7days

4

BINNENLAND 25 mei 2018

Uit de kast komen op de
middelbare school. Eén op de
vijf scholieren denkt dat dát onmogelijk
is, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP). Voor de
zeventienjarige Pim uit Huizen is het heel
herkenbaar. Hij kwam een paar jaar geleden
uit de kast. Door Sandra van de Wiel

‘A

l op de basisschool merkte ik dat ik anders
was. Ik hield niet van voetbal en klom ook
niet op het dak van de school.’ Op de
middelbare school kreeg Pim gevoelens voor een
jongen. ‘Op dat moment wist ik helemaal niet wat
er allemaal mogelijk was. Ik dacht: dit hoort niet,
dit klopt niet en dit ben ik niet. Met dat gevoel heb
ik twee jaar lang rondgelopen. Ik was heel bang dat
iemand erachter zou komen. Toen ik in de derde
klas zat, ontdekte ik hoe het precies zat. Pas een
paar maanden later durfde ik een vriendin te
vertellen over mijn geaardheid. En daarna kwam ik
ook uit de kast voor mijn andere vrienden. De angst
die ik zolang had gehad, bleek nergens voor nodig
want de meesten reageerden heel normaal. Het was
geen big deal maar ik had er zelf zo lang mee
gelopen dat het dat voor mij wel was. Daarna heb ik
het ook aan mijn klas verteld, dat is nu drie jaar
geleden. Eén klasgenoot zei: “Fijn dat je er nu
eindelijk zelf mee komt.” Ofwel: het grootste deel
wist het allang en vond er ook niets van. En het is
ook niet om iets van te vinden. Maar ik vond het
wel een ding. Want het is wel je klas en je ziet je
klasgenoten elke dag.’

aandacht is voor jezelf kunnen zijn. Maar ik snap
het natuurlijk wel. Ik heb het zelf ook ervaren.
Er wordt vaak verwacht dat iedereen in hetzelfde
plaatje past. En ik begrijp goed dat iemand die daar
niet in past, zich heel ongemakkelijk of anders
voelt. Dat je denkt: ik kan niet uit de kast komen,
want dan val ik zo buiten de boot.’ Ondanks dat
veel scholieren denken dat het onmogelijk is om uit
de kast te komen, zijn jongeren wél positiever
over homoseksualiteit. ‘Dat komt door de
GSA’s (Gender & Sexuality Alliance: een groep
scholieren die vindt dat iedereen op school moet
kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te
hoeven schamen of te verantwoorden, red.) en de
cultuur die steeds opener wordt. Waar het dan
misgaat? Dat is volgens mij toch die menselijke
angst om buiten de groep te vallen. Het is en blijft
eng om je zo kwetsbaar op te stellen. Het is dus
vaak niet zo dat scholieren niet uit de kast kúnnen
komen, maar dat ze het niet dúrven.’

De eerste stap
Pim besloot dat wel te doen om daarmee anderen te
helpen en sloot zich aan bij het GSA dat net op zijn

‘het grootste probleem?
dat we het “anders geaard”
noemen.’
school werd opgezet. ‘Ik vond dat iemand de eerste
stap moest nemen en het goede voorbeeld moest
geven, zodat niemand zich zo alleen hoeft te voelen
zoals ik gedurende de eerste drie jaar op de
middelbare school. Niet omdat ik vond dat iedereen
het moest weten, maar ik wilde verandering. En ik
wilde laten zien: je kunt het gewoon vertellen’, zegt
Pim, die zich hier als voorzitter van het GSA nog
steeds voor inzet. ‘Het grootste probleem is dat we
het “anders geaard” noemen. Daarmee zeg je
eigenlijk: dit is niet hoe het hoort. Ik denk dat als
we daarmee stoppen, het meer geaccepteerd wordt
en dat meer scholieren uit de kast durven
komen. Daarbij komt: het is gewoon niet anders.
Dus waarom noemen we het zo? Dat iets een
minderheid is wil niet zeggen dat het anders is…’
Pim werd door zijn klasgenoten letterlijk in
een kast gestopt. Lees het hele verhaal over zijn
coming-out op Sevendays.nl/pim

KEET (15) ZIT
BIJ PIM OP SCHOOL EN
IS OOK LID VAN HET GSA
‘Ik vind dat iedereen moet
kunnen zijn wie hij of zij is.
Het is heel lang een taboe
geweest, dus ook ik snap dat er
scholieren zijn die zich niet veilig
genoeg voelen om uit de kast te komen.
Ik vind echt dat homoseksualiteit geaccepteerd
moet worden. Daarom zit ik bij het GSA, ook al
ben ik zelf hetero. Ik wil andere mensen helpen en
hun pad naar uit de kast komen zo makkelijk en
veilig mogelijk maken.’

Ze durven niet
Pim vindt het schokkend dat veel scholieren niet uit
de kast durven komen. ‘Vooral omdat er de laatste
jaren op veel middelbare scholen juist meer

‘SCHOLIEREN DURVEN
NIET UIT DE KAST TE KOMEN’
Nep-biefstuk van planten
Een biefstuk waar helemaal geen dier
in zit? Over een paar weken ligt er een
splinternieuwe soort ‘vlees’ in de
supermarkt. Het ziet eruit als biefstuk,
smaakt naar biefstuk maar is helemaal
gemaakt van planten. Door Nathalie Strijker -

de machine van tijn

Nederland krijgt een machine die
kinderen beter kan behandelen
voor hersenkanker. Dankzij de overleden
nagellakheld Tijn. De ernstig zieke
jongen, die zelf ook hersenkanker had,
haalde anderhalf jaar geleden met zijn
nagellakactie dik een miljoen euro op
voor 3FM Serious Request. Daarmee is
nu het apparaat besteld. Het kan
medicijnen via piepkleine buisjes precies naar de plekken in de hersenen
brengen die ziek zijn. De machine van Tijn komt over anderhalf jaar in het
nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht te staan.

gerstemout en kokosolie in. Afgelopen week was
de nep-biefstuk voor het eerst te koop in GrootBrittannië. Daar was het meteen een succes want
de voorraad was al snel uitverkocht. Vanaf juni is
de vega-uitvinding ook hier te koop. De makers
verwachten dat ze dit jaar meer dan een miljoen
plantenbiefstukjes gaan verkopen.

Nepvlees bestaat natuurlijk al langer maar dat is
dan meestal zogenaamd gehakt of ander vlees in
kleine stukjes. En het verschil met echt vlees proef
je nog best goed. Dat is bij deze plantenbiefstuk
anders, zegt de Nederlandse maker Vivera. De
ontwikkelaars van dat bedrijf hadden al een tijdje
geleden nepvlees uitgevonden dat er heel mooi uit
zag maar dat nog naar niks smaakte. Meer dan een
jaar hebben ze nog aan de smaak en de sappigheid
gesleuteld en pas nu zijn ze tevreden. Het recept is
geheim maar er zit onder andere soja, tarwe,
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wolf in nederland

In natuurgebieden in
Midden-Drenthe loopt sinds eind
maart een wolf rond. Als dat steeds
hetzelfde dier is, kan dat een teken zijn
dat de wolf zich echt in Nederland wil
vestigen. Om dat zeker te weten wordt
nu onderzoek gedaan.
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