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1. Inleiding 

Het Centrum voor Diversiteit & Samenleving (CDS) is een pionier als het gaat om de 
emancipatie en het bestrijden van taboes binnen bepaalde gemeenschappen in Deventer. 
Het is dan ook niet de eerste keer dat het CDS zich over dit thema buigt. Onze organisatie 
schenkt al ruim 10 jaar aandacht aan de emancipatie en acceptatie van de LHBTI’ers in de 
samenleving. Wij hebben op diverse manieren aandacht aan het thema geschonken. Dit 
deden wij soms middels een panel, symposium of een film. Het beste deden wij dit middels 
gesprekken en discussies met de doelgroep te midden van de samenleving. 

In diverse etnische groepen is praten over de seksuele geaardheid vaak nog een taboe. 
Dit geldt in het bijzonder voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender 
of interseksuele mensen). Het Centrum voor Diversiteit & Samenleving wil dit taboe in 
Deventer met diverse andere maatschappelijke partijen doorbreken met het project ‘Het 
Uitbreken: in de kast – uit de kast’. De start is op vrijdagavond 26 april met een 
bijeenkomst over dit thema in het stadhuis. 
 
Het is dus niet voor het eerst dat het CDS dit onderwerp aankaart. Enkele jaren geleden 
hebben we al eens aandacht gevraagd voor de Turkse lesbiennes (“Ik ben Turks, ik ben 
lesbisch”). Het is nog steeds belangrijk om het onderwerp seksuele geaardheid uit de 
taboesfeer te halen. Er zijn best veel mensen die hun gevoelens onderdrukken, 
bijvoorbeeld vanwege het risico op verstoting of geweld. Wij vinden dat in deze tijd in 
onze gemeente onacceptabel. Daarom zijn wij ook blij dat de gemeente Deventer het 
project ondersteunt en ons bijstaat. 
 
Verhaal doen 
Op vier themabijeenkomsten wordt het gesprek aangegaan met de doelgroep 
over de vraag: hoe is het om een LHBTI’er met een etnische achtergrond te zijn in 
Deventer? Mensen die uit de kast gekomen zijn of nog in de kast zitten, vertellen 
hun verhaal. Wat maken zij allemaal mee, in het gezin, op school, in de 
samenleving? Hoe worden zij gezien of ontvangen door eigen familie en 
samenleving? Worden zij gediscrimineerd, vervolgd (eerwraak) of geïsoleerd, dan 
wel geweerd? 
Daarna organiseert het CDS gesprekken tussen ouders en kinderen over de vraag 
hoe zij omgaan met een ‘andere’ geaardheid van een kind. Ook gaat het CDS in 
gesprek met leerkrachten over hoe zij (kunnen) omgaan met leerlingen uit 
etnische groepen die tot de LHBTI’ers behoren, maar dat niet aan hun ouders 
durven te vertellen. 

Als wij het emancipatieproces in Nederland zouden vergelijken met de 
emancipatie van mensen met een andere culturele achtergrond, concluderen wij 
dat er nog een lange weg hierin te gaan is. Zelfs de begrippen waar de afkorting 
“LHBTI” voor staat, behoren tot de taboes. Mensen durven er niet te praten of 
schamen zich ervoor. Culturele en religieuze, maar ook persoonlijke 
belemmeringen zitten diep in het geheugen van de mensen gegriefd. De 
doelgroep leeft in anonimiteit met angsten, maar ook soms verschrikkelijke 
gevolgen van “homoseksueel zijn” in een cultuur waar zelfs de seksualiteit een 
taboe is. Dan is het begrijpelijk dat het moeilijk is om over het thema LHBTI een 
gesprek aan te gaan. Als CDS hebben wij op grond van onze ervaringen en kennis 
van de laatste 10 jaar geprobeerd een weg te banen door de vastgeroeste 
sentimenten van mensen, die elkaar niet eens een hand durven te geven, die niet 
naast een LHBTI’er willen zitten alsof zij besmet zouden raken.  

Ouders en kinderen 
Veel ouders weten niet hoe zij om moeten gaan met de kinderen, die komen de 
ouders op een dag vertellen dat zij bijvoorbeeld homoseksueel zijn. “Hoe ga jij in 
zo’n geval als ouder mee om met je kind”? In en buiten Deventer zijn er zeker 
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dramatische ervaringen of gebeurtenissen binnen de gezinnen, die etnisch of 
religieus zijn. Er zijn mensen, die verzwijgen, niet over praten of niet eens willen 
horen dat hun kind homoseksueel of lesbisch is, maar ook zijn er gezinnen, die het 
kind per direct uit het gezin zetten, dwingen te verdwijnen of gewelddadig mee 
omgaan, maar ook zijn er gezinnen, die het kind laten (met dwang) trouwen met 
een man of vrouw (traditioneel). Zo hopen zij dat het kind afleert of geneest. 
Binnen veel traditionele gezinnen wordt de homoseksualiteit of als een ziekte 
gezien. Middels de gesprekken (liefst met de kinderen bij) willen wij de ouders 
duidelijk maken waar het omgaat als wij over LHBTI praten. Hoe gaan 
bijvoorbeeld de Nederlandse ouders mee om? In dit kader zullen wij ook enkele 
van de Nederlandse ouders en kinderen uitnodigen om de ervaringen te delen 
met de ouders (etnische).  
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2. Ontwikkelen van het voorlichtingsmateriaal  
Er is nog zoveel onbekendheid zowel binnen de gemeenschappen (met een 
andere etnische achtergrond) als de instellingen (zoals 
jeugdhulpverlening/jeugdzorg, sociale teams, GGD/GGZ e.d.) wanneer het gaat 
om de positie van LHBTI’ers met een etnische achtergrond. Dit merken wij in onze 
gesprekken met de betreffende instellingen, maar ook in het bestaand materiaal 
(wat veelal door de bril van de dominante samenleving ontwikkeld is). Wij willen 
met de instellingen gaan praten en in kaart brengen wat zij zoal doen en 
betekenen voor de doelgroep in het algemeen, maar ook in het bijzonder voor de 
mensen met een andere achtergrond. Dit zullen wij in een folder in kaart brengen. 
Door het ontwikkelen van nieuw materiaal (varieert van een folder, informatie 
voor op de website tot de boekjes) willen wij enigszins voorzien in de behoefte 
naar meer bekendheid, kennis en bruikbaar materiaal om bijvoorbeeld op scholen 
en binnen de instellingen (zoals de GGD/GGZ/Sociale Teams/Jeugdzorg) te 
gebruiken. Wij maken een boekje met verhalen inclusief het verslag van 
gesprekken (met de ouders, kinderen en doelgroep), maar ook een boekje over 
hoe bepaalde samenlevingen tegen de homoseksualiteit aankijken en mee 
omgaan. Dit laatste zal dan meer een achtergrondschets zijn (vanuit bepaalde 
culturen en geloofsgemeenschappen) met do and don’t’s. In deze zin zal het een 
handreiking zijn voor de instellingen om te gaan gebruiken.  

Wij hebben de projecten, die wij in de aanvraag hebben genoemd naar 
tevredenheid uitgevoerd (eind 2019). Dit verslag laat zien, dat wij alle onderdelen 
opgepakt en naar behoren uitgevoerd hebben. Echter door de coronacrisis waren 
we er niet aan toegekomen om de verantwoording af te leggen. In dit verslag 
geven wij een overzicht van de uitgevoerde projecten en activiteiten. Elke 
activiteit is voorzien van een uitgebreide verslagging. Wij zullen in een later 
stadium de opgedane kennis, ervaring, bevindingen en conclusies in een 
boekwerk bundelen en aan het college van B&W van Deventer aanbieden. Het 
verslag van de gesprekken met de doelgroep (LHBTI’ers met een achtergrond) zal 
dus hierna worden aangeboden. Daarom volstaan wij in dit voorliggend verslag 
met een korte weergave van de activiteiten omwille van de verantwoording.  
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3. Naamloze Levensportretten, een gespleten identiteit en dubbelleven 
 

Tussen zijn en niet zijn, zweven deze mensen. Wie ze zijn, wat ze zijn, hoe ze 
leven, er is weinig over bekend. Ze zijn er, soms tussen soms naast ons, maar 
weten wij wie zij in werkelijkheid zijn? Wat ze doen? Wat zij voelen? Wat vinden 
anderen van hen? Wat gebeurt er als zij hun identiteit of geaardheid 
blootgegeven of “ontdekt” worden? Hoe reageert de familie, maar ook de 
omgeving?  
 
Dit alles komt in de levensportretten aan de orde. Uit de interviews van de 
mensen, die wij hebben gesproken, blijkt dat zij liever in anonimiteit leven. 
Enerzijds willen ze zichzelf zijn, maar door de sociale druk kunnen ze niet zijn wie 
ze werkelijk willen zijn. Deze mensen leven stilletjes zonder dat de directe 
omgeving weet dat ze tot een andere geaardheid behoren dan dat ze eruitzien. In 
de verhalen komen de emoties, spanningen, confrontaties veelvuldig naar voren. 
Ook hebben wij voor zover mogelijk was, enkele familieleden gevraagd hoe ze het 
hele proces van anonimiteit tot het ontdekken en ontrafelen van de identiteit 
hebben ervaren. In ons onderzoek gingen wij verder dan de doelgroep en dichtbij 
zijnde familieleden. We hebben enkele personen, die zelf niet tot de doelgroep 
behoorden, ook naar hun mening over de homoseksualiteit gevraagd. De 
meningen zijn gevarieerd. Al met al wil iedereen in de anonimiteit blijven. Dit zegt 
iets over de samenleving, die nog niet geëmancipeerd is en het thema nog steeds 
als een taboe en zelfs als een besmettelijke ziekte ziet.  
 
Tussen twee werelden in anonimiteit 
Er zijn tientallen mensen in Deventer, die niet durven uit te komen voor wie ze 
daadwerkelijk zijn. Gezin – samenleving – cultuur – geloof – omgeving liggen vaak 
dwars om te kunnen zijn wie ze werkelijk zijn of willen zijn. Echter wij horen ook 
steeds meer van sommige LHBTI’ers in een dergelijke situatie, dat de anonimiteit 
(zelfgekozen) echter voordelen heeft. Sommigen kiezen er dus bewust voor om 
anoniem te zijn. Ze geven aan, dat dit bepaalde voordelen heeft. Op deze manier 
vallen zij niet op en beleven hun geaardheid achter de gordijnen zonder gestoord 
te worden door de familie en omgeving. Ze ontwijken op die manier de druk en 
vervolging door de familie.  
 
Zolang er vooroordelen en belemmeringen zijn die het emancipatieproces in de 
weg staan, zal het leven en zichzelf zijn moeizaam verlopen of zelfs onmogelijk 
zijn. Zo wordt de homoseksualiteit soms als een besmettelijke ziekte gezien. 
Sommigen zien het als een seksuele dwaasheid, een hobby van verdwaalde 
mensen of een luxe uitoefening van de Westerse mens. Er doen ook de 
complottheorieën de ronde, dat het een politiek beleid of complot is om de 
schepping (zoals het omschreven is in de Bijbel en de Koran) terug te draaien. Dat 
bepaalde machten daarom de homoseksualiteit propageren. Zij zouden een 
instrument van Satan/iblis vormen om de schepping terug te draaien. De 
homoseksualiteit wordt in deze zin als een teken “einde der tijden” gezien. Zo 
staat het in de Bijbel of Koran geschreven. Het verhaal van Lot is in beide boeken 
bekend. Sommigen geven aan, dat er “stenen uit de hemel op onze hoofden zullen 
vallen (regenen)”. Homoseksualiteit zou daarop duiden.  
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4. Bijdrage van het CDS; 
Wat hebben wij gedaan om een bijdrage te leveren aan het 
emancipatieproces en het bespreekbaar maken van het thema? 

Conform de aanvraag bij de gemeente hebben wij diverse gesprekken 
georganiseerd (op stedelijk en buurtniveau, maar ook op scholen en bij de 
groepen zelf).  

1. Bijeenkomst op 26 april 2019 op het Stadhuis 

Wij organiseerden op 26 april 2019 op het Stadhuis van de gemeente Deventer als 
aftrap voor een serie bijeenkomsten en activiteiten. Deze bijeenkomst 
organiseerden wij in combinatie met de onthulling van het LHBTI/Regenboog 
Kunstproject van de gemeente Deventer (c.q. Werkgroep Diversiteit). Wij hebben 
een groot aantal mensen met verschillende achtergronden aangetrokken voor de 
onthulling van het kunstwerk, maar ook daarna een programma in elkaar gezet 
om aandacht te vragen aan het thema. Naast de inleiding verzorgd door een 
emeritushoogleraar (Anton van Hooff), hebben wij inleidingen door de wethouder, 
voorzitter van de Werkgroep Diversiteit laten verzorgen. Ook hadden wij een 
panel bestaande uit het COC, Etty Hillesum Centrum en de voorzitter van 
Werkgroep Diversiteit georganiseerd met duidelijke stellingen onder leiding van 
de wethouder Rob de Geest. De bijeenkomst was interactief. Er was vanuit de zaal 
ruimte voor vragen en discussie. Het is door het publiek goed ontvangen. In de 
zaal zaten een groot aantal mensen, die nog nooit aan zo’n bijeenkomst deel 
hadden genomen. Zij waren erg verbaasd over hoe weinig ze over het thema 
wisten en dat ze nog veel vooroordelen hadden.  
 
 
Themabijeenkomst project “Het uitbreken: in de kast- uit de kast” in 2019 
 
Inleiding 
Praten over de seksuele geaardheid is in diverse etnische groepen vaak nog een 
taboe. Dit geldt in het bijzonder voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transgender of interseksuele mensen). Het Centrum voor Diversiteit & 
Samenleving (CDS) en diverse andere maatschappelijke partijen willen samen dit 
taboe in Deventer doorbreken met het project ‘Het Uitbreken: in de kast – uit de 
kast’.   
 
Inhoud Bijeenkomsten 
Op vier themabijeenkomsten wordt het gesprek aangegaan met de doelgroep 
over de vraag: ‘hoe is het om een LHBTI’er met een etnische achtergrond te zijn in 
Deventer?’ Mensen die uit de kast gekomen zijn of nog in de kast zitten, vertellen 
hun verhaal. Wat maken zij allemaal mee, in het gezin, op school, in de 
samenleving? Hoe worden zij gezien of ontvangen door eigen familie en 
samenleving? Worden zij gediscrimineerd, vervolgd (eerwraak) of geïsoleerd, dan 
wel geweerd? 
Daarna volgens gesprekken tussen ouders en kinderen over de vraag hoe zij 
omgaan met een ‘andere’ geaardheid van een kind. Ook gaat het CDS in gesprek 
met leerkrachten over hoe zij (kunnen) omgaan met leerlingen uit etnische 
groepen die tot de LHBTI’ers behoren, maar dat niet aan hun ouders durven te 
vertellen 
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Voorlichting 
Tenslotte gaat CDS het voorlichtingsmateriaal ontwikkelen om zowel binnen de 
etnische gemeenschappen als de instellingen (zoals 
jeugdhulpverlening/jeugdzorg, sociale teams, GGD/GGZ) aandacht te vragen voor 
het thema.  
 
Data en locatie van de bijeenkomsten 

1) Vrijdag 26 april 2019 met de onthulling van het videokunstwerk ‘Uit je 
hokje’ om 18.30 uur in het stadhuis.  
Om 19.00 uur begint in het auditorium het programma van CDS.  
De andere bijeenkomsten zijn op  

2) Vrijdag 7 juni 2019: in Huis van de Wijk (Rivierenwijk) 
3) 8 en 15 oktober 2019: in woon- en zorgcentrum de Humanitas 
4) Paarse Vrijdag, 13 december 2019 in het Etty Hillesum Lyceum 

 
 
Onthulling Kunstwerk: “Uit je Hokje”: Stadsetalage/Stadhuis gemeente Deventer 
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Kort verslag eerste bijeenkomst van het project “Het Uitbreken: in de kast-uit de 
kast” op 26 april 2019 
Locatie: Auditorium/ Stadhuis gemeente Deventer)  
 
Inloop met pianomuziek van Melis Sönmez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding van de avond door Halil Seçkin  
(voorzitter van de werkgroep Het Uitbreken van het CDS) 
In diverse etnische groepen is praten over de seksuele geaardheid vaak nog een 
taboe. Dit geldt in het bijzonder voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transgender of interseksuele mensen). Het Centrum voor Diversiteit & 
Samenleving wil dit taboe in Deventer met diverse andere maatschappelijke 
partijen doorbreken met het project ‘Het Uitbreken: in de kast – uit de kast’. Er zijn 
best veel mensen die hun gevoelens onderdrukken, bijvoorbeeld vanwege het 
risico op verstoting of geweld. Wij vinden dat in deze tijd in onze gemeente 
onacceptabel. Daarom is hij ook blij dat de gemeente Deventer het project 
ondersteunt. 
 
Verder vraagt hij aandacht voor het ondertekenen van de petitie “Wees humaan” 
om Sercan Özmeral vrij te krijgen.  
Sercan (3 april 1990) ontvluchtte Turkije na het ontvangen van 
doodsbedreigingen van zijn familie omdat hij gay is. Hij is aangekomen op 16 april 
2017 in Deventer, Nederland en heeft zich aangemeld voor asiel. Sercan moest 
zich wekelijks melden bij een asiel (AZC) in Hoogeveen en zijn vingerafdrukken 
laten controleren. 
De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft zijn aanvraag 
afgewezen. Sercan werd niet geloofwaardig gevonden als een homoman (niet 
gay genoeg). Daarnaast werd aangevoerd dat Turkije veilig wordt geacht voor 
homoseksuelen. Hij is tegen de beslissing in beroep gegaan. Hij heeft nog nooit de 
wet overtreden en heeft consequent meegewerkt aan de IND. Maar in afwachting 
van zijn beroep op woensdag 17 april 2019, werd hij aangehouden toen hij op een 
AZC was om zijn verplichtingen na te komen. CDS is bezig de LHBTI-problematiek 
bespreekbaarder te maken. De stichting was/is erg blij dat Sercan in de 
werkgroep zat om dit onderwerp als ervaringsdeskundige aan de orde te stellen. 
Helaas kan hij wegens zijn aanhouding vanavond niet aanwezig zijn om deel te 
nemen aan het panel.  
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Welkom door wethouder Rob de Geest 
De wethouder heet iedereen nogmaals een hartelijk welkom en geeft vanuit de 
gemeente het belang en aandacht voor het feit dat de gemeente een “regenboog’ 
stad/gemeente is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit betekent ook dat iedereen mee moet (kunnen) doen. Niet alleen het kunstwerk 
van zojuist maar ook deze avond zijn van belang. Vervolgens zoom hij in:  
- op het feit dat de oprichter en voorzitter van het Centrum voor Diversiteit & 

Samenleving (CBS) de heer Ali Yildirim gisteren een lintje (koninklijke 
onderscheiding) heeft ontvangen en feliciteert hem nogmaals hiermee;  

- en hij vraagt ook aandacht voor het tekenen van de petitie i.v.m. Sercan 
Özmeral die op dit moment vastzit op Schiphol vanwege het besluit/mening 
van de IND betreft ‘geen erkenning LHBT”. 

 
Lezing dr. A. van Hooff (historicus, classicus, schrijver) 
Anton van Hooff is een Nederlandse oudhistoricus en auteur. Hij was tot 2015 
voorzitter van vrijdenkersvereniging De Vrije Geachte. In 1971 promoveerde van 
Hooff met de dissertatie (proefschrift) Pax romana: een studie van het Romeinse 
imperialisme. Van Hooff was tot 2008 als hoofddocent oude geschiedenis 
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de 
klassieke oudheid. Hij publiceert regelmatig in diverse kranten en tijdschriften en 
vanavond is hij uitgenodigd voor een lezing met als thema: “seksuele diversiteit in 
de oude, een andere wereld” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anton van Hooff schetst hoe bijvoorbeeld in de Griekse tijd werd gedacht en 
gesproken over verschillende vormen van seksualiteit. Ook in de geschiedenis is 
seksualiteit een onderwerp van discussie. Verder vertelt hij hoe anders of 
misschien wel niet anders dat vandaag de dag is.  
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Deze lezing gaat over seksualiteit in de Klassieke Oudheid. Van Hooff laat je 
kennis maken met de lichamelijke liefde in de wereld van Grieken en Romeinen, 
aan de hand van rijk bronnenmateriaal zoals schilderingen, liefdesgedichten en 
filosofische beschouwingen. 
 
Pauze met pianomuziek van Melis Sonmez 
 
Discussie met stellingen 
Onder leiding van de avondvoorzitter wethouder Rob de Geest gaat men aan de 
hand van een aantal stellingen met elkaar een discussie/debat aan.  
De panelleden zijn: Gerja Meinema (etty Hillesum Centrum), Ojon van Strijland 
(COC Deventer) en Jos Fleskes (oud-wethouder gemeente Deventer).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stelling 1: god accepteert mij / religie discrimineert de LHBTI-gemeenschap 
- Religie moet/vindt heel veel over seksualiteit 
- Binnen de gereformeerde gemeenschap is ‘seks voor het huwelijk’ not done 
- Orthodoxe religies hebben de meeste moeite met LHBTI’ers  
- Ondanks dat religie liberaler wordt, legt die morele druk op seksualiteit   
- Religie/kerk ontkenning betreft homoseksuele priesters 
- JA !! religie discrimineert 
- Het heeft niet alleen te maken met religie, ook de liberalere gemeenschap 

accepteert homoseksualiteit niet  
- ‘Uit de kast komen’ is open zijn tegen je familie/omgeving en niet het vertrek 

naar een grote stad 
- Meer kijken naar cijfers en statistieken: de groep met een niet-westerse 

achtergrond accepteert steeds meer en individuele gevallen krijgen het meest 
(negatief) aandacht 

@ oproep aan organisaties zoals CDS om aandacht te hebben voor het 
beschikbaar stellen van ruimte/plek waar men naar toe kan met zijn/haar verhaal.   
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@ proces komt langzaam op gang, zou sneller moeten en diversiteit in een land 
bepaalt ook het proces. 
 
Stelling 2: “Coming Out” draag bij aan je geluk 
- Ja, want je kunt daarna jezelf zijn  
- Ja, het is een opluchting voor de persoon zelf maar ook zijn/haar omgeving 
- NEE, het kan ook voor teleurstelling zorgen bij ouders en/of omgeving waar je 

heel veel om geeft 
- Is divers en breed, zijn meerdere wegen die naar Rome leiden 
- Persoonlijk geluk/belang is soms ondergeschikt aan 

algemeen/groeps/familiebelang  
 
Stelling 3: Acceptatie mag je afdwingen 
Wat kunnen we doen om het proces in gang te zetten?  
- Je zou het af willen dwingen maar je omgeving heeft dezelfde tijd als jezelf 

nodig 
- Soms moet je acceptatie afdwingen, net als in de politiek 
- Bespreekbaar maken binnen maatschappelijke organisaties en/of bijvoorbeeld 

het onderwijs 
- Inlevingsvermogen is nodig: geef de ander ook de tijd en ruimte  
- Emancipatie is ook niet binnen één dag gebeurd 
 
@vrijheid van keuzes vastleggen in wetgeving 
@ overheid/politiek moet bepalend zijn  aanpassing wetgeving 
@ zet ambassadeurs in, sterke figuren/voorbeelden nodig die uitspreken waar het 
op staat 
@ meldpunt: ‘melden helpt, melden werkt” 
 
SLOTWOORD PANEL:  
- Zoeken naar rolmodellen die sterk genoeg zijn om hun verhaal te houden 
- Deze avond is een mooi begin  
- Verbinding in de stad is nodig om de diversiteit te versterken: hierover komt 

nog een voorstel/advies richting de wethouder.  
  
Afsluiting 
Wethouder Rob de Geest bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en in het 
bijzonder gaat de dank uit naar Het Centrum voor Diversiteit & Samenleving, 
Vrouwen voor elkaar, COC Deventer, het Etty Hillesum Centrum en natuurlijk de 
gemeente Deventer.  
Vervolgens nodigt hij iedereen uit voor een gezamenlijk hapje en een drankje en 
om onderling een of ander uit te wisselen.  
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2. Bijeenkomst op 7 juni 2019 in het Huis van de Wijk 

 
Het gesprek met de ouders onder leiding van Nevzat Cingöz (docent Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen) 
 
Bijeenkomst homo-emancipatie 
Homoseksualiteit onder de Turkse gemeenschap en hoe de ouders erover denken 
 
Aantal deelnemers: 31 
 
Sprekers: Nevzat Cingöz Lid Turkse GSA,  Sercan Özmeral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevzat Cingöz is de docent o.a. voor diversiteit. Hij geeft al 20 jaar les over 
diverse thema’s waaronder het LHBTI. Zowel met studenten als met de ouders 
organiseert hij lezingen, bijeenkomsten om de thema’s zoals het LHBTI 
bespreekbaar te maken. Nevzat heeft op 7 juni 2019 een presentatie voor de 
ouders over zijn ervaringen gehouden. Ouders vonden de presentatie nogal 
confronterend. Hoe zouden zij reageren als zij achter kwamen, dat hun kind 
behoorde tot LHBTI doelgroep. Dit bekent dat het kind aan de ouders vertelt, dat 
hij niet hij, zij niet zij is. Kortom hoe zouden de ouders reageren als het kind 
opkomt voor haar of zijn seksuele geaardheid buiten de verwachting van de 
ouders? Ouders gingen in gesprek met de deskundige Nevzat Cingöz. Ook ging 
het gesprek over de hoe de Turkse gemeenschap over de homoseksualiteit denkt.  
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Programma:  
 
Opening door Halil Seçkin  
Inleidende lezing over homoseksualiteit door Nevzat Cingöz 
Discussie aan de hand van vragen. Onder leiding van Ali Yildirim, voorzitter van 
het CDS.  
 
Een aantal mensen hebben voorafgaand aan het programma, persoonlijk kritiek 
geleverd aan de heer Seçkin, over de opzet en doelstelling van deze bijeenkomst. 
Dat ze in Deventer geen behoefte hebben om over homo’s te praten en dat ze 
niet begrepen waarom deze bijeenkomst in Deventer plaats moest vinden.   
 
De heer Seçkin opent de bijeenkomst. 
 
Hij verwelkomt de aanwezigen en vertelt over het belang van deze bijeenkomst. 
“Ondanks verschillende initiatieven in Europa en in Turkije is het nog steeds een 
taboe om over dit onderwerp openlijk te spreken. De stichting streeft naar gelijke 
rechten en kansen voor iedere mens in de wereld. Iedereen heeft recht om te zijn 
wie hij of zij is of wil zijn. De Stichting vindt dat iedereen in onze samenleving 
veilig moet kunnen leven zonder de uitsluiting. Het is jammer dat er vandaag niet 
honderden mensen aanwezig zijn om over dit onderwerp te spreken, terwijl onze 
stichting altijd meer mensen wil bereiken”. De Heer Seçkin hoopt dat deze 
bijeenkomst mensen de mogelijkheid geeft om hierover met elkaar in alle vrijheid 
te spreken, ideeën en ervaringen over homoseksualiteit met elkaar te delen. 
Uiteraard is dit niet de eerste bijeenkomst, maar ook niet de laatste. Het CDS gaat 
zich de komende tijd actiever opstellen om het thema breed bespreekbaar te 
maken. Het gaat hier ook om in een wat kleinere kring te beginnen met 
ambassadeurs om de boodschap breder te delen binnen de gemeenschap. Zoals 
wij net hebben ervaren, is niet alleen binnen de conservatieve kringen, maar zelfs 
binnen de progressieve kringen meteen een weerstand ontstaan om het 
bespreekbaar te maken. Dit geeft aan hoe belangrijk de stappen zijn, die wij 
ondernemen.  
 
Hierna geeft Nevzat Cingöz lid van Turkse GSA-informatie over homoseksualiteit. 
 
Hij geeft uitleg over lesbiennes, homoseksuelen, biseksualiteit en transgenders 
(LHBT’ers). 
  
“Nederland staat bekend als een van de meest homotolerante landen ter wereld. 
Dit betekent niet altijd dat homoseksualiteit door iedereen geaccepteerd is. 
Homoseksualiteit in Nederland is nog steeds 'minder gewoon'. En geeft aan dat 
deze groep mensen vaak in landen als Turkije het slachtoffer van openlijk geweld, 
eerwraak en afpersing is.  
Niet iedereen accepteert homoseksualiteit.  
Het woord homoseksualiteit is afgeleid van het Griekse woord ‘homos’ (dat ‘gelijk’ 
betekent) en het Latijnse woord ‘sexus’ (‘geslacht’).  
Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van 
hetzelfde geslacht, alsook anderzijds naar een seksuele geaardheid die zich 
kenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen 
sekse. Een persoon is homoseksueel wanneer hij of zij een seksuele voorkeur heeft 
voor personen van hetzelfde geslacht. 
 
Homoseksuele relaties tussen vrouwen en mannen zijn er altijd geweest. In alle 
klassen en culturen. Het komt in de episode van Gilgamesj voor, die zeer bekend is 
onder de Turken, wij kregen dat al op de lagere school in Turkije te horen.  
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De naam Lesbos van het Griekse eiland betekend lesbisch. Sapho van Lesbos is 
dan een bekend historisch figuur, die les gaf aan de meisjes en eer mooie 
gedichten over schreef.  Homoseksualiteit kom je ook in alle religies en culturen 
tegen. 
 
In Turkije zijn er beroemde personen zoals Zeki Müren en Bülent Ersoy die openlijk 
uitkwamen voor hun seksuele geaardheid. Hoewel iedereen dit weet en ze door 
iedereen geaccepteerd worden, is het tot nu toe niet gelukt om het onderwerp 
publiekelijk te bespreken en geaccepteerd te krijgen.  
 
 
Na de inleiding van de heer Cingöz is de documentaire:  
GAY Cinayeti (GAY-moord) vertoond.  
 
De documentaire gaat over de visie op homoseksualiteit van de mensen in Turkije 
en over de moord (eerwraak) op homoseksuele Ahmet Yildiz.  
http://www.youtube.com/watch?v=_cLo38ZfZz8 
 
Na de film vraagt de gespreksleider aanwezigen of het herkenbaar is.  
 
Er kwamen verschillende antwoorden; 
- Het is herkenbaar dat mensen denken dat een homoseksueel de eer van de 
familie aantast en dat familieleden zich ervoor moeten schamen. 
- Vooral in kleine plaatsen waar mensen elkaar kennen, wordt het voor de familie 
erg moeilijk gemaakt. Men denkt dat iedereen in de stad over de familie praat, 
hoe slecht de familie is.  
- De familieleden worden door verschillende mensen aangesproken over het ene 
familielid.  
- Het is een gezichtsverlies voor de familie en als de familie ook nog eens in een 
conservatieve omgeving heeft wordt het helemaal moeilijk. Er is dus enorme 
sociale druk en controle. Het kan vaak leiden tot het doelbewust isoleren van de 
familie of de persoon in kwestie. Uiteraard heeft ook nare gevolgen voor de 
persoon, die een andere geaardheid heeft dan wat algemeen geaccepteerd is. 
Mensen zien zo’n persoon als een gevaar voor eigen kinderen en gezinsleden.  
- Een aanwezige zegt dat de Turkse gemeenschap in Nederland veel 
conservatiever is dan de mensen in Turkije. De homoseksuelen in Turkije hebben 
afgelopen jaren veel demonstraties georganiseerd voor gelijke rechten van 
homo’s. Een aantal politieke partijen waar onder CHP (Republikeins Volkspartij) en 
HDP (Democratisch Volkspartij) hebben homoseksuele leden (c.q. Kamerleden), 
die openlijk voor hun seksuele geaardheid uitkomen en actief meedoen aan de 
acties om op te komen voor de acceptatie. 
- Iemand anders zegt: “Op de Turkse zenders zien we vaker discussies over 
homoseksualiteit, soms kijken we daarnaar, dat verandert toch hoe je ernaar 
kijkt.” 
 
Wat zou je doen als een bekende of een vriend van jou een homo was? 
 
Een jonge deelnemer reageert:   
- Het is prima als iemand homo is, als die niet op mij verliefd wordt en ook niet 
aan me komt. 
Een ander reageert:  
- Dat hij dan moeilijk vindt om met hem als vriend om te gaan en het einde 
vriendschap zou zijn. Op de vraag wat de reden is gaf hij als antwoord als “Straks 
denken ze dat ik ook homo ben”. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_cLo38ZfZz8
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Reacties op de vraag wat de aanwezigen denken of de Turkse homoseksuelen 
vrijuit kunnen zeggen dat ze homo zijn en zich ook zo kunnen gedragen: 
- Een iemand zegt: “Er heerst binnen de Turkse gemeenschap een enorme sociale 
controle. Homoseksuelen zullen niet er openlijk voor uitkomen. Dat zullen ze niet 
durven, ze worden dan uitgesloten.” 
- Iemand anders zegt: Dat hangt ervan af of iemand passief of actief is. “Mensen 
die actief zijn (penetreren) zullen minder moeite met mij hebben dan mensen die 
zich laten pakken.” 
 
Wat als je eigen zoon met de mededeling komt dat hij een homo is? 
- Een van de aanwezige reageert geïrriteerd; Dat hij het idee heeft alsof hier de 
homoseksualiteit gepromoot wordt. 
De gespreksleider antwoordt hierop, dat hij de vraag misschien anders moest 
stellen, alleen is hier absoluut geen sprake van het promoten van 
homoseksualiteit. Een algemene indruk onder binnen de Turkse gemeenschap is 
dat de Nederlandse overheid (c.q. de gemeente) bewust homoseksualiteit onder 
de Turken of moslims promoot. Dit is uiteraard absoluut niet het geval. Het is een 
groot misverstand en onkunde. Daarom willen wij graag mensen hierover 
informeren om zich ervan bewust te worden.  
 
De heer Cingöz neemt hier het woord en zegt; “Volgens het wetenschappelijke 
onderzoeken is de homoseksualiteit aangeboren. Je bent het of je bent het niet. 
Je kan geen homo worden. Dit betekent ook dat niemand het kan promoten om 
“homo” te zijn. Je moet zo geboren zijn. Het is dus binnen de Turkse gemeenschap 
een groot misverstand, dat het hier om een hobby, zedenloosheid of onbegrensde 
seksuele driften en lusten zou gaan. Dat het ook gelijk wordt gesteld aan seks, 
komt door de onwetendheid. Hier gaat het om de geaardheid, nl. hoe iemand 
geboren is en welke seksuele identiteit een persoon heeft. Niet zozeer om de 
seksuele voorkeuren of smaken.  
 
Dezelfde persoon reageert weer; Dat er overal te veel gepraat wordt over hoe 
goed homoseksualiteit is. Dat hij op zich geen bezwaar heeft tegen de 
homoseksualiteit als het maar niet zijn eigen kind is. “Ik moet er niet aan denken. 
Ik zou me kapot schamen en niet meer naar de moskee durven te gaan. Ik word 
nu al nerveus van”. 
 
Een ander zegt: “Ik zou het niet erg vinden, alleen weet ik niet hoe ik om moet 
gaan met al het negatieve geouwehoer van bekenden om me heen. Hoe moet ik 
ze het nou uitleggen?” 
 
De discussieleider geeft aan dat hij de bijeenkomst wil afronden en stelt de vraag; 
of mensen in de zaal organisatie kennen die opkomen voor de belangen van de 
homoseksuelen. 
 
Vijf mensen in de zaal hadden van COC gehoord, 2 over de Gay krant. Geen van 
de aanwezigen hebben contact met deze organisaties, ze hebben het van de 
media gekregen. 
 
Laatste vraag: Of mensen voorstellen hadden hoe er in de toekomst over dit 
onderwerp gesproken zou moeten worden? Hoe kunnen wij dit onderwerp onder 
onze mensen bespreekbaar maken, zonder elkaar te veroordelen en of te 
kwetsen? 
 
Aantal voorstellen uit de zaal; 

- Bijeenkomsten met eten en muziek als afsluiting. 
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- Bijeenkomst met een in het Turks uitgevoerd toneelstuk, dit kan binnen de 
uitvoering een gedeelte besteden aan de problemen van homoseksuelen. 

- Geen posters over homoseksualiteit. Dat zou een negatieve reclame zijn. 
- Niet direct met het onderwerp homoseksualiteit beginnen, houd het bij een 

algemene thema en behandel het onderwerp daarbinnen. Alleen al het 
woord schrikt de mensen af. 

 
De gesprekleider bedankt voor de aandacht en bijdrage van de aanwezigen.  
 
De heer Seçkin sluit de bijeenkomst af. Hij bedankt Nevzat Cingöz voor zijn 
bijdrage en aan de Gemeente Deventer voor hun steun. De heer Seçkin bedankt 
de aanwezigen en geeft aan hoe ingewikkeld het is om dit onderwerp met elkaar 
te bespreken. Hoe beladen het is. Het betekent dat de stichting in het vervolg niet 
weg moet lopen om moeilijke onderwerpen ter sprake te brengen. Vervolgens 
bedankt hij de aanwezigen in de zaal en nodigt iedereen uit om onder het genot 
van een kopje thee of iets fris, informeel met elkaar over het onderwerp door te 
spreken. 
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Bijeenkomsten in de Stichting Woon- en zorgcentrum Humanitas 
 

3. Gezamenlijke bijeenkomsten met Vrouwen voor Elkaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort verslag LHBTI-bijeenkomsten Vrouwen voor Elkaar op 8 en 15 oktober 
2019 
 
Omdat er nog vrij veel misverstanden en vooroordelen over homoseksualiteit 
bleken te bestaan onder vrouwen met een andere culturele achtergrond, hebben 
we besloten daar in samenwerking met Vrouwen voor Elkaar een paar 
bijeenkomsten aan te wijden. Dit was van tevoren in de groep aangekondigd en 
de opkomst was goed, 32 vrouwen waren aanwezig. 
Voor 8 oktober hadden we een vrouw uitgenodigd die haar levensverhaal kwam 
vertellen en daarmee samenhangend ook allerlei feiten over homoseksualiteit aan 
de vrouwen mee gaf. We noemen haar in dit verslag Anneke. 
Anneke begon haar verhaal met te laten zien dat zij een heel gewone vrouw was: 
moeder van kinderen, kleinkinderen, enz. Ze was geboren in een klein dorpje en 
was blij dat ze kon trouwen en het huis uit kon gaan. Met haar man kreeg ze twee 
kinderen en haar leven verliep vrij normaal, hoewel ze wel het gevoel had dat er 
iets miste, ze hadden een broer-en-zus-relatie.  
Rond haar 50e is ze op zichzelf gaan wonen om meer duidelijkheid te krijgen. Na 
1,5 jaar vond ze rust en na 2 jaar werd ze plotseling enorm verliefd op een vrouw. 
Gelukkig was het wederzijds. Maar ze zei dat ze wel liever had gehad dat die 
vrouw een man was geweest, want ze voorzag allerlei problemen. En vooral de 
beginperiode was – naast de geweldige tijd die ze samen hadden – er ook één 
van veel twijfels over hoe ze het naar buiten zouden brengen, hoe de familie en 
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de buitenwereld erop zou reageren en wanneer ze hand in hand over straat 
konden gaan lopen, bijvoorbeeld.  
Daarin hebben ze ook zeker met een aantal problemen te maken gehad, ze 
kregen heel wisselende reacties uit hun omgeving. Maar ze vonden zichzelf toch 
oud genoeg om hun eigen leven te leiden. “Je bent wie je bent, je bent niets 
anders dan een ander mens. Je voelt meer voor vrouwen, daar is niets mis mee”.  
Ze vindt het dan ook heel belangrijk dat er open over wordt gesproken, zodat 
mensen die ‘uit de kast’ willen komen in het vervolg hopelijk veel minder 
problemen en onzekerheden hoeven door te maken. “Als het anders zijn normaal 
wordt, dan kunnen mensen veel meer leven zoals ze werkelijk voelen dat ze zijn.”  
Anneke vertelt dat ze het triest vindt voor de oudere mensen in 
verzorgingshuizen / bejaardentehuizen dat zij er niet over kunnen praten en zelfs 
weer terug in de kast gaan omdat ze bang zijn buitensloten te worden of gepest 
te worden.  
Petra, vriendin van Anneke, zei een keer dat wanneer je niet gediscrimineerd wilt 
worden als homoseksueel, je rechtop moet gaan staan en laten zien dat je niet 
bang bent. Want waarvoor je bang bent, dat is anders wat je krijgt.  
Anneke zou gelukkig zijn wanneer mensen open en eerlijk zijn wanneer over 
homoseksualiteit. Ze kan het beter plaatsen wanneer mensen een oprechte vraag 
stellen. Mensen mogen prima zeggen dat ze het lastig vinden of ongemakkelijk 
vinden, want dat is oprecht en open zijn en dat is fijn.  
Mensen kunnen uit onwetendheid denigrerend reageren over homoseksualiteit. 
Waar Anneke de kriebels van krijgt is dat wanneer er tegen haar wordt gezegd 
dat het prima is dat zij zo mag zijn. Zij ervaart dit als kwetsend.Anneke geeft dat 
het haar leven makkelijker was geweest wanneer zij hetero zou zijn. En zij heeft 
zeker momenten gehad dat ze dat was ik maar gewoon hetero dan zou alles 
makkelijk zijn. Maar ze is het niet en op deze manier kiest zij voor haar geluk.  
 
Er kwamen veel reacties van de vrouwen uit de groep. Zij vertelden allerlei 
verhalen over mensen die zij kennen die openlijk of minder openlijk homoseksueel 
zijn. De vrouwen stelden ook allerlei vragen, bijvoorbeeld: is het aangeboren, had 
Anneke niet liever een man gehad, kun je er echt niet van genezen, enz. enz. 
Anneke gaf hierover veel informatie. 
De vrouwen vonden dit een onderwerp dat belangrijk is om te bespreken en 
gaven aan dat ze er veel van hebben geleerd. Ze vinden het heel erg dat er in 
veel landen nog veel moeilijker met homoseksualiteit wordt omgegaan dan in 
Nederland. Ze gaven daarvan verschillende voorbeelden. 
De sfeer in de groep was heel prettig, iedereen luisterde aandachtig en er werden 
verschillende vragen gesteld. Normaal beginnen de vrouwen al rond 10.45 uur 
onrustig te worden (de bijeenkomsten duren tot 11.00 uur), maar nu moesten we 
er om 11.15 uur echt een eind aan maken. 
 
Evaluatie op 11 oktober 
 
Op 11 oktober hebben we nog een vrij uitgebreide evaluatie gehouden, ook om de 
vrouwen te bereiken die op 8 oktober (bewust of niet bewust) niet aanwezig 
waren. 
Ook nu vertelden verschillende vrouwen verhalen over mensen die ze kenden die 
met homoseksualiteit te maken hebben.  
Een vrouw vertelde dat een broer van haar al rond 35 jaar was en nog steeds 
geen relatie had. Haar kinderen zeiden tegen haar: ‘Dat komt omdat hij homo is’, 
en zij schrok daar heel erg van. Toen hebben haar kinderen haar laten weten dat 
het maar een grapje van ze was. En later is de broer toch met een vrouw 
getrouwd. 
In het oosten van Turkije zijn er nog steeds verhalen dat broers uit schaamte hun 
broer/broertje vermoorden omdat hij homoseksueel is. Vroeger verzweeg je dit 



 

20 
 

gewoon en trouwde je niet. Maar tegenwoordig hoor je vaak over Turkse 
homoseksualiteit.  
Eén vrouw vertelde dat zij lesgaf aan de buitenlandse jongeren waarvan ze 
vermoedde dat ze er een aantal homoseksueel waren. Ze vond het heel moeilijk 
deze groep te bereiken gezien hun islamitische achtergrond. “Terwijl ik bij een 
paar jongens zo duidelijk zag dat als zij met een vrouw zouden gaan trouwen, zij 
doodongelukkig zouden worden”.  
Verschillende vrouwen gaven aan dat ze het toch wel jammer zouden vinden als 
zou blijken dat hun kind homoseksueel zou zijn. En dan vooral vanwege de 
problemen waar hun kind dan mee te maken zou krijgen. 
 
Eindconclusie: 
Veel vrouwen vertelden dat ze het heel interessante ochtenden vonden en er veel 
van hebben geleerd. Ze kijken over het algemeen nu toch heel anders tegen 
LHBTI-mensen aan. Het verhaal van Anneke heeft ze erg aangesproken en ook de 
vragen en ervaringen van de andere vrouwen hebben indruk gemaakt.  
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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.  
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5. Voorlichting en het ontwikkelen van het materiaal 
 

Uit onze gesprekken met de doelgroep, organisaties en bevolkingsgroepen is 
gebleken hoe belangrijk de voorlichting is. Er is ook gebleken dat er behoefte is 
aan voorlichtingsmateriaal, maar ook aan achtergrondinformatie. CDS is druk 
bezig om in deze behoefte en vraag te voorzien.  
Tenslotte ontwikkelt het CDS voorlichtingsmateriaal om zowel binnen de etnische 
gemeenschappen als de instellingen (zoals jeugdhulpverlening/jeugdzorg, sociale 
teams, GGD/GGZ) aandacht te vragen voor het thema. Een folder, een website en 
een boekje met daarin ervaringen uit de bijeenkomsten en de gesprekken moeten 
meer begrip kweken voor de moeilijke positie waarin veel LHBTI’ers nog verkeren 
en hoe daar begripvol mee kan worden omgegaan. In 2020 starten wij met de 
roze-café’s om regelmatig aandacht te schenken en een veilige haven te zijn voor 
mensen, die opkomen voor eigen identiteit.  
 
 
Website en folder 
 
Het Centrum voor Diversiteit & Samenleving is actief op social media. Wij plaatsen 
bijna elke week een belangrijke nieuwsbericht of gebeurtenis op onze facebook. 
Op deze manier informeren wij de mensen over het thema LHBTI.  
 
CDS heeft inmiddels een interactieve website opgezet met ruime aandacht aan 
het thema LHBTI. Alle producten van dit project worden op deze website 
gepubliceerd en gedeeld.  Binnenkort komen wij met een folder over onze 
activiteiten en ook een sociale kaart hoe men het netwerk kan bereiken en juiste 
sleutelfiguren kan inschakelen om voorlichting te komen geven, maar ook 
adviezen kan krijgen als het om de LHBTI’ers met een culturele achtergrond gaat.  
 
De bijeenkomsten zijn geweest en parallel hieraan vonden er gesprekken plaats 
met enkele mensen uit de doelgroep. Er wordt een kort en bondig boekje van 
gemaakt. Het boekje bestaat uit de analyse van verslagen van de gevoerde 
bijeenkomsten, gegeven voorlichtingen, levensverhalen van enkele LHBTI’ers 
(interviews) en mensen uit de nabije omgeving en een aanbeveling voor de 
gemeente en betrokken organisaties in het veld. Zodra het qua vormgeving klaar 
is, zullen wij een gelegenheid arrangeren om het aan de wethouder aan te bieden.  
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6. Samenvatting 
 
Zoals uit wat wij hierboven hebben uiteengezet blijkt, hebben wij meer initiatieven 
ondernomen dan wij aan hebben gegeven in onze aanvraag. Wij doen het niet 
enkel voor de subsidie, integendeel: wij doen het met veel plezier voor de 
emancipatie, acceptatie van de doelgroep. Wij zullen ons blijven inzetten voor 
deze idealen. Dit betekent dat wij de verworvenheden van dit project zullen 
gebruiken om duurzaam aandacht te vragen voor de thema’s, die wij gedurende 
de bijeenkomsten uiteen hebben gezet.  
 
Wij zijn afgelopen maanden nieuwe coalities aangegaan om dit thema breder 
bespreekbaar te maken. Samenwerking met de werkgroep Diversiteit stellen wij 
op prijs. Ook willen wij de coalitie met het COC en het Etty Hillesum Centrum 
versterken en daar waar nodig samen optrekken. CDS was overal bij aanwezig als 
het ging om het bespreekbaar maken van het thema LHBTI (o.a. i.v.m. de 
activiteiten in het kader van de coming outday). Wij voerden ook actie voor het 
verblijf van een vluchteling die gay is, maar niet geaccepteerd was door de IND 
als gay. Uiteindelijk is het ons samen met de gemeente en partners gelukt om dit 
voor elkaar te krijgen. Zo hebben wij ook aandacht gevraagd aan de problemen 
van de vluchtelingen.  
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Bijlagen: 
 

1. Presentatie dr. Anton van Hooff, Seksuele Diversiteit in de Oudheid 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Moeders en kinderen met een migratieachtergrond in Nederland 
 
Eén op de vijf ouders met een migratieachtergrond in Nederland is van de 
tweede generatie. Welke waarden vinden deze tweede generatie ouders 
belangrijk om aan hun kinderen mee te geven? Aan wat voor steun bij de 
opvoeding hebben zij behoefte? Het Kennisplatform Integratie & samenleving 
sprak ruim veertig tweede generatie moeders en bracht hun visies en 
ervaringen in kaart. “Ik vind het belangrijk dat zij goede moslims kunnen zijn, 
maar ook dat zij zich goed kunnen bewegen in deze maatschappij.” 

 
Tweede generatie ouders zijn hier geboren en getogen of kwamen toen 
zij nog heel klein waren met hun ouders naar Nederland. Daar waar voor 
hun eigen ouders, als eerste generatie migranten, voornamelijk het land 
van herkomst centraal stond in de definitie van wie ze waren, is voor 
mensen van de tweede generatie het “Nederlander zijn” óók een 
belangrijk deel van hun identiteit. 

“Ik ben er trots op dat mijn ouders uit Marokko komen, dat ik de taal 
spreek. Maar ik ben wel een Nederlander. Als mensen mij vragen naar 
mijn afkomst, zeg ik Nederlander. Ik zeg ook tegen mijn kinderen, dan zeg 
je gewoon Nederlander, geboren in Gouda”, vertelt de Marokkaans-
Nederlandse moeder van drie zoons, wiens portret uitgebreid in het 
onderzoeksrapport is beschreven. 

En een Turks-Nederlandse moeder van vier kinderen zegt: “Omdat ik hier 
ben opgegroeid, wil ik dat ze ook veel van de Nederlandse cultuur 
meekrijgen, dat ze tussen twee culturen opgroeien. Als je meer van de 
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Nederlandse cultuur meekrijgt, dan kan je je veel meer inleven in andere 
mensen.” 

Meervoudige identiteit 

In het onderzoek is, op één vader na, met moeders gesproken. In de 
interviews is ook de rol van vaders opgenomen en gevraagd naar 
mogelijke verschillen. “Waar veel tweede generatie ouders tegenaan 
lopen”, vertelt Marjolijn Distelbrink, als senior onderzoeker verbonden 
aan het Verwey-Jonker Instituut, “is dat hoewel ze op veel fronten goed 
zijn geïntegreerd, perfect Nederlands spreken, hoogopgeleid zijn, ze toch 
nog altijd als een buitenstaander worden gezien. Dat roept emoties op, 
die smalle definitie van wat “Nederlands” zou zijn. In je identiteit spelen 
vele aspecten mee. Het zou mooi zijn als er erkenning komt voor die 
meervoudigheid.” 
 
Ik ben er trots op dat mijn ouders uit Marokko komen, dat ik de taal 
spreek. Maar ik ben wel een Nederlander – Marokkaans-Nederlandse 
moeder 
 
“De verhalen van de moeders laten zien dat de groei van de tweede 
generatie opvoeders niet vanzelfsprekend betekent dat er meer 
eenvormigheid of vergelijkbaarheid komt met autochtoon-Nederlandse 
opvoeders”, luidt één van de conclusies van het onderzoek. De 
meervoudige identiteit wordt door veel tweede generatie moeders juist 
gezien als rijkdom. Ze vinden het belangrijk om ook de aan de migratie-
achtergrond gerelateerde identiteit door te geven aan hun kinderen. 
Een Marokkaans-Nederlandse moeder van twee kinderen benadrukt in dit 
verband: “Ik wil dat ze hun achtergrond kennen, en dat hun identiteit een 
associatie heeft met de positieve dingen daarvan.” 

Diverse vormen van Nederlanderschap 

De moeders pleiten voor het serieus nemen van de diversiteit in de 
Nederlandse samenleving. Ze benadrukken het belang van inclusie met 
betrekking tot het Nederlanderschap. Zo kun je vanuit verschillende 
invalshoeken een Nederlander zijn: op zijn Marokkaans, Turks, Surinaams, 
Somalisch et cetera. 

Voor de ouders zelf leidt deze meervoudige identiteit, die ze zelf hebben 
en graag doorgeven aan hun kinderen, niet tot grote opvoedkundige 
vragen. De waarden die zij hun kinderen mee willen geven, komen in 
grote mate overeen met de waarden die Nederlandse ouders zonder 
migratieachtergrond belangrijk vinden. Ook de vraagstukken die ze 
tegenkomen in de opvoeding, komen deels overeen (opvoeden in relatie 
tot social media, druk op kinderen, ontwikkelingsproblematiek of 
leerproblemen). 
 
Ik wil dat mijn kinderen hun achtergrond kennen, en dat hun identiteit 
een associatie heeft met de positieve dingen daarvan – Marokkaans-
Nederlandse moeder 
 
Er zijn ook verschillen. Zo hebben meerdere ouders moeite met de grote 
vrijheid die er in Nederland heerst, met name ten aanzien van de manier 
waarop kinderen en volwassenen met elkaar omgaan en het openlijk 
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bespreken van thema’s als seksualiteit. Ook lopen de tweede generatie 
ouders er tegenaan dat er voor hun meervoudige invulling van het 
Nederlanderschap op scholen, in de bredere samenleving en ook bij 
professionele hulpverleners op het gebied van opvoeding, weinig begrip 
en erkenning bestaat. 

Belangrijke waarden volgens 2e generatie moeders: 
Zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfkennis 
Assertiviteit en weerbaarheid 
Zelfstandigheid en presteren 
Een goede gelovige zijn 
Respect en goede manieren 
Sociaal zijn 
Familiebanden onderhouden 
Eerlijkheid 
Tolerantie 
 
Negatieve beeldvorming en discriminatie 
Ouders van de tweede generatie met een migratieachtergrond hebben, 
meer dan hun ouders, te kampen met negatieve beeldvorming ten 
aanzien van migranten. Het moeten omgaan met polarisatie beïnvloedt 
hun opvoedkundige taak. ‘Zij geven aan de kinderen meer te moeten 
‘wapenen’ tegen de maatschappij waarin zij opgroeien. In de eigen jeugd 
was er minder ‘wij vs. zij’’, zo staat er te lezen in het onderzoeksrapport. 
 
Wat vooral helpt is de houding zonder oordeel. Ik heb er alle begrip 
voor dat je niet alles kunt weten, maar geen aannames alsjeblieft. Dat 
is voor mij respect, dat je checkt of je informatie klopt – Somalisch-
Nederlandse moeder 
 
Een Somalisch-Nederlandse moeder van drie kinderen vertelt: “We 
woonden in een wit dorp en we waren de enige allochtonen in het dorp. 
Nooit hebben we iets naars meegemaakt als kinderen. De mensen waren 
toleranter. Voor mijn ouders was het geen issue.” 

Een Afro-Surinaams-Nederlandse moeder van twee kinderen geeft aan: 
“Ook die pubers nu, wie ben ik en hoe ziet de wereld eruit. Ik ben bruin 
en de andere wit. De ene is homoseksueel en de ander hetero. Ze krijgen 
veel mee op school. (…) Daar hebben we gesprekken over, dat jij mag zijn 
wie je bent en anderen ook. En dat je ook moet kunnen vasthouden aan je 
eigen waarden en het oké is als iemand anders is.” 

Diversiteit op school 

De moeders vertellen dat ze als gevolg van de negativiteit die zij 
vanwege hun migratieachtergrond ervaren, een grotere nadruk leggen 
op de overdracht van de eigen religie, tradities en cultuur. Ze lopen er 
tegenaan dat daar niet overal begrip en ruimte voor is. Ze voelen zich 
vaak niet gehoord als ze bijvoorbeeld met de school in gesprek willen 
gaan over de viering van verschillende culturele feesten en tradities. 

“Als het aankomt op Kerstviering ofzo, daar kom ik niet doorheen, dat 
vind ik jammer. Misschien omdat we als moslims niet op één lijn zitten, 
want de ene laat zijn kind wel mee Kerst vieren en de ander niet, maar er 
is geen begrip voor de persoon die het niet wil. Als je niet komt dan zit je 
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met verzuim, zijn er gewoon sancties. Je wordt gedwongen eraan mee te 
doen of je nou wilt of niet. Dat vind ik heel jammer”, betreurt een 
Marokkaans-Nederlandse moeder van vier kinderen, die naar een 
Katholieke school gaan. 

Ondersteuning door opvoedkundige professionals 

Veel tweede generatie ouders ervaren dat ze met hun frustratie en pijn, 
die veroorzaakt wordt door vraagstukken omtrent waardenopvoeding en 
diversiteit, onvoldoende terecht kunnen bij opvoedkundige professionals. 
Ze zoeken en vinden vooral steun in hun familie- en vriendenkring of in 
boeken en online. 
 
De formele hulpverlening heeft nog geen adequaat aanbod op 
vraagstukken die te maken hebben met identiteitsontwikkeling – 
Marjolijn Distelbrink 
 
Een Somalisch-Nederlandse moeder van drie kinderen vat het duidelijk 
samen: “Wat vooral helpt is de houding zonder oordeel. Ik heb er alle 
begrip voor dat je niet alles kan weten, maar geen aannames alsjeblieft. 
Dat is voor mij respect, dat je je informatie checkt of het klopt. Dat je 
vragen stelt als je het niet weet. Het zou heel goed helpen als naar de 
ouder geluisterd wordt, wat is zijn verhaal, wat zijn zijn zorgen, wat zijn 
zijn vragen.” 

Nieuwe vormen 

Distelbrink benadrukt dat voor vraagstukken die het hart raken, die te 
maken hebben met identiteitsontwikkeling, de formele hulpverlening 
geen adequaat aanbod heeft. Een belangrijke aanbeveling van het 
onderzoek luidt dan ook dat het creëren van de ruimte voor een veilig 
gesprek in eigen kring, waar in groepsverband vrijuit gesproken kan 
worden over waarden en negatieve ervaringen, essentieel kan zijn om de 
moeders te ondersteunen. 

“De grondhouding bij veel professionals om mij heen is nog te weinig 
gericht op wederzijdsheid, op je verplaatsen in het perspectief van de 
ander”, vertelt een Iraanse professional, die deelnam aan de focus 
groepsdiscussie, georganiseerd in het kader van het onderzoek. Ook 
meer diversiteit op de werkvloer van de formele organisaties kan helpen 
om het vermogen van de professionals om zich te verplaatsen in het 
perspectief van de ander, te vergroten. Echt luisteren en je inleven in de 
achtergrond van de moeders en hun perspectief op de verschillende 
onderwerpen serieus nemen, is voor veel professionals nog niet 
vanzelfsprekend. In dit onderzoeksrapport komt het perspectief van 
tweede generatie moeders uitgebreid aan bod. 

  



 

29 
 

3. Actie i.v.m. Sercan Özmeral  [BRIEF] 
 
 
Deventer, 25 april 2019 
 
Wees humaan! 
 
Serçan Özmeral (3 april 1990) ontvluchtte Turkije na het ontvangen van 
doodsbedreigingen van zijn familie omdat hij gay is. Hij is aangekomen op 16 april 
2017 in Deventer, Nederland en heeft zich aangemeld voor asiel. Serçan moest 
zich wekelijks melden bij een AsielZoekersCentrum (AZC) in Hoogeveen en zijn 
vingerafdrukken laten controleren. 
 
De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft zijn aanvraag 
twee keer afgewezen. Serçan werd niet geloofwaardig gevonden als een 
homoman. Daarnaast werd aangevoerd dat Turkije veilig wordt geacht voor 
homoseksuelen. Hij is beide keren tegen de beslissing in beroep gegaan. Hij had 
nog nooit de wet overtreden en heeft consequent meegewerkt aan de IND. Maar 
in afwachting van zijn beroep op woensdag 17 april 2019, werd hij aangehouden 
toen hij op een AZC was om zijn verplichtingen na te komen. 
 
Helaas was zijn advocaat die hem tot nu toe vertegenwoordigt, in het buitenland 
vanwege familieomstandigheden en kon daarom niet helpen. Bovendien heeft de 
vervangende advocaat een beperkte toegang tot immigratie-procedures. In een 
rechtsstaat als de Nederlandse zou dit niet mogelijk moeten zijn. De definitieve 
beslissing over zijn asielprocedure is binnenkort bij het hof op Schiphol airport. 
 
Wat heeft Serçan gedaan om dit te verdienen, om opgesloten te worden? Hoe 
kan het zijn dat hij worden bedreigd en afgewezen door zijn familie voor het 
homo zijn maar asiel geweigerd door de IND om niet gay genoeg te zijn? Hij mag 
niet op deze manier behandeld worden. Hij moet in staat zijn om een vrij leven te 
leven; alle LHBTI mensen moeten in staat zijn om een vrij leven te leven zoals elk 
ander mens.  
 
Wij als Centrum voor Diversiteit & Samenleving zijn bezig de LHBTI-problematiek 
bespreekbaarder te maken. Wij waren heel erg blij dat Serçan in onze werkgroep 
zat om dit onderwerp als ervaringsdeskundige aan de orde te stellen. 
 
Nederland zou een democratisch land zijn waarin LHBTI-ers volgens artikel 1 van 
de Grondwet een vrij leven moeten hebben. In een humanistisch land als 
Nederland zou iedereen even veel waarde moeten hebben, en mogen zijn zoals ze 
geboren zijn en getolereerd moeten worden. 
 
Welk systeem kan bepalen wanneer iemand gay genoeg is? 
Het CDS probeert al jaren een stem te geven aan maatschappelijke problemen. 
Het feit dat Serçan Özmeral in een cel aan zijn lot wordt overgelaten past naar 
onze mening niet in een democratische rechtsstaat. 
Wij vragen aan de autoriteiten om dit probleem zo snel mogelijk op een humane 
manier op te lossen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Ali Yildirim 

 
Voorzitter CDS 
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