


D E X



Van kinds af aan wilde ik altijd al een jongetje zijn. 
Ik was dan ook ontzettend dysforisch over mijn 
borsten zodra ik ze kreeg en kon mijzelf echt niet 
als ‘vrouw’ zien. Behandeld worden als vrouw vond 
ik ook verschrikkelijk. Ik was hartstikke jaloers op 
vrijwel alle mannenlichamen en kon het maar niet 
uit mijn hoofd zetten.
   Ik realiseer mij nu dat ik mijn hele leven alleen 

Aangezien er bijna niet over gesproken wordt, 
ga ik het doen. Ik ben gestopt met het nemen van 

mannelijke hormonen. Dit hier is het verhaal 
over mijn  transitie, waar ik achteraf heel anders 

tegenaan kijk dan voordat ik eraan begon.







F L O R I S













Veel gendervariante personen 
hebben het moeilijk met het chris-
tendom. Zo schrijft het boek Deu-
teronomium voor dat mannen geen 
vrouwenkleren mogen dragen, en 
omgekeerd. Daar kan je weinig mee 
als je crossgender gevoelens er-
vaart. Daarnaast is de monotheïsti-
sche God (of Jahweh of Allah) uitge-
sproken een man. ‘Hij’ weerspiegelt 
niet toevallig een lagere status van 
vrouwen en ‘vrouwelijkheid’. Man-
nen en vrouwen worden opgevoed 
om te leven volgens een erg geslo-
ten rol, en onze cultuur kent een 
grote afkeer van mensen die daar 
doorheen (willen) breken.
 Dat is niet altijd en overal zo 
geweest. Toen Europeanen voor 
het eerst aankwamen in Amerika, 
stonden ze versteld om bij indianen 
mensen te ontmoeten die ‘gekleed 
waren alsof ze tot het andere ge-
slacht behoorden’. Ze waren nog 
meer geshockeerd om te leren dat 

vele stammen een groot respect 
hadden voor deze mensen. Het 
Europese oordeel was hard: deze 
‘two-spirits’ waren sodomieten, te 
verachten wezens die zich wen-
telden in hun zonden ten opzichte 
van God, en natuurlijk ook verwijfde 
zwakkelingen. Er bestaan bejubel-
de etsen die tonen hoe ‘two-spirits’ 
levend worden opgegeten door de 
honden van de conquistadores. Dat 
was de wil van God, natuurlijk.
 Antropologische verslagen 
over ‘two-spirits’ weerspiegelen 
vooral de veronderstellingen van 
de observeerders. Voor een missi-
onaris waren zij zonde ten opzich-
te van God. Voor een veroveraar 
waren ze verwijfd en ‘dus’ zwak 
– ook al vochten ze soms dapper 
mee tegen de invallers. Voor een 
vroege feministe waren ze de in-
vasie van mannen in de cultuur 
van de vrouw. Voor homomannen 
waren ze de spirituele voorouders 
van man-met-man-seksualiteit. En 
tenslotte wilde men niet aanvaar-
den dat een vrouw een sociale rol 
en status kon hebben voorbij die 
van moeder, en dus werden sterke 
of machtige vrouwelijke ‘two-spirit’ 
krijgers systematisch genegeerd. 











Heb je al thee 
gedronken 
vandaag? 

Heb je nu tijd 
voor deze 
bullshit?.

Ben je ooit 
zwanger 
geweest?

Heb je een 
piemel?

Kan je je iets 
voorstellen bij een 
floepsiewoepsie?

Is je haar 
momenteel 
langer dan 
2,835 cm?Zou je graag een 

extra bult 
hebben?

Sta je vaak op 
één been?

Doe je wel eens 
een dansje voor 
de spiegel?

Heb je in de 
afgelopen 2 
maanden gras 
afgereden?Ben je al eens 

op reis geweest 
naar Thailand?

Heb je al 
gekakt 
vandaag?

Is deze zine vet 
cool?

Voel je je soms een 
beetje Napoleon?

Vind je 
witloof 
lekker?Krijg je last van 

meer haar op je 
rug als het volle 
maan is?
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Bepaal je gender van de dag!Start

nee

ja

Vandaag win
 je eurosong.

Siegfried
Bracke

Zo queer als een
andromorfe 
slak met borsten
die verliefd
is op een mier

Vind je mensen 
in uniform 
sexy?

Vandaag weet 
ik niet wat 
gender is

Een 
geel-paars
gender

Een 
groene
flamingo

Een
floepsiewoepsie

Een beetje demi-bigender.
Maar niet overdreven veel.

Een transkameel

Staat het resultaat je niet aan?
Kies of verzin dan gewoon iets anders!

Een
echte
man

Een echte
vrouw

nee





In je handen hou je een ‘queergazet’. Deze gratis ‘zine’ is 
opgesteld door mensen die anarchistische principes een warm 
hart toedragen. Er is geen klassieke ‘redactie’. Iedereen die in dit 
blad schrijft is vrij om te schrijven wat die wil, net zoals iedereen 
die het leest vrij is om daar het fijne van te denken. En het is dus 
niet omdat één van ons een bepaald idee verkondigt, dat alle 
anderen het daar mee eens (moeten) zijn. Wel integendeel! Een 
zuiver toegepast anarchisme zou meningsverschillen minder 
in de weg mogen staan dan eender welke andere ideologie.

‘Queergazet 2.2’, gepubliceerd in het voorjaar van 
2016, zorgde voor onderlinge twist. De oorzaak was 
een anoniem geschreven artikel genaamd ‘anti-hetero’. 
Dat uitte zich, euh, tegen hetero’s. De schrijverster 
verstopte zich achter “geen verontschuldigingen voor 

het gekozen taalgebruik” en zei achteraf dat het om 
satire ging, zodat “onderontwikkelde heteroseksuele 
hersenen zich er beter niet mee zouden pijnigen...”  

Ik ga niet in het detail over wat er allemaal in het opiniestuk 
werd gezegd. Het was immers niet de bedoeling om het 
woord voor woord serieus te nemen. Maar er bestaan ook 
nog dingen als ‘empathie voor wie anders is’ of ‘opkomen 
voor waar je in gelooft’. Als wij, anarchistisch geïnspireerde 
mensen, ons niet vrij zouden mogen uiten als we ons daar 
toe geroepen voelen, kunnen we beter gewoon ‘inpakken en 
naar huis gaan’, want dan verspillen we onze tijd (vind ik).

De schrijverster van deze ‘heterofobie’ zal ondertussen 
begrijpen dat satire publiceren méér is dan schrijven “ik wil 
geen sorry zeggen voor mijn kwetsende taalgebruik”. Goeie 
satire laat zich kennen als vlijmscherpe humor die geen respect 
hoeft op te brengen voor rang of stand, norm of waarde. Maar 
toch is satire nog iets anders dan blind schelden. Opmerken dat 
‘de naakte keizer geen kleren aan heeft’ is toch nog iets anders 
dan anoniem roepen ‘dat de keizerlijke bek naar stront stinkt!’.

Evenmin hoort men te verwachten dat een disclaimer 
als “ik wil me niet verontschuldigen, maar...” voldoende 
is om vervolgens alle commentaar af te weren. Wie 
kaatst mag naar het schijnt de bal verwachten. 

En tenslotte stel ik me vragen bij de doelstelling van de 
schrijverster. Wat dacht die te winnen met een rondje schelden 
op hetero’s in naam van ‘het was maar om te lachen’? Was 
dat bedoeld als wraakzucht ten opzichte van al het verdriet 
dat machtige hetero’s machteloze holebi’s doorheen de tijden 
hebben aangedaan? Is het dan toch niet zo dat alle hetero’s 
haten voor de homofobie van sommigen gelijkaardig is aan alle 
Duitsers die momenteel in een couveuse liggen haten omdat 
hun voorouders verantwoordelijk waren voor de holocaust? 
Dat gaat voor mij écht niet, ook al klinkt het lekker opruiend. 
Voor mij is blinde haat vooral nogal blind. En blinden mogen 
zeker gelijke rechten, maar ze moeten niet pretenderen dat ze 
beter zien dan mensen met ogen. (Ableïsm not intended :-))

Zoals ik de anonieme schrijverster-en-zijnhaar-supporters 
al probeerde duidelijk te maken: words matter. Voor mij 
toch. Het heeft geen zin om in te hakken op hetero’s. We 
zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden, maar niet 
voor het lichaam waarin we zijn geboren en evenmin voor 



op wie we vervolgens verliefd worden. Wel is het een feit 
dat hoe we onze lichamen en onze aantrekkingskracht uiten 
sterk beïnvloed wordt door de cultuur waarin we opgroeien. 
Wie de regels volgt wordt beloond en wie ervan afwijkt wordt 
gestraft. Maar dat heet dus niet ‘heteroseksualiteit’, dat heet 
‘hetero-normativiteit’. Hoe veel dat woord mij uitmaakt? Ik 
zou wellicht mijn mond niet hebben geopend als het artikel 
‘anti-hetero-norm’ had geheten in plaats van ‘anti-hetero’ 
– ook al had ik het dan wellicht ook onsmakelijk gevonden.

Het is een oud zeer dat zoveel mensen niet lijken te geven 
om de woorden die ze gebruiken. Hoeveel zinloze discussies 
zouden doorheen de afgelopen decennia vermeden zijn indien 
schrijversters allerhande in hun feministische artikels niet 
hadden geschreven dat “mannen verkrachting gebruiken om 
vrouwen klein te houden?” Discussies over ‘not all men’ zijn 
volstrékt zinloos en zouden misschien niet eens bestaan als 
men gewoon – terecht – zou schrijven dat “sommige mannen 
verkrachting gebruiken om vrouwen klein te houden”. Het 
is maar een voorbeeld. Zoals men zegt: je moet geen kanon 
gebruiken om een mug te doden. Een vliegenmepper doodt die 
mug even goed, en daarna kan je rustig verder slapen zonder dat 
je eerst een nieuwe muur moet metselen...  Oké, het is best stoer 
zo. Maar ik heb wel beter te doen dan me te willen identificeren 
met ‘stoer’. Laat dat maar aan overcompenserende mannen 
over. Het gaat niet over onze pose, het gaat over ons effect. 

Laten we het dus over ‘heteronormativiteit’ hebben. We kennen 
het allemaal: de norm is een man die zich sterk en ongevoelig 
voordoet en een vrouw die zich mooi en klein maakt. Als bij 
wonder zouden die ‘tegenstellingen elkaar aantrekken’ – 
alsof mensen die niks gemeen hebben niet eerder van elkaar 
weg willen lopen. Mannetje en vrouwtje kopen samen een 
huis en krijgen kindjes. Mannetje gaat uit werken want zijn 
gevoel van zelfwaarde is erop gebaseerd kostwinner en  
beschermer te zijn. Vrouwtje blijft bij de kindjes want stel 
je voor dat het mannetje dat zou doen! Dan was hij zeker 
geen echte man meer. Oh, en vrouwtje probeert mannetje 
te veranderen in de Witte Ridder die haar beloofd was toen 
ze klein was, waarna mannetje van al het ‘gezeur’ wegloopt 
naar zijn vrienden op café, waar hij terug kan doen alsof hij 
de alpha is en jonge meisjes ongevraagd op hun billen slaan...

Enzovoort enzoverder. Dergelijke heteronormativiteit 
stinkt harder dan de bek van de keizer. En het is ronduit 
hatelijk dat zoveel mensen vrede nemen met normen 



HYBRID TRUCK

Waarom vind ik het “Anti-hetero” arti-
kel, verschenen in Queergazet 2.2, per-
soonlijk “Eén van de meest geniale bij-
dragen uit het afgelopen decennium”?

Homo’s, transgenders, queers en andere 
minder(waardig)heidsgroepen krijgen re-
gelmatig te kampen met mopjes en voor-
oordelen met betrekking tot hun identiteit. 

.... Aha, homo, zullen we samen gaan shop-
pen? ... Oh een vrouw, zie ze eens sukkelen 
met parkeren, typisch ... Moslim? Is dat een 
bom onder je gordel? ... Een zwarte huids-

kleur? Jij zal wel geen Nederlands spreken! 
... Vrouw met opvallend mannelijke eigen-
schappen? Dan zal je wel een lesbo zijn! ... 
Elektrische rolstoel? Daar zal mentaal ook 

wel iets aan schelen..

De hetero krijgt hier niet zo vaak mee 
te maken, en al zeker niet de blanke-he-
tero-cis-man, die vaak tot weinig of geen 
minder(waardig)heidsgroepen behoort. 

Ik heb niets tegen hetero’s*, en ‘hetero’ is 
net zomin een scheldwoord als ‘homo’ dat 
is. Omdat ‘homo’ soms wel als scheldwoord 
gebruikt wordt, ondanks het feit dat het op 
zich totaal geen belediging is, gebruik ik ook 
soms ‘hetero’ als zogenaamd scheldwoord, 
of flap ik er dingen uit als “Typisch hetero”. 
Als er hetero’s zijn die zich daar echt door 
beledigd voelen, hoop ik dat ze daardoor ook 
gaan inzien wat voor onzin het eigenlijk is 
om ook andere groepen te beledigen gewoon 
om wat ze zijn, en dat veel vooroordelen 
vaak onterecht zijn, want ook zij beantwoor-
den niet altijd aan wat er van “de modale 
hetero” verwacht wordt. Is dit een verkeer-
de aanpak en zal ooit blijken dat ik hiermee 
mezelf in de voet schiet? Wie zal het zeggen. 

*Mijn ouders zijn hetero, en ik heb een goede 
opvoeding gehad. Ik heb heteroseksuele huis-

genoten, twee ervan zijn zelfs praktiserend een 
“hetero koppel”, en wij leven samen in een 

goede symbiose. Ik aanvaard hun heteroseksu-
aliteit, ik weet dat dit aangeboren is, dat ze er 

helemaal niets aan kunnen doen en dat ze voor 
de rest prima mensen zijn. Ja, ik laat hetero’s 
toe in mijn vriendenkring. En ja, er zijn zelfs 
hetero’s waarmee ik een betere connectie heb 

dan met andere personen die zich “queer” 
noemen, want een overeenkomst op één 

gebied wil niet zeggen dat we meteen de beste 
vriendjes zijn.

D O  YO U  WA N T  T O  B E  M Y 
S T R A I G H T  B E S T  F R I E N D ?






