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Gekoppeld tijdens de Gay Pride
Voor het online programma Love
Exchange werden vijf BN’ers
gekoppeld aan vijf buitenlandse
mensenrechtenactivisten. Tijdens
de Amsterdamse Gay Pride
hadden ze gesprekken over uit
de kast komen en de verschillen
tussen hun landen. DJ Erik Arbores
werd gekoppeld aan Kerin
Nalwanga (28) uit Oeganda.
Tekst Govrien Oldenburger, foto Stefan
Ammerlaan / Love Exchange 2015

I

n de eerste aflevering van Love
Exchange ontmoeten Erik en
Kerin elkaar. ‘Ik vind het mooi
dat iedereen het hier accepteert als je
met je vriend tevoorschijn komt’,
zegt Erik. ‘Dat is vrijheid voor mij.’
In Oeganda is dat wel anders, ondervond Kerin. Toen ze door haar oma
werd betrapt met een vrouw, wilden
haar dorpsgenoten haar vermoorden.
Ze moest vluchten en heeft een tijd
op straat geleefd voordat ze in
Nederland terechtkwam. Wat er met
haar vriendin is gebeurd, wordt niet
duidelijk in het filmpje.

Nooit echt in de kast
Voor het programma werden naast

Erik Arbores ook modeontwerper
Bas Kosters, zangeres Berget Lewis,
journalist Margriet van der Linden
en travestiet Jennifer Hopelezz
gekoppeld aan een buitenlandse
‘hero of love’. Vijf dagen lang zat het
gezelschap op een boot om de
Gay Pride te beleven en uitstapjes
te maken. Hun gesprekken en
ervaringen werden gefilmd voor
online platform 3LAB*. ‘Geweldig’,
vertelt Erik aan 7Days. ‘Het was heel
bijzonder om zoveel te delen met
mensen uit andere culturen, waar
veel homofobie is.’ Zelf kwam Erik er
op zijn veertiende of vijftiende
achter dat hij op jongens viel.
‘Op mijn zestiende heb ik het aan
iedereen verteld. Toen was ik al wel
bekend, maar ik vond het niet nodig
om er een grote coming-out van te
maken. Zo boeiend is het niet.’
Toch werd het tijdens de Gay Pride
door Shownieuws opgepikt en naar
buiten gebracht als nieuws. Vreemd,
vindt hij. ‘Ik had mijn vriend al eens
eerder meegenomen naar een
rodeloperevenement, maar nu vroeg
iemand er iets over en werd het
ineens mijn grote coming-out
genoemd. Zo had ik het niet bedoeld.
Voor mijn gevoel heb ik nooit echt in
de kast gezeten.’

Vrijheid
Hoe anders ging het bij Kerin, die nu
vier of vijf jaar in Nederland woont

maar geen verblijfsvergunning
krijgt. ‘De IND (die aanvragen
behandelt van mensen die een
Nederlands paspoort willen, red.)
vroeg waarom ik niet eerder heb
verteld dat ik lesbisch ben, maar
voor mij was dat een enorm ding’,
zegt ze. ‘In Oeganda worden mensen
ervoor veroordeeld. Drie jaar
geleden durfde ik pas uit de kast te
komen. Nu ben ik er trots op.’
Vervolgd worden vanwege je
geaardheid, de IND die wil
achterhalen of je wel écht lesbisch
bent: voor Erik waren deze nare
verhalen nieuw. Toch kijkt hij met
een positief gevoel terug op zijn
Love Exchange. Samen met Kerin
heeft hij ervan genoten. Zo danste
zij op het podium tijdens een van
zijn optredens en mocht hij draaien
tijdens de Canal Parade, de
boottocht door de Amsterdamse
grachten en hét hoogtepunt van de
Gay Pride. ‘Ik had nog nooit een
Gay Pride meegemaakt en al
helemaal niet vanaf een boot’,
vertelt hij. ‘Dat zoveel mensen met
je meevoelen en voor je klappen
omdat je homo bent is mooi, maar
het draait om meer dan dat.
De Gay Pride krijgt steeds meer het
karakter van algemene vrijheid.’
Ook voor Kerin was het de eerste
Gay Pride. ‘Ik vond het overweldi-

gend’, vertelt ze. ‘Iedereen was zo
gelukkig en hield van elkaar. Dit is
een manier om liefde en respect te
tonen. Er kwamen ook veel mensen
op af die hetero zijn, maar die willen
laten zien dat ze homoseksualiteit
niet verwerpen. Dat maakt me heel
gelukkig.’

Geen hokjes
Als Erik deze week íets geleerd
heeft, is het wel dat er zoveel
verschillende mensen zijn dat het
geen zin heeft om ze in hokjes te
stoppen. ‘Ik hoop dat er in de
toekomst geen hokjes meer nodig
zijn’, zegt hij. ‘De volgende stap
in de emancipatie is denk ik dat het
niet meer uitmaakt op wie je valt en
dat het ook niet meer genoemd
hoeft te worden.’
* Op zondag 11 oktober wordt Love Exchange
uitgezonden door NTR, ter gelegenheid van
International Coming-out Day.

Bekijk de filmpjes van Erik en
Kerin over de Love Exchange op
www.sevendays.nl/love

nog meer erik

In september brengt Erik Arbores
zijn nieuwe plaat Elevator uit, die hij
maakte met dj Fresh, een drum-’nbass-dj uit Engeland.
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Erik Arbores (18)
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