCIES MISSCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Debbie: Sinds eind vorig jaar doen zowel de gemeen-
te Leiden als het COC Leiden in het kader Alliantie 
Gelijkspelen mee aan een project dat meer accepta-

Mieke: Vaak hoor ik van mensen: iedereen mag zich-
zelf zijn zolang het maar niet ‘opgedrongen’ wordt. 
Daarmee bedoelen ze: ik wil het niet zien. Maar ik 
vind dat iedereen honderd procent zichzelf moet kun-
nen zijn, daar hoeven ze geen toestemming voor te 
vragen. In Vlaardingen is heel zichtbaar zijn nog een 
stapje te ver. Een man hoeft hier bijvoorbeeld niet in 
rokje over straat te lopen of met een andere man te 
zoenen in het openbaar. Dat wordt door de meesten 
schokkend en provocerend gevonden. Aan de ene 
kant zie ik steeds meer acceptatie in de samenleving 
voor lhbti+ personen, en aan de andere kant zie ik 
steeds meer verharding en agressie richting de lhb-
ti+ gemeenschap. Mensen roepen nu vaker dat lhbti+ 
een ‘ideologie’ is die wordt opgedrongen en dat ‘het 
er steeds meer worden’. Ook leuzen als ‘een man 
mag geen man meer zijn’ komen steeds vaker voor-
bij. De mentaliteit van je mag er zijn zolang ik je maar 
niet zie, is geen oprechte acceptatie. 

Debbie: Die tendens en de verharding in de samen-
leving herken ik ook. Ik ben me er erg bewust van 
dat ik in een ‘bubbel’ zit, ik trek voornamelijk op met 
mensen op die hetzelfde denken als ik. Als ik dan bij 
organisaties ben om bijvoorbeeld voorlichting of een 
training over diversiteit en inclusie te geven, word 
ik geconfronteerd met dat het feit dat het helemaal 
niet zo vanzelfsprekend is om kennis te hebben van 
seksuele- en genderdiversiteit. Laatst was ik bij een 
bijeenkomst met mensen die verbonden zijn aan de 
sport. Een jonge vader riep dat hij ‘al die dragshows 
op prime-time tv maar propaganda vond’. Tegelijker-

‘De mentaliteit van je mag er zijn zolang ik je 
maar niet zie, is geen oprechte acceptatie.’

‘Ik ben voorstander van initiatieven waar 
de lhbti+ gemeenschap concreet iets aan 
heeft.’
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tie voor lhbti+ personen in de sportwereld probeert 
te genereren. Voornamelijk in de voetbalwereld is het 
nog altijd lastig om voor je homoseksualiteit uit te ko-
men en horen we nog regelmatig homofobe spreek-
koren als ‘alle Duitsers zijn homo’. Dit project wordt 
geleid door de John Blankenstein Foundation, een 
stichting die zich inzet voor de sociale acceptatie van 
lhbti+ personen in de sportwereld. Voor dit project 
werken we samen met ervaringsdeskundigen uit de 
sportwereld zelf. Het loopt soms nog wat moeizaam, 
omdat niet elke sportvereniging iets wil doen of het 
belang van het project begrijpt. Maar mettertijd groeit 
het besef wel degelijk en komt er verandering. 

Mieke: Wanneer ik gastlessen gaf kreeg ik vaak van 
anderen terug dat het lastig is om informatie over 
lhbti+ beleid te vinden. Hierdoor kwam ik samen met 
anderen op het idee om een website te beginnen, na-
melijk Vlaardingen Regenboogstad, om een overzicht 
te maken van lhbti+ organisaties die er in de regio zijn. 
Ook hebben we op de site een statement geplaatst 
namens de gemeente Vlaardingen waarin wordt on-
derschreven dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn 
ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. Ik 
snap dat er snel wordt gedacht aan een regenboog-
pad, maar eigenlijk is zo’n website veel meer waard. 
Ik ben voorstander van initiatieven waar de lhbti+ ge-
meenschap concreet iets aan heeft. Wat mij opvalt 
is dat veel subsidiegelden automatisch naar geijkte 
subsidiepartners gaan, terwijl het beter zou zijn om te 
kijken waar in elke specifieke stad behoefte aan is, en 
wat de gemeenschap zelf wil. Ik denk dat we kritisch 
moeten blijven op hoe provincies regenbooggelden 
besteden en of de initiatieven het beoogde resultaat 
behalen. Samenwerking vind ik heel belangrijk. In 
mijn regio zitten we met meerdere lhbti+ organisaties 
in een Whatsapp-groep waar we informatie over en 
weer delen en samen proberen op te trekken. Dat is 
iets wat elke provincie zou moeten doen.

WAAR HOPEN JULLIE DAT ZUID-HOLLAND OVER 
TIEN JAAR STAAT ALS HET OM LHBTI+ EMANCI-
PATIE GAAT?

Debbie: Dat de doelstellingen rondom lhbti+ beleid 
concreet worden gemaakt. Veel gemeenten hangen 
een regenboogvlag uit, maar dat is niet genoeg. Ik 
vind het belangrijk dat werkgevers en overheidsorga-
nisaties daad bij woord voegen en concrete resulta-
ten gaan boeken. Dan heb ik het over bijvoorbeeld 
het regelen van transitieverlof, verlof voor ouders van 
gelijk geslacht wanneer ze een kind adopteren en een 
hoop andere zaken die nog altijd niet geregeld zijn 
voor lhbti+ personen. Ik hoop dat we over tien jaar 
nog steeds regenbooggelden blijven krijgen, want we 
zullen door moeten met onze strijd voor lhbti+ rech-
ten. 

Mieke: Als ik echt mag hopen en dromen dan hoop 
ik dat het op een dag ‘gewoon normaal’ is! Ik denk 
alleen niet dat we daar over tien jaar al zijn. Hopelijk 
is elke gemeente in Zuid-Holland over tien jaar wel 
een Regenbooggemeente, dat moet toch wel lukken. 
En nog iets: hopelijk is ‘homo’ niet meer het meest 
gebruikte scheldwoord in de sport. 
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Gemeenschappen binnen de lhbti+ gemeenschap, 
zoals lhbti+ vluchtelingen en -ouderen, hebben extra 
aandacht en ondersteuning nodig. In een dunbevolk-
te provincie als Groningen gaat dit soms moeilijker: 
er zijn minder lhbti+ initiatieven en personen die dit 
kunnen dragen. De inzet van personen als Larry van 
Dever (43) en Marjet Bos (70) is daarom van groot be-
lang. Hoe helpen zij lhbti+ vluchtelingen en -ouderen 
in provincie Groningen?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Marjet: Ik heb de helft van mijn werkzaam leven als 
beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid doorge-
bracht, en de andere helft als humanistisch geeste-
lijk verzorger in de ouderenzorg. Daarnaast heb ik 
veel voor COC Haaglanden gedaan, toen ik daar nog 
woonde en werkte. In de ruim twintig jaar dat ik als 
geestelijk verzorger in de ouderenzorg heb gewerkt, 
ben ik in mijn werk nooit een openlijk lhbti+ oude-
re tegengekomen. Lhbti+ ouderen vinden het vaak 
moeilijk om open te zijn over seksualiteit en/of gen-
deridentiteit, omdat er sprake is van een grote afhan-
kelijkheidspositie. Ze hebben in hun jeugdjaren vaak 
nare dingen meegemaakt en er langer over gedaan 
om uit de kast te komen, als ze dat überhaupt zijn. 
Ik vind het belangrijk dat lhbti+ ouderen óók in hun 
laatste levensfase zichzelf kunnen zijn. Ik heb me 
daarom bij Roze 50+ aangemeld als ambassadeur in 
Groningen. Omdat er niks voor lhbti+ ouderen in het 
oosten van Groningen werd georganiseerd, ben ik in 
2016 Regenboog Oldambt – voorheen Roze 50plus 
Oldambt – gestart. Daarna ben ik naar de gemeen-
te gestapt om te vragen of ze ervoor open stonden 
om ons te steunen, en ze reageerden gelukkig heel 
positief. In tegenstelling tot de gemeente, kwam ik 
met mijn verhaal over lhbti+ vriendelijke ouderenzorg 
moeilijk binnen bij die Groningse zorginstellingen. 
Gelukkig gaat dat nu beter. 

Larry: Ik ben coördinator van COC Groningen-Dren-
the werkgroep Asiel voor vluchtelingen en asielzoe-
kers. Met onze werkgroep Asiel proberen we mi-
granten uit het sociale isolement te halen en ze te 
introduceren in de Nederlandse samenleving door 
bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Op die 
manier maken ze ook kennis met andere lhbti+ per-
sonen in Nederland. Daarnaast verwijzen we lhbti+ 
migranten door naar de juiste personen en instanties 
voor psychologische, materiële en medische hulp. 
Bij ons komen bijvoorbeeld ook mensen die een ver-

blijfsstatus hebben gekregen maar niet weten hoe 
ze onderdeel kunnen worden van de samenleving. Ik 
heb zelf een vluchtelingenachtergrond en ben omwil-
le van mijn seksualiteit vanuit het Caribisch gebied 
naar Nederland gevlucht. Vandaar dat ik ook een 
enorme motivatie voel om me in te zetten voor deze 
doelgroep– ik weet zelf als geen ander hoe het is om 
hier als nieuweling te komen. Wat ik regelmatig zie is 
dat veel lhbti+ vluchtelingen niet goed geholpen kun-
nen worden door organisaties als het COA (Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers) en IND (Immigratie en 
naturalisatie), omdat deze organisaties niet de spe-
cifieke aandacht en ondersteuning kunnen geven die 
lhbti+ personen nodig hebben.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR 
DE LHBTI+ GEMEENSCHAP IN DE PROVINCIE 
GRONINGEN? 

Marjet: Ik woon in de Oostwolderpolder, tussen 
Winschoten en Delfzijl. Ik ben geboren en getogen 
in Veendam; ik ben dus uit het veen van Groningen 
getrokken. 45 jaar geleden ben ik voor brood op de 
plank naar de Randstad verhuisd, al wilde ik hier ei-
genlijk nooit weg. In de tijd dat ik in Den Haag woon-
de en werkte, was Den Haag de eerste stad die een 
actief lhbti+ beleid had. Dat was toen heel vooruit-
strevend. Toen ik 25 jaar later naar het Groninger-
land terugkeerde, was hier helemaal niets wat betreft 
lhbti+ beleid. Dat vond ik absurd. De stad Gronin-
gen was weliswaar een Regenbooggemeente, maar 
er werd verder niet veel gedaan op dat gebied. Het 
voornaamste probleem in Groningen is dat er in ver-
houding met de oppervlakte van de provincie maar 
weinig mensen wonen. En omdat het dus dunbevolkt 
is, zijn er ook minder lhbti+ initiatieven en personen 
die dit kunnen dragen en organiseren. De afgelopen 
twee jaren houd ik me binnen Regenboog Oldambt 
voornamelijk bezig met de oudere doelgroep en het 
project dat ik heb bedacht om lhbti+ vriendelijkheid 
binnen zorginstellingen te bevorderen. Zorginstellin-
gen weten nog niet altijd hoe ze iedereen welkom 
kunnen heten. Elke zorginstelling moet uitstralen dat 
iedereen, ongeacht seksualiteit, genderidentiteit of 
wat dan ook, welkom is. Hang een regenboogvlag op 
en zet het op je website. Soms zijn er oude homosek-
suele mannen die mij vragen waar ik me zo druk om 
maak. Maar ik vind dat men zichzelf niet als maatstaf 
moet nemen; niet iedereen heeft het zo goed getrof-
fen met zichzelf en de eigen omgeving. 

‘Elke zorginstelling moet uitstralen dat ie-
dereen welkom is. Hang een regenboogvlag 
op en zet het op je website.’

‘WE ZINGEN IN HET 
GRONINGS OVER JEZELF 

KUNNEN ZIJN’

Marjet BosLarry van Dever

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
GRONINGEN
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Larry: Groningen is niet de meest bruisende plek om 
terecht te komen, waardoor het voor lhbti+ migranten 
makkelijk is om in een sociaal isolement te raken. Al 
helemaal als je nog geen leven hebt opgebouwd met 
bijvoorbeeld studie of werk. Daarnaast is het voor 
lhbti+ vluchtelingen die buiten de stad Groningen 
zijn geplaatst lastig om de reis naar de stad te be-
kostigen, omdat het openbaar vervoer best wat kost. 
Wij proberen als werkgroep Asiel wel te helpen in de 
kosten. Maar integreren gaat moeilijker als je je niet 
makkelijk kan verplaatsen in de provincie. En je komt 
dan ook minder snel in aanraking met de Nederland-
se taal en cultuur. Bovendien merk ik dat veel lhbti+ 
vluchtelingen het gewend zijn om zichzelf te verstop-
pen, omdat de veiligheid voor lhbti+ personen in veel 
landen helaas niet vanzelfsprekend is. Het kost altijd 
tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving. Ik be-
nadruk daarom altijd hoe belangrijk het is om de taal 
te leren om mee te doen in de samenleving.

ouder publiek. Bovendien durfde ik in het begin nog 
niet openlijk gay te zijn in Groningen, ook omdat ik 
het gewend was om het voor me te houden. In het 
land waar ik voorheen woonde vertelde je niet snel 
aan anderen dat je gay was. Nu is dat wel anders. 
Na een jaar ging ik aan de slag als vrijwilliger bij een 
voetbalclub, en daar vertelde ik meteen dat ik homo 
ben. Zij reageerden heel positief en zeiden dat lhb-
ti+ fobie niet getolereerd werd op de club. Dat was 
heel fijn. Nu heb ik na een aantal jaar in Groningen 
een fijne vriendenkring op kunnen bouwen. Maar het 
blijft een uitdaging voor veel lhbti+ vluchtelingen om 
te integreren in de samenleving en er is weinig na-
zorg voor deze groep. Een verblijfsstatus zou niet het 
einddoel moeten zijn maar een startpunt. Er zijn veel 
gemiste kansen. In Groningen zijn er een hoop vaca-
tures die niet gevuld zijn, maar personen die de taal 
nog niet honderd procent machtig zijn worden vaak 
niet aangenomen. Ik denk dat het een win-winsituatie 
is als we (lhbti+) vluchtelingen wél aannemen. Uitein-
delijk leer je een taal en cultuur niet uit een boek-
je, maar door mee te doen. Tegelijkertijd maakt de 
Nederlandse samenleving dan ook kennis met deze 
groep, waardoor lhbti+ vluchtelingen ook een gezicht 
krijgen. Uiteindelijk moet de integratie vanuit twee 
kanten komen. Veel beleid wordt gemaakt door men-
sen die ver van de praktijk afstaan. Instanties als het 
COA en de IND moeten zich meer verdiepen in wat 
lhbti+ personen nodig hebben.

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE?

Marjet: Vroeger was ik niet heel open over mijn sek-
sualiteit. Ik deelde niet zomaar met anderen dat ik 
op vrouwen val. Enerzijds omdat het mensen niet al-
tijd iets aangaat, en anderzijds omdat ik bang was 
voor vooroordelen. Iedere keer wanneer mij gevraagd 
werd of ik een man of vriend had, maakte ik de afwe-
ging of het op dat moment en tegen de persoon in 
kwestie de moeite waard was om te vertellen dat ik 
op vrouwen val. De angst zat voornamelijk in mezelf, 
ik was bang om veroordeeld te worden om wie ik ben 
en dat risico wilde ik niet nemen. Ik weet ook hoe die 
angst zich heeft ontwikkeld. Als klein meisje werd al 
benadrukt dat ik ‘niet normaal’ was. Zo herinner ik me 
dat ik op mijn achtste bezoek kreeg van tante Toos 
en tante Tiny, die mij vroegen of ik al een vriendje 
had. Toen ik reageerde dat ik meisjes leuker vond dan 
jongens, zeiden zij dat dit ‘later wel anders zou wor-
den’ en voelde ik dat mijn gevoel dus niet gewenst 
was. Ik voelde me in Groningen waar ik opgroeide 
ook lange tijd ‘de enige’ en dit is het verhaal van ve-
len van ons in de lhbti+ gemeenschap. Er was geen 
enkele zichtbaarheid van de lhbti+ gemeenschap en 
rolmodellen waren er amper of niet. Toen ik in Gronin-
gen ging studeren raakte ik bevriend met een jongen 
die homo is. Toen ik samen met hem naar de gay-

kroeg ging kwam ik pas in aanraking met de lhbti+ 
gemeenschap. Achteraf begrijp ik: de angst zit in eer-
ste instantie in onszelf. Toen ik na 25 jaar Den Haag 
weer in Groningen kwam wonen, was ik nog steeds 
angstig. Mijn vrienden en familieleden wisten wel dat 
ik op vrouwen val, maar niet iedereen hier wist het. 
Maar toen ik eenmaal een vriendin kreeg en met haar 
ging samenwonen veranderde dat– toen werd het in 
één klap duidelijk voor iedereen. Gelukkig heb ik in al 
die jaren dat wij hier samenwonen niets vervelends 
meegemaakt omdat we lesbisch zijn. Nu boeit het me 
allemaal ook niet meer, ik ben gewoon mezelf. 

Larry: Ik woonde in het begin in Delfzijl en verhuisde 
daarna naar een dorp in de buurt van Groningen stad. 
Ik kwam toen al vrij snel bij COC Groningen-Drenthe 
terecht, waar ik vrijwilliger werd. Er waren niet veel 
lhbti+ ontmoetingsplekken. Ik ging eens naar een 
gaykroeg in Groningen, maar er was voornamelijk 

‘Ik voelde me in Groningen waar ik opgroei-
de ook lange tijd ‘de enige’ en dit is het ver-
haal van velen van ons in de lhbti+ gemeen-
schap.’
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ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN GRONINGEN DIE JE GRAAG ZOU WILLEN BE-
NOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVINCIES MIS-
SCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Marjet: Samen met de Groningse streekzaalzanger 
Klaas Spekken ben ik een programma begonnen om 
op een laagdrempelig manier aandacht te vragen 
voor lhbti+ ouderen en de noodzaak voor lhbti+ vrien-
delijke zorg. Dit liedjes- en verhalenprogramma heet 
‘Alles goed, iedereen zichzelf’ of in het Gronings ‘Aal 
Goud? Elk en ain zichzulf?!’ Met herkenbare liedjes, 
deels in het Gronings, treden wij op voor de oude-
ren, medewerkers en vrijwilligers in zorgcentra. Het 
doel is om op een laagdrempelige manier te laten zien 
dat lhbti+ ouderen bestaan. Het is een ijsbreker om 
het over lhbti+ onderwerpen te kunnen hebben. Ie-
dereen kan tijdens zo’n ‘voorstelling’ iets zeggen, ik 
loop met een microfoon door de zaal en dan komen 
er soms hele ontroerende bekentenissen. Zo vertel-
de een man over zijn homoseksuele kleinzoon, waar 
hij nooit met medebewoners over durfde te praten. 
Een enkele keer is er iemand die uit de kast komt. Zo 
vertelde een man dat hij voordat zijn vrouw overleed, 
had bekend dat hij homoseksueel was. Hij kreeg toen 
een applaus van zijn medebewoners. Het is van be-
lang dat lhbti+ ouderen over hun seksualiteit of gen-
deridentiteit kunnen praten. Want anders kan je bij-
voorbeeld niet openlijk rouwen om je partner, terwijl je 
hetero medebewoners dat wél openlijk doen en ver-
halen delen. Je moet op een waardige manier je leven 
kunnen afsluiten. Ik voel me soms wel een eenling in 
deze strijd. Het zou dus mooi zijn als zorginstellingen 
zelf ook actiever aan de slag gaan met lhbti+ beleid. 
Gelukkig zijn er ook zorginstellingen, die ondanks 
dat ze geen subsidie krijgen voor lhbti+ emancipatie, 
bereid zijn om het programma dat ik aanbied uit ei-

gen zak te betalen omdat ze het zo belangrijk vinden. 
Dat motiveert me om door te gaan met wat ik doe. 
Een ander mooi initiatief is van collega Roze 50+ am-
bassadeur Gerard Robben. Hij heeft in de gemeente 
Het Hogeland een Chosen Family opgezet. Dit is de 
eerste ‘gekozen familie’ van Nederland. Het is een 
succesvol project dat gemakkelijk elders kan worden 
vormgegeven. 

Larry: De GGD heeft veel met ons samengewerkt op 
medisch vlak, dat is enorm belangrijk en hun hou-
ding is te prijzen. Zo kwamen medewerkers van de 
GGD bijvoorbeeld langs om hepatitis B vaccinaties te 
geven, te testen op hiv, en de hiv-preventiepil PrEP 
aan te bieden. Veel lhbti+ vluchtelingen hebben deze 
medische kansen niet gehad in de landen waar ze 
vandaan komen. Door onze samenwerking met de 
GGD kan deze groep nu bereikt worden en gebruik 
maken van medische voorzieningen voor lhbti+ per-
sonen. Daarnaast komt de GGD elke maand langs op 
de werkgroep om seksuele voorlichting te geven en 
SOA-testen aan te bieden. 

WAAR HOPEN JULLIE DAT DE PROVINCIE GRO-
NINGEN OVER TIEN JAAR STAAT ALS HET OM 
LHBTI+ EMANCIPATIE GAAT? 

Marjet: Dat men bewust is van het feit dat er ook 
lhbti+ personen in zorginstellingen wonen. Hopelijk 
redden we dat in tien jaar. Dat zou echt fantastisch 
zijn, want dan hoeft niemand meer bang te zijn om in 
een zorginstelling terecht te komen waar je niet jezelf 
kunt zijn. 

Larry: Ik hoop dat er over tien jaar bewuster wordt 
nagedacht over hoe we lhbti+ vluchtelingen daad-
werkelijk een plek geven in de samenleving.
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Er is een groot verschil tussen de grotere steden in 
provincie Utrecht en de kleinere dorpen als het gaat 
om de veiligheid en acceptatie van lhbti+ personen, 
ervaren Saph Metekohy (39) en Robin Palma (22). Di-
recte vormen van lhbti+ discriminatie, lhbti+ gerela-
teerd geweld en scheiding tussen lhbti+ zijn en religie 
zijn bijvoorbeeld niet onbekend in de kleinere dorpen. 
Toch voelen Saph en Robin zich ondersteund. Ho-
recaondernemers, exposities en wethouders werken 
samen met hen aan betere lhbti+ emanicaptie in de 
provincie. Hoe zetten zij hun gebundelde krachten in?

HOE ZETTEN JULLIE JE VOOR LHBTI+ EMANCIPA-
TIE IN? 

Saph: Ik ben mede-initiatiefnemer van Coming Out 
Woerden, een lokale lhbti+ belangenorganisatie voor 
de bewoners van Woerden, waar ik zelf ook woon. 
We opereren als organisatie onder de vlag van COC 
Midden-Nederland. Wij organiseren onder andere 
de jaarlijkse Woerdense Regenboogweek en andere 
activiteiten voor de lhbti+ gemeenschap. Door de ja-
ren heen zijn we als organisatie ook steeds meer het 
aanspreekpunt geworden voor lhbti+ personen die 
in Woerden wonen. We bouwen dus beetje bij beetje 
een gemeenschap op hier. Samen sta je sterk. 

Robin: Ik woon in Veenendaal, waar ik ook als scha-
duwraadslid in de gemeenteraad zit. Ik heb het thema 
‘inclusie’ in mijn portefeuille. De afgelopen verkiezin-
gen heb ik me er hard voor gemaakt dat de Gemeen-
te Veenendaal aan de slag zou gaan met inclusie 
en diversiteit. En dat is gelukt; we hebben nu ook 
een wethouder die ‘inclusie’ in de portefeuille heeft. 
Naast mijn werkzaamheden als schaduwraadslid or-
ganiseer ik samen met een aantal andere vrijwilligers 
het COC-café in Veenendaal, een avond die totaal in 
het teken staat van ‘jezelf zijn’ en de lhbti+ gemeen-
schap. Iedereen is hier welkom, dus ook mensen van 
buiten onze gemeenschap die ons een warm hart toe 
dragen of meer willen leren mogen uiteraard langs-
komen. We zijn in gesprek met het COC om het vast 
onder hun vleugel onder te brengen. De bijeenkom-
sten zijn een groot succes, er komen nu circa vijftig 
tot zestig personen op de avonden van COC-café af. 
We hopen op deze manier een levendige lhbti+ ge-
meenschap te creëren in Veenendaal, want zo leer je 
elkaar toch kennen. En door samen op te trekken kan 
je makkelijker dingen voor elkaar krijgen.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR 
DE LHBTI+ GEMEENSCHAP IN DE PROVINCIE 
UTRECHT? 

Saph: Uit ervaring weet ik dat er een groot verschil 
is tussen de grotere steden als Utrecht en de klei-
nere dorpen in de provincie. In de stad loop je als 
lhbti+ persoon ook wel af en toe tegen moeilijkheden 
aan, maar je kunt er makkelijker anoniem zijn en meer 
lhbti+ personen en initiatieven vinden. In Woerden is 
het moeilijker om dingen te organiseren, omdat er 
niet altijd voldoende mensen zijn om de initiatieven 
te dragen. Gelukkig zijn we met een fijn groepje men-
sen dat zich in wil zetten, maar het blijft lastig om 
nieuwe vrijwilligers te vinden. Mensen die onder onze 
doelgroep vallen, lhbti+ personen uit Woerden, vin-
den het soms ook te eng om naar onze activiteiten 
te komen en actief mee te doen. Zij gaan dan liever 
naar de grotere steden als Utrecht of Rotterdam voor 
lhbti+ activiteiten. Toen we een regenboogzebrapad 
in Woerden kregen, reageerden veel bewoners met 
‘doe normaal, dan doe je al gek genoeg’. En een paar 
dagen later was het pad met teer beklad. En meerde-
re keren zijn er regenboogvlaggen gejat. Dit laat wel 
zien dat wat we hier met Coming Out Woerden doen 
broodnodig en urgent is. Zelf zou ik hier niet zo snel 
hand in hand over straat lopen met mijn vriendin. Ik 
ben sowieso niet van de publieke affectie, maar als 
lesbienne denk ik wel twee keer na. Dat is wrang en 
zou niet zo moeten zijn.

Robin: Ik herken een hoop dingen die Saph over 
Woerden zegt. Ons regenboogzebrapad in Veenen-
daal is ook al een paar keer beklad, en toen we het 
met een groepje vrijwilligers gingen schoonmaken 
werden we agressief bejegend, uitgescholden en be-
spuugd. Ik ken een aantal lhbti+ personen die niet 
meer in het centrum durven komen omdat ze bang 
zijn voor geweld omwille van wie ze zijn. En dan ken 
ik ook nog twee lhbti+ jongeren die niet uit de kast 
durven komen omdat hun kerkgemeenschap homo-
seksualiteit openlijk afkeurt. De problematiek rondom 
lhbti+ discriminatie is hier in Veenendaal en omstre-
ken dus vrij direct van aard. In de steden Utrecht, 
Amersfoort en Nieuwegein kan je veel makkelijker 
jezelf zijn dan hier; dat zijn toch wel progressieve bol-
werken in tegenstelling tot hier. In Veenendaal leven 
mensen nog vrij erg in hun eigen ‘zuil’. Mensen gaan 
dan bijvoorbeeld naar een katholieke school, bren-

‘Mensen die onder onze doelgroep vallen, 
lhbti+ personen uit Woerden, vinden het 
soms ook te eng om naar onze activiteiten 
te komen en actief mee te doen.’

‘NOG LANG NIET ELKE 
LHBTI+ PERSOON LEIDT 

EEN ONBEKOMMERD 
LEVEN IN DE PROVINCIE 

UTRECHT’

Robin PalmaSaph

JEZELF ZIJN IN PROVINCIE 
UTRECHT
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gen hun kinderen naar een katholieke dagopvang en 
lezen het reformatorisch dagblad. Door op die manier 
te leven komen mensen uiteraard ook minder in aan-
raking met mensen die anders zijn dan zij, waardoor 
denkbeelden, over bijvoorbeeld minderheidsgroe-
pen, minder snel veranderen. 

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ERVARINGEN ZIJN ALS 
HET GAAT OM JEZELF KUNNEN ZIJN IN JULLIE 
PROVINCIE? 

Saph: Ik ben opgegroeid in de stad Utrecht. Vanaf 
mijn vijftiende ben ik al uit de kast en ging ik naar 
het COC om over mijn gevoelens te leren. Mijn ou-
ders gingen er ook goed mee om en ik mocht van 
hen al vrij jong naar de soos-avonden van het COC. 
Er was in Utrecht op zich wel veel te doen voor lhbti+ 
personen, maar je moet alsnog de weg weten en de 
juiste mensen tegenkomen. Later toen ik naar Woer-
den verhuisde ging ik ook bij een kerkgemeenschap, 
waarna ik weer terug de kast inging. Ik heb als lesbi-
enne binnen christelijke kringen veel onprettige erva-
ringen opgedaan. Uiteindelijk ben ik daar toch weer 
mee gebroken, maar ik zet me nog altijd in voor lhbti+ 
christenen omdat ik dit heel belangrijk vind. Zo geef 

dingetje is om met iemand in aanraking te komen die 
gay of trans is. Mensen hebben bewust of onbewust 
toch vooroordelen. Dat ondervind ik aan den lijve. 

Robin: Ik ben geboren en getogen in Veenendaal en 
op mijn zeventiende uit de kast gekomen voor mijn 
moeder. Op de middelbare school en op mijn stu-
die ben ik er nooit echt voor uitgekomen. Mijn vader 
heeft afgelopen zomer pas in de krant gelezen dat 
ik op mannen val. Ik gaf toen een interview aan het 
AD, en ik wist niet dat het daar in stond overigens. 
Helaas ken ik niemand in Veenendaal die uit de kast 
is en nog nooit met lhbti+ gerelateerd geweld te ma-
ken heeft gehad. Dat is vrij triest. Een vriend van mij 
die in het centrum van Veenendaal woont heeft een 
regenboogvlag uithangen en die vlag is al drie keer 
gejat en zelfs in brand gestoken. Zelf heb ik ook een 
keer te maken gehad met geweld in de trein. Ik mocht 
de trein niet uit van een groepje jongen omdat ze niet 
wilden dat ik in ‘hun stad’ zou zijn, en toen ik toch 
uitstapte werd ik hardhandig terug de trein ingegooid. 
Dat is dan toch wel schrikken. Zoals je merkt is er dus 
nog veel te winnen op het terrein van lhbti+ emanci-
patie in Veenendaal. Ik vind het daarom ook belang-
rijk om me hier politiek voor in te zetten. 

ZIJN ER VOORBEELDEN VAN MOOIE INITIATIEVEN 
IN DE PROVINCIE UTRECHT DIE JE GRAAG ZOU 
WILLEN BENOEMEN. EN WAAR ANDERE PROVIN-
CIES MISSCHIEN IETS VAN KUNNEN LEREN? 

Saph: Absoluut; de Regenboogviering is een samen-
werking tussen een aantal Woerdense kerken en onze 
organisatie Coming Out Woerden. De Regenboogvie-
ring is bedoeld voor iedereen die de lhbti+ gemeen-
schap en goed hart toedraagt. Iedereen is welkom in 
de kerkdienst, dus er komen ook mensen van buiten 
de lhbti+ gemeenschap op af. Iets anders waar ik blij 
mee ben in Woerden is hoe andere instellingen en on-
dernemingen met ons samenwerken. Zoals Galerie 
Van Slagmaat, een kunstgalerie die ons vanaf dag één 
heeft gesteund met exposities, lezingen en culturele 
activiteiten. Dat is heel motiverend voor ons geweest. 
Ook ondernemers in Woerden die de regenboogvlag 
uithangen of speciaal een regenboogtaart of regen-
boogcocktail op de kaart zetten vind ik fantastisch. 
Je kunt het niet allemaal in je eentje dragen, dus die 
hulp en steun is heel fijn. Dat is juist ook de mooie 
kant van Woerden, dat we het hier samen doen. De 

ik op persoonlijke titel voorlichting over lhbti+ en re-
ligie. Het blijft een dingetje om gay te zijn in kerkge-
meenschappen. Mensen zeggen weleens dingen als: 
‘Dit is toch niet helemaal hoe God het heeft bedoeld’. 
Toen ik in Woerden kwam wonen besefte ik me ook 
dat lhbti+ acceptatie niet meer vanzelfsprekend was. 
Bovendien word ik soms geconfronteerd met imper-
tinente vragen van anderen wanneer ik vertel dat ik 
lesbisch ben. Mensen vragen dan of ik het mannetje 
of vrouwtje ben in bed of zulke flauwekul. Mijn buur-
vrouw accepteert mij, maar zegt dat ze niet weet of 
ze homoseksualiteit bij haar eigen kind zou accep-
teren. De druk van de gemeenschap waarin mensen 
zich bevinden kunnen we niet onderschatten. Ik ben 
één van de 200 mensen geweest die een aanklacht 
heeft ingediend tegen de Nashville-verklaring. Men-
sen zeggen weleens tegen me: ‘Je wordt tegenwoor-
dig doodgegooid met al die lhbti+ dingen, we kunnen 
toch allemaal gewoon onszelf zijn’. Op papier is dat 
ook zo, maar sociaal gezien is er nog veel werk aan 
de winkel. Nog lang niet elke lhbti+ persoon leidt een 
onbekommerd leven. En helaas merk ik dat het voor 
veel mensen in de provincie Utrecht nog echt wel een 

‘Mensen komen minder in aanraking met 
mensen die anders zijn dan zij, waardoor 
denkbeelden, over bijvoorbeeld minder-
heidsgroepen, minder snel veranderen.’
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gemeente Woerden hijst ook elk jaar de regenboog-
vlag met burgemeesters, raadsleden en wethouders. 
Ook dat is te prijzen, want die zichtbaarheid van onze 
gemeenschap is heel belangrijk voor de acceptatie.

Robin: Elke ondernemer wil ons graag hebben met 
de avonden die we met COC-café organiseren, dus 
dat enthousiasme bij de horecaondernemers is on-
danks het barre lhbti+ klimaat heel fijn. Momenteel 
vinden de bijeenkomsten plaats in een bar in het cen-
trum van Veenendaal. En ook hier wordt elk jaar de 

Robin: In progressieve steden als Amsterdam, 
Utrecht en Amersfoort zie je een stagnatie in de ac-
ceptatie van lhbti+ personen. Het is belangrijk dat 
die acceptatie juist blijft toenemen, want juist dat is 
het touw waar plekken als Veendendaal zich aan op 
kunnen trekken. Ik hoop dat men over tien jaar in ie-
der geval openlijk gay of trans kan zijn zonder na-
gekeken of agressief bejegend te worden. Of erger: 
lhbti+ gerelateerd geweld. Lhbti+ personen zouden 
bovendien ook niet het gesprek van de week moeten 

regenboogvlag gehesen op het stadhuis, dat is toch 
wel een belangrijk signaal naar de bewoners van de 
gemeente. Ik ben ondanks het bekladden ook blij met 
het regenboogzebrapad, omdat het toch tot naden-
ken en discussie aanzet. Zo heb ik al een aantal ge-
sprekken met mensen gevoerd naar aanleiding van 
dat regenboogzebrapad en alles wat er omheen is 
gebeurd. Dat is een kans om mensen na te laten den-
ken over wat ze zeggen over en vinden van de lhbti+ 
gemeenschap. Ik ben ook blij dat er nu een wethou-
der is die zich bezighoudt met vraagstukken rondom 
inclusie en diversiteit in Veenendaal. En het Regen-
boog Stembusakkoord is getekend door acht partijen 
in Veenendaal, dus dat stemt positief. 

WAAR HOPEN JULLIE DAT DE PROVINCIE 
UTRECHT OVER TIEN JAAR STAAT ALS HET OM 
LHBTI+ EMANCIPATIE GAAT? 

Saph: Dat mensen in de toekomst zeggen: Hè, moest 
je je daar nou echt voor inzetten? Dat ze zich niet 
kunnen indenken dat mensen omwille van hun sek-
sualiteit of genderidentiteit werden gediscrimineerd. 
Om daar te komen moeten we beter gefaciliteerd 
worden door de overheid en moet er meer subsidie-
geld vrijgemaakt worden voor lhbti+ emancipatie. 

zijn wanneer ze gewoon zichzelf zijn. Ik ben daar toch 
wel realistisch in; eerst moet de lhbti+ gemeenschap 
genormaliseerd worden en dan volgt de rest vanzelf.

‘Dat is juist ook de mooie kant van Woerden, 
dat we het hier samen doen.’
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Tot stand gekomen in samenwerking met:




