Boot met veertig jongeren unieke deelnemer roze tocht over Utrechtse
grachten

Middelbare scholieren dragen boodschap uit bij Canal Pride
deelname aan de botenparade.
,,Het centrum van Utrecht is een
plek waar iedereen je ziet. Een
perfecte locatie om onze
boodschap uit te dragen. Hopelijk
bereiken we veel andere
scholieren.''

Sammy, Evelien en Eva (v.l.n.r.) zijn
drie van de veertig leerlingen die
zaterdag meevaren tijdens de Canal
Pride.
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UTRECHT
Tijdens de Canal Pride vaart
zaterdag een unieke boot mee:
veertig middelbare scholieren gaan
die middag feestend door de
Utrechtse grachten.
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Volgens de scholieren is het
überhaupt voor het eerst in de
geschiedenis dat een
scholierenboot meevaart met een
roze parade. ,,Zelfs tijdens de Gay
Pride in Amsterdam is het nog nooit
voorgekomen dat een boot volledig
is bevolkt door scholieren'', zegt
een trotse Evelien Meijer (17),
leerling van het UniC. ,,Wij hadden
in mum van tijd veertig
aanmeldingen vanuit het UniC,
Leidsche Rijn College en X11,
allemaal scholen van Nuovo. Echt
heel veel leerlingen vinden het leuk
om mee te varen.''
Evelien is op het UniC voorzitter
van de Gender and Sexuality
Alliance (GSA). ,,Dat is een groep
scholieren die vindt dat iedereen op
hun school de vrijheid heeft te
kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich
daarvoor te hoeven schamen of te
verantwoorden.''
Samen met medebestuursleden
Sammy van Vlodrop (14) en Eva
Rodenburg (13) is ze één van de
drijvende krachten achter
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Want dat is hard nodig, betogen de
drie. Slechts 25 procent van de
Utrechtse scholieren voelt zich
veilig om uit de kast te komen. Met
name op het vmbo is het slecht
gesteld met de acceptatie van
homoseksualiteit.

met homoseksualiteit'', zegt Eva.
,,Zo keken we laatst naar een film
over transgenders. Toen zag je
toch wel scheve gezichten. Dat
komt puur uit onwetendheid. Dus
alleen daarom al is meevaren met
de Canal Pride heel belangrijk. En
we maken er een echt feestje van.''
De Canal Pride is zaterdag om
14.00 uur, vanaf Ledig Erf over
Oudegracht richting Weerdsluis.

Ook Evelien kan uit eigen ervaring
putten als het gaat om hoe hard
leerlingen voor elkaar kunnen zijn.
,,Ik kom van een andere school,
waar ik mavo deed. Toen ik daar
vertelde dat ik panseksueel ben, en
dus op mannen, vrouwen en
transgenders val, merkte ik dat ik
anders werd behandeld. Met name
met gym was dat erg. Daar werd ik
verbaal op een negatieve manier
benaderd en bijvoorbeeld altijd als
laatste gekozen. Ik heb een tijdlang
de gymlessen dan ook maar
gemeden.''
Op het UniC is het een stuk beter
met de homoacceptatie, merkt ze.
,,Het is sowieso een meer
alternatieve school. Hier worden de
meesten gewoon
geaccepteerd.''De GSA doet er
alles aan om voor nóg meer
acceptatie te zorgen. ,,Zo
organiseren we Paarse Vrijdag en
onlangs een speciale Onesie-dag'',
vertelt Sammy. ,,Op de dag van de
schoolfotograaf kwam een groot
deel van de leerlingen in z'n onesie
naar school. Superleuk.''
Transgenders
Toch valt er ook op het UniC nog
wel wat te winnen. Daarbij speelt
vaak de culturele achtergrond van
de medeleerlingen een rol.
,,Leerlingen met een islamitische
opvoeding zijn niet altijd bekend
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