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Is dat nou aantrekkelijk, alleen maar droge  
grappen over seks en dan vaak nog vrouwonvrien-
delijk ook? Naar een interland kijken in plaats van 
een romantisch avondje op Valentijn?
Veel heteromannen willen stoer overkomen, maar 
vrouwen lijken eerder te vallen voor een man die 
gevoelig, lief en vertederend is. Een man die ver-
zorgend is en goed met kinderen kan omgaan. Een 
man die het niet in zijn hoofd haalt om naar Studio 
Sport te zappen tijdens Sex and the City. 

De stereotype homoseksuele 
man is erg behulpzaam. Hij 
gaat juist wel mee stijldan-
sen en staat dan niet met 
zijn benen te stuntelen, 
maar glijdt als op een 
galabal geleidelijk over 
de dansvloer. Hij heeft 
een beter modegevoel 
en je kunt er lekker 
mee shoppen. Voor de 
moeilijke momenten 
kan hij heel gevoelig 
zijn en hij kan je goed 
troosten! Homomannen 
begrijpen heteromannen in 
de liefde beter dan dat vrouwen 
ze begrijpen, dus voor tips en raad 
kun je vaak goed bij ze terecht. Dat is 
niet verwarrend, want hij hoeft nooit meer van je. 
Hij wil enkel een goede vriendin zijn. 

Zijn homomannen dan de ideale mannen? Mis-
schien, maar mannelijke heterovrienden kun-
nen bijna nooit samen met hem over de lekkere 
memmen van de barvrouw praten. En de verliefde 
dames onder ons die denken: ‘Daar loopt de man 

van mijn dromen’, zien hun droom uiteen spatten 
als hij langsloopt en de hunk naast haar zoent. 
Gluren alle homomannen in douches, na bijvoor-
beeld voetbal? Nee, dit is een negatief vooroordeel 
over homo’s dat ontzettend vaak níet waar is. 
Evenals dat als homo’s uit de kast komen ze gelijk 
verliefd zijn op hun beste vriend. Dat ze allemaal 
een SOA zouden hebben. En dat ze ziek in hun 
hoofd zijn, omdat ze toevallig op hetzelfde geslacht 

vallen.
Wat mensen zich allemaal niet gaan in-

beelden! Alsof zij nog nooit verliefd 
zijn geweest? ‘Oh, die man valt 

op die vrouw en ze zijn hete-
roseksueel!’, daar wordt ook 
niet raar naar gekeken.

Waarom zo’n issue maken 
van ander gedrag? Man-
nen vinden het toch heel 
aantrekkelijk om lesbi-
ennes te zien zoenen? 
Vreemd, want als ze twee 

mannen zien zoenen, rea-
geren ze wel verbaasd en een 

beetje raar. Lesbische vrouwen 
zijn voor heteromannen juist 

handig om mee te praten over de 
typische vrouwenopmerkingen van 

heterovrouwen. Lesbiennes begrijpen vaak 
toch beter hoe vrouwen reageren. 
Maar wat nu als een persoon wisselend met een 
man of een vrouw date? Soms is het een beetje 
verwarrend. Biseksuele mannen en vrouwen wordt 
vaak verweten dat ze geen keus kunnen maken. 
Maar geef ze eens ongelijk, als in plaats van de 
helft van de bevolking ineens bijna de hele wereld 
een mogelijke partner kan zijn. Dan is de kans dat 
je de mooiste, liefste en leukste persoon van de 
wereld tegenkomt alleen maar groter. 
Het maakt eigenlijk niet uit met wie je omgaat en 
met wie je knuffelt, zolang je maar respect voor 
iedereen hebt.

Daar loopt de man van mijn dromen

Waarom zo’n issue maken 
van ander gedrag?

...hij loopt langs en zoent de hunk naast me.
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Smaken verschillen
Iedereen heeft een eigen smaak en een eigen voorkeur. We zijn 
allemaal anders, uniek en gelijk. Wat we voelen verschilt ook. Vind je 
jongens leuk, meiden, allebei of geen van beide? 
Maar soms is het verwarrend wat wat is en wie wie. Je hebt vragen en 
weet het antwoord niet! Je hoort woorden om je heen die je niet kent 
of hebt een meningsverschil met iemand anders. 
Een spreekwoord zegt dat er over smaak niet te twisten valt en 
eigenlijk is dat ook zo. Giel Beelen zei: “Het is net als bij muziek, 
iedereen houdt van wat anders!” Belangrijk is wel dat iedereen zijn 
mening op juiste informatie baseert, voordat je vervalt in vooroordelen 
en stereotypen. In What’s your flavour? wordt daarom goede info 
op een rijtje gezet door onze jongerenredactie. Jongeren vertellen 
in What’s your flavour? wat hun mening en smaak is. Ook bekende 
Nederlanders, zoals de minister-president, cabaretier Guido Weijers 
en showbizz diva Kelly doen een boekje open over hun ervaringen 
en smaken. Verder nog veel meer boeiende en grappige teksten 
geschreven door onze jongerenredactie. 
Benieuwd wat zij vinden? Lees dan snel of dit your flavour is!
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TMF VJ Miljuschka:

Het was liefde op het eerste gezicht, wat een lekker ding! Na 
de eerste ontmoeting meteen naar hetzelfde huis, vervolgens 
ook naar hetzelfde bed… en dan? De kleren vliegen in het 
rond! Wat romantisch… dit is liefde!! 
Een ‘normale’ film heeft vaak minstens één zo’n scène, is dat 
wel zo normaal? Klopt het dat seks er gewoon bij hoort als 
je er zin in hebt en het ‘goed’ voelt? Ik denk het niet, daarom 
hier een ander geluid.

Seks is iets heel bijzonders, intiemer dan seks kun je het niet 
krijgen. Daarom is het in mijn ogen iets speciaals, liefde die 
ik niet zomaar aan iemand kan weggeven. Het is iets waar ik 
zuinig op wil zijn en wat ik wil beschermen als een kostbare 
schat. De manier waarop seks te vaak wordt neergezet is 
ronduit goedkoop. Het is haast verlaagd tot het eten van een 
koekje, wat alleen al blijkt uit het feit dat vibrators, porno-
films en andere seksmiddelen overal te krijgen zijn. 

Heeft seks nog wel iets met liefde te maken? Het lijkt mij 
dat het iets is waarbij je je liefde voor elkaar kunt uitdruk-
ken en dat het niet alleen lust betekent. Of dit nou tussen 
twee mannen, twee vrouwen of een man en een vrouw is, 
dat maakt niet uit. Maar wij mensen zijn geen dieren die hun 
lusten moeten bevredigen wanneer zij daar zin in hebben.
Ik zie seks als een geschenk, het grootste cadeau dat ik aan 
mijn partner zou kunnen geven. Als ik mijn maagdelijkheid 
namelijk voor één iemand bewaar geeft dat ook aan hoeveel 
diegene voor mij betekent en dat seks iets speciaals is. Het 
blijft iets dat ik echt maar met één iemand deel en niet al 
eerder met anderen gedeeld heb.
Als ik met mijn exen ook seks zou hebben gehad, zouden zij 
bij mij op hetzelfde treetje van de ladder staan als mijn ‘future 
husband’ en heb ik niets extra’s meer te geven aan hem. Iets 
wat ik nog niet aan een ander heb gegeven... Misschien is 
wachten met seks, totdat ik getrouwd ben en dus voor één 
levenspartner kies, nog niet eens zo’n gek idee!
Nu is de vraag: Wat betekent seks voor jou en in hoeverre 
verbind jij het met liefde? Is een condoom genoeg om jou 
te beschermen of is er meer voor nodig? Wanneer is seks 
geestelijk veilig!?

en maak je eigen  keuzes!’

Wanneer begon je je eigen 
seksualiteit te ontdekken?
Ik was elf jaar toen ik voor 
het eerst met een jongen 

zoende. Ik snapte het 
hele principe niet en 
vond het heel vies! 

Je kon net zo goed in 
elkaars mond spugen. 
Later heb ik wel vaste 
vriendjes gehad waar-
mee ik alles rustig en 
veilig heb ontdekt. 

Heb je ook wel eens 
geëxperimenteerd?
Zeker weten! Toen ik vijftien was 
heb ik nog een tijdje een vrien-
dinnetje gehad. Eigenlijk ben ik 
biseksueel, maar in relaties geef 
ik de voorkeur aan mannen. In 
de pubertijd ben je jezelf aan het 
ontdekken en is iedereen, volgens 
mij, wel een beetje biseksueel. 

Wat kan je doen om jongeren 
toleranter te maken ten opzichte 
van mensen met een andere 
seksuele voorkeur?
Stel jezelf de vraag hoe je zelf 
tegen zaken aankijkt. Iemand uit-
schelden om zijn seksuele voor-
keur is hetzelfde als opeens tegen 
iedereen met blond haar roepen: 
‘Gadver, kijk hem met dat blonde 
haar!’ Je kan er niks aan doen en 

toch word je er op beoordeeld 
en op afgerekend. Gay zijn, 

daar kies je niet voor, dat 
ben je gewoon!

Hoe werd er bij jou 
thuis over seksualiteit 
gesproken?
Mijn moeder liet me 
vrij en ik kon veel 
vragen stellen. Toen ik 
op mijn zestiende zei: 
‘Mam, ik denk dat ik 

lesbisch ben’, keek ze 
niet raar en zei ze: ‘Dan 

is dat toch zo.’ Ik geloofde 
m’n oren niet en had echt 

zoiets van, maar daar hoor 
je toch tegenin te gaan!? Het 

was wel fijn dat mijn moeder zo 
reageerde. Op die manier kon ik 
het zelf allemaal ontdekken en 
hoefde ik niet sneaky te doen.

Is seks belangrijk in je 
programma Reaction?
Seks heeft een grote impact, maar 
Reaction draait niet alleen om seks. 
Af en toe laat ik merken dat ik 
vrouwen ook heel aantrekkelijk 
vind. Ik wil hiermee bereiken dat 
iemand die thuis op de bank zit 
te kijken en met die gevoelens 

worstelt, zichzelf herkent en 
erkent. Dat diegene dan denkt: 
‘Zie je wel, het is normaal!’ Ik 
krijg ook veel mailtjes met vragen 
om advies. Iedereen kan me ook 
altijd mailen via de TMF site. Dat 
wil ik met die opmerkingen ook 
bereiken. In dat opzicht zou je 
kunnen zeggen dat mensen me 
als een rolmodel zien.

Heb je nog tips voor  
jongeren die worstelen  
met hun gevoelens?
Laat het je niet afnemen om zelf 
van je levenslessen te leren. Laat 
niet anderen, zoals de dominee, 
je moeder, je lerares of iemand 
anders, bepalen wat je wel of niet 
moet doen. Kies zelf! Je leeft maar 
één keer en dat is naar mijn me-
ning al erg kort. Je kunt er maar 
beter voor uitkomen dat je gay 
bent voordat je getrouwd bent en 
drie kids hebt. Want dan dupeer je 
veel meer mensen. 

‘Je kon net zo 
goed in elkaars 
mond spugen’

VJ Miljuschka, 21 jaar, heeft op TMF haar eigen programma Reaction. 
Aan What’s your flavour? vertelt ze wat haar (seksuele) smaak is!

‘Luister naar jezelf

‘Je leeft maar  
één keer en dat is 
naar mijn mening 
al erg kort’
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Lees meer van het 
interview met  
Miljuschka op: 

www.jeugdraad.nl/
whatsyourflavour
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Noord-Amerika 
In de VS zijn er honderden 
Gay/Straight Alliances, clubs van 
middelbare-schoolleerlingen die 
ernaar streven om hun school 
meer homovriendelijk te maken. 
Sommige scholen zijn hier tegen, 
maar mogen de club niet verbie-
den vanwege de antidiscriminatie-
wet. Daarom verbieden ze soms 
alle schoolclubs.

In New York bestaat een speciale 
school voor homojongeren: de 
Harvey Milk School. Deze school 
verzorgt opleidingen voor jonge-
ren die het huis uit zijn gezet en/of 
die op een gewone school zijn 
weggepest, omdat ze homo zijn.

Midden-Amerika
In Mexico City organiseert homodisco Cabaretitto  
huiswerklessen voor homojongeren die niet gewoon naar 
school kunnen omdat ze zijn weggepest of van hun ouders 
moeten werken.

Zuid-Amerika
De regering van Brazilië heeft besloten dat 
het verplicht moet worden om op scholen 
voorlichting over homoseksualiteit te geven. 
De regering en homo-organisaties zijn nu druk 
bezig om een lesprogramma op te zetten.

In sommige landen op dit continent is het juist 
stoer als een man meerdere vrouwen heeft en 
daarvan meerdere kinderen.

Europa
In de Griekse en Romeinse 
oudheid was homoseksua-
liteit heel normaal. Bijna alle 
rijke mannen hadden wel 
een minnaar. Deze mannen 
hadden meestal ook ge-
woon een vrouw. Een minaar 
hadden ze daar gewoon 
naast voor wat extra plezier.

De minister van onderwijs in 
Polen wil voorlichting over 
homoseksualiteit verbieden 
en leraren die het toch doen 
ontslaan. De Europese Unie 
verbiedt deze discriminatie 
en wil dat de minister het 
plan niet uitvoert. Voorals-
nog heeft hij besloten hier 
niets mee te doen.

In Nederland mogen 
homo’s net als hetero’s met 
elkaar trouwen. Ook mogen 
homostellen kinderen adop-
teren, alleen is er een groot 
aantal landen dat het niet 
toestaan dat kinderen uit 
dat land door homostellen 
worden geadopteerd.

In Schotland dragen echte 
mannen een traditionele rok, 
de kilt. Echte stoere mannen 
dragen daar geen onder-
goed onder.

Azië
Eén van de beroemdste kickbok-
sers van Thailand is een jongen 
die met het boksen geld bij elkaar 
spaarde voor een operatie om een 
meisje te worden. Over dit verhaal 
is ook een film gemaakt: ‘Beautiful 
boxer’. 

Midden-Oosten
In Iran is transseksualiteit wel toegestaan. Ayatolla Khomeini, een be-
langrijke leider, heeft gezegd dat mensen die in het verkeerde lichaam 
zitten, recht hebben op een operatie. 

In Iran staat de doodstraf op homoseksualiteit. In 2006 werden nog 
twee jongens die seks met elkaar hadden gehad in het openbaar 
opgehangen, nadat ze drie jaar in de gevangenis hadden gezeten. 

Oceanië
In Australië is er een speciale 
wet die het verbiedt dat twee 
mannen of twee vrouwen met 
elkaar mogen trouwen. Ook 
mogen homostellen geen 
kinderen adopteren.

Afrika
Er zijn Afrikaanse stammen waarbij een vrouw het 
stamhoofd is.

Bij het volk de Bantoes was het gebruikelijk dat de 
huwelijksnacht geconsumeerd werd onder het toeziend 
oog van alle bruiloftsgasten.

Zuid-Afrika is het eerste land op het Afrikaanse 
continent waar het huwelijk voor paren van hetzelfde 
geslacht mogelijk gemaakt is.

In Namibië zijn er vrouwen die samenleven met een 
andere vrouw en die zichzelf een echte man vinden. 
Ze kleden en gedragen zich als mannen en zijn ervan 
overtuigd dat zij hun vrouw zwanger kunnen maken.
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Haha, nou toen zat ik op de kleuterschool en was 
ik een jaar of vier. Ik was verliefd op een heel leuk 
meisje. Dat weet ik nog wel!

 

Dat was in de eerste klas van de middelbare 
school. Toen was ik twaalf of dertien jaar, dat weet 
ik niet meer precies. 

 

Ik vind het heel belangrijk dat je eerst weet wat je 
nou wilt in het leven. Bedenk eerst wat seksualiteit 
nou eigenlijk is en of je zelf wel seks wilt hebben. 
Je moet dus eerst gaan nadenken voordat je aan 
seks begint. Het heeft natuurlijk echt te maken met 
liefde, want dat is wat je die ander geeft. Daarom 
moeten jongeren zich hier bewust van zijn voordat 
ze aan seks beginnen. Het begint dus allemaal met 
nadenken; over het leven, over seksualiteit en over 
liefde. En vervolgens is het ook nog belangrijk dat 
je het veilig doet....

Tja, bij het huwelijk is de essentie dat twee mensen 
duurzaam voor elkaar verantwoordelijk willen zijn. 
Liefde is dan het belangrijkste punt. Als het duur-
zame liefde is, dan maakt het voor mij niet uit of dat 
huwelijk nou tussen een vrouw en een vrouw, een 
man en een man of tussen een man en een vrouw is.

Onze minister-president vertelt 
dat hij er vroeg bij was …

 

Het begon allemaal twee jaar geleden. Ik zat op de 
middelbare school en deed havo. Mijn jeugd was heel 
normaal. Ik had vrij veel vrienden en vaak een vrien-
din. Maar dat was altijd snel weer over. Ik snapte 
nooit zo goed wat mijn vrienden er nou zo speciaal 
aan vonden.
De eerste keer dat ik wat opmerkte was in een kroeg. 
Ik zat met vrienden aan een bar wat te drinken. Een 
stukje verderop zat een jongen de hele tijd te kijken. 
Het gaf een heel raar, maar toch wel spannend gevoel.
Na die dag begon ik toch wel aan mezelf te twijfelen. 
Het was een hele verwarrende periode. Ik had zoveel 
vragen: hoe kon het toch dat al mijn vrienden het zo-

lang uithielden met die meiden, waarom 
had ik toch zo’n fijn gevoel toen ik 

oogcontact had met die jongen?
Op een avond was ik een keer al-
leen thuis en ben toen op inter-
net eens gaan rond surfen over 
homoseksualiteit. Zo ben ik er 
ongeveer achtergekomen dat ik 
toch niet op meiden viel. 

Maar ja dan weet je zelf dat je 
homo bent, nu de rest nog. Ze zeg-

gen allemaal wel: ‘Ja vertel het nou 
maar het lucht op’. Maar op het moment zelf denk 
je echt… Hoe moet ik dit ooit gaan vertellen? Mijn 
vrienden lachen me vast uit. En m’n ouders willen 
niks meer met me te maken hebben. Dat dacht ik ook 
echt aan het begin. Ik heb het daarom ook heel lang 
voor me gehouden. Zo achteraf bekeken veel te lang.
Op een gegeven moment was ik het zo zat. Het zat 
me zo dwars dat ik het ’s avonds aan mijn ouders 
verteld heb. Ze reageerden heel normaal. Net of ze 
het al wisten. 
Zo dat was achter de rug. Toen mijn vrienden nog. 
Daar keek ik echt heel erg tegen op. Ik heb het 
daarom ook eerst tegen m’n beste vriend verteld (die 
ook heel normaal reageerde) voordat ik het tegen al 
m’n andere vrienden vertelde. 
Nou één ding is zeker, er valt echt een last van je 
schouders. Wat een opluchting nu alles achter de rug 
is! Ik kan nu eindelijk weer mezelf zijn. Natuurlijk 
word ik wel eens uitgemaakt voor flikker ofzo, maar 
dat is meer voor de lol dan dat ze er wat van menen. 
Ik raad daarom ook iedereen aan, houd het niet te 
lang voor je. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk!! 
Vertel het anders eerst aan een persoon die je ver-
trouwt en ga zo steeds een stapje verder. Wees niet 
bang voor de reacties die je krijgt. Ze zijn meestal 
minder erg dan je verwacht.  

Kriebels in je buik, niet kunnen eten, niet kunnen 
slapen; dingen waar mensen in films en boeken 
altijd aan lijden, kortom: verliefd zijn. Ik had het nog 
nooit meegemaakt.
Tot ik dat meisje zag. Ik voelde me warm worden, er 
kriebelde iets in mijn buik en mijn bloed steeg naar 
mijn hoofd. Wauw. Was dat waar films en boeken 
nou altijd over gingen? 

Ja. Eindelijk wist ik ook hoe het was om verliefd te 
zijn en het voelde heerlijk. Maar iets weerhield me 
ervan me gelukkig te voelen. Want ik koesterde die 
prachtige gevoelens voor een meisje… net als ik ben. 
Dat kon toch niet? 
Plotseling waren mijn verliefde gevoelens weg. Ik 
voelde me niet langer geweldig, had geen kriebels 
meer in mijn buik. Ik lag alleen nog nachtenlang te 
piekeren. Wat zouden mijn ouders zeggen? Wat zou-
den mijn vrienden zeggen? Was het niet verboden in 
de Bijbel, keurde God dat niet af? Twee vrouwen of 

mannen, dat kon niet volgens de 
Bijbel. Was ik nu zondig?
Maar God houdt toch van 
iedereen? En het waren 
oprechte gevoelens die ik 
had voor dat meisje, dat 
was toch niet fout? Zou 
God niet willen dat ik ge-
lukkig zou zijn? En geluk-
kig voelde ik me als ik dat 
meisje zag, als ik alleen 
maar aan haar dacht.
Die gevoelens… dat kon 
toch niet verkeerd zijn? Later 
zag ik het meisje opnieuw. Ik 
keek naar haar, bewonderde haar 
en voelde me gelukkig. Nee, dit kon 
niet fout zijn. Ik viel op meisjes, ze maken mij 
gelukkig. En tenslotte; God houdt van iedereen.

Anoniem

Ik weet dat ook dat wel eens anders kan zijn. Het 
was voor mij al heel moeilijk om het ze te vertellen, 
hoe moet het dan zijn voor mensen waarvan hun 
vrienden of ouders voortdurend lopen te schelden 
op homo’s? Ik weet het niet. Ik weet wel dat schel-
den pijn kan doen, en dat het een van de ‘main rea-
sons’ is om er niet voor uit te komen. Maar wat mij 
betreft representeert een liedje van Garbage perfect 

hoe ik erover denk: “I won’t be shamed, 
‘cause I believe that love is free.” 

Iedereen is vrij om zijn eigen mening 
te geven over een punt, maar denk 

ook even aan de gevoelens van 
anderen.

Lees meer: 
jongerenraadborsele.nl/artikel/353 

Volgens de statistieken is 1 op de 10 mensen homo-
seksueel. Best veel toch? Theoretisch gezien zouden 
er dan ongeveer 120 op mijn school zitten, persoon-
lijk ken ik er maar 10, mezelf meegerekend. Als je er 
even over gaat nadenken is 10 uit 1200 mensen be-
hoorlijk weinig, eigenlijk te weinig om waar te zijn. 
Zelf heb ik nu amper nog last van ‘Hé, dat is die 
pot’-geroep, vooral omdat de lol en nieuwheid er een 
beetje af is, denk ik. Toen ik het eenmaal 
voor mezelf geaccepteerd had dat ik op 
meiden val, dat duurde trouwens wel 
enkele jaren, heb ik me er eigenlijk 
nooit meer echt voor geschaamd. 

Op school ben ik één van de 
weinige mensen die er openlijk 
voor uit komt op hetzelfde 
geslacht te vallen. Mijn ouders, 
vrienden en familie hebben 
het eigenlijk zo geaccepteerd.  

�
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Marieke, 16 jaar

Heb je wel eens iemand 

voor homo uitgeschol-

den?

Eh, m’n broertje omdat hij 

schurft aan homo’s heeft. 

En er is niets erger dan 

uitgescholden worden voor 

iets wat je haat, toch?

Marja, 14 jaar
Wat vind je van 

wachten met  

seks tot het 

huwelijk?

Ik vind het wel 

bijzonder als men-

sen dat doen, ik 

heb daar wel res-

pect voor. Maar 

ergens heb ik ook 

zoiets van: wat 

is er zo bijzonder 

aan dat je daar 

zo nodig 

mee moet 

wachten?

Nina, 16 jaar
Wanneer wist je dat 
je homo/hetero/bi 
was?
Eigenlijk weet ik dat 
nog niet. 
Wat vind je van  

homo’s die cruisen?
Als je gelijk behandeld 

wil worden, moet je 
dat niet doen. 
Zo kweek je 
juist onbegrip.

Sieger, 15 jaar
Wat vind je van het homohuwelijk?
Liefde bestaat niet uit man/vrouw 
maar uit twee mensen die van elkaar 
houden. Als twee mensen van elkaar 
houden, dan moeten die met elkaar 
kunnen trouwen. Of ze nou man, vrouw 
of whatever zijn.
Wanneer wist je dat je homo/hetero/
bi was?
Nog niet zo lang. Ongeveer een jaar. Ik 
werd verliefd op een jongen uit mijn klas.
Wat vind je van homo’s die cruisen?
Zolang niemand er last van heeft vind 
ik dat goed. Alleen moet het niet te 
openlijk zijn, en op een parkeer-
plaats vind ik het ook niet kunnen.

Alies, 16 jaar

Heb je weleens iemand voor homo uitgescholden?

Nee, maar ik heb wel eens iemand ermee geplaagd. 

Gewoon vriendschappelijk.

Sunaina, 16 jaar
Heb je weleens  
iemand uitgeschol-
den voor homo?
Ik heb nog nooit 
iemand uitge-
scholden voor 
homo. Ik vind 
het eigenlijk ook 
geen scheld-
woord. Er 
is toch niks 
mis mee?

Vincent, 17 jaar
Heb je weleens iemand  
uitgescholden voor homo?
Nee, ik zie homo ook helemaal niet als 
scheldwoord. Het woord homo heeft 
tegenwoordig snel een negatief karakter, 
maar ik vind het iets van deze tijd. Laat de 
mensen die zo in elkaar zitten ook in hun 
waarde, denk ik dan.
Wat vind je van wachten met seks tot 
het huwelijk?
Onzin! Met seks moet je kunnen expe-
rimenteren, alhoewel het wel iets is wat 
dichtbij je staat en je moet het natuurlijk 
wel veilig doen.

Jeroen, 18 jaar
Wat vind je van het  
homohuwelijk?
Ik vind het cool, het moet 
gewoon mogen en ik vind dat 
ambtenaren het niet mogen 
weigeren.
Wat vind je van seks voor 
het huwelijk?
Géén problemen mee! Er-
varing vind ik wel goed. Ik 
weet niet eens of ik wel 
met iemand zou 
willen trouwen die 
nog nooit seks 
heeft gehad.

Wytse, 15 jaar
Wat vind je van seks voor het 
huwelijk?
Ik vind dat dat moet kunnen. Dat 
is je eigen keuze. Mensen die geen 
seks voor het huwelijk willen hebben 
moeten respect hebben voor mensen 
die dat wel willen en andersom.
Wat vind je van homo’s die 
cruisen?
Als ze naar een park of parkeerplaats 
gaan vind ik dat moreel niet kunnen. 
Daarvoor heb je toch gaybars?

Selim, 14 jaar
Wat vind je van seks  
voor het huwelijk?
Het kan wel, het is wel normaal. Maar 
van mijn godsdienst, de Islam, mag ik 
het niet. Ik moet eerst trouwen.

Wat vind je van potenrammen?
Dat slaat nergens op! Homo’s 

hebben ook rechten.

Voor begrippen: zie pagina 14 & 15

Esat, 14 jaar

Wat vind je van seks  

voor het huwelijk?

Van mij mag het. Iedereen 

mag zelf beslissen wat die wil.

Wat vind je van  

potenrammen?

Onzin! Homo’s mogen toch 

doen wat ze zelf willen!?
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Op mijn verjaardag 
geniet ik van mijn 

barbiekasteel

Dit en nog veel meer, vertelt 
Kelly van de Veer over haar leven 
in haar boek ‘Kelly’. Op 6 mei 
1980 werd ze als Ferry geboren 
en in 2001 werd ze een Bekende 
Nederlander door haar deelname 
aan Big Brother. What’s your fla-
vour? sprak met haar.

“Met mijn boek wil ik informa-
tie geven en het taboe rondom 
transseksualiteit doorbreken. Er 
zijn heel veel lotgenootjes die in 
hetzelfde schuitje als ik zitten. Ik 
heb heel veel steun van mijn ou-
ders gehad, altijd. Je moet zorgen 
dat er mensen achter je staan, 
want dat is de loopbaan voor de 
rest van je leven.”

Al vroeg in haar leven gaf Kelly 
een signaal, toen ze een jaar 
of vier was zei ze: ‘Mam, kan 
de dokter mijn piemeltje er 
niet afknippen?’ Een vraag die 
bij haar ouders insloeg als een 
bom. Ook Sinterklaas was niet 
zoals bij andere gezinnen. Geen 
hijskraan, maar barbiepoppen 
en andere meisjesdingen wilde 
Ferry hebben. Haar ouders heb-
ben haar altijd gesteund en zeg-
gen daarover: ‘Transseksualiteit 
kan je niet stimuleren en ook 
niet onderdrukken’.
“Mijn advies is om een goede 
kinderpsycholoog te bezoeken.
Mijn ouders en ik hebben heel 
veel aan Peggy Cohen van het 

Kijk, ik ben misschien niet de allerslimste. Maar op school 
was ik vroeger met heel andere dingen bezig dan met spelling. 
Ik zat met mijn hoofd bij mijn geslachtsveranderend proces 
en dat vond ik veel belangrijker! 

Academisch Ziekenhuis Utrecht gehad. Luister 
niet teveel naar anderen, volg je hart, dat heb ik 
ook gedaan. Als je jezelf een meisje voelt, wie kan 
jou dan vertellen dat dat niet zo is. Voor je het 
weet ben je door de maatschappij verknipt en een 
hoopje ellende. 
Iedereen die geboren wordt krijgt obstakels in het 
leven, dat is de natuur. Als anderen naar tegen je 
doen, moet je een muurtje om je heen bouwen. 
Pesten hoort bij kinderen en vele overleven dat 
niet. Als je sterk bent, blijf je met mensen praten.” 

Toen Kelly 16 was waren de gevoelens heel duide-
lijk. “Ik legde me toe op het leven als een jongen 
door de week, en als vrouw in het weekend”. Als  
16-jarige schreef ze zich in voor de travestieshow 
voor tv, die ze uiteindelijk won! Een belangrijke 
stap in haar leven, maar de grootste was op  
7 februari 2000. Met een operatie van bijna drie uur 
werd alles in één keer gedaan. Kelly werd wak-
ker als op en top vrouw. “In mijn fantasie wist ik 
precies hoe ik er als vrouw uit wilde zien. Daarvan 
heb ik ook tekeningen gemaakt. Als ik daar nu naar 
kijk, zie ik dat ik toen mezelf heb getekend. Wat 
God mij niet gegeven heeft, heb ik bij de plastische 
chirurg gehaald. Ik wilde me een compleet mens 
voelen. Mijn leven is pas op mijn 19e begonnen!” 

Zowel voor als na haar operatie experimenteerde 
Kelly met seks en had ze relaties met jongens. Na 
haar operatie schrijft ze: ‘Ja Nederland, Kelly kan 
seks hebben en klaarkomen!’ “Ik ben wel trots op 
mijn leven. Als ik het over zou mogen doen, dan ga 
ik nog steeds voor het leven dat ik nu heb. 

Wat ik op tv doe is een act. Ik heb altijd al een act 
opgevoerd. Vroeger was dat een belemmering, maar 
nu pluk ik daar juist de vruchten van en verdien ik 
daar mijn geld mee. Ondanks tegenslagen moet je 
blijven knokken. Ik voel me heerlijk en tot in elke 
vezel een echte vrouw! Al mijn wensen zijn al uit-
gekomen en daar schrik ik soms weleens van. Het 
was een lange, maar fantastische reis. Mijn hele 
leven is een transformatie!” 

Boek: ‘Kelly’ door Kelly van der Veer, uitgeverij 
Spectrum  
Haar officiële website: www.bigkelly.com 
Meer info transseksualiteit: www.wgtrans.nl 
en www.lkgtent.nl

Mijn leven is pas op  
mijn 19e begonnen
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Seksuele identiteit
Je eigen identiteit. Ben ik 
een jongen of een meisje 
en voel ik me een jongen 
of een meisje.

Seksuele voorkeur Je 
eigen voorkeur. Val ik op 
jongens, meisjes, allebei 
of geen van beide.

Homoseksueel Je bent 
homoseksueel, als je 
verliefd wordt en seks wilt 
hebben met mensen van 
je eigen geslacht. Jongens 
die verliefd worden op jon-
gens worden vaak homo 
genoemd en meiden die 
op meiden vallen, lesbisch. 
Het woord homoseksueel 

is bedacht door een 
Hongaar en voor het 
eerst gebruikt in 1869.

Homofilie Homofilie is 
eigenlijk hetzelfde als 
homoseksueel, alleen 
wil men bij het woord 
homofilie de liefde tussen 
de mensen van hetzelfde 
geslacht meer benadruk-
ken. Vroeger zeiden 
veel mensen homofiel in 
plaats van homoseksueel 
omdat ze geen woorden 
wilde zeggen met ‘seks’ 
erin. Tegenwoordig wordt 
‘homofilie’ vooral gebruikt 
door gelovige mensen die 
vinden dat je wel verliefd 
mag zijn op iemand van 
hetzelfde geslacht, maar 
er geen seks mee mag 
hebben. 

Biseksueel Bi of bisek-
sueel ben je, als je op 
meiden én jongens verliefd 
wordt. Volgens veel sek-
suologen zijn eigenlijk de 
meeste mensen wel een 
beetje biseksueel.  
Biseksueel zijn betekent 
niet ‘van twee walletjes 
eten’, dus met een jongen 

en een meisje tegelijk 
gaan.

Heteroseksueel Een he-
teroseksueel wordt verliefd 
en wil seks met iemand 
van het andere geslacht. 
Hetero komt van ‘heteros’ 
wat in het Grieks ‘anders’ 
betekent. In de meeste 
culturen en geloven wordt 
heteroseksueel zijn als 
normaal beschouwd. 
Als argument daarvoor 
gebruikt men dan vaak de 
fabel dat heteroseksueel 
natuurlijk is en dat alle 
dieren ook heteroseksu-
eel zijn, maar dat is niet 
zo. Men heeft al van 470 
diersoorten ontdekt die 
ook homoseksueel gedrag 
vertonen!

Lesbisch Als een meisje 
verliefd wordt op een 
ander meisje is ze les-
bisch. Een ander woord 
is lesbienne. Het woord 
lesbisch komt van het 
Griekse eiland Lesbos. 

Op dit eiland woonde in 
de oudheid de dichteres 
en vrouwelijke soldaat 
Sappho. Ze had daar ook 
een meisjesschool. In haar 
gedichten schreef ze over 
de warme gevoelens die 
ze had voor haar leerlin-
gen en medekrijgsters.

Aseksueel Dat is als 
iemand totaal geen  
seksuele gevoelens heeft, 
niet voor mannen en 
niet voor vrouwen.  
Mensen die aseksueel zijn, 
hebben helemaal geen 
behoeften op 
het gebied van seks.

Metroseksueel Een me-
troseksueel is een man die 
veel aandacht besteedt 
aan zijn uiterlijk en zijn 
goede manieren. Hij vindt 
het ook belangrijk om op 
de hoogte te zijn van de 
laatste mode en om veel 
van cultuur te weten. Hij 
schaamt zich niet om te 
huilen of om (een beetje) 

make-up te dragen. Vaak 
woont hij in een metro-
pool, dat is een grote 
belangrijke stad zoals 
New York of London. Een 
metroseksueel kan homo, 
hetero, bi of aseksueel 
zijn. De bekendste metro-
seksueel is misschien wel 
David Beckham.

Gay Gay is het Engelse 
woord voor homo. Veel 
mensen zeggen tegen-
woordig gay in plaats van 
homo, omdat homo zo 
beladen klinkt, en gay is 
een hipper woord.

Cruisen Cruisen komt 
van het oude Nederlandse 
woord ‘cruysbaan’. Een 
Cruysbaan was een 
route die homoseksuele 
mannen konden lopen, 
waar dan op bepaalde 
plekken (zoals openbare 
toiletten) andere mannen 
hen opwachtten om seks 
te hebben. Het Engelse 
woord ‘cruising’ is daar-

aan ontleend, en dat heeft 
Nederland vervolgens 
weer overgenomen. 
Cruisers van nu gaan naar 
openbare plekken zoals 
parkeerplaatsen langs 
de snelweg of parken (de 
zogenaamde HOP, Homo 
Ontmoetings Plaatsen). 
Daar ontmoeten ze andere 
cruisers om die mee naar 
huis te nemen, naar te 
kijken of in de bosjes seks 
mee te hebben. 

Potenrammen / gay 
bashing Het mishande-
len van homo’s wordt 
vaak potenrammen 
genoemd. Potenram-
mers gaan ’s nachts 
naar plaatsen waar 
gecruised wordt 
en daar wachten 
ze dan op een 
langslopende homo 
om die in elkaar te 
slaan. Dat doen ze om 
verschillende redenen: 
potenrammers willen op 
deze manier verdoezelen 

dat ze zelf homo zijn, of ze 
willen laten zien dat ze een 
echte (hetero) man zijn of 
ze doen gewoon met de 
rest van de groep mee. 

Genderdysforie Als je 
heel erg baalt van je eigen 
biologische geslacht. Een 
transseksueel is een gen-
derdysfore persoon die 
lichamelijk van het andere 
geslacht wil zijn dan dat 
hij/zij vanaf de geboorte is.  

De genderdysfore persoon 
maakt een transformatie-
proces door of heeft het 
doorgemaakt via hormo-
nen en/of een operatie. 

Transgender Overkoepe-
lend woord voor mensen 
die het gevoel hebben dat 
hun biologische geslacht 
niet bij hen hoort. Som-
migen kiezen ervoor zich 
te laten opereren (trans-
seksuelen).

Interseksuelen Mensen 
die noch man, noch 

vrouw zijn. Vroeger 
had men het over 

hermafrodieten, die 
hadden geslacht-
kenmerken van 
beide seksen. 
Maar intersek-
suelen kunnen 
qua uiterlijk 

volledig man of 
vrouw zijn, maar in 

hun hormonen toch de 
kenmerken hebben van 
een andere sekse.

Flikker Dit komt van het Zweedse 
woord ‘Flicka’ wat meisje betekent. 
Als vroeger de Nederlandse matro-
zen langs Zweden voeren, werden 
ze door de Zweden nageroepen 
met ‘Flicka’, omdat de Nederlan-
ders er niet zo macho uitzagen als 
de Noormannen.

Pot Dit is een afkorting van lol-
lepot. Een lollepot is een pot van 
keramiek met gloeiend warme 
kooltjes erin. Vroeger zette vrou-
wen een lollepot onder hun lange 

rok om warm te blijven. Deze 
vrouwen hadden om warm te 
blijven dus niet langer een man 
nodig, daarom werden lesbische 
vrouwen later ook lollepot of pot 
genoemd.

Mietje Dit is een afkorting van het 
woord sodomiet. In de Bijbel en de 
Koran staat het verhaal van So-
dom, een stad waar alles gebeurt 
wat God/Allah verboden heeft. De 
mannen van Sodom vroegen Lot, 
een gelovige man, om zijn gasten 

aan hen te geven zodat zij er seks 
mee konden hebben. Uit wraak 
verwoestte God/Allah de stad. 
Vanaf de Middeleeuwen werden 
mensen die seks hadden, die 
niet als doel heeft om een vrouw 
zwanger te maken, ‘sodomiet’ 
genoemd.

Lesbi/Lesbo Is een scheldwoord 
voor lesbisch. Zie ook de begrip-
penlijst

Nicht Dit is natuurlijk een vrouwe-
lijk familielid, maar wordt ook ge-
bruikt als benaming voor een man 
die zich erg vrouwelijk gedraagt. 
Wordt door homo’s soms ook als 
geuzennaam gebruikt of over een 
andere homo gezegd die zich erg 

aanstellerig/over-
dreven (nichterig) 
gedraagt.

Faggot Engelstalig scheldwoord 
voor een homoseksuele man. Fag 
wordt vaak gebruikt als afkorting.
Een faggot is een stukje droog hout 
om vuur aan te steken. Eigenlijk 
zeg je met faggot dus dat iemand 
op de brandstapel moet.

Boeler Surinaams scheldwoord 
voor een man die anale seks heeft.

Schuurmeid Surinaams scheld-
woord voor lesbische seks. Het 
komt van het idee dat lesbische 
meiden over elkaars buik wrijven 
voor seks.

Dike/dyke Scheldwoord, maar ook 
geuzennaam voor lesbische vrou-
wen. Betekent: mannelijke vrouw. 

Zamel/ubnah Marokkaans scheld-
woord voor een man die zich laat 
penetreren.

Hibne Turks scheldwoord voor een 
man die zich laat penetreren.

Zamel, ubnah en hibne worden 
gebruikt als scheldwoorden voor 
homo’s, maar zijn eigenlijk geen 
letterlijke vertaling. De woorden 
gaan over anale penetratie en  
de meeste mensen  
denken daarbij aan 
kinder- 
verkrachting.

Haram Islamitische term voor 
onrein of verboden. Tegenover-
gestelde van halal. Dit gaat niet 
alleen over handelingen maar ook 
over producten. 

Maricon/Marico stinkie Betekent 
in het Spaans flikker. Marico  
stinkie is Antilliaans.
Mannelijke versie van Marica, wat 
weer een verkleinwoord is van 
Maria. Dus het scheldwoord heeft 
te maken met verwijfd zijn. 
Het woord heeft in Latijns Ame-
rika ook de bijbetekenis van laf.

Machoro Betekent in het Spaans, 
mannelijke vrouw.
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GUIDO WEIJERS (29) DE 
CABARETSENSATIE VAN DIT 
MOMENT!
 
Staan de meiden voor je in de rij, 
nu je een BN’er bent?
Aan aandacht heb ik geen gebrek. 
Soms voel ik me echt een klein 
hongerig jongetje in een grote 
snoepwinkel met van die stuite-
rende hormonen. Tegelijkertijd heb 
ik soms ook weer heel erg behoefte 
aan rust, geen zin in gedoe, twee 
uitersten eigenlijk.
Hoe werd er op jouw 
middelbare school gesproken over 
seksualiteit? 

Volgens mij ging alles gewoon 
via de biologieles en via maat-
schappijleer. Toen de lerares 

serieus vertelde hoe sperma 
smaakte, dacht de hele klas: ‘Hoe 
weet zij dat?’ Maar meteen dach-
ten we ook: ‘Wat cool dat de lerares 
dat zo schaamteloos vertelt!’ 
Daardoor was het hele taboe er 
meteen vanaf. Hoe er over homo’s 
of lesbo’s werd gedacht? Het zou 
me verbazen als daar moeilijk over 
werd gedaan. Dat moet iedereen 
toch lekker zelf weten.
Wat kan je doen om jongeren  
toleranter te maken ten opzichte 
van mensen met een 
andere  
seksuele voor-
keur?
Mensen die 
een andere 
seksuele 
voorkeur 
hebben, 
zijn heel 
gewoon. 
Jongeren 
die daar 
niet tolerant 

mee omgaan, díe hebben een 
probleem. Ooit las ik een zin: ‘Het 
mooiste dat je kan worden... is 
jezelf’. 
Dus gun iedereen zijn of haar eigen 
geluk. Leven en laten leven!
Hoe belangrijk is seks in je 
shows, je staat in je nieuwste 
show flink te shaken en hebt het 
over parende slakken!?
Ja, in mijn show zitten neukende 
lieveheersbeestjes op hardcore-
muziek en parende slakken op mu-
ziek van Lenny Kravitz. Sommige 
mensen storen zich aan grappen 
over seks. Maar hé het is gewoon 
een onderdeel van je leven, net 
zoals in de file staan, tv kijken, 
op je werk zitten en sporten. Dus 
waarom zou het niet mogen voor-
komen in een voorstelling?
Maak je weleens grappen over 
hetero’s/homo’s/lesbi’s? 
Natuurlijk wel. Ik maak grappen 
over iedereen en alles. Over kinde-
ren, bejaarden, mannen, vrouwen, 
buitenlanders, gehandicapten, 
mezelf, vrienden. Ik wil niet spas-
tisch groepen gaan uitsluiten. Geen 
grappen maken over homo’s en 
lesbi’s omdat je het zielige mensen 
vindt, da’s pas slecht!
Wil je nog wat kwijt?

Het mooiste op deze we-
reld is liefde beleven. 

Wat kan mij dat 
nou schelen met 

wie mensen 
dat willen 
doen. Als je 
er allebei (of 
alle drie of 
alle... never-
mind) maar 

van geniet! 
Dat is het 

belangrijkst!

GIEL BEELEN (29) 
DJ RADIO 3FM 

Wanneer kwam je erachter dat 
je hetero was en heb je weleens 
geëxperimenteerd?
Toen ik een jaar of 13 was wist ik 

HARM EDENS (46)  
PRESENTATOR VAN  
DIT WAS HET NIEUWS 

Wanneer begon je je eigen sek-
sualiteit te ontdekken en heb je 
weleens geëxperimenteerd?
Op de lagere school, toen ik onge-
veer tien was, begon ik te merken 
dat ik jongens een stuk interes-
santer vond dan meisjes. Maar 
begin jaren 70 was het allemaal 
een stuk minder open dan je zou 
denken. Ik dacht: ‘Als ik het nu 
vertel, moet ik in therapie’. Ik heb 
het voor me gehouden tot ik ging 
studeren. Tot die tijd had ik wel 
hele leuke vriendinnetjes, want 
je moet je hormonen toch ergens 
kwijt. Dat zou je experimente-
ren kunnen noemen, maar dat 
was het eigenlijk niet, omdat ik 
ondertussen heimelijk verliefd 
was op een mooie blonde jongen 
uit zes VWO.
Behandelden mensen je anders 
nadat je ervoor uitkwam dat je 
homo bent?
Nee, eigenlijk niet. Hoogstens 
soms wat positieve discriminatie, 

wat zijn die homo’s lekker crea-
tief. Ik ben eigenlijk maar één keer 
in m’n leven gediscrimineerd. Ik 
woonde in Amsterdam Bos en Lom-
mer, dat toen nog een behoorlijke 
achterbuurt was, in een winkelpand 
met een ruit van 3 bij 6. Daar gooide 
een puberbuurjongetje een keer om 
12 uur ‘s nachts een baksteen door 
naar binnen. Je schrikt je te pletter 
en het voelt behoorlijk bedreigend.
Wat vind je het grootste (positieve/
negatieve) vooroordeel over homo’s?
Oehh, die vraag is lastiger dan ik 
dacht. Dat we slecht in sport zijn 
en alleen geschikt voor 100 meter 
winkelen. Ik ben m’n hele leven al 
erg veel met sport bezig, maar voor 
veel anderen is dat misschien wel 
waar. Ehm, dat we niet in staat zijn 
tot langdurige relaties dan maar? Ik 
ben nu bezig aan m’n 25ste jaar, dus 
het kan heus wel.
Je bent zelf bekend en mensen 
weten dat je homo bent, heb je 
weleens het gevoel dat je daarom 
gediscrimineerd wordt?
Nou, eerlijk gezegd niet. Ik heb een 
lage stem en ik sta mijn mannetje 
op het tennisveld, dat is denk ik 

wel een voordeel. Als je toeval-
lig wat zachtaardiger bent, krijg je 
misschien meer commentaar, zeer 
onterecht. Maar hoe meer je afwijkt 
van het gemiddelde, hoe meer je 
opvalt, hoe bedreigender je voor 
sommige hetero’s bent en hoe meer 
agressie je opwekt. Dat lijkt me heel 
erg. Dat je puur door te zijn wie je 
bent, negatieve emotie op je af krijgt 
en erger. 
Wat kan je doen om jongeren  
toleranter te maken ten opzichte 
van mensen met een andere  
seksuele voorkeur?
Veel informatie en veel voorbeelden 
geven. Dat het geen keuze is, maar 
dat je gewoon zo bent. Dat het niet 
erg is voor verstokte hetero’s om te 
worden aangetroffen in het gezel-
schap van homo’s. Dat stoer dom 
macho-gedrag vervelend en ouder-
wets is. En als Nederlandse overheid 
moet je ten allen tijde de wet hand-
haven. Discriminatie mag niet. 
Maak je weleens grappen over 
hetero’s? 
Is Balkenende hetero? Ja, dan maken 
we veel grappen over hetero’s. Je be-
doelt over het hetero-zijn? Ik kan me 

even niks herinneren, maar dat zal 
ook wel eens langskomen. Zeker 
als het over een echt homo-onder-
werp gaat, dan kan je de algemeen 
geldende en soms ook bijzonder 
stompzinnige hetero-norm er fijn 
even doorheen halen.
Heb je nog tips voor jongeren die 
worstelen met hun 
gevoelens qua 
seksuele voor-
keur?
Ja, hou op 
met twijfe-
len. Gewoon 
rustig je 
tijd nemen. 
Meestal weet 
je het diep in je 
zelf echt wel zeker 
of je van de familie bent 
of niet. Maar of je nou homo bent of 
hetero, het is voor veel mensen erg 
moeilijk om een partner te vinden 
die echt bij je past. Die aanvoelt zo-
als jij wilt, die zoent zoals jij wilt en 
het allerbelangrijkste: die ruikt zoals 
jij wilt. Als iemand zonder deo en 
aftsershave niet meteen helemaal 
geweldig ruikt, dan wordt het niks. 

het wel zeker. Ik heb heel lang ge-
dacht dat ik homo was.  Ik zat op bal-
let en m’n lievelingskleur is roze en 
daarnaast leek het me gewoon wel 
stoer. Heb met m’n buurjongetje nog 
wel proberen te zoenen enzo, maar 
kreeg toch echt alleen vlindertjes bij 
de gedachte aan een vrouw. Als ik 
me aftrok en aan jongens probeerde 
te denken dan lukte het gewoon niet.
Heb jij het gevoel dat je 100% in het 
goede lichaam bent geboren?
Ja, een man met lekker veel vrouwe-
lijke gevoelens.
Hoe werd er op jouw middelbare 
school gesproken over seksualiteit? 
Ik kan me wel herinneren dat het 

officieel in de biologie les werd 
behandeld al was ik toen al aardig 
op de hoogte door m’n ouders, m’n 
broer en zus en oudere vrienden 
(van scouting en voetbal). Ik heb 
me wel altijd gestoord aan het feit 
dat ‘homo’ ook gebruikt wordt als 
scheldwoord. Homoseksualiteit 
is geaccepteerd, al zullen er altijd 
homofoben blijven die niet weten 
hoe ze ermee om moeten gaan en 
vervallen in clichés.
Wat kan je doen om jongeren  
toleranter te maken ten opzichte 
van mensen met een andere  
seksuele voorkeur?
Mensen moeten gewoon leren dat, 

net als bij muziek, iedereen van wat 
anders houdt.
Maak je weleens grappen over 
homo’s/lesbi’s? 
Ja hoor, maar niet te vaak en zeker 
niet te voorspelbaar. Juist als het 
geaccepteerd is, moet je er grappen 
over kunnen maken.
Maak je weleens grappen over 
hetero’s?
Ja, vast wel. Ik zorg gewoon dat ieder-
een aan bod komt. Ik speel in ieder 
geval wel vaak met de standaard 
normen en waarden en kansloze 
vooroordelen van heteromannen. 
Juist omdat ik me daar zelf ook wel 
eens schuldig aan maak.
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Onze kroegentocht 
vervolgend, switchten 

we van lesbobars naar gaybars 
en gingen we op zoek naar de 

‘Arc’, een echte tip in de Reguliers-
dwarsstraat. Plotseling bleek Amster-
dam ook op woensdagavond te leven 

en puilde de bar uit van de mannen. Het 
was een groot café om lekker te zitten 
en te dansen, in een volledig nieuwe 

lounge stijl en dus druk! Deze bar 
heeft het meest onze avond 

gemaakt.  

Gay
Hoppen Bar

Ontstaat er een sleur in je kroegentocht ieder 
weekend? Wij hebben een paar leuke gay-lesbo 
bars voor je op een rijtje gezet die de moeite 
waard zijn. Wij hoopten dat gaybars cocktails 
als best verkochte drankje schonken, maar  
helaas was dit een fabeltje en bleek het in elk 
café bier te zijn, waarna witte wijn en vodka.

Daarna 
gingen we 

‘Sappho’ binnen, iets 
voorbij het Muntplein. Het was 

een hele rustige tent, met verschil-
lende thema’s. Op woensdagavond is 

er bijvoorbeeld altijd live-muziek die we 
helaas net gemist hadden. In deze kroeg 
voelden wij ons meer thuis dan in ‘Vive 

la Vie’, vooral de sfeervolle dieprode 
aankleding was voor ons een dik 

pluspunt. De stemming was 
heel ongedwongen en 

losjes. 

“Ik wil laten zien dat er jongeren zijn die homo of 
lesbisch zijn en dat we heel normaal zijn.”
Danny is namelijk de enige homo op zijn school 
met 2700 leerlingen. “Van een paar jongens weet ik 
het ook, maar die durven niet uit de kast te komen, 
omdat ze hebben gezien dat het voor mij in het begin 
ook niet leuk was. Terwijl er toch zeker 150 op onze 
school rond moeten lopen.” Danny vroeg aan het 
schoolbestuur of het COC (Nationale Belangenvereni-
ging voor homo’s en lesbiennes) mocht langskomen 
om voorlichting te geven over homoseksualiteit. “De 
directeur heeft de aanvraag tot drie keer toe afgewe-
zen.” Dus besloot Danny het anders aan te pakken: 

hij lanceerde het plan om mee te varen met de Gay 
Pride. “Ik wil laten zien dat het normaal is om homo 
te zijn. Oók onder de zestien.” De enige mogelijkheid 
om contact te maken met leeftijdsgenoten is via in-
ternet, en zelfs daar moeten ze liegen, want onder de 
zestien mag je geen profielen aanmaken op homo-
sites. Ook cafés zijn verboden terrein tot die leeftijd. 
Dat terwijl uit een onderzoek van het homojongeren-
blad Expreszo blijkt dat bijna dertig procent voor z’n 
zestiende uit de kast komt. 
COC Nederland helpt Danny met het organiseren van 
de 16-min boot. Via de speciale website  
www.dannysparade.nl kunnen jongens en meiden 
zich opgeven om mee te varen. Inmiddels hebben 
zo’n dertig jongens zich aangemeld. “We hebben een 
statement gemaakt”, zegt Danny trots. “De maat-
schappelijke discussie is op gang gekomen. De ini-
tiatieven voor ons komen ook op gang. Al is er maar 
één tiener die door alle commotie beseft dat homo’s 
gewoon zijn en niet vreemd, dan heeft het allemaal 
zin gehad.”

De eerste bar waar ons 
oog op viel was ‘Vive La Vie’, 

vlakbij het Rembrandtplein. Vol ver-
wachting kropen wij het kleine, com-

fortabele, maar vooral erg gezellig lesbo 
barretje binnen. Aangezien op de kaart 

een Love Cocktail (vodka, bananenlikeur 
en cranberry) stond moesten we dat na-
tuurlijk proberen. Lekker drankje, echt 

aan te raden en vooral de vrou-
welijke, roerstaafjes vielen bij 

ons in de smaak. 

“Er is niks te doen voor jonge homo’s 
en lesbo’s.” Daarom lanceerde de 
veertienjarige Danny Hoekzema het 
plan voor een Gay Pride-boot voor 
jongeren onder de zestien. 




