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NEAL LEEMPUT IS THEATERMAKER EN QUEER ARTIST

Prittsticks en speldenprikjes

  © rr

Vandaag lanceerden çavaria, het Transgender Infopunt en het Vlaams
Expertisecentrum Suïcidepreventie twee nieuwe websites om het psychologische
welzijn bij holebi’s en transpersonen te verbeteren. Want het is nog altijd schrikbarend
slecht gesteld met het mentale welzijn van LGBTQ-personen in Vlaanderen, blijkt uit
onderzoek.

Ik geef toe: wat dat betreft, leef ik in een prachtige queer bubbel. Ik maak theater in
blinkende badpakjes. In het cultuurhuis waar ik werk, hangt het bordje ‘Secretary of
Queer Affairs’ en plakt een regenboogsticker op mijn deur. En mijn vriendenkring
bestaat voornamelijk uit notoire homoseksuelen die in appartementen met
Scandinavisch cachet wonen. Kortom: ik heb het prima voor elkaar.

Al wordt ook die bubbel soms doorgeprikt. Zo was ik onlangs onderweg naar het
verjaardagsfeest van een vriend, netjes opgetut en aangekleed, toen er
vanuit een geparkeerde auto enkele jongens de gezegende woorden ‘hey,
homo!’ naar me riepen. En ze gooiden een Prittstick naar mijn hoofd. De lijmstift
raakte een verkeersbord en landde anderhalve meter naast mij op de grond. Vrij slecht
gemikt dus.

‘Ik denk dat ze net een Prittstick naar mij hebben gegooid’, zei ik tegen de vriendin die
ik toevallig aan de telefoon had en vanuit een vreemde reflex begon ik buitensporig
hard te lachen. ‘Een Prittstick. Om te lijmen.’

In diezelfde week noemde een net-verkozen parlementslid transgenders abnormaal,
vond een ander parlementslid adoptie door homokoppels een brug te ver en maakte
een zelfverklaarde ‘onderdrukte meerderheid’ in Boston bekend een Straight Pride te
organiseren. Allemaal kleine stormpjes in glaasjes water, die ogenschijnlijk even snel
gingen liggen als ze gekomen waren. Ik loop intussen weer achteloos door de
Prittstickstraat.

Maar niet iedereen ervaart dezelfde vrijheid in de beleving van zijn gender- of seksuele
identiteit. Cijfers geven onder andere aan dat een op de vier holebi’s of transpersonen
een zelfmoordpoging ondernam. Al zijn de zaakjes voor LGBTQ-personen wettelijk
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goed geregeld, toch lopen nog te veel personen te vaak tegen de norm aan waarvan ze
afwijken. En daarom zijn dit soort websites, letterlijk, van levensbelang.

Vlaanderen is dan misschien geen oorlogsgebied meer voor holebi’s en transgenders,
vele kleine speldenprikjes veroorzaken nog te vaak etterende wonden. Misschien is het
goed ons daar even van bewust te zijn voor we tweeten, spreken of lijmstiften gooien.
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