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Iedereen moet kunnen zijn 
wie hij/zij is op zijn/haar 

eigen manier.
- Soe N’Suki

Kunnen we die kast eindelijk 
aan flarden zagen?

“ “

Tom De Cock
(presentator mnm)

Dat het kan, dat men voor 

geluk mag gaan. Welk  

gender je ook aanneemt.

- Leen dendievel

dat je vooral je eigen hart moet volgen. Niet dat  van anderen.- Michiel dE Meyer

ijsjes voor de 

hele klas!
 Meer info op: 

www.paars.today
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Hetero-norm mag in de kast
Coming-out
Ik zit met mijn ma in de auto. 
We rijden een fietsend meisje 
voorbij, dat mij zo goed als 
koud laat. Even later passeren 
we weer een fietser, deze keer 
een jongen. Mijn hoofd volgt 
zijn fietsbewegingen, ik draai 
mijn hoofd tot hij uit m’n zicht 
verdwijnt... Ja! Ik ben ‘anders’. 
Waarom ben ik anders? Omdat 
in deze wereld de norm ‘hetero’ 
is. Waarom kan er niet gewoon 
een norm zijn die zegt dat 
iedereen recht heeft op geluk? 

Het moet.
Iedereen moet uit de kast 
komen. Dus ik deed het ook, 
al had ik nooit gedacht dat ik 
het als eerste tegen mijn pa 
zou zeggen. Nu ja, ‘zeggen’ is 
veel gezegd. Het was eerder 
een vraag: ‘Zou je het erg 
vinden mocht ik meisjes niet 
interessant vinden?’ En na zijn 
reactie dezelfde vraag, maar 
anders geformuleerd: ‘Zou je 
het erg vinden mocht ik niks 
voor meisjes voelen?’
Zijn reactie? Hij stapte naar de 
keuken en ik zag hem drie uur 
lang niet meer in mijn buurt, 
tot mijn ma thuiskwam van het 

werk. Een paar dagen later wist 
heel de familie dat ik ‘voor de 
jongens ben’.

Waarom?
Ik heb nooit negatieve reacties 
gekregen van mijn familie, 
klasgenoten of vrienden. 
Gelukkig.
Maar nu, tien jaar later, vraag 
ik mij af waarom ik het per se 
heb moeten doen, uit de kast 
komen.
Waarom moet een LGBTQ+’er 
alle moed bijeenrapen om zoiets 
aan iedereen bekend te maken?
Waarom moet ik wél zeggen dat 
ik homo ben, en iemand anders 
niét dat hij hetero is?

Toekomst
Volgens mij is uit de kast komen 
niet meer van deze tijd. We 
moeten dat niet doen, op één
moment zoveel mogelijk 
mensen melden dat we 
LGBTQ+’er zijn. We kunnen wel 
gewoon eerlijk en
met een goed gevoel 
antwoorden wanneer de vraag 
wordt gesteld: ‘Ben jij LGBTQ+?’

Jeroen Thierens

Wikken en wegen

Homohaters zijn we nooit geweest, maar door 
respectloos over LGBTQ+’ers te spreken, hou je mee een 
negatief beeld in stand van iedereen die niet hetero is. 
Ook maak je het als ouder extra moeilijk voor je kinderen: 
je hetero-kind neemt je negatief woordgebruik over en je 
holebi-kind voelt zich niet aanvaard zoals het is.

Nu ben ik de grootste voorvechter voor gelijke rechten 
en kansen voor LGBTQ+’ers. Het woord ‘janet’ gebruik 
ik nooit meer. Laat ons respectvol met elkaar omgaan 
en onze woorden wikken en wegen, want ze hebben veel 
meer effect op iemand dan je denkt.

Trotse Ouders

In Antwerpen bestaat er een vereniging voor ouders van 
holebi’s, die ‘Trotse Ouders’ heet. Ik ben daar een van de 
medestichters van. Elke ouder die eens over zijn holebi-
kind wil komen babbelen is welkom, en tegelijkertijd 
proberen we samen na te denken over hoe we holebi-
kinderen en hun ouders het best kunnen ondersteunen.

Petra
www.trotseouders.be 

“Help! Mijn kind is geen hetero”
“Janet”. Dat woord hebben mijn man 
en ik in de loop der jaren wel eens 
gebruikt, als er een homo op tv kwam, 
of gewoon als we het hadden over 
iemand die homo was. Nog niet eens 
slecht bedoeld, maar toch wat lacherig 
en met een lichte spot.

Intussen zat onze puberzoon, die nog 
in de knoop lag met zichzelf, stil naast 
ons in de zetel. Niet te verwonderen 
dus dat het vijf jaar heeft geduurd 
vooraleer hij de moed vond om uit de 
kast te komen.

Klopjachten op homo’s in Tsjetsjenië, straffen voor holebi’s in Brunei, we 
zijn er nog lang niet. Hoewel er een toegenomen acceptatie van holebi’s in 
Vlaanderen is, blijven er ook hier nog veel vooroordelen bestaan.

Daarom is een campagne als Paars belangrijk en zeggen we: beperk 
LGBTQ+-personen niet tot dat ene kenmerk. Elk mens is zoveel meer dan 
alleen zijn seksuele geaardheid. 

Paars, de campagne

Test je gender-kennis

In het logo van Paars vind je verschillende genders.  
 Verbind het teken met de juiste gender  
& zoek het symbool in het beeldmerk. 

Foto cover: VRT (Tom De Cock) - Selina De Maeyer (Leen Dendievel) - Soe N’Suki (Soe N’Suki)

Bigender

Agender

Genderqueer

Transgender

Panseksueel

Demiboy
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Tom De Cock (MNM) voelde zich nog nooit gediscrimineerd, toch ligt er nog werk op de plank

“Kunnen we die kast eindelijk aan 
flarden zagen?”

Tom De Cock presenteert elke werkdag 
tussen 16u en 18u Planeet De Cock op 
MNM. Als het van hem afhangt, hoeft er 
binnen vijf jaar geen Paarse Krant meer 
gemaakt te worden. Een gesprek met 
de man van een man, de vader van een 
dochter, maar vooral een mooie mens.

België versus de wereld

“Wij hebben als homo’s ontzettend veel geluk 
dat we in België geboren zijn. Je moet maar een 
paar honderd kilometer naar beneden of naar 
rechts gaan en je staat er al helemaal anders 
voor. Er zijn nog landen waar de doodstraf 
staat op homoseksualiteit, in sommige landen 
in Afrika worden homo’s bij wijze van spreken 
aan de trekhaak van een auto gehangen, in 
de VS sturen ouders hun kinderen naar een 
ontwenningskliniek, en ga zo maar door. Ik 
ben een getrouwde homo met een dochter 
en heb mij hier in België gelukkig nog nooit 
gediscrimineerd gevoeld.”

Bloed geven

“Ik heb me nog nooit gediscrimineerd gevoeld, 
tenzij dan dat ik geen bloed mag geven bij 
het Rode Kruis. Homo’s mogen enkel bloed 
geven als ze verklaren een jaar geen seks 
gehad te hebben. Als ik nu zeg dat ik veilige 
seks gehad heb, geloof mij dan toch gewoon? 
Een heteroman kan toch net zo goed liegen 
als ik. Daar kan ik heel boos van worden. De 
medische wereld beschouwt homo’s nog 
altijd als iets vies. En dat werkt veel negatieve 
beeldvorming in de hand.” 

Niet vertegenwoordigd

“Organisaties die de rechten van homo’s 
verdedigen en evenementen zoals de 
Gay Pride zijn ontzettend belangrijk. En 
toch heb ik het gevoel dat ik mij niet altijd 
vertegenwoordigd voel. Het is de mensen hun 

volste recht om met pluimen in hun gat op een 
praalwagen te staan, net zoals het de mensen 
hun volste recht is om luidkeels te roepen dat 
ze homo zijn. Maar ik voel die behoefte niet. 
Ik ben gewoon gelukkig getrouwd en heb een 
prachtige dochter, het enige verschil is dat ik 
’s nachts met een man in bed lig, meer niet.”

Jasmijn

“Mijn man en ik hebben samen een dochtertje 
geadopteerd, Jasmijn. Ik krijg daar heel vaak 
vragen over: ‘Kunnen twee mannen wel een 
dochter opvoeden?’ en ‘Wie is dan de mama 
en wie is dan de papa?’. Ik antwoord daar nog 
altijd heel geduldig op. Gewoon om mensen 
te laten zien dat dat kan. De moeder van 
een van de vriendinnetjes van Jasmijn is een 
Koerdische. Je voelde dat zij zich in het begin 
ook ontzettend veel vragen stelde, maar 
nu toch stapje per stapje dichterbij komt. 
Gewoon omdat ze voelt dat wij ook normale 
mensen zijn. Jasmijn is van Aziatische 
afkomst, is geadopteerd en heeft twee papa’s. 
Toch denk ik niet dat ze daar problemen door 
zal krijgen. Op haar school zitten spierwitte 

en donkerzwarte kindjes, kindjes met twee 
moeders en kinderen die bij hun grootouders 
opgroeien. Ik ben er zeker van dat haar 
generatie beter met diversiteit zal omgaan 
dan wij nu doen.” 

Geloof

“Ik ben zelf totaal ongelovig. Er is geen 
enkele godsdienst in de wereld die niet 
tegen homoseksualiteit is. Toen ik enkele 
jaren geleden in Antwerpen woonde zag 
ik op de Groenplaats een betoging tégen 
homoadoptie. Kan je je dat voorstellen? In de 
stad waar ik geboren ben. Dan is het toch niet 
zo raar dat ik vind dat ze godsdienst mogen 
afschaffen?”

Uit de kast komen

“‘Uit de kast komen’. Wanneer stoppen we 
eindelijk met die uitdrukking te gebruiken? 
Laat ons die kast met een kettingzaag aan 
flarden zagen. Er is helemaal geen kast waar 
mensen moeten uit komen. Als je iets voelt, 
praat daar dan over. Het is niets dat je moet 
opbiechten, want dat zou willen zeggen dat 
je iets fout doet. Natuurlijk is dat niet altijd 
makkelijk, dat besef ik. Maar als je op je 
veertien verliefd bent op een meisje en op je 
zestien op een jongen en op je twintig weer 
op een meisje, dan is dat zo en moet iedereen 
gewoon zijn muil houden.”

Voorbeeld

“Ik weet dat het voor mij heel makkelijk praten 
lijkt. Ik kom uit een warm en verdraagzaam 
nest. Daarom probeer ik ook voor veel jongeren 
een voorbeeld te zijn. Ik krijg veel mails van 
jongeren die aan hun moeder hebben verteld 
dat ze homo zijn en dan zeggen ‘Kijk, mama, ik 
ben een homo zoals Tom De Cock’. En dan zijn 
die moeders gerustgesteld dat hun zoon een 
normaal leven zal leiden.”

Yanko Beeckman

Ben je tussen 13 en 19 jaar en ben je homo, 

lesbisch, bi, panseksueel, transgender,… Of 

twijfel je nog over je geaardheid of over je 

gevoelens, neem een kijkje op de site. 

www.min19.be, ook op Facebook,  

mail: min19@weljongniethetero.be

Fo
to
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R
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OMG, doe ik niet te gay!?
Op min19.be vind je andere jongeren in jouw buurt, kan je chatten, je verhalen en ervaringen delen op het  
forum... Maak een account aan via e-ID en je bent mee. Helemaal safe.

Min19 organiseert activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel. De ene keer doen ze een stadsspel, dan weer gaan 
ze naar een pretpark, naar de Pride of ze houden een filmnamiddag. In het voor- en najaar organiseren ze een 
weekend en in de zomer kan je mee op het Min19-zomerkamp. 

Plezier maken zonder je te moeten 
afvragen of je niet ‘te gay’ of ‘een beetje 
raar’ overkomt, dat kan zo’n deugd doen. 
Bij Min19, de jongerenafdeling van Wel Jong 
Niet Hetero kan je daarvoor terecht, online 
en in het echt.
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Endrik Van Cutsem, Jonathan Cieters

 Verschillende landen, verschillende culturen, verschillende LGBTQ+. Spijtig genoeg is de LGBTQ+-gemeenschap 
niet overal even aanvaard als in België, dat tweede staat op de LGBTQ+-ranking. Die bepaalt welke landen het 
goed en slecht doen op vlak van mensenrechten. Wie doet het nog beter, en wie helemaal niet?

Een piepklein eilandje dat amper te spotten is op 
de wereldkaart staat op de eerste plaats op de  
LGBTQ+-ranking in Europa. Homo’s, lesbiennes, 
transgenders, iedereen is welkom! Toch opvallend 
omdat Malta een extreem katholiek land is waar tot 2011 
scheiden verboden was. Vandaag is een abortus nog 
steeds illegaal. Toch staat het land op de nummer 1 op 
vlak van mensenrechten in Europa.   

Wij doen het heel goed op de tweede plaats. We 
zitten Malta op de hielen, al moeten we nog enkele 
stappen zetten. Op dit moment kan je in ons land 
enkel kiezen tussen het geslacht man of vrouw. 
Volgens LGBTQ+-organisaties is dat ook een vorm 
van discriminatie. De wet moet het mogelijk maken 
dat je beide geslachten of genderneutraliteit kan 
kiezen. Daar staat Malta al verder in. 

Het eerste niet-Europese land dat het homohuwelijk 
legaliseerde. Canada is een van de meest 
homovriendelijke landen ter wereld. Zo liep hun 
president James Trudeau al juichend mee op de 
Canada Pride.

 “Happy Pride!!!” 

Hoewel sommige staten in Amerika heel vooruitstrevend 
zijn, hinken andere ver achterop. Door het beleid van 
Trump zakte Amerika van de 34ste plaats in 2017 
naar de 47ste plaats op de LGBTQ+-ranking vandaag. 
Trump heeft de mogelijkheid voor transgenders om 
in het Amerikaanse leger te dienen sterk beperkt. Hij 
tweette zelfs dat de regering het niet zou toestaan dat 
transgenders het Amerikaanse leger dienen, in welke 
hoedanigheid dan ook. 

De Russische overheid is overduidelijk anti-gay. 
Ze neemt geen maatregelen tegen discriminatie 
tegen homo’s. Zo zijn er georganiseerde groepen die 
mishandelingen van homo’s filmen en online zetten 
en daar nooit voor gestraft worden. Een Pride of een 
vreedzame betoging organiseren voor LGBTQ+-rechten 
is dan weer wel verboden. 

Een verrassing dat een West-Europees land binnen de 
categorie ‘floppers’ valt. En daar zijn goede redenen 
voor. Homokoppels kunnen in Italië geen kinderen 
adopteren. Italië scoort in het algemeen wel beter 
dan de meeste Oost-Europese landen maar er is nog 
steeds veel discriminatie tegen homo’s, lesbiennes en 
transseksuelen. Het gaat wel de goede kant op. In 2018 
konden drie homokoppels hun kind registreren. 

MALTA klein maar dapper

v.S. trump is trash

BELGIË oost west thuis best

rusland anti-alles

CANADA happy pride

italië tegenvaller

tOPPERS

FLOPPERS
Laurence Verhees

MAREN (17), HUMANE WETENSCHAPPEN

“Vooral tijdens de lessen godsdienst 
komt LGBTQ+ aan bod. Ooit zagen we een 
documentaire over holebi’s en transgenders. Ik 
zou leerlingen verplicht een boek laten lezen over 
LGBTQ+.”

SANDER (21), PRINTMEDIA PRE-PRESS

“We praten regelmatig over het onderwerp in de 
klas. Ik vind dat er niet nog meer aandacht aan 
het thema moet besteed worden dan nu al wordt 
gedaan. Er wordt heel open over gesproken op 
school.”

MATTHEW (18), PRINTMEDIA PRE-PRESS

“Veel praten we niet over het thema, vind ik. Maar er  
mogen zeker meer lessen gewijd worden aan LGBTQ+.”

HENK, LEERKRACHT GESCHIEDENIS OP HET ATHE-
NEUM VAN MORTSEL

“Het is pijnlijk dat er tijdens een laatstejaarsreis nog zo veel 
mee wordt gelachen dat een jongen met iemand op de  
kamer moet slapen die homo is. Je kan er eventjes mee 
lachen maar het is echt niet meer van deze tijd om er een 
probleem mee te hebben. Die mensen gaan je heus niet 
aanvallen. Wij hebben het zelfs meegemaakt dat er jongens 
en meisjes vroegen om op een andere kamer te liggen. Dat 
is zeer droevig, en dat is wat echt moet veranderen!”

Is jouw school LGBTQ+-friendly?
Vanaf het schooljaar 2019-2020 moet LGBTQ+ in alle leerjaren van het middelbaar onderwijs aan bod komen. Enkele leerlingen en 

leerkrachten vertellen hoe het thema aan bod komt in de lessen en wat er nog gedaan moet worden rond LGBTQ+ op school. 
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Kapitein Adeline Marez werkt al sinds haar 
achttiende bij Defensie, maar pas sinds enkele 
maanden als vrouw.

“Sinds mijn achttiende zit ik bij het leger, twee jaar 
geleden kwam ik uit de kast. Ik heb lang niet willen 
zien wie ik echt was. Mijn keuze voor de infanterie 
(gevechtseenheid, nvdr.) lijkt dus achteraf gezien 
een defensiemechanisme: ik zocht het extreme 
tegenovergestelde op om mijn eigen identiteit voor 
mezelf en anderen te verstoppen.” 

“Zodra ik wist dat ik vrouw wilde zijn, trok ik meteen 
naar een vertrouwenspersoon binnen Defensie. Bij de 
gevechtseenheid zijn vrouwen al in de minderheid, dus 
als transvrouw voelde ik er mij niet helemaal op mijn 
gemak. Daarom vroeg ik een overplaatsing aan.” 

Geslachtsorganen

“Mijn nieuwe dienst was gebrieft voor mijn aankomst, 
maar ik heb nog een tijd als man gewerkt. Pas enkele 
maanden geleden kwam ik voor het eerst als vrouw 
naar het werk. Enkele collega’s reageerden sceptisch, 
wat ik begrijp, maar hoe je het ook draait of keert: 
ik doe mijn job niet met mijn geslachtsorganen 
en mijn competenties zijn nog steeds dezelfde.” 
 
“Gelukkig kan ik steeds rekenen op de goede 
communicatie van Defensie. Ik kan steeds ergens terecht 
met vragen of bekommernissen en ik ben zelf open proactief 
en open. Daarom is het op mijn dienst ook geen issue meer en 
word ik gewaardeerd voor mijn werk.”

Sneeuwbal

“Zie het als een sneeuwbaleffect: anderen hebben 
het pad voor mij geëffend, ik doe nu hetzelfde voor 
mensen na mij. Zowel in het leger als erbuiten wil 
ik mensen helpen, de conversatie starten en 
zorgen voor meer openheid en aanvaarding naar 
mensen in mijn situatie. Ik ga naar bijeenkomsten 
voor transgender kinderen en spreek er met de 
ouders. Voor hen is het belangrijk om te zien dat 
je gelukkig kan zijn als je beslist om uit de kast te 
komen. Want ondanks mijn eigen angsten voor 

mijn coming-out, ben ik nu zelf gelukkiger dan 
voordien.”

Belgian Defense Rainbow Community

“Negatieve reacties heb je overal, maar dankzij de 
dienst Diversiteit en de Belgian Defence Rainbow 
Community is er ruimte in het leger om mezelf te 
zijn. Wie ik ben hindert me niet in mijn job en mijn job 
hindert me niet in wie ik ben. Zo’n sterke community 
is nodig, zodat iedereen zichzelf kan ontplooien en 
begeleid worden zoals ik ben geweest.”

“In het leger kan ik mezelf zijn”

Als je meer wil lezen 
over de Belgian Defense 
Rainbow Community en 
algemene diversiteit 
in het leger , kijk dan 
snel eens op de site van 
Paars!

Annelies Hart

COMING-OUT !

“EEN VAN ONZE CLUBICONEN IS HOMOSEKSUEEL”

“Een van de spelers van de eerste ploeg van mijn voetbalclub 
SVB Driehoek is homoseksueel. In het begin had ik het er 
moeilijk mee, ik wachtte bijvoorbeeld tot hij klaar was met 
douchen. Ondertussen ben ik eraan gewend. In de club 
beschouwen we hem als een icoon.”

Seppe (18)

Gay sinds de kleuterklas 

‘Slaapwel! En trouwens: ik ben 
gay’. Daarna snelde ik de trap op 

om te gaan slapen. ‘Pieter, kom 
eens naar beneden’, vroeg mijn vader. 

‘Lap’, dacht ik. ‘Nu komt het’. Mijn ouders 
hadden het al zien aankomen sinds de kleuterklas en 
benadrukten heel liefdevol dat wanneer ik gelukkig was, 
zij dat ook waren. 

Na die grote geruststelling kondigde ik in een mail naar 
mijn klas aan dat ik het hen heel graag wou vertellen. De 
dag erna stond ik erg emotioneel voor de klas en vertelde 
hen dat ik gay ben, maar wel dezelfde Pieter zou blijven.

De reactie was onbetaalbaar. De hele klas kwam me 
omhelzen.

Pieter (20), student mode

“Mijn mama accepteert mijn biseksualiteit niet”

Mijn mama kwam het te weten via Facebook, omdat ik 
er daar open over ben. Maar ze accepteert het nog altijd 
niet. Als ik over mijn gevoelens wil praten, reageert ze 
ongemakkelijk of negeert ze me. Ze begrijpt niet dat je 
verliefd kan worden op zowel een jongen als een meisje.

Jade (19)

Geschreven door: Jane Delistavros, Bjarne Ooye, Yorben Geerinckx
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DOE ZELF DE TEST: 

Hoe open ben jij in relaties?

www.paars.today

Oké, wat is polyamorie?
 
Het betekent letterlijk “meerdere liefdes” (poly = meerdere, amor 
= liefde). Een polyamoreuze persoon staat open voor meer dan 
één romantische relatie tegelijkertijd. Belangrijk is dat alle partners 
toestemming geven, en dat ze er allen van op de hoogte zijn.

Aha, ik snap het! Het is dus een beetje als een extra 
vriendin hebben aan de zijkant? 
 
Nee, dat is iets anders. Dat is gewoon overspel, en je partner 
bedriegen.

Dat komt toch op hetzelfde neer?
 
Nee. Kenmerkend voor polyamorie is dat iedere betrokkene 
toestemming geeft en op de hoogte is van de relatie(s) van de andere 
betrokkenen.
Als je getrouwd bent en je vrouw weet niet dat je nog een vriendin 
hebt, dan ga je vreemd. Als je vrouw een vermoeden heeft, maar niets 
zeker weet, dan ga je nog steeds vreemd. Zelfs als je vrouw ervan weet, 
maar ze vindt het niet leuk, ja hoor, dat is ook nog steeds gewoon 
vreemdgaan.
Een geïnformeerde toestemming van alle partners is noodzakelijk. 

Het klinkt gewoon als een chique manier om te 
zeggen dat je partner je toelaat om vreemd te gaan? 
 
Als je vreemdgaat, breek je de regels. Als de regels zeggen dat 
je een andere partner mag hebben, breek je de regels niet. 
Polyamorie is een andere manier om een relatie te bekijken, met 
andere regels. 

Maar als je iemand graag ziet, dan kan het toch niet 
dat je iemand anders wilt?

Liefde is niet uitputbaar. Als je geld geeft aan één persoon, heb je minder 
geld over om te geven aan een andere persoon. Liefde werkt niet zo. Het 
is niet omdat je liefde geeft aan één persoon, dat je geen liefde meer 
over hebt voor iemand anders. Veel mensen in polyamoreuze relaties 
geven hun hele hart aan meerdere mensen, en getuigen dat dat een 
prachtig gevoel is.

Hoezo word je dan niet jaloers? Als je vrouw plots 
met een andere man thuiskomt, voel je je toch 
minderwaardig?

Natuurlijk is er jaloezie, dat zit in elke mens. Maar communicatie staat 
centraal. Je moet die jaloezie kunnen uitpraten. En nee, je bent niet 
meteen minderwaardig als je partner iemand nieuw vindt. Het doet 
er niet toe. Er zullen altijd mensen zijn die je partner op een bepaald 
moment knapper, slimmer of sterker dan jou vindt. Het is geen 
wedstrijd. Daar mag je niet over piekeren.
Je denkt toch sowieso “Ze/hij wil nog een partner, ik ben niet genoeg”.
Als je één kind hebt, en je besluit een tweede kind te hebben, dan is het 
toch ook niet gegrond dat dat eerste kind zou denken “Ik ben niet goed 
genoeg”. Het gaat niet over “genoeg”. 

Waarom is niet iedereen polyamoreus dan?
 
Meerdere relaties hebben is niet voor iedereen even gemakkelijk. Niet 
iedereen kan van meerdere mensen tegelijk houden. Anderen hebben 
gewoon de tijd niet om aandacht te spenderen aan meerdere partners. 
Eén relatie is al veel werk, kun je je inbeelden hoe het is als je drie 
partners hebt? 

Frédéric Clijmans

Tess Jacobs

Evi (33) voedt haar twee telgen Håkon (5) en Mirte 
(3) los van de traditionele rollenpatronen op. “Ik wil 
focussen op wat mijn kinderen écht graag doen en 
goed kunnen. Als mijn zoon graag met auto’s speelt, 
goed. Als hij liever met poppen speelt, ook goed. Het 
biedt zo veel meer mogelijkheden.”

“We proberen om ze van zoveel mogelijk dingen 
in het leven te laten proeven, zonder er rekening 
mee te houden of die ‘normaal gezien’ aan 
het mannelijk of vrouwelijk geslacht worden 
toegeschreven.” Ook aan de omgeving moet 
volgens Evi gesleuteld worden. “Håkon kreeg met 
zijn verjaardagsfeestje enkel autootjes cadeau. 
Ik heb hem toen een pop gekocht, die niet één 
en al roze en glitter was. Zo wil ik zijn zorgzame 
kant een kans geven. Hij zal daarom niet meteen 
verpleegkundige of onthaalouder worden, maar 
intussen is dat poppetje wel zijn kleine evenbeeld 
geworden.”

Roze vs blauw

Niet enkel ouders, maar ook kleuterscholen 
trappen in de val van de stereotypering. “De eerste 
Moeder- en Vaderdag was het meteen van dat. 
Tijdens de week voor Moederdag leerde Håkon 
nagels lakken, schminken en dansen, terwijl er 
tijdens de Vaderweek enkel ruimte was om naar de 
Rode Duivels te kijken en klussen op te knappen. Ik 
heb de juffen daar toen op gewezen. Ze proberen 
er wel op te letten, hoor, maar ik denk dat ze dat 

tijdens hun opleiding nooit geleerd hebben.”
“In mijn omgeving zijn er weinig ouders expliciet 
bezig met genderneutraal opvoeden, maar ik merk 
wel dat de verdeeldheid tussen roze en blauw in 
speelgoedwinkels vaak frustratie opwekt. We 
geven dan adressen aan elkaar door van winkels 
die neutraler en creatiever speelgoed verkopen.”

Hokjesdenken

“Ik werd vroeger zelf vaak met vooroordelen 
geconfronteerd, doordat ik veel meisjesachtige 
dingen niet zo graag deed. Ik moest me vaak 
verantwoorden: waarom wilde ik als meisje 
voetballen, bijvoorbeeld? Zelfs sommige 
leerkrachten waren ervan overtuigd dat enkel 
mannen ingenieur konden worden. Gelukkig 
heeft mijn vader me altijd gesteund, en heb ik 
vrienden gevonden die minder waarde hechtten 
aan stereotypen. Nadien ben ik meer gaan lezen 
over feminisme en de rol van opvoeding bij 
kinderen. Daardoor besliste ik dat ik het bij mijn 
kinderen anders zou aanpakken.”

“Het allerbelangrijkste vind ik het om 
onze kinderen te leren respecteren 
dat iedereen is zoals hij of zij is. Ook 
zich leren weren tegen plagerijen 
hoort daarbij. In hun school valt 
dat nog mee, maar het verbaast me 
telkens hoe ze op jonge leeftijd al 
hokjesdenken.”

“Ook de zorgzame kant van mijn zoon ontwikkelen”

“Euh… Polyamowatte?!”
Kan je van meer dan één persoon tegelijk houden? Waanzin! En toch is net dat polyamorie.  
Meerdere relaties tegelijkertijd? Een gids voor dummies.
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Frédéric Clijmans

Pieter Desaever

“Ik heb nog nooit haatberichten gekregen”
Dennis Van Peel (23) is fulltime blogger en met 136.000 volgers op Instagram een van de grootste 

Belgische influencers. “De foto’s met mijn vriend halen de meeste likes.”

In de Pride parades rijden heel wat praalwagens mee die gesponsord 
worden door bedrijven. Die hebben immers de LGBTQ+-gemeenschap 
ontdekt als interessante bron van inkomsten, en ze proberen ze aan zich 
te binden.

Als dat te doorzichtig gebeurt, noemen we dat pink washing. Een bedrijf 
doet alleen maar LGBTQ+-vriendelijk voor het geld. Daardoor krijgen 
holebi-organisaties soms minder aandacht omdat zij niet over grote 
budgetten beschikken.

Wie roze wast, stinkt het hardst

Schuldig: Israël 

Israël werd door een Amerikaanse 

studie als militaristisch, religieus 

en homofoob bestempeld. Het land 

kreeg dus weinig toeristen over de 

vloer, een gemiste commerciële 

kans. Daarom startte het land een 

homovriendelijke campagne om 

zijn imago op te krikken. De website 

Outstandingtravel.com prijst Israël 

aan als het mekka voor de rijke 

homo. Een zeer beperkte doelgroep 

binnen de LGBTQ+-community dus.  

Pinkwashing approved!

Oeps!: Shell
Wellicht de opvallendste actie uit de bedrijfswereld kwam van oliemaatschappij Shell. Het plaatste met de slogan ‘Welkom bij Shell. Iedereen’ een video online. Vier tankstations in de buurt van Amsterdam werden in de regenboogvlag geschilderd. Pijnlijk detail: de regenboogvlag stond ondersteboven op de stations, met paars bovenaan in plaats van rood.

Ocharme: Hema

Hema verkocht tijdens de Pride week 

roze gebakjes in hun winkels waarvan 

de opbrengst naar GSA’s ging. De keten 

werd er van beschuldigd dat er geen 

cent van de gebakjes naar de GSA’s 

gestort zou worden. Een onterechte 

beschuldiging want de winkel deed 

het wel. Ook in 2016 deed Hema al een 

actie met T-shirts waarvan de gehele 

opbrengst (dus niet enkel de winst) 

naar het GSA netwerk ging. 

dennisvanpeel

dennisvanpeel

Paars

Paars

“Moeilijk te zeggen. Ik heb een grote gay-following. De foto’s 
met mijn vriendje krijgen de meeste likes en leveren de meeste 
follows op. Ik zou het stom vinden om me op sociale media te 
verstoppen achter mijn geaardheid. Ik probeer net zo persoonlijk 
mogelijk te zijn en herkenbare dingen te posten.”

Zelden. Ik heb nog nooit homofobe haatberichten gekregen. Als 
mijn vrienden dat meemaken, posten ze die berichten op hun 
story om ermee te lachen. Veel mensen hebben een stereotiep 
beeld van een homo, een soort meisjesachtig type. Ik toon aan 
dat dat niet zo hoeft te zijn, dat je ook gewoon jongensachtig 
en homo kunt zijn. Ik denk dat ik daarom minder haatberichten 
krijg.”

Denk je dat je meer volgers aantrekt omdat je zo 
open uitkomt voor je geaardheid?

Krijg je wel eens negatieve reacties?

dennisvanpeel

Paars

dennisvanpeel

“Ik ben zo’n drie jaar geleden begonnen op Instagram. Ik wilde 
een mode-blogger worden dus probeerde ik professionele foto’s 
te posten en vette reizen te maken om unieke content te kunnen 
bieden. Ik postte bijna elke dag en zo groeide mijn account snel. 
Toen ging dat iets makkelijker omdat er nog niet veel mannelijke 
bloggers waren in België. Ik kon direct de juiste contacten 
leggen.”

“Ik vind het belangrijk om over en voor de community te 
posten. Ik heb een tijdje een instagram-account voor een gay-
magazine onderhouden. Tijdens de Pride month werk ik mee 
aan de campagnes. Levi’s brengt bijvoorbeeld elk jaar een 
Pride-collectie uit waarvoor ik een van de gezichten ben.”

Gebruik je sociale media als middel om op te 
komen voor de LGBTQ+-community?
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Het boeddhisme is van alle religies het tolerantste tegenover huwelijken met twee 

mensen van hetzelfde geslacht. Als het vertrekt vanuit wederzijds respect, why not?

Het is 2019 en er lopen 7,7 miljard mensen 

rond op onze aardbol. 7,7 miljard mensen 

met allemaal een ander karakter, 

gedachtegoed en al dan niet een 

geloofsovertuiging. We hebben 

een grotere waaier aan religies 

dan ooit. Al is er tussen al die 

religies een geval apart. Het 

boeddhisme weet zich met zijn 

tolerante en open-minded 

visie te onderscheiden van 

de andere religies. Het 

boeddhisme kent zijn 

oorsprong in India, maar 

reikt vandaag veel 

verder. Westerlingen, 

Aziaten en Amerikanen 

zijn gek op de levensstijl.

Ook voor veel holebi’s 

is de overtuiging van 

het boeddhisme er 

eentje waar andere 

religies nog wat van 

kunnen leren. Het boeddhisme start het 

debat over huwelijken met mensen van 

hetzelfde geslacht niet vanuit morele 

principes: ‘Dat mag je wel doen’ of 

‘dat mag je niet doen’. Het focust 

op de kwaliteit van de relaties 

tussen twee mensen en niet op 

het geslacht van de partners. 

Het boeddhisme biedt 

vernieuwende perspectieven 

voor homo-haters. Homo-

haters die radicaal tegen 

verkrachtingen zijn, 

het afdwingen van 

seksualiteit is voor 

hen namelijk een 

vorm van geweld. 

Maar is iemand 

zijn of haar seksuele 

beleving verbieden 

gebaseerd op 

talloze 
oude 

principes, dat dan 

ook niet?

Boeddhisme: LGBTQ+ anders bekeken

 Marie De Saedeleer

Nassiri Belaraj combineert met zijn organisatie Pink Marrakesh de islam met homoseksualiteit

“Ik heb 25 jaar lang voor mijn omgeving geleefd, 

ten koste van mijn eigen geluk.” Nassiri Belaraj 

(44) is een homo met Marokkaanse roots. Door 

zijn geloof heeft hij heel lang getwijfeld om naar 

buiten te komen met zijn geaardheid. “Het leven 

is te kort en bovendien te mooi. Op een gegeven 

moment is het tijd om aan jezelf te denken. Via 

mijn organisatie Pink Marrakesh wil ik anderen 

de hulp bieden die ik zelf nooit heb gehad.”

 
Pink Marrakesh is een van de weinige organisaties 

met zo’n specifieke doelgroep. LGBTQ+-mensen 

afkomstig uit de moslimgemeenschap zijn sinds 

2017 welkom bij Pink Marrakesh om te praten 

over hun geaardheid. De coming-out vinden we 

erg overroepen. Veel belangrijker is de coming-

in. Jezelf accepteren voor wie je bent. 

“Toen ik 7 jaar geleden eerlijk was over wie ik echt 

ben, heeft mijn moeder al het contact verbroken. 

Een pijnlijk gevolg van een noodzakelijke 

beslissing. Ik ben nu 7 jaar gelukkig samen met 

mijn partner en heb nog geen seconde spijt 

gehad van mijn keuze. Mijn moeder zit nog vast in 

haar geloof en in de schaamte-taboe-cultuur. Ik 

respecteer haar nog altijd, maar op een bepaald 

moment moet je voor jezelf kiezen.”

“De grote onwetendheid en een te letterlijke 

interpretatie van de Koran is de voornaamste 

reden van de moeilijke acceptatie van holebi’s. 

Laatst zei de Franse iman Ludovic in een 

Nederlands televisieprogramma over Familie, 

Geloof en Hoop dat het woord ‘homoseksualiteit’ 

simpelweg niet in de Koran staat. Dan vraag ik 

mij af hoe zulke verouderde dogma’s kunnen 

standhouden in 2019. Homo’s bestaan, ook in 

de Marokkaanse moslimgemeenschap. Als je dat 

niet wil accepteren, kijk je naar de wereld met je 

ogen dicht.”

“Veel belangrijker Dan de coming-out 

is de coming-in: jezelf accepteren”

 Marie De Saedeleer

Het woord transgender werd voor het eerst gebruikt in 1629. Thomas(ine) kreeg in de Amerikaanse rechtbank van Virginia beide geslachten toegewezen. Om verwarring bij de bevolking te voorkomen moest hij/zij dagelijks mannen- en vrouwenkledij dragen.

Begin zeventiende eeuw stond 
er in Londen een homobordeel 
op de plaats waar je vandaag het 
koninklijk paleis Buckingham Palace 
terugvindt.

Nederland was in 2002 het eerste 

land ter wereld dat het homohuwelijk 

legaal maakte. België was het tweede 

land en volgde in 2003. 

De allereerste geslachtsoperatie 

werd in 1912 uitgevoerd door Richard 

Mühsam. De operatie vond plaats in 

Berlijn.

DEES GELOOFDE NOOIT !
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Nadav Shwartz is 37 jaar, homoseksueel én 

joods-orthodox. En ja hoor, die twee kunnen 

prima gecombineerd worden. “Geef ik minder om 

mijn geloof omdat ik op mannen val in plaats van 

op vrouwen? Helemaal niet, de twee staan los 

van elkaar. Nog te veel homo’s denken dat ze hun 

religie moeten opgeven wanneer ze uit de kast 

komen. Die conservatieve gedachte moet eruit.” 

Modern-orthodox, zo omschrijft Nadav zichzelf 

het liefst.
Geloof in gevaar?“In mijn land, Israël, zijn er nog te veel homo’s en 

lesbiennes die hun seksuele voorkeur verstoppen 

voor de buitenwereld. Ze hechten veel belang aan 

religieuze tradities. Eerlijk zijn over wie ze écht 

zijn zou hun geloof in gevaar kunnen brengen, 

omdat het dan moeilijker wordt om die tradities 

uit te voeren. Althans, dat is wat nog te veel 

mensen denken. Ik probeer duidelijk te maken dat de twee in 

harmonie met elkaar kunnen samenleven.”

Iedereen verliefd“In het jodendom zijn de tradities die bij het 

geloof komen kijken vaak het probleem. Er 

wordt heel veel belang gehecht aan eeuwenoude 

gewoontes, zoals het stichten van een gezin. 

Mensen met een andere geaardheid denken dat 

ze hun omgeving zullen teleurstellen, omdat 

ze niet voldoen aan het perfecte plaatje. Dat 

stigma moeten we doorbreken. Toen ik uit de 

kast kwam, waren mijn ouders enorm trots 

op mij. Ik hoor mama het nog steeds zeggen, 

‘Nadav is de wereld aan het verbeteren!’ Als mijn  

orthodox-joodse moeder het begrijpt, waar 

wacht de rest dan nog op?”

Jodendom: nog te veel ‘of’ en te weinig ‘en’
Nadav is Joods én gay

 Marie De Saedeleer

Laurence Verhees.

Elisa (46 jaar) is lesbisch én gaat 
elke zondag naar de kerk. Na een 
huwelijk van zeventien jaar leerde 
Elisa de vrouw van haar leven kennen 
die zich binnenkort trouwens ook 
laat dopen. “Ik heb diep vanbinnen 
altijd geweten dat ik op vrouwen 
viel. Maar ik heb absoluut geen spijt 
van mijn voormalig huwelijk want 
daar zijn twee prachtige kinderen uit 
gekomen.”

“Toen ik mijn huidige vriendin iets meer 
dan een jaar geleden leerde kennen, wist 
ik dat ik mezelf niet meer voor de gek 
kon houden. Zij was niet gelovig maar 
laat zich binnenkort ook dopen, wat ik 
een bijzonder mooi gebaar vind. Nu zit ik 
in de kerk met mijn ex-man, zijn nieuwe 
vrouw en mijn huidige vriendin. Enkel 
de kinderen meekrijgen blijft nog een 
opgave. (lacht) Echt een moderne familie 
in de kerk, hé!”

Bekrompen mensen
“Was ik bang voor de reacties? Goh, ja. 
Hoewel ik mijn vrienden van de kerk al 
jaren ken, had ik toch angst om het ze te 
vertellen. Dat was achteraf gezien voor 
niets nodig. Ik ga niet beweren dat ik 
nog nooit lastige gesprekken heb gehad 
met bekrompen mensen maar ik wist 
op voorhand al wie dat zouden zijn. Mijn 
beste vrienden en vriendinnen lieten me 
niet in de steek.”

Juiste mensen
“Ik denk niet dat het geloof me in het 
verleden heeft tegengehouden te 
accepteren wie ik echt ben. De kerk is 
voor mij altijd een steun geweest, een 
veilige plek en een plek waar ik mezelf kan 
zijn. Ik kan natuurlijk niet zeggen of dat 
bij alle kerken zo is. Mijn advies: omring 
je met de juiste mensen, dan heb je nooit 
meer een probleem met zijn wie je wil 
zijn.” 

Christen en lesbisch: “De kinderen  
meekrijgen naar de kerk blijft een opgave”

 Ilene Bellens, Ann Laenen

In de negentiende eeuw was het 
woord ‘gay’ een synoniem voor 
een vrouwelijke prostituee. Een 
homoseksuele man was toen dus 
iemand die met verschillende 
vrouwen het bed deelde.

Gay Bob was de allereerste 

homoseksuele barbiepop. In 1977 

lag hij in de Verenigde Staten in de 

winkelrekken. Hij droeg oorbellen, 

een ketting en een handtas. De 

verpakking waarin hij verkocht 

werd, leek op een kast.

Van 1948 tot 1990 beschouwde 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
homoseksualiteit als mentale 
handicap. Op 17 mei 1990 werd 
die term van de lijst geschrapt. 
Sindsdien vieren we op 17 mei de 
Internationale Dag tegen Homofobie, 
Bifobie en Transfobie. 
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EEN WAT?

Een GSA, Gender and Sexuality Alliance: 
verbond tussen allerlei seksuele 
oriëntaties, gender identiteiten en gender 
expressies. Een groep van leerlingen en 
leerkrachten die er samen voor zorgen dat 
iedereen zich op jouw school thuis voelt. In 
de groep zitten mensen met verschillende 
seksualiteiten: homo, hetero, bi, lesbisch, 
trans, iedereen is welkom! Samen 
organiseren jullie acties om het taboe rond 
seksualiteit in je school te doorbreken. 

HANDIGE TIPS

 Δ Maak een Facebook- of 
Instagrampagina  van jullie GSA 
en laat aan de wereld zien wat jullie 
doen en waar jullie voor staan.

 Δ Maak een groepsfoto van jullie 
groep, het liefst met zoveel mogelijk 
verschillende kleuren.

 Δ Ga langs in de klassen van jullie 
school en leg uit waar jullie voor 
staan.

 Δ Verzin leuke hashtags en hang die 
op in de lokalen van jullie school.

 Δ Zorg dat de leden goed herkenbaar 
zijn zodat iedereen ze kan 
aanspreken. Een  leuke badge, 
T-shirt, sjerp,…

BETER VOOR IEDEREEN

 Δ Leerlingen voelen zich beter op 
school

 Δ School wordt voor iedereen leuker
 Δ De resultaten van de leerlingen 

worden beter
 Δ LGBTQ+-leerlingen voelen zich 

veiliger
 Δ Er wordt minder gespijbeld

Start je eigen GSA!
Een GSA opstarten in 5 stappen:

Stap 5: Voer je plannen uit

Zorg dat je actie opvalt. Pak het groots aan! 
Maak reclame. Iedereen moet weten waar 
jullie mee bezig zijn. 

Stap 1: Vorm een groep 

Samen met een aantal geëngageerde 

leerlingen, dat mag iedereen zijn. Hoe 

anders jullie zijn, hoe beter! Betrek er zeker 

ook een leerkracht bij die je 

vertrouwt. Stap 2: Plan een bijeenkomst

Joepie, je hebt een groep gemaakt. Plan 
snel je eerste bijeenkomst zodat jullie aan 
de slag kunnen gaan met elkaars ideeën. 

Stap 3: Informeer de directieLaat je directie weten wat je van plan bent. 
Misschien kan ze je helpen om de actie uit te werken en groter te maken!

Stap 4: Bedenk je eerste 

GSA-actie 

Het belangrijkste deel! Bedenk een 

actie. Maak posters en hang je school 

ermee vol. Wees creatief en 

maak er iets leuks van.

Don Bosco in Haacht brengt al jaren gay en straight samen. Een 
leerkracht moet het goede voorbeeld geven, toch? Maxim De 
Rouck en Katrien De Groot, leerkrachten en LGBTQ+, doen dat 
al jaren in Don Bosco in Haacht. Sinds 2017 begeleiden ze er een 
Gender and Sexuality Alliance, kortweg GSA. “Dankzij zo’n GSA 
weten leerlingen dat ze niet alleen staan.”

Katrien De Groot:  “Vijftien jaar geleden startte ik met een 
leerling de holebi-groep NotSoDifferent op, een praatgroep voor 
mensen binnen de LGBTQ+-gemeenschap. Jammer genoeg 
stond voor de leerlingen lid worden van NotSoDifferent gelijk aan 
een coming-out. Dat was niet de bedoeling. Daarom doopten we 
die groep vorig jaar om tot een GSA, een gay-straight alliance.”  

Wat doet een GSA? 

Katrien De Groot: “De GSA is er om de veiligheid van LGBTQ+-
leerlingen op school te bewaken. De leden van de GSA organiseren 
acties om het het taboe te doorbreken.”

“Een cupcake-actie was het startschot. Voor één like op de 
Facebookpagina kreeg een leerling een regenboogcupcake. Zo werd de 
groep bekend, en een dertigtal leerlingen sloot zich aan. We versierden 
de school met posters met quotes en cijfermateriaal over de  
LGBTQ+-community.” 
Maxim De Rouck: “We organiseerden ook andere acties. Op 11 
oktober was het National Coming-Out Day. Alle leerlingen kregen een 

powerpoint over het thema te zien. 
De volgende actie was #Rainbowyourselfie. Elke leerling werd 
uitgedaagd om een selfie met regenboogaccenten te posten op 
Instagram. In ruil daarvoor kregen ze een hotdog.” 

Wat willen jullie met de GSA bereiken? 

Maxim De Rouck: “Plezier en amusement staan bij de acties centraal. 
De GSA focust op het positieve. Door altijd naar de problematiek en de 
negatieve aspecten te kijken, krijg je een geladen sfeer. Dat is niet de 
bedoeling. De GSA moet met leuke dingen geassocieerd worden.” 

Is jullie school nu een veilige haven voor de  
LGBTQ+-leerlingen? 

Katrien De Groot: “Door de GSA verdwijnen niet meteen alle 
problemen. Individuele gesprekken met de leerkrachten blijven heel 
belangrijk. Leerlingen die het moeilijk hebben met hun geaardheid delen 
dat niet graag met een grote groep. Dankzij de GSA weten de leerlingen 
dat ze niet alleen staan. Het onderwerp leeft hier, men is ermee bezig.” 

Kan iedereen bij de groep komen? 

Katrien De Groot: “Iedereen is welkom bij de groep. We riepen indertijd 
door de luidsprekers om wat het verschil is tussen gay en straight want 
dat is niet altijd duidelijk. We leggen de drempel zo laag mogelijk zodat 
iedereen bij de groep kan komen.” 

“Een hotdog voor een regenboog”
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Op Sint-Lucas in Antwerpen kunnen leerlingen 
bij een Gender and Sexuality Alliance, een 
verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, 
gender identiteiten en gender expressies 
terecht als ze met vragen over hun seksualiteit 
worstelen. Elias begon de groep, Linde nam een 
jaar later de fakkel over. “Het is belangrijk dat je 
een leerkracht bij je groep betrekt.”

Elias: “Onze school is gelukkig heel open-minded, 
al maakte de directie er zich in het begin wel wat 
zorgen over of de leerlingen de GSA goed zouden 
ontvangen. Het ging ons er dus niet zozeer om de 
school te sensibiliseren en veel acties te doen, we 
wilden meer een praatgroep en veilige plek zijn 
voor jongeren die met hun geaardheid worstelen of 
er vragen over hebben. Zo kan iedereen op school, 
ook LGBTQ+-leerlingen, zich comfortabel voelen.” 

Psychologen

“Ik werd contactpersoon in de GSA. Leerlingen 
die met iets zaten, kwamen naar mij om hun hart 
te luchten. De stap om een leeftijdsgenoot aan te 
spreken is minder groot. Maar als iedereen zijn 
problemen komt vertellen kan dat echt zwaar op je 
gaan wegen.”

“Het is dus belangrijk om een leerkracht/
leerlingenbegeleider bij de GSA te betrekken. Bij 
haar of hem kan je aan de alarmbel trekken en 
vragen hoe je met een bepaalde situatie moet 
omgaan. Het is immers niet jouw taak als leerling 
om die zware last alleen te dragen, je bent geen 
psycholoog.”

Linde: “Een jaar later nam ik de GSA over. Die vergt 
over het algemeen geen grote organisatie. We 

komen samen en praten over allerlei onderwerpen 
binnen het LGBTQ+-thema, om er meer over te 
leren en zodat de mensen die naar de groep komen 
het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.”

“Een groep op school waar met elkaar praten en 
dialoog centraal staan, kom je niet vaak tegen. Dat 
is dan ook wat wij met onze GSA willen doen. Acties 
staan bij ons niet echt centraal. Dat vergt veel 
meer organisatie en is soms ook echt niet mogelijk. 
Maar we proberen wel altijd iets te organiseren. We 
hebben bijvoorbeeld pannenkoeken verkocht ten 
voordele van het Roze Huis.”

Ook voor hetero’s

“Elke school is anders en heeft absoluut het recht 
om de GSA op haar eigen manier in te vullen. Er zijn 
geen strikte regels, omdat GSA’s in België zo nieuw 
zijn.” 

“Voor hetero’s kan de drempel nog wel 
vrij hoog liggen, zeker als ze niet met het  
LGBTQ+-thema bezig zijn. Gay staat eerst in GSA, 
daar ligt de nadruk dus. Voor mensen die er niets 
van weten en er niet mee bezig zijn, kan het soms 
wat veel worden. Maar er komt toch een aantal 
hetero’s naar onze GSA.” 

“Vaak zijn er mensen die gewoon bij ons groepje 
komen zitten om te luisteren, en dat is oké. 
Niemand moet praten. Het is juist belangrijk voor 
die leerlingen om te weten dat ze niet alleen zijn.  
Er is een heel groot verschil tussen graag alleen 
“zijn en je eenzaam voelen. Niemand voelt zich 
graag eenzaam.”

“LGBTQ+-community mag zich op school niet alleen voelen”

De leerlingen van Don Bosco in Haacht organiseerden een cupcake-actie, toen ze met hun 
GSA startten. Ze poseerden voor de regenboogvlag, droegen Hawaïaanse bloemenkransen 
en schilderden regenboogvlaggetjes op hun wangen. Zo lieten ze zien dat niemand op hun 
school moeilijk doet over LGBTQ+.

Doe het met bloemenkransen en cupcakes
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“EEN GOED

 VOORBEELD” 

Er is nog heel veel ‘to do’. Ook op televisie. De laatste jaren zijn 
er meer en meer homo’s, lesbiennes en transgenders te zien op 
televisie. Sommigen worden beter en geloofwaardiger afgebeeld 

dan anderen. Hieronder vind je vier voorbeelden van acteurs die hun 
rollen met veel passie en geloofwaardigheid vertolken.

“Ik heb als Kaat uit Thuis met mijn 

rol als transvrouw de deur op een 

kier kunnen zetten. Daarna heeft Bo 

Van Spilbeeck als echte transvrouw 

mensen een duwtje in de rug kunnen 

geven om voor hun geluk te gaan. 

Emile Jacobs is zelf een transjongen 

en speelt een transjongen in een 

Ketnetreeks. De volgende stap is 

dat een transvrouw of transman een 

gewone rol krijgt aangeboden. Dat zou 

een fijne verdere stap zijn. Maar ik ben 

heel blij dat we al zover zijn. Dat het 

kan, dat men voor geluk mag gaan. 

Welk gender je ook aanneemt.” 

( Kaat in ‘Thuis’, elke weekdag  

op Eén en op een.be)

Leen Dendievel: 

“Ik hoop dat ik met de rol 
van Jules toch een beetje 
heb kunnen vertellen dat 
je kan zijn wie je bent. En 
dat je vooral je eigen hart 
moet volgen. Niet dat van 
anderen.”

(Jules in ‘Ghost Rockers’)

Michiel De MeyeR :

“Ik zie mezelf niet als een voorbeeld, maar vind het wel belangrijk dat je je goed in je vel voelt en je jezelf leert graag te zien. Door Jonas te spelen in D5R wil ik tonen dat homo zijn maar een aspect is van je identiteit. Een identiteit waarvan je sommige dingen kiest en andere dingen aanvaardt. Maar dat aanvaarden vind ik wel belangrijk. Er is nog wat werk aan de aanvaarding door de buitenwereld, maar we kunnen alvast beginnen bij onszelf.” 
(Jonas in ‘D5R’, bekijk online op mnm.be)

Freek De Craecker : 

“Ik hoop met mijn rol als Emma in 4eVeR 

jongeren, al is het er maar één, de boodschap 

te kunnen geven dat ze met hun probleem 

nooit alleen zijn en dat ze er altijd met iemand 

kunnen over praten” 

(Emma in ‘4eVeR’, elke weekdag op Ketnet en op 

ketnet.be)

Rani Van Damme: 

Joke Vereecken, Ann Laenen

Paultje, echt geen jongen –  
Brigitte Minne; Joris Thys (ill.)
12+ T

Krachtig, kort verhaal over een jongen die 
anno 1958 weet dat hij een meisje in een 
jongenslichaam is.

Marlow –  
Theo Engelen
13+ B

Als Marloes op een Franse camping Vera 
ontmoet, slaat er een vonk over. Hoe kan dat 
nu, ze viel toch op jongens? 

De nachtspelers –  
Hilde Van Cauteren

14+ G

Knap verhaal dat zich afspeelt rond 1900. Twee 
mensen, makers van nachtmerries en dromen, 
de Wereldexpo van 1900 en een stille verliefdheid. 

Mijn versie van jou –  
Christina Lauren

16+ B

Mooi levensecht portret van Tanner, een 18-jarige 
jongen die half Joods en biseksueel is. Hij verhuist 
van Californië naar Provo, waar het moeilijk is om 
voor zijn geaardheid uit te komen. Gelukkig kan 
hij terecht bij zijn open-minded ouders en jongere 
zusje.

Love Simon –  
Becky Albertalli

16+ G

Een boek geschreven in mailvorm tussen 2 
homo’s. Simon denkt de enige homo te zijn in zijn 
buurt, tot hij op het schoolforum een bericht leest 
van een andere homo. En ze beginnen met elkaar 
te mailen. Leuk, grappig en herkenbaar verhaal.

Bij Boekhandel Kartonnen Dozen vind je nieuwe en tweedehands 
boeken over holebi’s en transgenders, voor alle leeftijden. Ook 
films, infobrochures, gadgets, enzovoort. Je kan er terecht met al 
je vragen. Open van donderdag tot en met zondag, van 12 tot 18u. 
Draakstraat 34, 2018 Antwerpen. Of neem een kijkje op onze website:  
www.kadolgbt.be

Krap bij kas? 
Bezoek de Holebibib van Het Roze Huis Antwerpen. Je vindt er LGBTQ+-
boeken, zowel fictie als non-fictie. Als je informatie nodig hebt voor 
een werkstuk of eindwerk, is er een groot aanbod over allerlei thema’s 
binnen de LGBTQ+-wereld. De vrijwilligers helpen je graag verder.

Boeken? Boeken!
Ben je een lezer? Enkele tips. Je vindt nog meer 

suggesties op www.paars.today

boekenboekenboeken.blogspot.com 
www.queerboeken.nl

Meer lezen? 

Katrien Temmerman, Caroline Elskens
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Muziek biedt troost en geeft hoop, maar is bovenal heel symbolisch. Zo zijn er ook veel muzikanten die het opnemen 
voor de  LGBTQ+-community. Wist jij dat de volgende nummers daarover gaan?

Uit de muziekkast

Benieuwd naar hoe 
bovenstaande liedjes nu 
ook weer klinken? Neem 
een kijkje op onze site: 

www.paars.today

 Girls/Girls/Boys – Panic! 
At The Disco

“Girls love girls and boys. And love is 
not a choice” 

Met dit lied heeft Panic! At The Disco, 
de groep die nu waanzinnig populair 
is met High Hopes, een echt ‘bisexual 
anthem’ te pakken.

Born This Way – Lady Gaga

“No matter gay, straight, or bi 
Lesbian, transgendered life 
I’m on the right track baby 

I was born to survive”

Lady Gaga is al jaren een rolmodel 
in de  LGBTQ+-gemeenschap. Naast 
‘Pokerface’ is ook ‘Born This Way’ een 
toonaangevend nummer. Hoewel 
de songtekst van het lied heel 
algemeen blijft en alle vooroordelen 
probeert te dekken, blijft Lady Gaga 
een van de grootste fans van de  
LGBTQ+-community.

Boys In The Street – Greg 
Holden

“You’re the last thing I wanted, 
the last thing I need 

How am I gonna answer when 
my friends tell me 

My son was kissing boys in the 
street… 

“There was no way of knowing  
‘cause all I was taught 

Is men only love women, but now I’m 
not sure 

My son, keep kissing boys in the 
street”

Greg Holden is een Schotse singer-
songwriter die zijn plekje in dit lijstje 
dubbel en dik verdient. In ‘Boys In 
The Street’ vertelt hij het verhaal 
van een jongen die worstelt met 
zijn geaardheid en daarin wordt 
onderdrukt door zijn vader. Het lijkt 
alsof de Schot alles in vier minuten 
heeft kunnen vatten.

Te Amo – Rihanna

“Te amo, te amo, she says to me I 
hear the pain in her voice. Then we 

danced underneath the candelabra, 
she takes the lead. That’s when I saw 

it in her eyes, it’s over”

Te Amo! Te Amo! Het blijft een 
eeuwige discussie of Rihanna al dan 
niet biseksueel is, en de meesten 
denken van wel. Er zijn enorm veel 
verwijzingen naar te vinden in een 
aantal van haar liedjes. Rihanna 
spreekt er zich nooit over uit, en dat 
is ook niet nodig. Ze spreekt door 
haar muziek, mensen zingen uit volle 
borst mee, en vooral: ze stellen zich 
er voor de rest geen vragen bij. Zoals 
het zou moeten dus.

Same Love – Macklemore

“And I can’t change 
Even if I tried 

Even if I wanted to” 

Macklemore scoorde met dit lied 
een grote hit in 2012. Het werd een  
LGBTQ+-anthem en Macklemore 
creëerde met dit lied ruimte voor 
discussie. Sindsdien lijkt seksuele 
geaardheid ook in de hiphopwereld 
geen taboe meer.

Matan Grouper

Andere genres hebben niet zo’n moeilijke 
relatie met de LGBTQ+-gemeenschap. 
Hiphop is echter een genre waarin ‘echte 
mannelijkheid’ en ‘stoerdoenerij’ belangrijk 
zijn voor velen, en voor homoseksualiteit is 
er dan weinig plaats. In veel nummers 
wordt er op los gescholden met 
‘faggot’. Vooral Eminem lokte 
doorheen zijn carrière heel 
wat controverse uit met 
homofobe teksten. Maar dat 
hij homofoob is, ontkent hij 
steevast. 

Frank Ocean: de 
katalysator voor 
verandering

In 2012 is er plots een teken 
dat er plaats is voor de gay 
community. Frank Ocean, vooral 
bekend als lid van hiphopcollectief 
Odd Future, komt uit de kast. Rond 
2012 was er meer steun voor de 
LGBTQ+-gemeenschap dan vroeger en Frank 
was zeker niet de eerste hiphopartiest die 
zich outte. Maar Frank bracht in datzelfde jaar 
zijn album Channel Orange uit, dat unaniem 
geprezen werd. Frank was on top of the world 

en niemand van zijn statuut had eerder zo’n 
statement gemaakt. In hun lyrics namen de 
mannen van Odd Future homo’s zwaar onder 
vuur, dat iemand uit die groep uit de kast 
kwam, was dus dubbel zo bijzonder. 

De weg open

Frank Ocean de directe aanleiding noemen 
voor de vele andere rappers die nu uit de kast 

komen, zou wat simplistisch zijn. Maar ze zijn 
nu wel met velen. Rond de geaardheid van 
Tyler, The Creator (ja, ook van het ‘homofobe’ 
Odd Future) stak er heel wat discussie op 
toen zijn album Flower Boy uitkwam. Veel 
lyrics tonen dat Tyler al heel lang weet dat hij 

homoseksueel is, maar het ontbreken 
van Tyler’s bevestiging doet fans 

nog altijd discussiëren over zijn 
geaardheid.

Nog een opmerkelijk 
figuur is Kevin Abstract, 
de facto leider van 
de revolutionaire 
hiphopgroep/boyband 

Brockhampton. Hoewel 
hij zeker niet de eerste 

openlijke homoseksuele 
rapper is, is zijn geaardheid 
wel heel vaak het thema in zijn 
nummers. Teksten als “Heath 
Ledger with some dreads / I just 
gave my n**** head” hebben 

vele wenkbrauwen doen fronsen 
bij fans.

Hoewel hiphop nog niet zo tolerant 
is voor de LGBTQ+-gemeenschap, 

is er toch duidelijk een evolutie. Wie weet, 
hoeveel rappers er de komende jaren nog uit 
de kast komen...

Hiphop is vandaag het grootste muziekgenre. Artiesten als Kendrick Lamar, Drake en Travis Scott zijn vaste waarden in de 
Amerikaanse hitlijsten. De relatie tussen hiphop en LGBTQ+ verliep lang stroef, maar er is beterschap.

Hiphop omarmt LGBTQ+

Joke Vereecken
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Foto’s: Maarten & Leentje

Toen Maarten en Leentje elkaar op Tinder leerden kennen, heette Maarten nog Amber. Het was meteen raak  
en een maand later waren ze een koppel. “De geslachtsoperatie wordt de kers op de taart.”

Leentje, was het moeilijk om afscheid 
te nemen van Amber?

Leentje: “Niet echt. Maarten heeft een 
soort doopfeestje georganiseerd waarop de 
naamsverandering officieel werd. Vanaf dat 
moment was het Maarten en niet meer Amber. 
Dat was voor iedereen makkelijk en duidelijk. De 
transitie is vanzelf, als in een flow gegaan. Pas 
achteraf besef je: ‘wow, je bent daar helemaal 
door geweest.’” 

Hoe hebben jullie de verandering 
ervaren?

Maarten: “Toe we pas samen waren, voelde ik me soms lastig omdat 
ik niet in het juiste lichaam zat. Als we gingen winkelen samen of we 
kwamen ergens binnen…”
Leentje: “Ja, inderdaad, ‘dag dames’.”
Maarten: “Dat was echt superambetant. Ook als we met vakantie in 
een hotel moesten inchecken met onze naam. Ik voelde me daar heel 
ongemakkelijk bij. Nu is dat helemaal geen probleem meer. Niemand 
ziet er nog iets van.” 
“Sinds mijn stem gedaald is, en na mijn borstoperatie voel ik me een 
echte man en ga ik altijd naar de jongenstoiletten”
Leentje: “De eerste keer was in Disneyland toch? Ik zei toen: ‘Doe dat 
gewoon, je kent hier toch niemand.’” 

Ben je blij dat je Leentje hebt leren kennen voor het 
proces van de geslachtsverandering?

Maarten: “Ja, sowieso wel. Voor mij is 
dat zeker een opluchting. Ten eerste heb 
ik veel steun gehad aan Leentje. Ze is 
mee naar alle afspraken in Gent gegaan. 
Ten tweede, iemand nieuw leren kennen 
in mijn situatie is niet gemakkelijk. Ik 
hoor dat vooral via vrienden. Uiteindelijk 
hebben veel mensen respect voor onze 
situatie, maar ze willen er ook niet te dicht 
bij komen. Het schrikt wel af omdat het 
iets is dat weinig mensen kennen.” 

Hoe lang duurt het proces nog?
 
Maarten: ”Over drie jaar kan mijn laatste 
operatie, de geslachtsoperatie, pas gebeuren. 
Dat zijn echt heel lange wachtlijsten. Voor 
de operatie heb ik wel stress door alle 
complicaties. Ik heb al van mensen gehoord 
dat ze na de borstoperatie stoppen. Ik snap 
dat wel, maar ik wil echt doorgaan.”
Leentje: “Ja, anders blijf je er ook aan herinnerd worden.” 
Maarten: ”Ja, inderdaad. Ik heb er zeker stress voor, maar het is 
gezonde stress. Het zal de kers op de taart zijn.”

Als ‘Amber en Leentje’ plots 
‘Maarten en Leentje’ worden

Laurence Verhees

Wegwijs in het grote genderbos

Annelies Hart

Agender
 
Iemand zonder gender. 

Bigender
 
Iemand die zich volledig man én volledig vrouw 
voelt.

Cisgender
 
De genderidentiteit van de persooon komt overeen 
met het biologische geslacht.

Gender bender
 
Iemand die de gendernormen letterlijk ‘plooit’ 
en ermee speelt. Dat kan zijn door kleren van 
het andere geslacht te dragen, zich anders te 
gedragen, enz.

Genderfluïde

Je voelt je niet echt een man, niet echt een vrouw. 
Je genderidentiteit kan variëren met de dag. 

Non-binary of genderqueer
 
Een overkoepelende term voor alle genders die 
niet vrouw of man zijn.

Transgender
 
Een persoon die een genderidentiteit heeft die 
niet dezelfde is als het geslacht waarmee hij of zij 
geboren is. 

Travestie
 
Een persoon die zich goed voelt bij zijn of haar 
geslacht en gender maar zich graag verkleedt in 
de kleren van het andere geslacht.

Als je door het bos de bomen niet meer ziet, kan een woordenboekje altijd helpen.

De tijd dat gender enkel man of vrouw was, ligt 
ver achter ons. Zo ook voor Angie Van Cutsem, 
die als non-binary door het leven gaat. Ze 
identificeert zich noch als vrouw, noch als man, 
maar ook niet met iets ertussenin. 

“Een mens is voor mij iemand met een 
persoonlijkheid, een verhaal, doelen en 
ambities. Voor mij ben je pas een bepaald 
gender eens je je daarmee geïdentificeerd 
hebt. Ik zal er ook nooit van uitgaan dat iemand 
die er uitziet als een vrouw, ook daadwerkelijk 
een vrouw is. Het is niet fijn om foutief voor een 
bepaald gender aanzien te worden.”

Angie spreekt 
open over haar 
gender, dat 
misschien net 
geen gender is, 
op de site.

www.paars.today

“Je bent pas een 
bepaald gender als 

je je daarmee 
geïdentificeerd hebt”



Cleo Stordiau

“

“

 Een man mag een 
zandloperfiguur 

wel hebben

“Vandaag gaat een naamsverandering veel vlotter dan toen ik aan de mijne begon. De 
eerste vereiste was dat je al met de hormonenkuur moest begonnen zijn voordat het 
proces kon starten. Na een half jaar werd mijn naam eindelijk goedgekeurd. Nog eens 
twee weken later kon ik mijn pas aanvragen.”
“Ik wou absoluut niet dat mijn nieuwe naam op mijn geboortenaam zou lijken. Mijn 
geboortenaam begon met een S, dat is het enige wat iedereen moet weten. Toen ik 
opzocht welke namen er populair waren in mijn geboortejaar, stootte ik op ‘Jaeson’, 
heel vreemd geschreven.”

“Je straalt als je Jason zegt.”
“Mama overtuigen was een opgave want zij wilde liefst een Belgische naam zoals 
Siebe, Sebastiaan... met een S, omdat ze dat initiaal wilde behouden. Toen ik Jason 
voorstelde, heeft ze het eerst aan vrienden gevraagd. Hun raad was om het mij eens 
te laten uitspreken en toen ik dat deed, was mama direct overtuigd. ‘Je straalt als je 
Jason zegt’, zeiden al haar vrienden.”

“Een jeugdvriendin zei dat die naam daarvoor al in mijn hoofd zat”
Jason had alle aspecten die ik zocht. Ik behoud de S in mijn naam en het aantal 
letters komt overeen met dat van mijn geboortenaam. Blijkbaar zat die naam vroeger 
al in mijn hoofd. Op school in een rollenspel speelde ik steevast een jongen. En toen 
noemde ik me ook altijd Jason.

My new body and mE
Jason (20) is transgender. Hij neemt al twee 

jaar lang hormonen en heeft al twee operaties 
achter de rug. Er is geen twijfel meer mogelijk, 

hij is een man. 

Romp?
Die mag gespierder maar 
in het algemeen ben ik 
tevreden. Hiervoor was 
ik echt heel mager en 
kon je mijn ribben zien. Ik 
was echt een plank. Door 
de testosteron ben ik zes 
kilo aangekomen waar ik 
ontzettend blij mee ben, 
nu heb ik eindelijk geen 
ondergewicht meer. 

“
“

Stem?
Door de hormonen groeit je adamsappel. 
Dat proces is onomkeerbaar, dus als ik er 
nu mee zou stoppen zou mijn stem altijd 
zwaar blijven. In het begin was ik niet 
tevreden over mijn nieuwe stem, wat wel 
raar is want mijn stem is zwaarder dan 
de meeste mannen. Je merkt niet dat ze 
verandert, als ik mezelf op een video hoor, 
dan ben ik best wel tevreden.

“

“

Gezicht en haar ?
Daar ben ik heel tevreden over. Door hormonen te 
nemen is mijn gezicht veel mannelijker geworden. 
Mijn kaaklijn is breder en mijn gezicht is in het 
algemeen strakker. Gezichtsbeharing mag wat 
meer, maar dat komt nog. Ik heb een snor, maar 
mijn baard moet nog evolueren. Mijn haar heeft 
zijn momenten, het mag niet te lang zijn.

“

“

“

“

“Veel te smal, zeker 
mijn polsen. Ik draag 
altijd iets aan mijn 
polsen om het wat te 
verbergen. Vroeger 
was het nog erger, 
nu zit er al wat meer 
dimensie in. Sporten 
helpt, dat vormt mijn 
armen wat meer.

Armen?

“

“

Veel haar, maar dat is op zich niet 
erg. Ze zouden nog wat gespierder 
mogen maar voorlopig kan ik daar 
niet aan werken. Doordat ik de 
geslachtsoperatie nog moet doen 
mogen mijn benen niet te gespierd 
worden. Van schoenmaat heb ik een 
38,5. Voor mijn lengte heb ik eigenlijk 
wel grote voeten.

Benen?

Niet slecht, ik ben er tevreden mee. Mijn schouders zijn iets breder geworden 
en ze komen nu overeen met mijn heupen. Gelukkig heb ik nooit echt brede 
heupen gehad. Ik heb een soort zandloperfiguur waarbij schouders en 
heupen even breed zijn. Een man mag dat wel hebben, vind ik.

“ “

Geslachtsoperatie

Voor de geslachtsoperatie nemen ze van je 
bovenbeen een stuk huid van 14 centimeter lang en 7 
centimeter dik. Ze nemen ook een ader en een zenuw 
mee, anders heb je er geen gevoel in. Je schaamlippen 
worden aan elkaar genaaid en die vormen zo de 
balzak. De plasbuis en de clitoris worden verlengd. 
De clitoris slechts een beetje, anders wordt ze 
beschadigd, en het erotisch gevoel bevindt zich aan 
de zijkant van de penis. Als alles genezen is, nemen ze 
nog een stukje huid weg om de voorhuid te creëren.  
Na de operatie moet je minstens tien dagen 
in het ziekenhuis blijven. Daarna moet je 
opnieuw leren plassen en lopen omdat je het 
juiste gevoel in je been moet terugkrijgen. 
Het is een mentaal moeilijke fase, maar ik moet er 
gewoon door. Ik blijf zo relaxed mogelijk en vergelijk 
me niet met anderen. Ik ben er absoluut niet bang 
voor, het is echt de juiste keuze.

“Mijn nieuwe naam zat altijd al in mijn hoofd”

Totaal?



Pieter Desaever

Lekker vogelen
Meer dan 1500 dieren hebben homoseks of vormen koppeltjes 
van hetzelfde geslacht. En wij denken dat dat enkel bij de mens 
het geval is. Giraffen, koeien, leeuwen, dolfijnen, noem maar op, 
ze doen het allemaal. Hoe zit het dan met de voortplanting? 
Verschillende diersoorten hebben daar een ingenieus antwoord 
op. Talloze vogelsoorten kunnen ondanks hun homoseksualiteit 
een jong ter wereld brengen.

Mama en mama
 
Bij de Laysana-albatros bestaat 
een derde van alle paartjes uit twee 
vrouwtjes. De lesbische koppeltjes 
kunnen de voortplantingskansen van 
beide vrouwtjes vergroten. Ze kunnen 
namelijk allebei vreemdgaan met een 
mannetje, en vervolgens het nageslacht 
samen opvoeden. In een populatie met 
meer vrouwtjes dan mannetjes is dat een 
handige strategie die niet alleen 
de kans op nageslacht 
vergroot, maar ook 
de overlevingskans 
ervan. 

Twee vaders kunnen het ook
In de jaren 90 kwam het verhaal van 
Dashik en Yehuda naar buiten. Twee 
mannelijke vale gieren in de zoo van 
Jeruzalem die samen een nest bouwden. 
De verzorgers gaven het homokoppeltje 
een nep-ei om uit te broeden en vervingen 
het later door een verstoten kuiken. De 
twee gieren werden perfecte ouders, 
voedden het kuiken, 
zorgden ervoor dat 
hij niet uit het nest 
viel en leerden hem 
vliegen. In de natuur 
hebben jongen die 
twee vaders hebben 
overigens meer kans 
om te overleven. 

Eitje van de heteroburen
 
Homokoppeltjes onder pinguïns gaan vaak op 
zoek naar een achtergelaten ei of proberen een 
ei te stelen om het samen uit te broeden. En 
soms stelen ze zelfs een kuiken. In september 
2018 hadden Emil en Elias, een homo-
pinguïnkoppel van een zoo in Denemarken, 
een kuiken gestolen bij een heterokoppel. De 
verzorgers zeiden dat Emil en Elias vonden 
dat de moeder en vader van het kuiken niet 
genoeg aandacht schonken aan hun baby en 
ze besloten om het kuiken te adopteren. Maar 
de biologische ouders merkten al snel dat 
hun kuiken weg was, wat uitmondde in een 
ruzie, die op de 
Facebookpagina 
van de zoo werd 
gepost. 

Meer info:
De Paarse Krant wordt gratis in de middelbare scholen van Antwerpen 
verdeeld. De volledige krant én nieuwe artikels kan je ook online bekijken op 
www.paars.today. 
Bij de Paarse Krant is er een gratis Paarse Krant Handleiding voor leer-
krachten. Die is eveneens te vinden op www.paars.today .

Paars is een initiatief van vzw JOEN. Contact: Jeroen Thierens, 
gsm: 0498 53 07 38; mail info@joen.be.

Met onze dank voor de aangename samenwerking: 
AP Hogeschool Antwerpen, stad Antwerpen, COC Nederland, Geert-Jan 
Eedelenbosch, Bas Hageman, Maarten Moeijes, Yves Aerts, minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen, Bert Plessers, Eva Dumont VLESP, minister van 
Onderwijs Hilde Crevits, Eveline Reusens, Fons Duchateau, Nathalie De 
Bleeckere, Kyra Fastenau, schepen voor Gelijke Kansen Tom Meeuws, 
schepen van Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels, Pascale De Groote, Koen 
Cornil, Esthel Van der Meulen, Nele De Witte, Greet Elsen, Corinne Leys, 
Jens Van den Broeck, Willem De Ceulaer, Stephanie Müsing, Katya Suykens, 
Stein de Groof, Erwin Van de Velde, Mediahuis, Vicky Vinck, Bert Kwaspen, 
Wouter Leerman, Catherine Grady, Man Chi Kong, Katrien De Groot, Maxim 
De Rouck, Elisah D’Hooge, Eva Maertens, Linde Deglein, Lienke Scheerlinck, 
Joke De Puysseleir, Jarne Van Overmeiren, Iris De Roover, Eric De Bruyn, 
Hilde Kegels, Melanie Ampe, de leerlingen van de GSA in Sint-Lucas 
Kunstsecundair, Karin Heremans, de leerlingen van de Feedbackgroep in het 
K.A. Antwerpen, De Vlaamse Scholierenkoepel, Flor Van der Eycken, Johan 
Xhonneux, Tim Van den Bergh, Griet De Rechter, Pat Kassé, Garsett Larosse, 
Unia, boekhandel Kartonnen Dozen, Holebibib, Lumi, Awel, imam Khalid 
Benhaddou, Tom De Cock, Kristof De Busser, Jeroen De Bruyn.

Links:
www.weljongniethetero.be: nationale holebi-jeugdbeweging en 
jongerenorganisatie voor Vlaamse en Brusselse homo’s, lesbiennes, bi’s en 
transgenders.
www.min19.be: activiteitenteam en online community, onderdeel van Wel 
Jong Niet Hetero.
www.awel.be: Awel luistert naar jongeren en kinderen, gratis en anoniem.
www.lumi.be: voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur.
www.trotseouders.be: voor ouders van holebi’s.
www.berdache.be: voor ouders van genderkinderen.
www.cavaria.be: koepel van meer dan 120 verenigingen die samen de 
holebi- en transgendergemeenschap vormen.
www.t-jong.be: jeugdbeweging voor transjongeren.
www.transgenderinfo.be: Transgender Infopunt.
www.watwat.be: platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen 
informeren en leiden naar advies of hulp.
www.tejo.be: gratis en anoniem onmiddellijke laagdrempelige 
therapeutische hulpverlening voor jongeren. 

Sharing is caring
Een mooi toeval: de Internationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie valt samen met de Internationale Dag van de Kinder- en 
Jongerentelefoon. Awel, de hulplijn voor jongeren, deelt ‘haar’ 17de 
mei maar al te graag met een oproep tot meer verbondenheid met 
LGBTQ+’ers. Wil je praten over wat je voelt? En praat je liever niet met 
iemand uit je omgeving? Weet dan dat wij er zijn, gratis en anoniem 
via www.awel.be. Je kan met ons over alles praten: verliefdheid, 
ouders, vriendschap, medeleerlingen, … En uiteraard ook over homo-/
biseksualiteit en jezelf outen, over genderdysforie, transseksualiteit... En 
over identiteit.’

Soms is het gemakkelijker om met iemand te praten die niet te dicht 
bij jou staat. Bij verschillende organisaties kan je terecht met je vragen, 
twijfels of onzekerheden.

Lumi is er voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender. 
Stel je je vragen bij je seksuele fantasieën? Lig je in de knoop met een 
verliefdheid? Wringen de M/V-hokjes voor jou? Zoek je een label, of wil je 
er net geen? Weet je het even niet meer? Bij ons vind je een luisterend oor, 
anoniem en gratis. Bel, chat of mail. Lees je liever? Check www.lumi.be. We 
zijn er ook voor ouders, leerkrachten, vrienden en partners.

Zit je nog met vragen?

Paars, de krant werd gemaakt door studenten 
grafische en digitale media en journalistiek van 
AP Hogeschool.

Echt, respectvol en open.  
Zo kijkt AP naar de wereld.


