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‘I k kwam er op mijn veertiende 
achter dat ik op meisjes val. Ik 
twijfelde al een tijd toen een 

meisje waarmee ik sportte vertelde dat ze 
op meisjes valt. Toen dacht ik: dat is, denk 
ik, wat ik voor jou voel. Het is niks 
geworden tussen ons maar we zijn wel 
goede vriendinnen gebleven. Daarna 
schreef ik me in op het forum van Jong & 
Out om in contact te komen met andere 
jongeren die gay, transgender of bi zijn.’  

Filmpje op Facebook 
‘Mijn ouders kwamen erachter door een 
Facebookgesprek dat ik met een vriendin 
had over een meisje dat ik leuk vond. De 
berichtjes van die vriendin kwam binnen 
op de iPad en dat zagen mijn ouders. Ze 
vonden het leuk en steunden me. Op 11 
oktober hoorde ik dat het Coming Out Dag 
was. Ik was al van plan om het aan mijn 
klas te vertellen en dit leek me een mooie 
dag. Mijn docent vond het geen goed idee, 
ze was bang dat ik gepest zou worden. 
Maar ik heb het toch gedaan. Ik kreeg 

alleen maar positieve reacties. Die middag 
heb ik het meteen op Facebook en 
Instagram gezet, zodat echt íedereen het 
wist. Samen met mijn ouders heb ik een 
� lmpje gemaakt, waarin ik uit de kleding-
kast kom en zeg: ‘Nou, hier ben ik dan.’ 
Ook daar kreeg ik enorm veel positieve 
reacties op. Mensen vonden het dapper 
of durfden het zelf ook. Eigenlijk vind ik 
het onzin om uit de kast te komen. 
Hetero’s doen dat toch ook niet? Toch leek 
het me beter om te doen voordat mensen 
er zelf achter komen en er verhalen 
rondgaan. Mijn tip? Wees jezelf en maak 
het niet te groot.’  

Ben je lesbisch, homo, bi of transgender en zoek je een geschikt 
moment om uit de kast te komen? Wat dacht je van Coming Out Dag, 

op 11 oktober? Ciska (16) en Jeremy (18) deden het vorig jaar. Hoe is ze dat 
vergaan? Door Govrien Oldenburger
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‘G isteren zat ik in de metro 
achter twee kussende meisjes. 
Een groep jongens keek ernaar 

en lachte. Daarna liepen ze weg. Ik dacht: 
waar haal je het lef vandaan? Het is hun 
geluk, niet jouw leven. Zelf ben ik vorig jaar 
op Coming Out Day uit de kast gekomen, 
toen ik net op het mbo zat. Een paar dagen 
eerder had ik het aan wat goede vrienden 
en daarna aan mijn ouders verteld. Die 
reageerden heel positief en hadden het wel 
verwacht. Toen schreef ik op Facebook dat 
ik het na acht jaar mooi geweest vond en 
mezelf wilde zijn. Als ik verliefd ben, wil ik 
dat kunnen laten zien in plaats van het 
geheim te houden. Veel meiden reageerden 
van: “Oh leuk, een nieuwe shopvriend.” De 
jongens vonden het ook wel leuk, al 
maakten die af en toe grapjes dat ik me 
apart moest omkleden.’  

Spijt 
‘In groep vier kwam ik er al achter dat ik 
op jongens viel. Ik was altijd bij de meisjes 

terwijl de jongens voetbalden. Op de 
middelbare school durfde ik het nog niet 
te vertellen, al denk ik wel dat ze het 
vermoedden. Als het over meiden ging, 
bemoeide ik me er niet mee en soms 
zeiden ze dat ik niet zo moest staren als ik 
naar een jongen keek. Blijkbaar staar ik 
nogal snel.’ 

‘Soms denk ik: waar blijft de dag waarop je 
gewoon zegt “Ik ben verliefd” en dat dat 
alles is wat uitmaakt? Maar ik denk dat 
dat nog best lang duurt. Het ligt misschien 
ook aan de plek waar je woont. In 
Rotterdam moet je het wel even zeggen, 
anders kijken ze raar op als je met een 
jongen aankomt. Wel heb ik er spijt van 
dat ik er acht jaar mee heb gewacht. Ik zou 
het nu eerder zeggen denk ik. Je kunt niet 
doen wat je wilt en houden van wie je wilt 
als je niet uit de kast bent.’  

jeremy (18): 
‘Ik heb spijt 
dat ik acht 
jaar heb 
gewacht’

ciska (16): 
‘nou, hier 
ben ik dan’

11 OKTOBER
Iedereen moet het hele jaar door 
zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd 
en veilig voelen. Ongeacht op wie je 
verliefd wordt: een jongen of een meisje. 
Dat benadrukt Coming Out Dag, volgens 
homobelangenvereniging COC. De dag 
werd in 2008 in het leven geroepen door 
de overheid om de gelijkwaardigheid 
van lesbiennes, homo ś, biseksuelen, 
transgenders (LHBT’ers) te bevorderen. 

 Fiorenza (14) kwam ook uit de 
kast op Coming Out Day. Haar 

verhaal lees je op www.sevendays.nl/
comingoutday
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