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BINNENLAND 11 oktober 2019

‘UIT DE KAST KOMEN
WAS EEN OPLUCHTING’
Vandaag is het Coming-Outdag. Op deze dag wordt benadrukt dat iedereen zichzelf moet
kunnen zijn, wie je ook bent en op wie je ook valt. Justin (16, foto) kwam twee jaar geleden
uit de kast, Stella (14, niet haar echte naam) zit er nog in. Door Govrien Oldenburger
Justin (16):
‘Toen ik een jaar of veertien was kreeg ik gevoelens voor een jongen. Via een vriendin is dat toen
uitgelekt, terwijl dat echt mijn grootste angst was. Eigenlijk te idioot voor woorden dat je daar zo
bang voor kunt zijn. Die jongen moest er aan wennen, wat ik wel begrijp. Hij was een goede
vriend, nog steeds trouwens, maar niet gay. Als anderen dat zeggen vind ik het altijd raar: waarom
moet je aan iets wennen wat niets met jou te maken heeft? Mijn ouders reageerden heel goed.
Die zeiden: “Je bent wie je bent en we houden van je.” Voor mij was uit de kast komen een hele
opluchting. Nu ben ik hoofd van de GSA (Gender & Sexuality Alliance) op mijn school en Youth
Pride Ambassadeur. Met Coming-Outdag hangen we posters op in de school en we roepen iets om.
Ik denk niet dat er echt mensen uit de kast gaan komen, maar zo laat je in ieder geval zien:
je bent niet alleen op de wereld.’

Stella (14):
‘Een jaar of twee geleden vond ik ineens een
meisje leuk. Daarvoor had ik een vriendje
gehad, dat ik óók heel leuk vond. Toen wist
ik dat ik op beide kan vallen. Het voelde
normaal, maar ik was ook bang dat anderen
afstand zouden nemen. Een paar mensen
weten het nu: een vriendin was positief,
maar twee klasgenoten begonnen gauw
over iets anders toen ik het vertelde. Dat
was heel naar, vooral omdat het meisje zelf
op meisjes denkt te vallen en de jongen

openlijk panseksueel* is. Ik denk dat je
alleen in een veilige omgeving uit de kast
moet komen. Die heb ik niet in mijn klas. De
jongen die panseksueel is wordt erg gepest.
Ik zou het wel graag aan mijn ouders willen
vertellen, maar ben ook bang. Ik weet niet
hoe ze zullen reageren. Ze maken weleens
grapjes over LHBTI’ers. Maar mijn moeder
heeft ook een keer gezegd dat ze zou
moeten slikken als ik met een meisje
thuiskom, maar het wel goed zou keuren.’

*Een panseksueel kan verliefd worden op (trans)jongens, (trans)meisjes en iedereen daartussenin.
Lees meer over Stella en Justin op www.sevendays.nl/coming-outdag
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gearresteerd
voor het klimaat

Negenhonderd mensen lagen maandag arm in arm op straat
in Amsterdam om een drukke verkeersader voor het
Rijksmuseum te blokkeren. Ze demonstreerden voor meer
aandacht voor het klimaat. Dat gebeurde niet alleen in
onze hoofdstad, maar in zestig steden over de hele wereld.
Wie zit achter deze protesten? Door Janine de Wit
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