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“Wij zijn veel méér 
dan homoseksueel”
Wijnand pels en Simone poels zijn twee - homoseksuele - jonge mensen die 
met een specifieke groep jongeren op kamp gaan en hen begeleiden ‘vanuit 
hun hart’ zoals Wijnand dat zo treffend zegt. Samen praten wij gezellig aan 
een tafeltje in Eindhoven over hun eigen coming-out en over de betekenis van 
het Homo jongerenkamp van de Stichting Outway, waarvan zij beiden groeps-
leider zijn. En de begeleiding houdt vaak niet op als het kamp voorbij is.

Het Hojokamp, zoals het homojongerenkamp of-
ficieel heet, is een kamp speciaal voor homoseksuele 
jongeren die nog niet zo lang of nog niet uit de kast 
zijn. Het Hojokamp telt jaarlijks circa 60 deelnemers 
en wordt georganiseerd voor en door jongeren. Naast 
plezier en ontspanning biedt het kamp ondersteuning 

en begeleiding bij het proces van ‘het uit de kast 
komen’. 

Simone is dit jaar voor het eerst de hele week mee 
geweest als teambegeleider en zij bijt de spits af met 
haar persoonlijke verhaal over haar coming-out.
“Het is voor mij eigenlijk nooit een dilemma geweest, 
het ging eerlijk gezegd bijna vanzelf. Mijn tweeling-
zusje, die hetero is, had het op een zeker moment al 
door, terwijl ik er nog helemaal niet mee bezig was. 

jochem van Slooten & Christine Beenhakker

uit ‘t  veld
Het begeleiden van jongeren bij hun coming-out 

fotografie Max Bredschneyder
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Toch durfde zij het niet rechtstreeks aan mij te vragen 
en is hulp gaan zoeken bij een begeleidster van ons 
basketbalteam. Diezelfde vrouw heeft mij later dui-
delijk gemaakt dat ik er gewoon mijn tijd voor moest 
nemen en doen wat voor mij goed voelde. Achteraf 
blijk ik het wel moeilijk gevonden te hebben. Het 
heeft nog zeker twee jaar geduurd voordat ik het we-
reldkundig maakte; ik was toen een jaar of zeventien, 
achttien. De drempel die je dan voelt is dat je denkt 
dat mensen je afkeuren op je seksuele geaardheid. 
Ik ben natuurlijk zoveel méér dan lesbisch! Het zegt 
helemaal niets over wie ik ben. Maar ik heb gelukkig 
alleen maar positieve reacties gehad op mijn coming-
out.” 

Bij Wijnand ging het heel anders. “Mijn ouders lagen 
in scheiding toen ik tien jaar was en de oorzaak van 
de scheiding bleek de homoseksuele geaardheid van 
mijn vader te zijn. Zelf heb ik daar nooit een etiket 
op geplakt. Het ging me wel opvallen dat mijn vader 
regelmatig mannelijke vrienden op bezoek kreeg en 
ook veel bij deze vrienden op bezoek ging. In mijn 
eigen pubertijd ben ik van mening geweest dat ik he-
tero was, pas op mijn achttiende merkte ik dat ik op 
jongens viel. Dat heb ik nog wel een hele tijd geheim 
gehouden. Mijn eerste verliefdheid was op een hetero 
man die ik goed kende. Toen ik deze man vertelde dat 
ik verliefd op hem was, is hij er gelukkig heel goed 
mee omgegaan, maar hij kon mijn liefde niet beant-
woorden. Hij is wel altijd een goede vriend gebleven. 
Om het aan mijn vader te vertellen was wel spannend, 
maar hij reageerde erg positief. Hij had gelijk een 
aantal tips en goede raad voor mij, maar ik wilde het 
graag op mijn eigen manier doen.

Veel moeilijker vond ik het om het aan mijn moeder te 
vertellen. Ik had natuurlijk gemerkt welke moeilijkhe-
den het uit-de-kast-komen van mijn vader veroorzaakt 
had. Een jaar lang heb ik allerlei signalen naar mijn 
moeder uitgezonden. Een tante en een oom hadden 
al eerder mijn toespelingen opgevangen en mij beves-
tigd dat het hen gaat om wie ik ben en niet om wat 
ik ben. Direct daarna ben ik naar mijn moeder gegaan 
en heb het als het ware een beetje uit haar getrokken. 
Uiteindelijk concludeerde mijn moeder zelf dat ik ‘mis-
schien wel homo ben’. 

Moeders koesteren vaak een soort ideaalbeeld voor 
hun kinderen: huisje, boompje, beestje, en dat beeld 
sla je op dat moment als het ware in diggelen. Geluk-
kig heeft zij in de tijd voor mijn coming-out al het één 
en ander verwerkt en ze accepteert mijn homoseksua-
liteit volledig. 

Het is eigenlijk zo raar, homoseksualiteit maakt maar 
zo’n klein deel uit van je identiteit, van wie je bent, 
maar het moet blijkbaar altijd een onderwerp van 
gesprek zijn tijdens een verjaardag of zo. Wij zijn 

natuurlijk veel meer dan een homoseksuele man of 
vrouw! De moeder van een van onze collega vrijwil-
ligers zegt bewust: ‘Dit is Ruud mijn zoon, en o ja, hij 
is ook homoseksueel’ waarbij ze duidelijk wil maken 
dat Ruud haar zoon is; zijn homoseksualiteit is van 
ondergeschikt belang.”

Tijdens het Hojokamp maken de vrijwilligers c.q. 
begeleiders gebruik van hun eigen ervaringen om de 
jongeren bij te staan voor en tijdens hun coming-out, 
soms ook daarna.

De insteek van het Hojokamp is het kweken van 
onderling vertrouwen in een veilige en beschermde 
omgeving. 

Wijnand: “Je kunt het zien als een enorme bescher-
mende roze bubbel waarin iedereen tijdens het kamp 
kan en mag zijn wie en hoe hij of zij is. We starten 
daarom ook op maandagavond met een zogenaamde 
‘foute’ avond, iedereen verkleedt zich en loopt voor 
gek. De spelletjes en quizzen hebben dan nog niets 
te maken met homoseksualiteit en niemand wordt op 
zijn of haar ‘homo/lesbo zijn’ aangesproken.
Aan het einde van de avond komt er een theatergroep 
die het thema homoseksualiteit op een ludieke manier 
bespreekbaar maakt. Op dinsdag volgt dan binnen de 
aparte groepjes een gesprek over de coming-out, dat 
is de echte ijsbreker en er ontstaat een sterke onder-
linge vertrouwensband. Als begeleider hoor je in de 
groep van acht deelnemers soms voor jou bijzondere 
of schrijnende dingen. Je mag dan wel ervaringsdes-
kundige zijn, maar hoe ga je om met iemand die al 
zijn spanning eruit gooit en bijna niet meer kan stop-
pen met huilen? Of als je hoort dat een meisje door 
haar vader aan haar haren de trap afgesleurd is en 
buiten gegooid? Dat zijn toch nare dingen waar je erg 
van schrikt.”

“Gelukkig hebben wij onze eigen ervaringen,” zeg-
gen Simone en Wijnand. “Alle begeleiders zijn ook 
deelnemer geweest en nemen hun ervaringen als 
deelnemer en begeleider natuurlijk mee. Het bestuur 
faciliteert de begeleiders zoveel mogelijk met extra 
trainingen en workshops over het omgaan met groe-
pen, mensenkennis, het stellen van goede vragen, 
positief sturen, enzovoort.”

Simone is dit jaar voor het eerst als begeleider mee 
geweest en zegt: “Ik vond het heel erg fijn om dit van 
te voren aangereikt te krijgen, als je op die manier 
binnen Outway coacht, dan geef je de deelnemers zo-
veel meer mee waardoor zij op hun beurt de volgende 
generatie homojongeren weer kunnen helpen.” 

“Soms kom je echter dingen tegen, die zo heftig zijn, 
dat je er als begeleiders niet mee uit de voeten kunt. 
Dan kun je terugvallen op het organisatieteam, waar 

Het begeleiden van jongeren bij hun coming-out 
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Om een voorbeeld te geven: op een gegeven moment 
was er een meisje dat wel haar coming-out verhaal 
vertelde maar ook zei dat er nog wat aan vooraf was 
gegaan en dat ze dat voor zichzelf wilde houden. 
Daarover hebben we overlegd met de rest van het 
organisatieteam en we kregen tips hoe we hier verder 
mee om konden gaan.”

Wijnand: “We zijn semiprofessionals die heel veel 
dingen vanuit het hart doen, niet echt volgens de 
boeken. Er is wel een screening van de personen die 
zich aanmelden als begeleider. Elk jaar moeten we 
mensen teleurstellen, ze zijn soms al een aantal keren 
mee geweest als deelnemer maar absoluut nog niet 
zover dat ze een groep kunnen begeleiden. Je moet 
daarvoor echt stevig in je schoenen staan.
Het bestuur maakt zich dan ook sterk om de begelei-
ders steeds meer handvatten aan te bieden om nog 
beter te functioneren. 

We zijn ook bezig om een soort buddyproject op te 
starten. Het is soms ronduit vervelend om de begelei-
ding te stoppen als het kamp voorbij is. Begeleiders en 
deelnemers hebben vaak het gevoel dat het nog niet 
af is. Begeleiders moeten daarom meer handvatten 
krijgen om zichzelf te beschermen tegen het claimen 
van hulpvragers en deze claims ook in een vroeg 
stadium leren herkennen en signaleren. We weten uit 
ervaring dat je er o zo snel weer intrapt en dan veel te 
intensief met een deelnemer bezig bent en bijvoor-
beeld taken overneemt. Je bent en blijft een semipro-
fessional. Ook bestaat het gevaar dat een hulpverle-
ningsrelatie omslaat in een liefdesrelatie van een van 
de twee, of beiden, met alle problemen van dien.
Of dat een begeleider zich na het kamp, met alle 
goede bedoelingen, zich opdringt aan een deelnemer. 
Ook dat moet worden voorkomen.”

Wijnand Pels 

Simone Poels 

Jochem van Slooten is redacteur van Counselling Magazine en had tot 2009 een eigen 

counsellingpraktijk, met als specialisatie problematiek met ADHD en ADD.

 


