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4. LHBTI-bijeenkomst CDS Etty Hillesum Lyceum d.d. 13-12-2019 kort 

verslag Paarse vrijdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Paarse Vrijdag (de dag waarop mensen een paars kledingstuk dragen om hun 
betrokkenheid bij de LHBTI-gemeenschap te tonen) heeft CDS samen met het Etty 
Hillesum Lyceum 6 gastlessen georganiseerd voor 6 verschillende groepen 
leerlingen binnen het Etty Hillesum Lyceum.  
Hierin werd door Rob Philip, voorzitter van COC Deventer, uitleg gegeven over 
het onderwerp LHBTI. Hij behandelde dit zowel vanuit de kennis die er tot nu toe 
is over dit onderwerp als vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen. 
Hij vertelde de leerlingen bijvoorbeeld dat ca. 10% van de bevolking een vorm van 
LHBTI heeft en dat dit aangeboren is. Er is dus geen echte mogelijkheid tot 
‘genezing’, hoewel sommige mensen zich er soms van laten overtuigen dat ze 
genezen zouden zijn.  
Hij gaf ook aan dat hij dan wel homoseksueel is, maar dat hij persoonlijk niet 
helemaal kon invoelen hoe iemand zich voelt die bijvoorbeeld transgender of 
interseksueel is. Zo kunnen ook mensen die niet tot de LHBTI-categorie behoren 
niet 100% invoelen hoe het is om zo te zijn. Dat is ook niet erg, “Wel kunnen we 
over en weer zoveel mogelijk begrip en veel respect naar elkaar tonen.” 
Er ontstond een levendige en open discussie onder de leerlingen. Ze vertelden 
veel persoonlijke verhalen en ervaringen van zichzelf en van anderen.  
Ze vertelden bijvoorbeeld dat met name jongens nog steeds vaak niet hand in 
hand over straat durven te lopen. Omdat ze hadden gemerkt dat dit regelmatig 
verbaal of fysiek geweld oproept. In elk geval zijn ze bang dit op te roepen, 
gezien alle ervaringen van andere homoseksuelen. Voor meisjes ligt dit iets 
makkelijker, maar ook zij krijgen heel regelmatig vervelende opmerkingen. 
Ze vertelden ook dat één jongen op de vraag of hij homoseksueel was, voor de 
grap wel eens reageerde door avances te maken naar de (mannelijke) 
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vraagsteller. Waardoor de vraagsteller vaak in verwarring raakte. Ze vonden dit 
een grappige aanpak, maar zeiden ook dat maar weinig jongeren dit zouden 
kunnen doen. 
Veel leerlingen gaven aan dat ze ook bang zijn voor de reacties van andere 
leerlingen en zich daardoor vaak anders gedragen dan ze in werkelijkheid zijn. Ze 
passen zich aan het verwachtingspatroon dat ze denken dat er heerst binnen de 
school.  
Ook kwam naar voren dat jongeren nog steeds regelmatig negatieve 
opmerkingen krijgen uit de kring van familie en vrienden, dat de acceptatie 
binnen deze kleinere kring vaak ook moeilijk gaat. Dit werkt ook zeer 
belemmerend voor het ‘uit de kast’-komen.  
 
Conclusie: 
De leerlingen gaven aan dat ze deze gastlessen heel zinvol en interessant vonden 
en dat er nog veel gedaan zou moeten worden om de openheid en het respect 
voor LHBTI-mensen te bewerkstelligen. 
 
 
 
In gesprek met de scholieren bij het EHL. Vanwege privacy-regels mogen wij geen 
foto’s van de leerlingen plaatsen.  
 
  




