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H et is druk op het hoofdkantoor 
van het COC in Amsterdam. Niet 
alleen heeft de organisatie een 

verjaardagsfeestje, er is ook nog eens 
uitzonderlijk hoog bezoek op komst. Snel 
wordt nog even een kratje met kof� ekopjes 
weggemoffeld, voordat de koning wordt 
voorgereden. Een delegatie van COC-leden 
staat keurig in een rijtje opgesteld om hem 
te ontvangen. Als hij iedereen de hand 
heeft geschud, steekt COC-voorzitter Tanja 
Ineke van wal. ‘Het is een grote eer voor 
ons dat u hier bent. Het voelt als een 
enorme steun in de rug voor LHBT’ers 
(LHBT staat voor lesbisch, homo, 
biseksueel en transgender, red.) in 
Nederland en de rest van de wereld.’ 
Het is voor het eerst dat een staatshoofd 
op bezoek komt bij het COC en 
dat is, volgens Ineke van enorme 
symbolische waarde.  

Bekend met Paarse Vrijdag
Na het praatje van Ineke schuift de koning 
aan tafel met vijf jongeren, die actief zijn in 
een Gay Straight Alliance (GSA) op hun 
school, of zich op andere manieren inzetten 
voor de acceptatie van LHBT’ers. Zaman (24) 
is de initiatiefnemer van Paarse Vrijdag, de 
dag waarop jongeren kunnen laten zien dat 
ze LHBT’ers steunen door iets paars aan te 
trekken. Of de koning bekend is met die 

dag? Hij knikt, ook op de school van zijn 
dochter is een GSA actief én wordt Paarse 
Vrijdag georganiseerd. De jongeren kijken 
elkaar trots aan: zelfs de koning kent hun 
initiatief! Dat Sophie (16) hetero is en 
medeoprichter van een GSA, vindt de 
koning heel interessant. Hij denkt dat juist 
de zwijgende (hetero) meerderheid een 
belangrijke steunpilaar voor de LHBT-
gemeenschap moet zijn. Dan zit de tijd erop. 
Ze geven hem een paars armbandje mee 
voor Amalia en hij belooft dat hij die aan 
zijn dochter zal geven. ‘En we zouden het 
ook leuk vinden als u op Paarse Vrijdag 

(dit jaar op 9 december, red.) een paarse 
stropdas zou dragen’, probeert Nick (18). 
De koning grinnikt. 

Steun in de rug
‘Dit was een ontzettend gave ervaring’, 
vertelt Nick achteraf. ‘Ik wilde hem graag 
vragen hoe hij zou reageren als een van de 
prinsessen uit de kast zou komen, maar 
dat is er helaas bij ingeschoten. Ook wilde 
ik weten hoe hij tegenover GSA’s staat, 
maar daar begon hij zelf al over!’ Volgens 
Nick is het bezoek van de koning een 
steuntje in de rug voor veel LHTB’ers. Ook 

Emrys (17) is blij na a� oop. ‘Het was een 
goed gesprek’, zegt hij. ‘Hij vroeg ons naar 
onze ervaringen op school en daarbuiten. 
En hij vertelde dat Amalia lid is van de 
leerlingenraad die samenwerkt met het 
GSA op haar school. Dat denk ik tenminste 
te hebben begrepen.’ Ook voor Emrys was 
het bezoek belangrijk. ‘We ervaren nog 
steeds discriminatie en voelen ons niet 
altijd gezien en gehoord. Dat de 
koning dan langskomt is heel speciaal, 
zéker als wij als jongeren dan iets 
mogen zeggen. Dan denk je wel, wow 
daar is interesse voor.’  

feiten en vragen over 
verdwenen vriendinnen
Ineens waren ze weg, de 
vriendinnen Femke en Sam (beide 16) 
uit Bergen op Zoom. Vrijdag 
werden ze teruggevonden in 
Portugal en inmiddels zijn ze weer 
thuis. Wat weten we en wat is nog 
onduidelijk over hun verhaal? 
Door Sytse Wilman

Wat we weten: Vrijdag vlogen de twee van 
Eindhoven naar het Spaanse Malaga. 

Wat we nog niet weten: Waarom besloten 
de meiden dat te doen? Niemand wist van 
hun plannen en ze hebben er zelf naar 
buiten ook nog niets over verteld.

Wat we weten: Ze zijn doorgereisd naar 
Portugal, waar ze zich vrijdag bij een 
hostel meldden. Volgens de eigenaresse 

waren de vriendinnen in prima stemming. 
Maar toen ze een opsporingsbericht zag, 
heeft ze de politie gebeld.

Wat we nog niet weten: Hoe zijn ze in 
Portugal beland? En waarom gingen ze 
daar naartoe?

Wat we weten: Zaterdag werden 
Femke en Sam gevonden. Ze waren bij een 
Marokkaans-Nederlandse man van 34. 

Wat we nog niet weten: Wat heeft 
die man met het hele verhaal te maken? 
Zelf zegt hij dat hij alleen maar probeerde 
te helpen. Maar kan het ook zijn dat hij 
slechte plannen met de meiden had en ze 
naar Portugal heeft gelokt? De man is 
verhoord door de Portugese politie. 
De Nederlandse politie wil hem graag 
hierheen halen om de zaak verder te 
onderzoeken. De families van Femke en 
Sam hebben iedereen gevraagd hen zoveel 
mogelijk met rust te laten. 
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KONING FELICITEERT COC  
Het COC werd deze week 
zeventig jaar. En niemand 

minder dan koning Willem-Alexander 
kwam de homobelangenorganisatie 
feliciteren. Hij ging onder 
andere in gesprek met jongeren. 
‘We voelen ons niet altijd gehoord’, 
vertelt Emrys (17). ‘Dat de koning dan 
langskomt is heel speciaal.’ 
Door Govrien Oldenburger 


