
               De Meern, april 2021 
 
Ha lieve Carlijn, 
 
“Dat meen je niet!?’ ‘Echt waar?”  
Ik hoor het mezelf zeggen. Als ik dat zeg, schrik ik niet alleen van jouw verhaal, 
maar ook van mijn eerste reactie. Geen vezel in mij twijfelt aan de echtheid van je 
verhaal en toch is mijn eerste reactie steeds de vraag of je het meent. Het is een 
valse hoop van mezelf. Zo graag zou ik van je horen dat je een grap maakt. Dat 
een deel van de mensheid niet zo hard is als dat deze woorden doen voorkomen. 
Helaas Carlijn, weten we beide dat het geen uitzondering is. Helaas kom je vaker 
met dit soort verhalen naar het Socialrunkantoor. 
 
In gedachten ga ik terug naar toen ik achttien was. Zoekende naar mijn identiteit 
ging ik met veel genoegen naar diverse kroegen die er waren voor LHBTQ. Wat 
een feest vond ik dat, wat heb ik daar veel geleerd over mijzelf, het leven en 
acceptatie. Altijd was en ben ik open over deze periode. Hoe mooi is het dat wij 
zelfs samen met Anne naar deze plek toe kunnen gaan en dat het niet stiekem 
hoeft. Hoe bijzonder gewoon het voelt om de kroegbaas daar een knuffel te 
kunnen geven met jullie erbij. Maar ook voel ik de spanning van toen. Wat gebeurt 
er als ik deze kroeg uit stap? 
 
Het onrecht wat je wordt aangedaan, want ja het is absoluut onrecht, raakt mij in 
de kern van mijn zijn. Het gaat niet over hoe je eruitziet, waar je op valt of hoe 
kwetsbaar je bent. Het gaat over een groep mensen die vindt dat ze daar hun 
volledig niet onderbouwde mening over mogen geven. En erger nog, vindt dat dit 
een rede mag zijn tot kwetsen en zelfs fysiek geweld. Dit gedrag verklaren en hoe 
het te draaien, is iets dat me in mijn leven veel bezighoudt.  
 
Je laatste alinea voor je vraag is denk ik helaas een deel van het antwoord. Helaas, 
omdat in de geschiedenis vaak is gebleken dat verandering gepaard gaat met een 
periode waarin sommige mensen vooroplopen en de klappen, soms zelfs letterlijk, 
moeten opvangen.  
Hoe was het bijvoorbeeld met de apartheid gesteld als Nelson Mandela niet in de 
gevangenis had gezeten?  
En het gaat hier niet over de klappen maar het ongekende geloof en optimisme die 
maakte dat er verandering kwam.  
 
 



 
Misschien zit de verandering op maatschappelijk niveau niet in het ontkennen van 
het gevecht, maar wel in het ontnemen van het podium voor de daders. Wat je 
aandacht geeft groeit. Laten we met elkaar zien waar het goede zit. Laten we 
meer de positieve verhalen podium geven. Laten we zorgen dat zij die niet 
snappen dan maar gaan voelen dat het anders is dan hoe het tot nu toe gaat in 
hun brein.  
 
Carlijn ik heb niet het antwoord helaas. Wat ik wel doe is achter je staan als je ten 
strijde trekt, naast je staan in de strijd en voor je staan als ze je klappen willen 
geven. De manier waarop we dat doen is door een golf van positieve verhalen de 
wereld in te helpen. En iedereen die daarbij aan wil sluiten is meer dan welkom. 
 
Een knuffel voor jou, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


