CAN I

concept & fotografie : armando branco | speciale dank aan femke van hettema
styling : pythia tarenskeen | assistent styling : mariska germs | haar & make-up : esmiralda de waal, cindy de vogel, rosa de voogd & zefanja zwakke @ visious academy
props en rekwisieten: angelique laponder, hoffz, pythia chiara, henk ganzeman & chiel de mie, house of formlab

GET AN

AMEN?
de link tussen seks en kerk

uit onderzoek van het sociaal en cultureel planbureau blijkt dat een op de
drie rooms-katholieken en protestanten seks tussen twee mannen walgelijk
vindt. de intersectie christendom en homoseksualiteit is in het publieke
debat dan ook nog altijd controversieel. vorig jaar moest de stichting
hart van homo’s verantwoordelijkheid afleggen aan minister
bussemaker voor het lesmateriaal dat seksuele onthouding
predikt aan christelijke homo’s. maar gelukkig zijn er ook
instellingen die wel toenadering zoeken tussen geloof en
homoseksualiteit, zoals refoanders en verscheurd.nl.
winq vroeg twaalf homoseksuele (ex-)gelovigen
naar hun visie over seks en religie.
tekst: manju reijmer
concept & fotografie: armando branco
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FEMKE

ELIO

VAN HETTEMA

HERES

‘‘
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“ik was geen
ontspoorde
jongere,
ik had een
ontspoorde
thuissituatie”

“homoseksualiteit was een leugen van
satan die mij van god probeerde te stelen”

femke – jurk: melanie brown, cape: melanie brown, muntketting: pythia chiara, zilveren ring kever: mercurious via house of formlab
elio – kanten kimono: la maison nouvelle, kanten blouse: drykorn, choker & oorbel & fotolens armbanden: pythia chiara

In Drachten staat de
kerk waarin ik ben grootgebracht. De Bethel,
een Vrije Baptistengemeente met
zo’n vierduizend leden. Voor outsiders doet het Amerikaans aan:
podium, beamers, een muziekteam en er wordt veel op emotie
ingespeeld. Ik was een jaar of dertien, toen ik erachter kwam dat
ik op meisjes viel. Op zoek naar
levenswijsheid kwam ik in gesprek
met een van de jeugdleiders. Hij
vertelde mij dat God geen homo’s
en lesbiennes geschapen had. Dit
was een leugen van Satan die mij
van God probeerde te stelen. Er
werd gebeden voor bevrijding
van deze gedachten, gevoelens
en twijfels. Bidden en ‘wegsturen
in de naam van Jezus’ was de
remedie. Het enige waartoe dat
leidde was zelfverloochening. Zo
heb ik mezelf tien jaar in ontkenning gehouden, totdat ik Joany
ontmoette. Ik was halsoverkop
verliefd. Ik raakte in strijd met
mezelf en het geloof. Ik had ook
geleerd dat God een liefdevolle
vader was en ik Zijn kind. Hoe kon
Hij dan in hemelsnaam van mij
vragen om dit kruis te dragen? De
twijfels, die ik mij voorheen niet
kon permitteren, leidden tot de
enige bevrijding die ik werkelijk
nodig had, het christendom zelf.
Vorig jaar sprak ik de jeugdleider
bij wie ik destijds aanklopte. Ik
wilde dat hij wist hoeveel schade
dit teweeg heeft gebracht. Hij
vroeg of ik hem kon vergeven.
Maar ik kon het hem niet kwalijk
nemen. Hij deed wat hij dacht dat
het beste was. Het kwam niet uit
een slecht hart, maar uit een schadelijke overtuiging. Mijn ouders
zagen mij veranderen van een
onrustig en depressief meisje naar
een gelukkige, jonge vrouw. Zij
zagen met eigen ogen de liefde
tussen Joany en mij, waardoor ze
mijn geaardheid en onze relatie
hebben omarmd. Nu, zes jaar
later, zijn Joany en ik verloofd en
staan mijn ouders hier volledig
achter.”

‘‘

Toen ik zestien was, ben
ik uit het geloof gestapt.
Ik ben opgevoed als Jehova’s getuige, maar ik was altijd
benieuwd naar de wereld buiten
het geloof. Het was voor mij te
isolerend. Mijn ouders lieten mij
niet uitgaan en vrienden buiten
het geloof was uit den boze. Het
geloof vindt dat ik niet praktiserend homo kan zijn en daar ben ik
het niet mee eens. Ik had al stiekem gesprekken bij Jeugdzorg en
mijn ouders hadden door dat er
iets aan de hand was. Het werd zo
benauwend dat ik vanuit werk een
keer niet thuis kwam. Ik heb in een
tehuis in Amsterdam gezeten tussen ex-jeugddelinquenten en jongeren met een verslaving. Maar ik
was geen ontspoorde jongere, ik
had een ontspoorde thuissituatie.
Als tussen twee kwaden kwam
de keus tussen mijn ouders en
de jeugdinrichting, want in een
pleeggezin was geen plek. Ik ging
maar naar huis. Daar moest ik een
contract tekenen met Bijbelregels
en mocht ik geen seks hebben. Ik
woonde vijf maanden thuis totdat
ik zoenend met een jongen op

Myspace stond. Nu heb ik geen
contact meer met mijn ouders.
Ze geven mij de schuld dat ik uit
het geloof ben gestapt. Ze zijn
verhuisd naar Italië, omdat ze het
niet meer aan konden dat ze een
zoon hadden waarnaar gevraagd

werd. Ik kan me geen God voorstellen die liefde maakt voor je
kind en vervolgens verwacht dat
uit te schakelen. Ik ben gay en ben
daar oké mee. Ik val op persoonlijkheden en sluit meisjes niet uit.
Ik geloof in mezelf en in jezelf

zijn. Uiteindelijk is iedereen op
zoek naar geluk. Het is hetzelfde
in mode: trek aan wat je wilt.
Laat je persoonlijkheid zien. Voor
jezelf, niet voor een ander. Of
zoals Brandy zegt: ‘If you’re not
yourself, then who are you?’”
people | 041
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EELCO

PETER

DE WITH

VAN DER WAL

“als het
mogelijk
was mijn
verlangens te
veranderen,
dan wilde ik
dat graag”
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realiseerde me dat ik homo was,
toen de leraar maatschappijleer
vertelde over mensen die een
relatie aangingen met mensen
van hetzelfde geslacht. Dat kon
ook over mij gaan. Ik sprak met

een maatschappelijk werkster en
zij tipte me Stichting Different. Als
het mogelijk was mijn verlangens te veranderen, dan wilde
ik dat graag. Hun theorie is dat
homoseksualiteit een combinatie

eelco – blazer: hugo boss, overhemd: elvine, sieraden: pythia chiara
peter – blouse : 10 days

‘‘

Hoe ik m’n zoektocht
zou omschrijven in één
woord? Vrede. De zoektocht naar vrede in het conflict
tussen de conservatief christelijke
visie en mijn homoseksualiteit. Ik

is van genotype en fenotype. Als
ze die externe factoren oplossen,
denken ze je homoseksualiteit
te kunnen verminderen. Na
anderhalf jaar therapie dacht
ik dat het redelijk gewerkt had.
Toen ging ik naar Noorwegen om
te studeren. Ik zat in de tram en
een studiegenoot zei op eens:
‘Ik vind het zo fijn dat als we
praten, je niet afgeleid bent als
er een mooie vrouw langsloopt.’
Ik schrok en realiseerde me dat
er niets was veranderd. Ik ging
bidden en vaker naar de kerk.
En tegelijkertijd leerde ik mijn
homoseksualiteit accepteren. Ik
belde iedereen die belangrijk was
en toen zette ik op Facebook dat
ik homo was. Religie is nu nog
steeds belangrijk. Ik ben ambivalent tegenover Different, want ze
hebben me deels geholpen maar
deels ook totaal niet. Mijn ouders
zijn niet voor een homoseksuele
relatie maar wel tolerant. Mijn
moeder zei dat het makkelijker
is om uit de kast te komen in de
reformatorische gemeenschap
dan in de echte wereld, want je
wordt er niet per se weggezet als
mens. Gedeeltelijk klopt het wel,
maar ook weer niet. Die tolerantie
is denk ik belangrijker dan hen
dwingen mijn homoseksualiteit te
accepteren. Ik heb verschillende
wegen geprobeerd en de huidige
oplossing geeft me de meeste
vrede met God en met mezelf.”

‘‘

“ik was vroeger wel met een jongen van
de kerk naar bed geweest, maar dat
praatte je dan de volgende dag goed”

Tot mijn 21ste was ik
actief lid van de gereformeerde gemeente: de
zwartekousenkerk in de Bijbelgordel, de achterban van de SGP.
Mijn ouders waren toen ik klein
was liberaal en zijn steeds ‘zwaarder’ gaan geloven. Als kind ging
ik daar in mee en zo belandde ik
op m’n vijftiende in de gereformeerde gemeente. In die kerk
mocht je geen televisie hebben,
vrouwen mochten geen broeken
dragen en homoseksualiteit was
niet bespreekbaar. Als kind en puber was ik heel makkelijk, totdat
ik uit de kast kwam. Toen kwamen
de conflicten. Voor die tijd was ik
gelukkig met een vriendinnetje
uit de kerk. We waren verloofd. Ik
had haar, als de romanticus die ik
ben, ten huwelijk gevraagd in de
tuin van het Louvre in Parijs. Later
ging ze vreemd en raakte ik voor
een jaar depressief. Tijdens de
behandeling bij een christelijke
psycholoog kwam mijn geaardheid naar boven. Ik was vroeger
wel met een jongen van de kerk
naar bed geweest, maar dat
praatte je dan de volgende dag
goed. Toen verhuisde ik naar Den
Haag. Eerst had ik een knipperlichtrelatie met mijn ouders. Ze
wilden me zien, maar alleen als ik
single was. Zo leek het. Bij contact
was er het wijzende vingertje. Ik
ging naar de hel, ik was zondig.
Ik had een groot netwerk bij de
kerk en vrijwel iedereen heeft
zich omgedraaid toen ze hoorde
dat ik homo was. Daardoor ben ik
me gaan afzetten. Het liefst zou
ik nog steeds naar mijn ouders
gaan. Ik geloof dat de verbondenheid tussen homoseksualiteit en
religie kan zoals je ziet in andere
kerken. Maar kerkraden of scholen van de streng gereformeerde
gemeenten weten niet hoe ze
met homo’s om moeten gaan. Het
drijft mensen van de kerk. Dat is
heel jammer.”
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RAYMOND

LENNART

HINTJES

PLUIM

‘‘

044 |

people

“de bijbel is
kennelijk zo
onduidelijk
dat christenen
verschillend
denken”

‘‘

“het enige wat telt
is eerlijkheid tegenover jezelf”

raymond – witte jas: drykorn, t-shirt : hugo boss, omslagdoek plaid: hoffz
lennart – witte trui : hugo boss, leren jas: tigha

Mijn ouders hebben me
opgevoed als Jehova’s
getuige. Tien jaar geleden brak ik met het geloof. Ik
deelde met iemand een appartement die ontdekte dat ik op niet
zo brave sites keek. Hij zette me
onder druk om op te biechten
dat ik homo was. Ik was toen zelf
ouderling in de gemeenschap
en voltijds evangelist. In een
proces van anderhalf jaar werd
ik ontheven van al mijn taken. Ik
ben toen bij mezelf gaan denken:
waar ga ik voor? Als je openlijk
homoseksueel bent, dan wordt
je geëxcommuniceerd. Doodgezwegen. Niemand praat tegen
je. Al mijn sociale contacten
waren binnen de gemeenschap,
dus ik besloot eerst om erbuiten
contacten op te bouwen via het
internet. Ik accepteerde mijn
seksualiteit en kon het verenigen
met mijn geloof. Omdat ik zag dat
anderen dat konden. Ik heb mijn
ouders een brief geschreven en
mijn verhaal gedaan. Dat ik homo
ben en dat het voor mij geen
probleem was. Ik kwam vrij snel
iemand tegen via Gay.nl. Na twee
maanden hadden we een relatie.
Toen we samen gingen wonen,
kreeg ik een brief. ‘Wij hebben
berichten gehoord dat je dingen
doet tegen de regels in en wij verzoeken je samen te komen.’ Een
soort kerkelijke rechtszaak. Drie
mannen gaan je uithoren en over
je beslissen. Heb je gezondigd
en heb je berouw? Dan mag je
blijven. Ik koos om niet naar dit
comité te gaan. Ze spraken mijn
voicemail in: ‘Wij delen u mee dat
u geen Jehova’s getuige bent.’
Het enige wat telt is eerlijkheid
tegenover jezelf. Hoe moeilijk
de stap ook is, het is een enorme
opluchting. Het wordt uiteindelijk
beter. Mijn godsbeeld is veranderd. Medemenselijkheid tonen is
belangrijk. Het is mooi als iemand
die waarden kan halen uit geloof.
Maar een humanist of atheïst kan
dat ook aanhangen.”

“Ik ben hervormd
opgevoed. Ik ging elke
zondag naar de kerk.
Toen ik ontdekte dat ik op mannen viel, voelde ik meteen dat
het niet hoorde. Het werd niet
letterlijk gezegd in de kerk, maar
homoseksualiteit werd aangedragen als een keuze. Het kon
niet samengaan. Hoezo kan dat
volgens sommige christenen niet
samengaan? Wat staat er precies
in de Bijbel over homoseksualiteit?
In Leviticus 18:21-22 staat: “En gij
zult geen gemeenschap hebben
met een die van het mannelijk
geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een
gruwel is het.” Tja, dat is voor
mij persoonlijk niet van toepassing. Er wordt enkel gesproken
over gemeenschap met mensen
van hetzelfde geslacht. Niet over
een relatie tussen twee mensen.
Ik kan me op geen enkele wijze
identificeren met wat er geschreven staat. Mensen noemen
homoseksualiteit tegennatuurlijk.
Voor mij voelt het tegennatuurlijk
om mijn gevoelens te ontkennen
en met een vrouw te trouwen. Ik
wil niet anderen opleggen hoe zij
teksten interpreteren. De Bijbel
is kennelijk zo onduidelijk dat
christenen verschillend denken. Het is belangrijk dat ieder

individueel de Bijbel leest en
kijkt: wat vraagt God van mij? In
plaats van naar algemene regels
te leven van dit mag wel, dit mag
niet. Een evangelist op straat zei
mij dat mijn geloof te klein is,
omdat ik niet geloof dat God mij

hetero zou maken als ik maar lang
genoeg zou bidden. Ik vind het
jammer dat iemand oordeelt over
mij, zonder te vragen hoe ik in het
leven sta. Ongeveer tweederde
van de christelijke homo’s keert
zich af van de kerk, omdat ze zich

niet geaccepteerd voelen. Ga in
gesprek met mensen en voorkom
dat je de ander oplegt wat hij of
zij moet doen. Er is geen goed
of fout. Alleen een persoonlijke
zoektocht. Ik ben homo en ik ben
christen.”
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CHERYL STEPHANIE
PINONTOAN

ROLAND

DE WIT

POSTHUMA

ben soms zo jaloers op anderen
die een fijne coming-out hebben
gehad. Begrijp me niet verkeerd,
ik ben erg liefdevol opgevoed.
Alleen hierin is enorm gefaald. Ik
heb onnodig verdriet geleden.
Maar ik ben nu trots op wie ik
ben!”
Cheryl: “Mijn vader is voorganger
van een pinkstergemeente en ik
was zondagsschooljuffrouw voor
kleine kinderen. Op een gegeven

“hij zei: ‘er
leeft een
demon in jou’”

S

tephanie: “Tot mijn
zestiende was ik echt een
Jesus freak. Ik werd door
mijn geloof beschermd
van de boze, enge wereld. Ik wist
niets van seks, behalve dat het
niet mocht voordat ik getrouwd
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was. Toen ik het uit ging zoeken,
begon het balletje te rollen. De
enige die met mijn homoseksualiteit een probleem had was mijn
moeder. Ik werd uit huis gegooid.
Ik besloot weg te gaan uit de kerk
en ging naar een andere school.

Pas toen ik mijn havodiploma
had gehaald, zei ik tegen m’n
moeder: ‘Ik heb een vriendin.’ Dat
was het moment dat alles wat al
kapot was, volledig stuk ging. Het
heeft zeven jaar geduurd voordat
ze er vrede mee kon hebben. Ik

moment voelde ik iets meer voor
een meisje dan voor mijn andere
vriendinnen. Toen dacht ik: o shit,
dit mag niet, je bent de dochter
van. Ik durfde het niet aan mijn
ouders te vertellen, dus heb ik
drie jaar lopen kloten. Toen wilde
ik uit de kast komen. Allereerst
voor mezelf maar ook voor m’n
verloofde. Ik zag de gezichten van
mijn ouders helemaal wegtrekken. Mijn moeder begon te huilen. Mijn vader was eerst stil. ‘Je
bent ziek, er leeft een demon in
jou’, zei hij vervolgens. Sindsdien
heb ik hem niet meer gesproken.
Ik doe niet meer aan religie. Ik
hoef me niet meer te bewijzen
naar mijn familie toe. Als zij niet
zien dat ik gelukkig ben, is dat hun
verlies. Dit jaar ga ik voor mij en
mijn verloofde, en mijn geluk.”

cheryl – lange witte blouse: twin-set, armbanden & lange zilveren ketting: pythia chiara, ketting hangertje: calvin klein
stephanie – grof gebreide top: 10 days women, blazer: twin-set, ketting: tiger frame, ring: mercurious via house of formlab, armband : buddha to buddha
roland – jack & wit poloshirt: river island, armband: pig & hen, zilveren boord & muntketting & jerusalem ring: pythia chiara

‘‘

“we beginnen met het standpunt
dat god ons onvoorwaardelijk liefheeft”

“Ik ben christen. Dat
vind ik belangrijker dan
homo of hetero zijn. Ik
kom uit een christelijk nest, maar
mijn ouders gingen niet vaak
naar de kerk. Het was mijn eigen
keuze om meer naar de kerk
te gaan. In je tienerjaren neem
je het voor lief en wil je er niet
open mee bezig zijn. Iedereen
is een beetje met een gat in zijn
hart geboren en ik vulde het
met God. Ik ging naar een leuke
kerk, de Bethelkerk in Drachten.
Ik zong en was muziekleider.
Ik had zorgzame pastors die er
wijs mee omgingen. Ze hebben
nooit gezegd: ‘Je moet je functie
neerleggen.’ Dat was mijn besluit.
Mijn zelfbeeld zat niet goed,
dus ik heb de tijd genomen om
aan mezelf te werken. Achteraf
heb ik altijd al geweten dat ik op
mannen viel. Je denkt toch dat
het een fase is. Dat de interesse
ook andere oorzaken kan hebben.
Ik had m’n vriendschappen en
ik was er verder niet mee bezig.
Op een gegeven moment kom je
op een leeftijd dat iedereen gaat
trouwen. Dan blijf je alleen achter
voor je gevoel. Toen kreeg ik een
relatie met een meisje en tijdens
die relatie kwam ik uit de kast. Ik
merk dat het nu makkelijker is om
het te bespreken. Ik las boeken
om juist het gesprek binnen de
kerk te bevorderen. Ik was bang
om mijn vrienden te verliezen,
maar voor hen was homoseksualiteit geen probleem. We beginnen
met het standpunt dat God ons
onvoorwaardelijk liefheeft en het
mij niet minder maakt als ik met
een man trouw. Het blijft altijd
een zoektocht maar als mensen
worden buitengesloten heb je
aan mij een slechte. ‘Oordeel niet
zoals je zelf niet geoordeeld wil
worden.’ Houd je eerst met jezelf
bezig. Dat is al moeilijk genoeg.”
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ALEXANDER KAI
NOORDIJK

JOCHEM

YUNG

DE KLERK

K
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“toen ik vroeg
of mijn homo–
seksualiteit
er ook mocht
zijn, zei hij
dat het goed
was”

‘‘

“je hoopt dat je een oplossing
kunt vinden, maar die is er niet”

alexander – coltrui: river island, colbert: we fashion, signet rings & muntketting: pythia chiara
kay – overhemd & chino: patrizia pepe
jochem – gebreide top: 10 days, leren jas: tigha, ringen: pythia chiara

ai: “Ik kom uit Hongkong en mijn familie is
uit traditie boeddhistisch. Ik was een jaar
of twaalf, toen ik in Nederland
in aanraking kwam met het protestantse geloof. Ik heb tien jaar
lang therapie gehad volgens de
evangelische kerk voor mijn homoseksualiteit. Je kon veranderen. Je hoopt dat je een oplossing
kunt vinden, maar die is er niet.
Het doel is dat je er op een bijbelse manier mee om gaat. Niet
praktiserend. Je wordt gewoon
depressief. Het is zo isolerend.
Je staat er alleen voor. Ik kreeg
zelfmoordgedachtes en moest
van de psychotherapeute aan
de medicijnen. Een christelijke
psycholoog zag dat de therapie
niet werkte en adviseerde dat ik
wegging uit de kerk.”
Alexander: “Ik zat op een
christelijke hogeschool om voor
predikant te studeren. Daar ben ik
weggegaan vanwege mijn seksualiteit. Mijn docenten wisten niet
wat ze met me aan moesten. ‘Misschien moet je met een psychiater
gaan praten’, zeiden ze. Daarna
ben ik de wereld ingetrokken.
Maar het uitgaansleven gaf mij
niet de voldoening. Toen ging ik
op Relatieplanet kijken en zo heb
ik Kai leren kennen.”
Kai: “Het uitgaansleven was ook
niets voor mij. Ik wilde iemand
leren kennen die christen was. We
hebben ons huwelijk niet in de
kerk gevierd. Er was te veel pijn.”
Alexander: “Nu zijn we op een
missie. De evangelische wereld
heb ik gedag gezegd, maar ik
zit bij de Protestantse Kerk in
Nederland. Nu ben ik theoloog in
opleiding voor predikant. Ik wilde
terug naar school om het rond te
maken. Nu wil ik de boodschap
uitbrengen dat liefde het belangrijkst is. Ieder mens is een geliefd
kind van God.”
Kai: “Dat twee mannen of twee
vrouwen in de kerk lief kunnen
hebben en dat God daar oké mee
is.”

Vanaf mijn veertiende
wist ik dat ik op jongens
viel. Als ik een mooie
jongen op straat zag lopen,
dacht ik snel: nee, dit hoort en
mag niet. Het was niet sociaal
geaccepteerd. Dat kreeg ik
impliciet mee van mijn christelijke
omgeving. Dan houd je je sterk,
maar ik heb ook huilend op de
fiets gezeten. De boodschap die
ik meekreeg van mijn omgeving
was dat je je geaardheid als
homo kon veranderen. Als ik niet
hetero werd, dan maar celibatair
leven. In mijn derde studiejaar
was ik op uitwisseling in ZuidAfrika. Aan de buitenkant van het
studentenhuis was een trap om
binnen te komen. Ik weet nog
dat ik omhoogliep, de leuning
vasthield en opeens stilstond. Ik
dacht: waarom sta ik stil? Op dat
moment meende ik Gods stem
te horen. Hij zei: “Jochem, ik hou
van je.” Toen ik vroeg of mijn
homoseksualiteit er ook mocht
zijn, zei Hij dat het goed was. Ik
was daardoor een paar dagen

van m’n apropos. Daarna heb ik
een brief geschreven aan mijn
ouders en die heb ik thuis aan
hen voorgelezen. Ondertussen
ben ik op een punt in mijn leven
gekomen waarop mijn geloof en
mijn seksualiteit verweven zijn. Ik

zie er geen tegenstelling meer in.
Sterker nog, ik ervaar Gods zegen
in mijn seksualiteit. Omdat ik zie
dat veel christelijke LHBT-ers het
moeilijk hebben met hun geloof,
vind ik het belangrijk om me
hierover uit te spreken. Een van

de dingen die mij heeft geholpen
is te kunnen praten over mijn
gevoelens. Daarom denk ik dat
het belangrijk is dat er binnen de
kerk ruimte gecreëerd wordt om
te kunnen praten over seksuele
diversiteit.”
people | 049

