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Op het Podium staat iedere week een jongere die iets bijzonders heeft gedaan.

DEZE WEEK:

Justin Hermsen (16)

Iedereen mag zichzelf zijn, ongeacht je seksualiteit. Dat is de boodschap van Justin uit Rhenen. Afgelopen
zondag werd hij uitgeroepen tot Youth Pride-ambassadeur van Nederland. Hét boegbeeld van de jongerentak
van Pride Amsterdam. ‘Er is nog steeds te veel haat.’ Door Judie Jaspers

Y

outh Pride is de jongerentak
van Pride Amsterdam, de
organisatie die elk jaar de Pride
Week organiseert. ‘In die week
houdt Youth Pride evenementen voor
jongeren. Ik ga daar met zoveel
mogelijk mensen praten en mijn
boodschap overbrengen’, zegt Justin
die met andere jonge lhbti+’ers streed
om de titel. ‘We moesten likes halen
op Facebook en Instagram, maar dat
gaf niet de doorslag want ik had niet
de meeste. Ik denk dat ze vooral op
mijn boodschap zijn afgegaan.’

Taboe
De vierdeklasser, die zelf op zijn
vijftiende ‘uit de kast’ kwam, heeft
een duidelijk doel. ‘Meer openheid,
informatie en steun voor jongeren die
op de één of andere manier worstelen
met hun seksualiteit. Ik woon vlakbij

de Bible Belt, en je voelt hier in de
buurt dat er nog een taboe op
lhbti+’ers rust. Toen ik zelf uit de kast
kwam bijvoorbeeld, reageerde mijn
familie heel fijn en ook op school werd
ik goed begeleid. En toch miste ik iets.
Een lotgenoot ofzo, met wie ik me kon
identificeren. Want ik kreeg het gevoel
dat niemand écht begreep wat ik
voelde. Daardoor voelde ik me
eenzaam.’ Hij wist niet dat er een GSA
(Gender and Sexuality Alliance voor
jongeren) op zijn school in Veenendaal
was. Daar hoorde Justin pas later van
en hij sloot zich er meteen bij aan.
‘Ik ben nu voorzitter en probeer de
GSA meer te promoten en op de kaart
te zetten. Ik wil dat iedereen zichzelf
kan zijn op school, en dat jongeren
weten dat ze niet alleen zijn. We staan
nu met een grote stand op open dagen
van school. En we ontwikkelen

voorlichtingsprogramma’s voor de
eerste en tweede klassen.’

Uit de kast
Voorlichting is helaas nog hard nodig,
zegt Justin. ‘Kijk naar die Nashvilleverklaring, waar veel homohaat in zit.
Ook bij jongeren is er nog veel
onwetendheid. Laatst stond ik met een
interview op NOS Stories. Als je gaat
kijken naar de reacties daaronder…
Echt vreselijk. Sommige mensen
snappen niet dat het nodig is om
überhaupt een Pride te organiseren. Ze
denken dat lhbti+’ers zich aanstellen.
Terwijl er nog steeds mensen vanwege
hun geaardheid in elkaar worden
geslagen. Überhaupt is het hele
uit-de-kast moeten komen iets raars.
Een heteromeisje vertelt toch ook
niet zenuwachtig aan haar ouders dat
ze op jongens valt?’ Veel mensen

denken bij Pride aan dansende
mannen in strings, zegt Justin. ‘Voor
hen ook veel respect, maar door dat
beeld vertekent de boel wel een beetje.
De Pride is voor iedereen: homo,
hetero of wat dan ook.’

Acceptatie
De Pride is in de zomer, maar Justin
is in zijn regio al druk met zijn
ambassadeurschap. ‘Ik ben aan het
praten met de gemeente over een
klankgroep voor lhbti+’ers, omdat er
hier te weinig aandacht voor is. Veel
minder dan in de Randstad. Dat heeft
te maken met bijvoorbeeld geloofsovertuigingen waar de acceptatie toch
lastiger ligt. Die klankgroep moet een
praat- en voorlichtingsgroep worden
waarin jongeren ervaringen over hun
coming-out kunnen delen.’ Maar Justin
wil niet te hoog van de toren blazen.
‘Ik kan wel streven naar het helpen
van een heel land, maar ik ben al blij
als ik één persoon het gevoel kan
geven dat diegene er toe doet en zich
gaat uiten naar wie hij is.’
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