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Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Het betrekken van kinderen in activiteiten met dragqueens door Vlaamse 

instellingen in de hoofdstad 

 

 

Via berichten op sociale media werd mijn aandacht gevestigd op een aantal recente activiteiten 

met de medewerking van dragqueens aan de bibliotheek van de Vlaamse Gemeenschap, 

Muntpunt. 

 

Smaken verschillen en iedereen beleeft zijn of haar fantasieën op de manier hoe men wil maar 

in dit geval was er toch iets aan de hand wat van dit gebeuren toch een politiek te bespreken 

thema maakt. 

 

Het ging namelijk specifiek om voorleesmomenten voor jonge kinderen. Volgens wat ik kon 

opmaken uit de berichten, gebeurde dit in samenwerking met Muntpunt. Op de 

activiteitenkalenders van Muntpunt vond ik daarover echter niks terug. De activiteit werd echter 

wel vermeld en bejubeld op de sociale media-accounts van de betrokken “artiesten”. Het 

gegeven bleek te passen in het kader van het evenement Q.ARTz dat zogenaamde LGBTQI+ 

kunstenaars een forum wil geven. 

 

Zoals gesteld, de al of niet appreciatie voor dit fenomeen van dragqueens, is een kwestie van 

smaak en een private aangelegenheid. Dat verandert echter wanneer dit een openbare activiteit 

wordt, gericht op kinderen en jongeren. 

 

Het is mijn diepste overtuiging dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. 

Ver gehouden van alle extreme activiteiten waar sommige volwassenen zich menen mee te 

moeten bezighouden. Het lijkt me dan ook totaal ongepast dat een overheid ondersteuning zou 

bieden aan activiteiten waarbij kinderen worden blootgesteld aan verwarrende boodschappen 

met een seksuele connotatie. Dit kan immers resulteren in een sterke impact op hun 

evenwichtige ontwikkeling. Men experimenteert niet met kinderen. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Is het collegelid op de hoogte van vermelde activiteiten?  

 In hoeverre zijn instellingen die vallen onder de bevoegdheid van de VGC of de Vlaamse 

Gemeenschap of die door de VGC en/of de Vlaamse Gemeenschap betrokken bij dit soort 

evenementen?  

 Acht het College het wenselijk dat kinderen worden betrokken bij dergelijke activiteiten?  

 Zal het collegelid Muntpunt hierop aanspreken?  

 

 

 

 


