Interview

De Gay Krant- hoofdredacteur
Henk Krol over acceptatie
van homoseksualiteit in het
groene onderwijs
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Docent rolmodel
voor homoseksuele
leerling
Op een zonnige woensdagmiddag reizen we af voor een gesprek
met Henk Krol, hoofdredacteur van De Gay Krant. De reis gaat
niet naar het swingende en homovriendelijke Amsterdam, maar
naar het kleine -van oorsprong boerendorpje- Best. Henk Krol is
daar geboren en getogen en startte daar in 1979 (eerst als grap)
zijn krant. De Gay Krant is nu niet meer weg te denken uit het
dorp. Eigenlijk heeft Henk ook best veel met het groene dorp en
de groene sector. Wat wil je, als je bij sommige Bestenaren beter
bekend bent als kampioen handmelken dan als voorvechter voor
homorechten!
Tekst: Mirjam Kuggeleijn | Fotografie: Esther Wouters en Marion Klerken

Het gezelschap bestaat verder uit Wim

lesmateriaal op alle scholen, niet alleen de

model voor Kies Kleur in Groen), Dennis

zijn. In het gewone, dagelijks in gebruik

Steman (lid van de Gayfarmers en rol-

Kneepkens (oud-leerling van Prinsentuin
College, nu student aan de Stoas en aankomend ondernemer ‘floral and interior
designer) en Esther Wouters (projectleider

We wachten nog
steeds op ‘Boer
zoekt man’
Kies Kleur in Groen). Hoe denkt hij dat het

komt dat homoseksualiteit in het groene
onderwijs vaak nog zo beladen is? Henk:
“Laat ik beginnen met te zeggen dat ik
eigenlijk vind dat dit onderwerp meer

geïntegreerd zou moeten worden in al het

groene. Laat het maar zo gewoon mogelijk
zijnde lesmateriaal zie je vaak nog de tra-

ditionele rollen terugkeren. Man, vrouw,
kinderen. En hoe goed bedoeld ook, voorlichting in de klas door een homo werkt
vaak juist averechts. Homoseksuele leer-

lingen voelen onnodig de blikken op hen
gericht en dat is vaak erg ongemakkelijk

voor ze. Je zet ze in de spotlights in plaats

van hen ruimte te bieden om zichzelf te

ontdekken. En een ander bijeffect, is soms
dat er zelfs ouders zijn die hun kinderen

thuis houden omdat er een voorlichtings-

middag op de agenda staat. Tja, dat wil je
natuurlijk helemaal niet.”

Dennis Kneepkens heeft de afgelopen maan-

den als stagiair aan de Stoas hogeschool >
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‘Een veilige omgeving voor
alle leerlingen, dat is toch
waar het om draait?’
lesgegeven aan mbo- en vmbo-groeners. “Als ik mezelf

Plattelandscultuur

momenteel geen relatie heb, maar wel een vriend heb

ligt ongetwijfeld ook in de cultuur op het platteland

introduceer, dan eindig ik altijd met de woorden dat ik

gehad en dat ik homoseksueel ben. Dan zie ik vaak één
of twee leerlingen opveren die denken: aha! Vaak zijn

dat leerlingen die ook worstelen met hun gevoelens.
Door er zo gewoon mogelijk over te doen, voelen zij
zich ook meer geaccepteerd. Ik heb zelf totaal geen

problemen gehad op het AOC na mijn ‘coming out’.
Maar dat komt misschien ook omdat er bij mij thuis ook
totaal niet moeilijk over werd gedaan.”

Docenten als rolmodellen

Esther Wouters: “Je ziet duidelijk verschillen tussen

scholen waar men er open over is en echt gesloten
scholen. Zo lang er een taboe op rust en leraren geheim
houden dat ze gay zijn, blijft ‘homo’ een scheldwoord”.

Wim Steman: “Het is voor hen dan zo eng en vreemd,

dat je er maar beter heel ver uit de buurt kan blijven.
Het als abstract scheldwoord gebruiken is dan lekker

De oorsprong van dit probleem in het groene onderwijs
en de oorsprong in de agrarische sector. Wim Steman:

“Op het platteland zijn geen COC-middagen of homotenten waar je voorzichtig kunt experimenteren als je

jong bent. De meeste jongeren zijn onder de 18 jaar.
Wanneer de stad niet op fietsafstand is, zijn deze zaken

letterlijk onbereikbaar. Daarbij zijn er sterke familiebanden en meer sociale controle. Even plat gezegd: er
zijn nog steeds families waar homoseksualiteit wordt
gezien als een bedreiging van de erfopvolging; kinderen

krijgen is vooral voor jongens immers een stuk lastiger

wanneer je homo bent. Ook geloofsovertuigingen hel-

pen niet bij de acceptatie. Ik ken een geval van een lesbisch meisje. Haar vader heeft jaren volgehouden dat ze

het overnemen van zijn bedrijf wel kon vergeten, terwijl

ze dat wel graag wilde en daarvoor een groene opleiding deed. Dat doet wel wat met je als je zo jong bent.”

veilig”. Henk vult aan dat de mensen die het hardste

Dennis, die zelf een creatief beroep uitoefent in de

“Eigenlijk zouden docenten hier een voorbeeldrol in

pen speelt dit minder. Maar de stoere groene beroepen

schelden, vaak zelf homoseksuele gevoelens hebben.
moeten hebben. En dan niet alleen de homoseksuele

docenten. Ook als je hetero bent, kun je er wat van vinden en stelling nemen als ‘homo’ als scheldwoord wordt

gebruikt. Als docenten er al niet open en duidelijk over

zijn, hoe kunnen ze dan van de leerlingen verwachten
dat zij zich veilig genoeg voelen om hun gevoelens te

uiten? En is dat niet waar het om draait op school: een
veilige leeromgeving bieden voor alle leerlingen?”.

bloemenbranche: “bij de zachtere, wat liefelijke beroehebben hier echt wel last van.” Ook Henk herkent dit
beeld. “Ik stond een keer bij het postkantoor te wachten
toen ik werd aangeschoten door een man van zo’n jaar

of 50. “Ik lees jouw krant ook…..”, vertrouwde hij me
toe. “Maar niet verder vertellen hoor, ik ben namelijk

varkensboer.” Tja, het platteland loopt vaak nog wat
achter bij de stad, waar homoseksualiteit veel normaler
wordt gevonden. We wachten nog steeds met smart

‘Het is belangrijk dat Turkse agrarische
ondernemers zichtbaar zijn’
Zülküf Yilmaz

Lees meer over Zülküf op www.kieskleuringroen.nl wall of fame
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Nog leuker is het om dit te
bekijken op www.youtube.nl
Benny – Gerard van Maasakkers
Benny zit in 4-mavo

Benny wil werken met z’n hand
Benny haalt hendig de havo

mer Benny wil liever gaon werken op ‘t land
op een ‘Boer zoekt man’ of een Boerin zoekt vrouw’!

mee z’n hand als kolenschuppen

wijs. Er is trouwens een prachtig liedje geschreven

en hij stad in de goal

Dat conservatieve zie je terug in het groene onderover een homoseksuele boerenzoon door Gerard van
Maasakkers: Benny. Dat zou eigenlijk verplichte kost
moeten zijn op het vmbo- en mbo-groen!”

speult ie sax in de hermenie
van ‘t elftal van de school

nee aan Benny’s ziede ‘t nie

mer Benny die tobt, Benny denkt,

niemand zal me geleuven as ik ‘t gao zeggen

Gay Farmers
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want benny da’s toch ne getapte vent
Benny hee geen meidje

hee wel verkering gehad

Hoe zit het met homoseksualiteit in de
groene sector? Op boerderijen, landbouwbedrijven en in kwekerijen? En
op scholen die opleiden tot agrarische
beroepen? Feit is dat in het populaire
Boer zoekt Vrouw nog nooit een gay
farmer in beeld is gebracht, ondanks
dat televisieprogramma al meerdere
seizoenen loopt

zoenen da ging nog

mer as ze wa meer wou was Benny ‘t al hul gauw zat
Hij dacht, da zal nog wel kommen

TeksT Annemijn Coenen
FoTo Adri vAn eSCh

hij wou da’t over zou gaon
Wim Steman (links) en Dennis Kneepkens

Homoseksualiteit moeilijk bespreekbaar in groene beroepen

Stoere jongens op klompen
door de schoolgangen
“Mijn moeder vertelde apetrots aan onze
familie: Mijn zoon is gay!” Een uitzon
derlijke reactie toen de 23jarige Dennis
Kneepkens een paar jaar geleden uit de kast
kwam. De Bredanaar studeert aan de Stoas
Hogeschool, een docentgerichte opleiding
in bloemsierkunst in Den Bosch. Daarnaast
is hij werkzaam als freelancer in bloem en
interieurdesign. Hij heeft er nooit moeite
mee gehad om zijn geaardheid kenbaar te
maken aan collega’s in de groene sector,
ondanks dat het onderwerp gevoelig ligt.
Kneepkens: “Er is een duidelijk verschil in
mentaliteit tussen de stad en het platteland.
Ik loop stage op zowel een vmbo als
op een mboschool en ik merk bij beide
schooltypen dat leerlingen het lastig vinden
om met homoseksualiteit om te gaan.
Op groenscholen heerst een taboe op het
onderwerp. In kleine dorpen kent men
geen subculturen, dus je bent automatisch
deel van de enige gemeenschap binnen het
dorp. Iedereen kent elkaar en dat zorgt voor
een grote sociale controle. Op school zie
ik de stoere jongens op klompen door de
gangen lopen om het statement te maken
dat ze cool zijn. Ik zie dat homo’s daaraan
meedoen omdat ze niet buiten de groep
willen vallen. De drempel om zichzelf
te kunnen zijn ligt heel hoog door de
groepsdruk.”
De 46-jarige Wim Steman, kweker van
decoratiegroen, beaamt dit. “Het is lastig
voor een homo om in de tuin of akker
bouw te werken. Meestal kiezen de agrari
sche machojongens voor deze zware secto
ren, dus de sfeer is minder gemakkelijk,
zeg maar gerust moeilijk. Ze schelden el
kaar vaak uit voor ‘homo’ om te bewijzen
dat ze hetero zijn. Dat wordt al heel vroeg
aangeleerd door de omgeving. Als jongen
van twaalfdertien jaar weet je niet welke
geaardheid je hebt omdat je nog nooit hebt

gezoend of seks hebt gehad. Door ‘homo’
als scheldwoord te gebruiken, word je ge
accepteerd door de omgeving. Je bent op
dat moment niet anders dan de rest. Homo
seksualiteit is iets dat afwijkt van wat door
de gemeenschap als vanzelfsprekend be
vonden wordt. Het is voor de meeste dorp
se hetero’s een vreemd en abstract begrip.”
Een andere factor waarom het uit de kast
komen voor homo’s in de groene sector
lastig ligt, is volgens Steman het gebrek
aan homofaciliteiten. “Het feit dat je homo
bent is een heel lastige sociale situatie
want je staat er op emotioneel gebied
steeds buiten. In dorpen zoeken jongens
en meisjes elkaar constant op; ze flirten,

brengt grote gevolgen met zich mee in
een gemeenschap waarin familie centraal
staat. Als blijkt dat de enige zoon binnen
het gezin homo is, kan die niet zorgen
voor nageslacht. Het familiebedrijf gaat
na die zoon ten onder en dat is voor veel
boerengezinnen even slikken.” Kneepkens
vult aan: “Het is gewoon heel lastig voor
agrarische gays. Ze leven vaak in en
rondom de boerderij en daarbinnen ben je
meestal de enige die homogevoelens heeft.
Je hebt geen referentiekader waaraan je je
kunt meten. Ik bedoel: stel je komt uit een
Turks gezin, dan ben je met z’n allen Turks
en heb je elkaar om ervaringen te delen.
Als je homo bent, is de kans nihil dat het
hele gezin ook homo is. Je moet
je weerbaarheid dus buiten de
deur gaan zoeken en dat gaat
vaak niet in zo’n klein dorp.”

‘Homoseksualiteit
is voor de meeste
dorpse hetero’s een
vreemd en abstract
begrip’
ze gaan samen naar de zuipkeet of naar
een schuurfeest. Als homo doe je daar
alleen voor de schijn aan mee. Er bestaat
namelijk voor gays geen alternatief zoals
een dorpse versie van een COC. Voor eigen
plezier moeten ze naar de stad door de lage
dichtheid van (openlijke) homo’s in een
dorp. Het probleem is dat de stad meestal
niet binnen fietsbereik ligt.”
Groepsdruk, het gevoel om een sociale
paria te worden en abstractie in de ge
meenschap zijn volgens Steman niet de
enige bezwaren waarom groene gays niet
gemakkelijk uit de kast komen. De Loos
drechtse kweker stelt dat erfopvolging
ook een grote rol speelt. “Een coming out

Om het taboe uit de groenge
vingerde wereld te helpen vin
den beide mannen dat er meer
over homoseksualiteit gepraat
moet worden. Dat begint op
groene scholen. Steman: “Ik
hoor vaak dat docenten huiverig zijn om
over homoseksualiteit te praten met een
individuele leerling. Het vooroordeel is
dat zo’n gesprek twee kanten op kan gaan.
Aan de ene kant denken ze dat de leerling
figuurlijk gaat schoppen en trappen omdat
hij beweert écht geen homo te zijn, aan de
andere kant menen ze dat de leerling het
gesprek oppikt als een soort van verkapte
liefdesverklaring. Daar klopt natuurlijk
niks van.” Kneepkens vindt het daarom
belangrijk om open kaart te spelen als hij
voor de klas staat. “In tegenstelling tot de
docenten die hun homogevoelens angst
vallig stil houden, kom ik er altijd meteen
voor uit. Zo voorkom je roddels en voor
oordelen en creëer ik meteen ruimte voor

homo’s die nog niet uit de kast zijn. Ik be
gin in een nieuwe klas altijd met een voor
stelpraatje over wie ik ben, wat mijn hob
by’s zijn, welke opleiding ik volg en dat
ik op mannen val. Je ziet de leerlingen dan
echt kijken van: Oh? Ja, oké. Vervolgens
komt er een stortvloed aan vragen over
mijn geaardheid: hoe zit dat nu? Heb ik
een relatie? Hoe gaat dat dan? Ik juich dat
alleen maar toe. Ik laat gays weten dat ze
er niet alleen voor staan.” Lachend voegt
hij toe: “En daarnaast, iedereen ziet meteen
dat ik gay ben door mijn vrolijkheid en big
smile als ik door de gangen loop. Waarom
zou ik het dan niet kenbaar maken?”
Meer informatie over dit onderwerp op
» gayfarmer.nl

Actieplan Kies Kleur in Groen
Om de culturele diversiteit in het
groene onderwijs te vergroten is
in 2008 het actieplan Kies Kleur in
Groen opgestart. Het is een landelijk
programma – ondersteund door alle
AOC’s, de VBG, Stoas Hogeschool en
Aequor – dat voornamelijk haar pijlen
richt op de acceptatie van allochtonen
en van homoseksuelen binnen de groene
sector. Ongeveer tachtig groenscholen
nemen deel aan het actieplan. De
coördinatiegroep zorgt voor landelijke
activiteiten waar instellingen en
locaties gebruik van kunnen maken.
Enkele voorbeelden zijn plug-and-play
leeractiviteiten, inspiratiesessies en het
Kies Kleur in Groen-magazine.
Meer informatie » kieskleuringroen.nl

De Gaykrant greep zelf ook de gelegenheid aan om
een artikel te wijden aan homosexualiteit op het
platteland (19 februari 2011).

en da’t ie net zo gewoon as z’n vrienden van school was
d’r had ie ‘t toch ook wel spellekes mee gedoan
mer toen kwam di’n enen dag

onder d’n douche mee die jongen
hij wist nie wa-t-ie zag

Godsallemachtig, goedendag
Hier kan geen meidje aan tippen
en nou zit Benny vur de televisie
mee z’n ouwelui op de bank

z’n hart bonkt hard, z’n hart hart bonkt hard
en Benny denkt: dit is mijn kans
want d’r is iets op de televisie
over mensen als hij

mer hoe zal-ie ‘t zeggen en wa zallen ze zeggen as-ie zee
Dit gaot over mij en as Benny denkt:

Nou of nooit, zet zijne vader ‘nen andere zender op
Hij zee, gelukkig kumt dit bij ons nie voor
wa kan er eigenlijk gebeuren, hee Benny
en wa valt er te verliezen

as ge nooit meer schijnheilig hoeft te zijn
en as ge altijd vort oew eigen kan zijn
dan is’t nie moeilijk um te kiezen
(japapapa, japapapapa)
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