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De grondwet - behalve voor homo's - ondertekend door George W Bl/sh.
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Ten geleide
Deze uitgave belicht de wereldwijde homo- en
lesbische emancipatiestrijd. Deze wordt bezien
in het kader van de viering van het zestigjarig
bestaan van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Ondanks die Verklaring uit
1948 worden heden ten dage over de hele wereld
seksuele minderheden nog steeds het slachtoffer
van mensenrechtenschendingen Uuist ook door
overheden) die uiteenlopen van subtiele discriminatie tot gevangenschap, marteling, doodstraf
en moord. Er zijn nog steeds landen, waarin homo's en lesbo's niet worden aangemerkt als mensen, en op wie de mensenrechten derhalve niet
van toepassing worden geacht. In deze publicatie
wordt het zo gezegd: 'Homofobie lijkt het laatste
geaccepteerde vooroordeel, waar racisme wordt
verworpen, antisemitisme wordt veroordeeld en
vrouwenhaat zijn legitimiteit heeft verloren.'
Wat kan er gedacht worden bij de leus 'Homoen lesborechten zijn mensenrechten'? In ieder
geval dit: 'Seksuele oriëntatie en gender-identiteit raken ten diepste de meest innerlijke zaken
van het hart, de diepste verlangens van de geest
en de intiemste uitingen van het lichaam,' zoals
Amnesty International het verwoordde. Daardoor
gaan seksuele oriëntatie en gender-identiteit in
feite over de kern van iemands bestaan, over
zijn / haar recht op fysieke en mentale integriteit
en ook over zijn / haar vrijheidsrechten en zelfverwezenlijking. Die vrijheidsrechten impliceren
dat je zelf je seksuele oriëntatie en je genderidentiteit bepaalt en tot uitdrukking brengt op
basis van gelijkwaardigheid
met anderen - vrij
van angst en zonder het risico van discriminatie
en onderdrukking. Seksuele oriëntatie en gender-identiteit vormen een elementair aspect van
het zijn van het individu. Dat is juist waar mensenrechten voor gelden.

Terminologie
In deze uitgave wordt gesproken van 'homo's en
lesbo's', maar eveneens van 'LGBT-personen'. Dit
is de vaak gebruikte Engelse afkorting die staat
voor 'Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender'. (1) Het
is dé internationale afkorting geworden van de

emancipatiebewegingen

van lesbo's, homo's, bi-

seksuelen, travestieten, transseksuelen en alle
overige trans-mensen. Halverwege de jaren negentig verenigde de brede homobeweging

zich

.eerst met de beweging van biseksuelen en rond
2000 ook met de transgender-beweging.
Deze
samenwerking heeft tot successen geleid. Zo
is althans in de Europese Unie (EU) consensus
ontstaan over de stelling dat LGBT-rechten mensenrechten zijn en dat die LGBT-rechten gegarandeerd moeten worden. Deze erkenning van
LGBT-rechten als mensenrechten leidde in de EUlidstaten tot (uiteenlopende) wetgeving op LGBTgebied, zoals anti-discriminatiewetgeving,
het
recht op geslachtsaanpassing, intrekking van
travestieverboden, gelijke rechten op het gebied
van arbeid, gezondheidszorg en huisvesting, en
in enkele landen openstelling van het huwelijk
voor geslachtsgenoten.
Verder wordt in deze uitgave ook gesproken
van 'LGBTIQ-personen'. Het gaat dan weer over
'Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender', maar
ook over 'Intersex' en 'Queer'. Met 'Intersex' worden mensen bedoeld met geslachtskenmerken
van beide seksen die zich rekenen tot de LGBTbeweging. De aanduiding 'queer' behoeft meer
toelichting.
'Queer' wordt als paraplubegrip
gebruikt om alle lesbo's, homo's, biseksuelen,
transseksuelen, transgender-personen, interseksuelen, aseksuelen, autoseksuelen en alle andere
niet-heteroseksuele of niet-mainstraim-heteropersonen aan te duiden, of het nu hun anatomie,
hun seksuele oriëntatie of hun gender-identiteit
betreft. In die zin is de term 'queer' eigenlijk een
synoniem voor alles wat er maar gedacht kan
worden bij de brede afkorting 'LGBT'.
'Queer' heeft echter ook een meer politieke betekenis. Sommige LGBT-activisten noemen zich
namelijk queer om aan te geven dat zij de traditionele identiteiten als 'homo', 'lesbo', 'biseksueel'
en 'hetero' verwerpen, omdat deze een categorisering behelzen die voortkomt uit de heteronormatieve, dominante cultuur. Die categorisering
laat in de queer-visie geen ruimte voor de fluïditeit en ambiguïteit van de seksualiteit. Valt een
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homo-man nooit in zijn hele leven op een vrouw?

werd voor

Misschien niet, maar is het uit te sluiten? En om-

België volgde

gekeerd, uiteraard. Daarmee worden door queer-

Massachusetts in 2004, Spanje en Canada in
2005 en Zuid-Afrika weer een jaar later. Alleen

protagonisten grenzen, labels en identiteiten in
de seksualiteit losgelaten, maar er wordt ook
weer een nieuwe identiteit opgebouwd, namelijk
die van de queer, die het allemaal zo ziet.
'Queerness' is daarmee tegelijkertijd

een LGBT-

statement

tegen de heteronormativiteit,
passend in de verzamel-afkorting
'LGBTIQ-personen', maar ook een ontkenning en afwijzing van
de LGBT-identiteiten (als 'vaste' geaardheden van
mensen). In deze betekenis is 'queer' derhalve
géén synoniem voor de term 'LGBT', omdat met
het woord 'queer' afstand genomen wordt van
bepaalde strategieën van de LGBT-beweging
(de vaste 'andere' identiteit, de theorie van het
derde geslacht enzovoort)
en ook omdat aansluiting gezocht wordt bij hetero's die de seksualiteit eveneens beschouwen als fluïde, en zich
daardoor ook niet kunnen vinden in een vaste
seksuele identiteit.
In het verlengde hiervan kan voor wat betreft de
terminologie in deze uitgave verder opgemerkt
worden, dat in de meeste artikelen terughoudend wordt omgegaan met de uitdrukkingen
'lesbisch' en 'homoseksueel'. Deze termen duiden op de liefde voor het eigen geslacht, alsof
het gaat om een vaste identiteit, maar de mensen waar dan over gesproken wordt, laten in
de werkelijkheid vaak een dusdanig gevarieerd
scala aan gedrag en identiteit zien dat het eigenlijk niet correct is om daar dergelijke labels op te
plakken. Deze dekken niet alle aspecten van hun
seksualiteit. Ben je lesbisch, als je ook seks hebt
_ met mannen of helemaal geen seks hebt? Ben je
homoseksueel, als je jezelf niet zo noemt, maar
in een bepaalde periode in je leven alleen met
mannen seks hebt? Misschien is het beter om
niet te spreken van identiteiten, maar van 'samesex relaties' en van 'seksuele oriëntatie', ook al
hebben die termen eveneens hun beperkingen.
De termen 'lesbisch' en 'homoseksueel' passen
alleen bij de vrouwen en mannen die zichzelf als
zodanig identificeren.

Twee trajecten
Zoals bekend, was Nederland in 2001 het allereerste land waar het huwelijk opengesteld
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personen

van

hetzelfde

geslacht.

in 2003, de Amerikaanse

staat

in deze landen hebben homo's en lesbo's vrijwel
dezelfde rechten als hetero's.
Openstelling van het huwelijk is - zij het niet
probleemloos - een belangrijk ijkpunt voor de
homo- en lesbo-emancipatie. Maar ook in de zes
landen met dat huwelijk is nog niet alles bereikt:
Het adopteren van kinderen blijft in de recente
wetgeving

van deze landen soms een moeilijk

punt. In Nederland is verder sinds kort de vraag
aan de orde, of het niet beter zou zijn om in
artikel 1 van de grondwet expliciet te stellen,
dat discriminatie op grond van seksuele oriëntatie verboden is. En dat het in Nederland aan
ambtenaren van de burgerlijke stand, de zogenaamde 'weiger-ambtenaren', is toegestaan om
met een beroep op hun geweten te weigeren
partners van hetzelfde geslacht te huwen, terwijl het als abject
dat bijvoorbeeld
een verschillende
grond, moet ook

beschouwd zou worden, als ze
zouden doen bij partners met
huidskleur of etnische achternog worden opgelost.

Het is niet zo dat het in de rest van de wereld
overal heel veel slechter gesteld is met de rechten
van LGBT-personen dan in de zes bovengenoemde staten. In een aantal landen waar het huwelijk
niet is opengesteld voor personen van dezelfde
sekse, kunnen ze wel een samenlevingscontract
(partnerregistratie) afsluiten, waaraan dan vaak
rechten zijn verbonden die kunnen worden vergeleken met die van getrouwde heteroparen. In
ieder geval wordt in deze landen seks met geslachtsgenoten niet (meer) gecriminaliseerd. De
emancipatiestrijd staat hier in het teken van de
gelijkberechtiging.
Daartegenover staan de landen waar seks met
geslachtsgenaten verboden en strafbaar is. In
zeker tachtig staten in de wereld worden homo's
en vaak ook lesbo's nog steeds als misdadigers
beschouwd. In landen als Bangladesh, India, de
Malediven, Singapore en Oeganda kunnen mensen voor jaren, en soms levenslang, de gevangenis ingaan, als ontdekt wordt dat zij een relatie met een geslachtsgenoot hebben. In onder

andere Iran, Jemen, Mauritanië,

Saoedi-Arabië,

bij spelen. Eigenlijk, zo wordt in de Yogyakarta

Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten kun-

Principles gesteld, is een effectieve bescherming

nen zij anno 2008 de doodstraf krijgen voor hun
seksuele oriëntatie. De beelden uit 200S van de
verhangingen van jonge homo's in Iran spreken

van de mensenrechten de verantwoordelijkheid
van alle mensen.

inde
na
de

De eerste drie beginselen van de Yogyakarta
Principles betreffen onder andere de universaliteit van de mensenrechten en het non-discriminatiebeginsel. Zo gaan wetten die homo's en
lesbo's criminaliseren in tegen het recht op bescherming tegen discriminatie.

In landen als Iran en Oeganda richt de homo- en
lesbo-emancipatie zich in de eerste plaats op de
decriminalisering van seks met geslachtsgeno-

In de beginselen vier tot twaalf zijn onder andere het recht op persoonlijke veiligheid, op privacy, bescherming tegen geweld en marteling,

ten. Gelijkberechtiging kan er pas een volgende
stap zijn. De strijd kent dus twee trajecten: de-

toegang tot het rechtssysteem en vrijwaring
tegen willekeurige opsluiting aan de orde. Het

criminalisering
berechtiging.

gaat hier bijvoorbeeld om willekeurige arrestaties in homobars, waarbij bovendien
de arres-

zichzelf. Dergelijke beelden wekken het
dringende gevoel op, dat grote urgentie in
homo- en lesbostrijd geboden is, zestig jaar
de Universele Verklaring van de Rechten van
Mens.
voor

en, waar dat is gebeurd, gelijk-

De Yogyakarta Principles
Op zowel het traject van de decriminalisering
van LGBT's als op dat van de gelijkberechtiging
werd een sprong voorwaarts gemaakt door de
formulering van de Yogyakarta Principles. Eind
2006 kwam een groep internationaal vermaarde
experts op het gebied van de mensenrechten
bijeen in de Indonesische stad Yogyakarta om
te spreken over seksualiteit, gender en mensenrechten. Zij namen alle internationale verdragen
over mensenrechten door en spitsten deze mensenrechten toe op mensen die tot een seksuele
minderheid behoren. Het resultaat van deze ontmoeting was een document dat als titel kreeg:
'The Yogyakarta Principles on the Application of
International Human Rights Law in relation to
Sexual Orientation and Gender Identity'.
Uitgangspunt in het document is dat homo- en
lesborechten mensenrechten zijn. De verklaring
bevat 29 beginselen op het gebied van de mensenrechten die (ook) van toepassing zijn voor
LGBT-personen en waaraan landen zich moeten
houden, omdat die principes al zijn vastgelegd
in oudere, algemene, internationaal onderschreven mensenrechtenverdragen.
Het zijn de afzonderlijke staten die de betreffende verdragen
ondertekend hebben, die de mensenrechten ook
voor LGBT-personen moeten handhaven en beschermen, maar non- en intergouvernementele
organisaties, de Verenigde Naties (VN), de media en anderen kunnen daar eveneens een rol

tanten zonder aanklacht lange tijd worden vastgehouden en mishandeld, hetgeen onder andere
voorkomt in diverse Afrikaanse landen.
Economische, sociale en culturele rechten worden behandeld in de principes twaalf tot negentien, waarbij het recht op bescherming tegen
discriminatie op de werkvloer, in de huisvesting, het onderwijs, de gezondheidszorg en de
sociale zekerheid aan de orde is. Dit betekent
bijvoorbeeld dat door transseksuelen gewenste
medische ingrepen aan hen niet onthouden mogen worden. En een ander voorbeeld in dit kader
betreft de situatie van twee negentienjarige jongens uit het Roemeense Timisoara die in 1992
- 1993 vanwege hun seksuele relatie in de gevangenis hadden gezeten en daarna in verband
met hun seksuele oriëntatie niet meer terug naar
school mochten en geen werk kregen. (Een van
hen pleegde in 1995 zelfmoord en de ander
vond asiel in het buitenland.) (2)
In de principes negentien tot 22 komen de
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van
vereniging en vergadering aan de orde. Deze
rechten houden bijvoorbeeld in dat overheden
vreedzame bijeenkomsten van LGBT-groepen die
strijden tegen hun criminalisering en voor gelijkberechtiging, niet mogen verbieden, en dat de
politie deze groepen niet mag intimideren, maar
juist moet beschermen, bijvoorbeeld tegen homofobe extremistische nationalisten.
De principes 22 en 23 belichten de rechten van
mensen die buiten hun land asiel zoeken in ver-
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band met vervolging vanwege hun seksuele ori-

Urgentie geboden

entatie of gender-identiteit.

Uitgangspunt bij de totstandkoming

Volgens de richtlijnen

van deze uit-

van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen
van de VN moet aan hen de vluchtelingenstatus
worden verleend. (3)

gave is de constatering geweest dat urgentie nu
echt geboden is in de LGBT-emancipatiestrijd.
In het eerste deel van deze publicatie wordt in

In de principes 24 tot 27 wordt gestipuleerd dat
iedereen moet kunnen deelnemen aan het soci-

diverse artikelen ingegaan op urgentie in de
Nederlandse situatie. In Nederland was tussen
1911 en 1971 in het Wetboek van Strafrecht de

ale leven in de eigen gemeenschap en daarvan
niet uitgesloten mag worden vanwege seksuele
oriëntatie of gender-identiteit.
De rechten van de verdedigers van de mensenrechten komen aan de orde in beginsel 27. Het
verdedigen en bevorderen van mensenrechten,
ook die van LGBT-mensen, wordt als recht erkend
en staten zijn verplicht de veiligheid van beschermers van de mensenrechten te garanderen. De
speciale vertegenwoordiger van de SecretarisGeneraal van de VN op dit terrein heeft gemeld
dat het met de veiligheid van verdedigers van de
mensenrechten van LGBT-personen in landen en
regio's over de hele wereld zeer slecht gesteld is
en dat de betreffende verantwoordelijke overheden die situatie vrijwel negeren.
In de principes 28 en 29, tenslotte, gaat het over
het verantwoordelijk
stellen van degenen die
mensenrechten geschonden hebben. Zij moeten
daarvan rekenschap afleggen en bestraft worden. Omgekeerd moeten degenen wier rechten
geschonden zijn, genoegdoening krijgen.
Door de Yogyakarta Principles wordt duidelijk,
hoe breed de LGBT-mensenrechten aan de orde
zijn. Nederland heeft de Yogyakarta Principles
overgenomen als uitgangspunt voor het homomensenrechtenbeleid en ijvert voor de internationale erkenning van deze principes. Gestreefd
wordt naar afschaffing van strafbaarstelling
van consensuele seks tussen mensen van gelijk
geslacht, naar het einde van discriminatie van
LGBT-mensen door overheden, alsmede naar
hun sociale acceptatie. In landen waar de LGBTmensenrechten
worden geschonden, tekent
Nederland daartegen protest aan. Tevens ondersteunt Nederland maatschappelijke instellingen,
ook internationaal, op het terrein van de bevordering van LGBT-rechten als mensenrechten. (4)
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discriminatie tussen homo's en hetero's concreet
verankerd. Het gaat dan om artikel 248bis dat
voor volwassenen seks met geslachtsgenoten
onder de 21 jaar strafbaar stelde, terwijl die leeftijdsgrens voor hetero's op zestien jaar lag. De
strijd tegen deze discriminatie en criminalisering
voor de Tweede Wereldoorlog wordt gepersonifieerd door jonkheer mr. Jacob Anton Schorer,
oprichter van en drijvende kracht achter de eerste Nederlandse homobeweging. Vervolgens is
het proces van decriminalisering van homo's en
lesbo's in Nederland aan de orde, alsmede het
traject daarna, de strijd voor gelijkberechtiging.
Een belangrijke strategie van de homo- en lesbo.
beweging was toen het zoeken naar en samenwerken met bondgenoten. Ook wordt in het eer.
ste deel van deze publicatie een nieuwe urgente
problematiek hier te lande benoemd, namelijk
dat homoseksualiteit voor veel mensen met een
islamitische religieuze en culturele achtergrond
ronduit niet aanvaardbaar is. Dat heeft geleid tot
gerichte molestaties van homo's in Amsterdam,
maar het betekent ook dat veel LGBT-personen
uit deze kring niet uit de kast durven te komen
en een moeilijk vol te houden dubbelleven leiden.
Het tweede deel van deze uitgave is 'Begripsbepaling' genoemd en gaat over kernvragen
als: Wat is 'gay'? Wat is homofobie? Wat is een
lesbische identiteit? Wat is transgender en wat
zijn transseksuelen? Wat zijn de implicaties van
queer theory? Wat betekent de globalisering
voor LGBT-personen en voor hun rechten?
Deze uitgave richt zich verder vooral op de
rest van de wereld. Deel drie gaat over Afrika.
Daar ontluikt tegen de klippen op een zichtbare
homo- en lesbobeweging, de jongste ter wereld,
die veel ondersteuning nodig heeft, zoals duidelijk wordt uit de artikelen over Kameroen en over
Kenia in deze uitgave. Tegelijkertijd was op dat
Afrikaanse continent Zuid-Afrika het eerste land

ter wereld dat in zijn grondwet concreet stelde
dat discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of gender-identiteit verboden is. Onder andere Simon Tsepo Nkoli, homo, strijder tegen apartheid en tegen homo-onderdrukking, begreep dat
de discriminatie van zwarten niet anders is dan
de discriminatie van LGBT-mensen. Twee vormen van discriminatie werden nadrukkelijk met
elkaar verbonden. Of die gelijkberechtiging
in
Zuid-Afrika in de sociale werkelijkheid ook feitelijk bestaat, is natuurlijk een andere vraag. In
ieder geval zijn er positieve initiatieven: de website Behind the Mask die talloze LGBT-bezoekers
trekt en verbindt, en de moslims in Zuid-Afrika
die zoeken naar een interpretatie van de koran
die seksuele diversiteit toelaat.
In deel vier van deze publicatie

komen stra-

tegieën voor homo- en lesbo-emancipatie ter
sprake, allereerst strategieën in ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder die van Hivos,
en tevens in het onderwijs. Vervolgens komt de
strategie van het feitelijk formuleren van homoen lesborechten aan de orde, in de Verklaring
van Montreal en in de hierboven beschreven
Yogyakarta Principles. Voor de strategie voor
homo- en lesbobevrijding is het ook van belang,
wat de vakbeweging voor LGBT-personen kan
doen en gedaan heeft. In de Verenigde Staten
vormen het christelijk fundamentalisme en het
neo-conservatisme een groot probleem. Aan de
ene kant mogen in Massachusetts geslachtsgenoten met elkaar in het huwelijk treden, maar
in de staat Utah kon niet eens de homofilm
'Brokeback Mountain' vrij worden vertoond. Dan
Oost-Europa: daar is er geen weg terug, hoe
graag sommigen dat, bijvoorbeeld in Polen, ook
zouden willen. De Europese Unie eist namelijk
van de toetredende landen in Oost-Europa dat
men zich conformeert aan het EU-besluit dat
LGBT-rechten mensenrechten zijn. Ondertussen
is in Zuid-Amerika de homo- en lesbo-emancipatiestrijd verplaatst van decriminalisering naar
gelijke behandeling; zelfs het verwerven van het
adoptierecht van kinderen door homo's en lesbo's is er aan de orde.
Door deze uitgave heen is in grijze kaders een
aantal zelfportretten
van LGBT-personen ge.
plaatst. Het gaat daarbij voornamelijk om homo-

en lesbo-activisten in het Zuiden en in OostEuropa, wier organisaties ondersteund worden
door Hivos, het Humanistisch instituut voor
samenwerking met ontwikkelingslanden.
Uit die
zelfportretten

blijkt dat LGBT-personen zich de

laatste tijd juist ook in het Zuiden sterk organiseren. De zelfportretten laten, net als andere
artikelen in deze uitgave, zien dat er schot zit
in de strijd, en ook dat er - bijvoorbeeld heel
concreet in Latijns-Amerika - vooruitgang wordt
geboekt.
Het merendeel van de illustraties in deze uitgave heeft betrekking op de thema's 'Gay pride',
'Zichtbaarheid' en 'Zuid-Afrika'.
Chris Carter, de minister van onderwijs van
Nieuw-Zeeland en openlijk homo, was zo vriendelijk om deze uitgave van een voorwoord te
voorzien door te vertellen over aspecten van
zijn leven als homo en politicus.

Ireen Dubel en André Hielkema

Noten
(1)

(2)

(3)

(4)

Een enkele keer wordt in deze uitgave gesproken van 'LBT-personen' of 'GBT-personen'. Waar de 'G' ontbreekt, betekent het dat
het hier opzettelijk niet over homo's gaat,
en waar de .~ ontbreekt, gaat het opzettelijk
niet over lesbo's. Er zijn meer variaties, die
zichzelf zullen duiden.
Het verhaal van die twee jongens is te
vinden in: Scott Long, 'Two Novembers.
Movements, Rights, and the Yogyakarta
Principles', in: Human Rights Watch, Human
Rights Watch World Report 200B, http://
hrw.org/wr2k8/
Bij het Nederlandse asielbeleid ten aanzien
van LGBT-vluchtelingen zijn vragen te stellen. Zie bijvoorbeeld: http://www.jokeswiebel.n I/publ icaties.ph p.
Zie hierover bijvoorbeeld de openingstoespraak van minister van Buitenlandse Zaken
M. Verhagen tijdens het seminar over mensenrechten en seksuele geaardheid op 25
april 2008 te Den Haag, op http://www.
min buza. n 1/ nI/actueel/ speeches, 2008/04/
Ope n i ng-sem i nar-men sen rechte noen-se k
suele-geaardhe.html.
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Voorwoord
Chris Carter

Als tiener met een groeiend
besef van
mijn seksuele oriëntatie had ik praktisch
geen positieve homoseksuele
rol modellen
waarin ik me kon herkennen. De nagenoeg
volledige afwezigheid van homo's in het
openbare
leven van Nieuw-Zeeland
hield
in dat jonge mannen en vrouwen zoals ik
er alleen maar goed van doordrongen
raakten dat homo's werden beschouwd al ziek
en pervers, zonder een plek in de normale
maatschappij.
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Nieuw-Zeelanders staan dan misschien bekend
om hun rechtvaardigheid en tolerantie, maar
als jonge man heb ik geleerd om mijn gevoelens
en meningen te verbergen en heb ik ondervonden hoe het was om vanwege mijn homoseksualiteit belachelijk gemaakt en vernederd te
worden.
Maar als buitenstaander kreeg ik ook inzicht
in sociale onrechtvaardigheid en discriminatie in al haar vormen, een perspectief dat me
veel heeft opgeleverd als minister in een door
Labour geleide regering. Ik heb, waar en wanneer ik maar kon, mijn positie gebruikt om te
werken aan een beter Nieuw-Zeeland, om campagne te voeren voor een land waar verschillende gemeenschappen met een aantal gemeenschappelijke kernwaarden bij elkaar leven.
Ik raakte geïnteresseerd in een zetel in het parlement tijdens een van de grootste campagnes
voor mensenrechten die Nieuw-Zeeland ooit
heeft gezien, de 'Homosexual Law Reform'
campagne. Tot de wet in 1986 eindelijk werd
aangenomen, konden homo's nog steeds worden vervolgd voor homoseksuele handelingen
die met wederzijdse instemming plaatsvonden,
en werden zij door de wet in Nieuw-Zeeland
geclassificeerd als crimineel.
Voor de campagne voor de decriminalisering
van homoseksualiteit zijn duizenden homosek-

suelen en hun supporters de straat op gegaan,
niet alleen om voor decriminalisering te strijden, maar ook om een einde te maken aan de
discriminatie op grond van seksuele oriëntatie.
Christelijke fundamentalisten en conservatieve
groeperingen organiseerden toen een sterke oppositie en de parlementsleden kwamen onder
enorme druk te staan om zich voor of tegen te
verklaren. Desondanks is de wet ten slotte aangenomen, al heeft het tweede deel ervan, het onwettig maken van discriminatie jegens LGBTmensen het niet gehaald. Pas in 1993 werd
discriminatie op grond van seksuele oriëntatie
uiteindelijk onwettig in Nieuw-Zeeland.
Tijdens de campagne voor 'Homosexual Law
Reform' werd ik actief binnen de Labour-partij.
Voor mij leek de partij, met zijn waarden van
gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit, het
beste vehikel waarmee gelijke rechten voor alle
LGBT-mensen konden worden bereikt. Toen ik
in 1993 voor het eerst werd verkozen tot parlementslid in Nieuw-Zeeland, heb ik besloten om
openheid te blijven geven over mijn seksualiteit,
zodat jonge mensen die met hun homoseksualiteit leerden omgaan, konden zien dat hun seksuele oriëntatie hen niet hoefde te belemmeren
om te bereiken wat ze wilden.
Ik was de eerste openlijke homo-parlementariër en de eerste openlijke homo-minister van
Nieuw-Zeeland en dat is voor sommige mensen in het parlement wel een uitdaging gebleken. Mijn collega's binnen de Labour-partij
hebben mij gesteund, maar sommige conservatieven, vooral degenen met sterke banden met
christelijke fundamentalistische groeperingen,
hebben mijn seksualiteit aangegrepen om me
aan te vallen. Zoals de meeste politici heb ik
een behoorlijk dikke huid ontwikkeld. Als er
zich maar één jonge homo of lesbo beter voelt
over zichzelf en weet dat homoseksualiteit geen
belemmering hoeft te zijn om op het hoogste
niveau te kunnen presteren, dan is dat het allemaal waard.
De weg naar minder discriminatie tegen homo's en lesbo's in Nieuw-Zeeland kent veel
mijlpalen. We kunnen niet op het werk worden
gediscrimineerd en we hebben de facto de zelf-

de eigendomsrechten als heteroseksuele paren
en getrouwde stellen. Paren van hetzelfde geslacht hebben ook dezelfde immigratierechten
als heteroseksuele stellen. Een van de grootste
politieke prestaties voor homo's en lesbo's in
mijn tijd als parlementariër was echter de aanvaarding van de Civil Union Bill (wet op het
geregistreerd partnerschap ) in 2004.
Ook tegen deze wet bestond bij de conservatieven in Nieuw-Zeeland, waaronder christelijke
groeperingen en rechtse politici, veel weerstand. Een deel van het protest tegen deze wet
was zo heftig, dat er een tegengesteld effect optrad dan de bedoeling was: een aantal van mijn
collega's in het parlement beloofde juist voor de
wet te stemmen, toen zij zagen hoeveel haat de
tegenstanders zaaiden.
De wet werd uiteindelijk aangenomen en dat
was een bijzonder vreugdevolle dag. Daarmee
werd een grote onrechtvaardigheid weggenomen, namelijk dat iedereen in Nieuw-Zeeland
het recht had om zijn of haar relaties voor de
wet te kunnen laten erkennen, iedereen behalve
homostellen.
Een van de voordelen die ik in mijn rol als parlementariër heb gehad, was dat ik in internationaal verband contacten kon onderhouden
met homo- en lesbopolitici. Ik heb parlementsleden, senatoren, burgemeesters en raadsleden
uit landen uit de hele wereld ontmoet, zoals uit Australië, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten, Nederland, Canada, Europa,
Noorwegen en Zuid-Afrika. De Britse ministers
Angela Eagle en Ben Bradshaw, en de burgemeester van Berlijn, Klaus Wowereit, zijn echte
vrienden
geworden. Deze vriendschappen
hebben de dialoog tussen ons land en andere
landen gevoed, en geven het gevoel dat er een
internationale
homo- en lesbogemeenschap
bestaat die steun en aanmoediging biedt aan
degenen die een politiek ambt vervullen.
Ik had het geluk dat ik mijn partner Peter 34 jaar
geleden heb ontmoet, toen ik nog maar twintig
was en hij zeventien. Wij zijn sindsdien onafscheidelijk geweest. Hij is een Nieuw-Zeelander
van Nederlandse komaf en ik heb tijd doorgebracht bij zijn familie in Nederland, hetgeen
voor mij erg belangrijk is geweest. Peter is mij,
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zowel persoonlijk als beroepsmatig, tot grote
steun geweest. Hij werkt ook voor de Labourpartij. We zijn co-ouders van drie kinderen en
wij waarderen allebei de plaats die familie in
ons leven inneemt.
Als minister voor Etnische Zaken bevorder ik
de belangen van de verschillende etnische gemeenschappen die in Nieuw-Zeeland leven en
heb ik veel mensen uit diverse culturen ontmoet. Niet eenmaal heeft iemand ooit iets anders getoond dan respect voor mij als een man
die toevallig ook homo is.
Ik tref het dat ik in een van de meest tolerante en politiek verlichte landen van de wereld
woon. Ik heb mijn opvattingen en meningen
zonder angst voor represailles kunnen uiten,
mijn 34-jarige relatie met een andere man kunnen vieren en ik heb een bevoorrechte positie
kunnen innemen als parlementariër, om vanuit

Zichtbaarheid -

@
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die posItIe onrechtvaardigheid,
discriminatie
en intolerantie te bestrijden, waar deze zich ook
maar voordeden.

Chris Carter MA (1952) heeft geschiederiïs gestudeerd en is een politicus in Nieuw-Zeeland. Hij
is momenteel minister van Onderwijs, minister
van Etnische Zaken en draagt ministeriële verantwoordelijkheid voor het Education Review
Office. Voordat Carter de politiek in ging, werkte
hij als leerkracht en pluimveeboer. Zijn partner
is Peter Kaiser en zij zijn 34 jaar samen. Op 10
februari 2007 'trouwden' Carter en Kaiser, het
eerste geregistreerde partnerschap voor een minister of parlementariër sinds de invoering van
het geregistreerd partnerschap in Nieuw-Zeeland
in december 2004. Sinds hij in 1993 zitting kreeg
in het parlement, heeft Carter zijn strijd voor gelijke rechten van LGBT- personen voortgezet.

Urgentie en strategie van
hOlUoseksuele lUannen
en vrouwen in de eerste
helft van de twintigste
eeuw (1)
Bert Boe/aars

Openheid rond seksualiteit was honderd
jaar geleden nergens ter wereld voorstelbaar, en al helemaal niet waar het homoseksualiteit betrof, een woord dat sinds
1869 bestaat. De Oostenrijks / Hongaarse
arts Károly Mária Benkert (1824 - 1882) die
schreef onder het pseudoniem K.M. Kertbeny, komt, voor zover bekend, de eer toe de
medisch-psychiatrische
benaming homosexual als eerste te hebben gebruikt. Een
novum waarmee volgens sommigen het
fenomeen was geconstrueerd, uitgevonden
of uitgedokterd. Anderen menen dat met de
introductie van de nieuwe uitdrukking een
sinds mensenheugenis
bestaande wezenlijke biologische variant een objectief wetenschappelijke aanduiding heeft gekregen
waardoor uiteindelijk de homo-emancipatie van de grond kon komen. In het navolgende wordt beschreven, hoe in Nederland in het Interbellum, onder aanvoering
van jonkheer mr. Jacob Anton Schorer, de
homo-emancipatiestrijd
van start ging, met
de 'homoseksualiteit'
(in die tijd ook wel
'uranisme' genoemd) en de theorie van het
derde geslacht als wapen.
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Een onzegbare zonde
Eeuwenlang kende de samenleving het begrip
sodomie als aanduiding voor wat later onder
homoseksualiteit zou worden verstaan, al vielen
onder deze aan het Oude Testament ontleende
verzamelterm meer door de samenleving afgewezen seksuele gedragingen, zoals seks met
dieren en anaal verkeer tussen man en vrouw.
Deze als verdorven beschouwde handelingen
golden als halsmisdrijf. Men veronderstelde
dat in principe iedereen door verleiding, of'besmetting', tot deze zondig geachte daden kon
vervallen. (2)
Door de introductie van het woord homoseksueel ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw geleidelijk aan oog voor de mens
achter dit gedrag. De homo werd een persoon,
in de ogen van veel medici weliswaar 'ziek',
maar allengs iemand met een eigen seksuele
zijnswijze die als natuurlijke aanleg gewoon
moest worden aanvaard. Een aangeboren of
verworven conditie, door het lot aan een minderheid van mannen en vrouwen toebedeeld.
Geen vrije keuze. Wie deze seksuele 'zwakte'
niet al in zich had, zou dus zeker niet tot eigen genoegen overeenkomstig gedrag prefereren. Het wetenschappelijk benoemen van de
gelijkgeslachtelijke geaardheid door middel
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van een neutraal begrip kan achteraf gezien
worden als de eerste noodzakelijke stap op weg
naar langzaam verworven erkenning. Stap voor
stap heeft het begrip ingang gevonden. Eerst in
medische en juridische kring, vervolgens in de
politiek en de media, en uiteindelijk ook in de
algemene omgangstaal.
In Nederland dook de vertaling homosexueel
pas op in 1872. (3) Daarvoor sprak de wetgeving
over het crimen nefandum: de misdaad die zo erg
was dat er niet over gesproken mocht worden.
Met name seksuele handelingen tussen mannen moesten het ontgelden. De paradox rond
spreken en schrijven over de liefde voor het eigen geslacht is dat juist door het verbreken van
het stilzwijgen rondom homoseksualiteit sedert
de uitvinding van aanduidingen voor die liefde
enerzijds de weerstand ertegen zou toenemen,
zowel vanuit kerkelijke als behoudend politieke
kringen, maar er anderzijds een homoseksueel
weerwoord kon ontstaan. Zo kon het gebeuren dat ondanks wetenschappelijke publicaties die een nuchtere kijk op homoseksualiteit
gaven, minister van justitie mr. Robert Regout
(1863 - 1913) in 1911 de wetgeving aanzienlijk wist aan te scherpen. Was anale seks tussen
mannen sinds Napoleon (1810) niet meer verboden, de Tweede Kamer nam het voorstel van
de katholieke politicus over om seksuele omgang tussen meer- en minderjarigen van gelijk
geslacht te bestraffen met maximaal vier jaar
gevangenis. Alle niet op voortplanting gerichte
seks was de diep gelovige bewindsman sowieso
een gruwel, maar voor verleiding van geslachtsrijpe jongens door volwassen mannen leek hij
het meest bevreesd.
Maar daar kwam door het benoemen van de
verzwegen zonde ook een tegenbeweging tegenover te staan. Vooral het door de Zeeuwse
advocaat en openlijk homoseksuele jonkheer
Jacob Anton Schorer (1866 - 1957) opgerichte
Nederlandsch
Wetenschappelijk
Humanitair
Komitee (NWHK) heeft van meet af aan scherp
stelling genomen tegen deze (leeftijds-) discriminerende zedelijkheidswet. De leeftijdsgrens
voor heteroseksuele contacten bleef immers op
zestien jaar, voor homo's kwam die op 21 jaar te
liggen. Over Schorers levensgeschiedenis publiceerde rechtshistoricus dr. Theo van der Meer
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onlangs het boeiende en gedegen Jonkheer
mr. Jacob Anton Schorer (1866 - 1957) Een biografie van homoseksualiteit.
(4) De historicus
Warmerdam heeft erop gewezen dat Schorer
ervan overtuigd was dat homoseksualiteit natuurlijk is. (5) In die tijd was dat zeer gedurfd.
Pas met de afschaffing van dit artikel 248 bis uit
het Wetboek van Strafrecht in 1971 zou homoseksualiteit langzaam uit de taboesfeer raken.
(6) In ruim een halve eeuw dat de bepaling geldig was, heeft ze enorme schade veroorzaakt:
schandalen, zelfdodingen, ontslagen en aangetaste reputaties. (7) De politie administreerde
homoseksuelen in twee kaartsystemen: de 'misdadigers' die 248 bis hadden overtreden, en zij
die het artikel mogelijk zouden overtreden. (8)

De paradox van de censuur
Homoseksualiteit was rond 1900 in Europa
geen bekend fenomeen. Het woord zelf bestond
amper. Geruchtmakende processen, waaronder dat omtrent de Ierse dandy en schrijver
Oscar Wilde (1854 - 1900) in 1895, hebben
waarschijnlijk onbedoeld voor een doorbraak
gezorgd. Met veel bravoure verdedigde Wilde
zijn 'liefde waarvan de naam niet genoemd
mag worden', zoals zijn vriend Bosie het verwoordde, voor de rechtbank in Londen. (9) Een
ongehoord publiek schandaal was het gevolg.
De snel opkomende krantenwereld publiceerde
er uitvoerig, maar bedekt en raadselachtig over,
maar toch zodanig dat alle lezers aan het denken gezet werden. Dat is de dubbelzinnigheid
van censuur: wat niet genoemd mag worden,
wordt op een of andere manier toch genoemd.
Dat kan niet anders en het heeft de maatschappelijke discussie over homoseksualiteit
een
enorme impuls gegeven. Homoseksuelen zelf
ervoeren voor het eerst herkenning. (10) Hun
proces van bewustwording kon daarmee beginnen. Wilde fungeerde vervolgens onbedoeld
ook als het eerste homoseksuele rolmodel, eindelijk iemand die publiekelijk als homoseksueel
zichtbaar én niet bang was. Ook de hetze tegen
de Duitse staalmagnaat Friedrich Krupp, die in
1902 wegens homoseksualiteit publiekelijk aan
de schandpaal werd genageld waarop hij, 48
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jaar oud, zelfmoord pleegde, en het zogenaamde Eulenburg-schandaal aan het Duitse hof in
1907 en 1908 droegen bij aan het algemeen bekend raken van de homoseksualiteit, eveneens
door de paradox van de censuur. (l1)

Magnus Hirschfeld
Duitsland gold rond 1900 als baanbrekend op
het gebied van sociale veranderingen. Daar
ontrolde zich de eerste feministische golf, nudisme raakte in zwang, jongeren zochten nieuwe vrijheden en homoseksuelen begonnen hun
strijd voor maatschappelijke aanvaarding door
zichzelf te organiseren. (12)
De seksuoloog dr. Magnus Hirschfeld (l868 1935) was een van de belangrijkste voorvechters bij onze oosterburen. In 1897 had deze
arts - tevens socialist en van joodse komaf - in
Berlijn de eerste emancipatiebeweging
voor
homo rechten ter wereld opgericht, het overwegend uit academisch gevormden samengestelde
Wissenschaftlich-humanitäre
Komitee (WhK).
Een van zijn eerste acties was een petitie tegen
het wettelijk verbod op seksuele handelingen
tussen mannen. Internationale grootheden als
Thomas Mann, Albert Einstein, Emile Zo la en
Leo Tolstoj steunden het verzoekschrift. (13)
Hirschfeld verbreidde de opvatting dat zowel
mannelijk als vrouwelijk rolgedrag uiteindelijk
bij vrijwel alle mensen voorkomt. Zijn revolutionaire theorie voorzag in een nieuw begrip:
het derde geslacht, als aanduiding voor homoseksuelen - destijds ook uraniërs genoemd - die
op het man-vrouw continuüm ongeveer in het
midden zaten. (14)
Het is de Duitse jurist Karl Heinrich Ulrichs
(l825 - 1895) geweest die in de jaren 1860 - het
begrip seksualiteit was nog maar net ontwikkeld
- als eerste deze theorie lanceerde, het bestaan
van een 'derde sekse' als een volkomen natuurlijk en daarmee legitiem gegeven zag, en in het
verlengde daarvan later zelfs een lans brak voor
de mogelijkheid van een huwelijk tussen geslachtsgenoten. (15)
Ulrichs bedacht de term 'uraniër'. Hij ontleende
die aan de Griekse mythologie waarin Venus
Urania gold als beschermgodin van de knapen-
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liefde. Afgeleide woorden zijn urning, uranist,
urningin, urn inde en uranisme. (16) Hirschfeld
heeft de door Ulrichs uitgezette denklijn opgepakt en verder ontwikkeld.
In Duitsland ontstond wel een tegenbeweging
van voornamelijk homoseksuele mannen die
juist hun mannelijkheid benadrukten en niets
wilden weten van de aan hen door Hirschfeld
toebedachte vrouwelijke eigenschappen. Hen
ging het meer om geslachtsrol dan om geslachtelijke kenmerken. Het idee van een psychiatrische ziekte wierpen zij eveneens verre
van zich. Ze zagen zichzelf allerminst als stiefkinderen van de natuur, 'een zielig derde geslacht'. Vriendschap tussen mannen werd juist
verheerlijkt en in lijn gezien met heroïsche
voorbeelden uit de geschiedenis: Achilles en
Patroclus uit de Ilias van Homerus, en David
en Jonathan uit het bijbelverhaal. Van der Meer
heeft erop gewezen dat welke opvatting van
homoseksualiteit men indertijd ook aanhing,
het tegenwoordig zo benadrukte seksuele verlangen, dat wat hetero- en homoseksualiteit in
essentie onderscheidt, in publicaties altijd op
de achtergrond bleef. Essentieel voor de uraniers van toen leek vooral hun bijzondere gevoeligheid te zijn, in combinatie met herkenbare
afwijkingen van het lichaam. Zo zagen zij dat
dus zelf. Hirschfeld benadrukte de biologische
determinatie van deze gesteldheid; zijn bewonderaar Schorer bracht spoedig op basis daarvan het mensenrechtenaspect naar voren, wat
natuurlijk in het hedendaagse humanistische
kader een fundamentele dimensie is.
De term 'derde geslacht' paste in de rij van
minder negatief geladen aanduidingen voor
homoseksualiteit die rond de wisseling van negentiende naar twintigste eeuw opgeld deed.
In plaats van het reeds bij voorbaat ethisch geladen 'sodomie' traden nieuwe begrippen als
uranisme, konträre Sexualempfindung,
mannmännliche Liebe en sappfisch nu meer op de
voorgrond. Verwijzingen naar Urania, Lesbos,
Sappho en later Orpheus pasten in een traditie
waarin de klassieke oudheid als vrijwel enige
bron kon worden aangeboord voor positief geladen aanduidingen voor homoseksualiteit. (17)
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In de wetenschap werd in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog onderscheid gemaakt
tussen'aangeboren'en'verworven'homoseksualiteit. 'Ware' homoseksualiteit was aangeboren:
een op zichzelf onschuldige en onschadelijke
biologische variant. Deze opvatting sloot aan
op het wetenschappelijk debat over het ont-

staan van gelijkgeslachtelijk gedrag dat al sedert
de tweede helft van de negentiende eeuw biologen, medici en psychiaters had beziggehouden.
De ontdekking van alle mogelijke diversiteiten
op het gebied van liefde en seksualiteit bij andere volken en culturen, waar de westerse wereld
kennis van kreeg, intrigeerde veel geleerden. (21)
Maar ook de homo-emancipatiebeweging
zou
lange tijd in de greep blijven van twee uiteenlopende visies die het debat hoofdzakelijk bepaalde'n.
Met name psychiaters als Richard Freiherr von
Krafft-Ebing (22) (1840 - 1902), Sigmund Freud
(1856 - 1939) en Henry Havelock Ellis (1859
- 1939) zagen sociale en / of psychologische
factoren als oorzaak van de 'ziekelijke', ook wel
pervers genoemde voorkeur voor het eigen
geslacht. Het was het laagste waartoe mensen
konden geraken, als zij alle controle over hun
lichaam waren kwijtgeraakt. Bovendien meenden de zielendokters dat homoseksualiteit vaak
aan uiterlijke kenmerken te zien was: de mannen maakten veelal een verwijfde indruk, met
brede heupen en hoge gilstemmetjes; lesbische
vrouwen daarentegen waren te herkennen aan
juist een smalle taille, brede schouders en een
zware stem. (23) Psychotherapie, maar volgens
andere collega's ook castratie, zou de soms 'aangeboren', maar ook wel door verleiding 'aangeleerde' en aldus 'verworven', 'narcistische' en
'asociale' ontwikkelingsstoornis
kunnen verhelpen. Seksualiteit was immers bedoeld voor de
voortplanting - zo zag het medisch establishment dat in die tijd. Daar paste het huwelijk bij
waarin man en vrouw ieder een duidelijk andere rol behoorden te vervullen.
Artsen en biologen als Ulrichs en Hirschfeld en
de Nederlanders Aletrino en Von Römer daarentegen beschouwden homoseksualiteit - die
overigens vooral bij mannen werd bestudeerd uitsluitend als wezenlijk 'aangeboren' kenmerk
van een persoon en het gevolg van toevallige
oorzaken. (24) Een erotische speling van de natuur die overigens niet alleen op feitelijk homoseksueel gedrag betrekking had, maar ook - en
dat was nieuw - op gerichtheid: seksuele voorkeur. (25) Ulrichs had in dit verband de term
'het derde geslacht' bedacht, door Hirschfeld
verder uitgewerkt in 'seksuele tussenvormen'

14

Deel I. Nederland vroeger en nu

In opspraak
Hierboven zijn Engelse en Duitse zedenschandalen genoemd, maar ook in Nederland hebben zich schandalen voorgedaan waarbij homoseksualiteit in het spel was. Artikel 248 bis
in het Wetboek van Strafrecht (18) stond onder
andere centraal in 1936 bij het 'groote Haagsche
zedenschandaal'. De hoogste ambtenaar van
financiën, de joodse thesaurier-generaal
mr.
Leopold A. Ries, was gearresteerd op grond van
artikel 248 bis. Topambtenaar van justitie Fruin
onderging hetzelfde lot. Hoewel de beschuldigingen vals bleken te zijn, verloren beide ambtenaren hun baan, en wel omdat gebleken was
dat ze homoseksueel waren: opnieuw een verwoestende uitwerking van het chantage uitlokkende wetsartikel. (19)
Schorer merkte in zijn Jaarverslag over 1936
van het NWHK dan ook op: 'Zoo doet dat
omineuse art. 248 bis Wetb. v. Strafrecht, zelfs
daar waar het niet werd overtreden, zijn verderfelijke invloed gelden.' Het mag overigens
een klein wonder heten dat Schorer zelf buiten
schot is gebleven, toen hij in 1923 een zestienjarige Duitse jongen tot aan diens huwelijk, vele
jaren later, als pleegzoon in huis nam: Helmuth
lmhoff. De twee deelden de enige slaapkamer
in het Haagse appartement van Schorer. Of zij
een erotische betrekking hebben onderhouden, is volgens Schorers biograaf Theo van der
Meer onwaarschijnlijk. Qua leeftijd had het in
de opvatting van Schorer wel gekund, want hij
legde de grens voor het aangaan van seksuele
contacten bij zestien jaar, omdat hij veronderstelde dat jongeren dan seksueel voldoende tot
rijpheid waren gekomen om verantwoord op
zinnelijke ontdekkingsreis te gaan. (20)

Debat in de wetenschap

die op basis van criteria als geslachtsorganen,
andere fysieke kenmerken, seksuele gerichtheid
en zedelijk karakter oneindig konden variëren. Omdat het de betrokkenen als een lot trof,
mocht homoseksualiteit in deze opvatting niet
langer als criminele activiteit worden opgevat.
Niettemin is Hirschfeld homo's aanvankelijk
vooral als ongelukkige slachtoffers van een gril
van de natuur blijven zien en steunde hij de arts
Eugen Steinach, die probeerde uraniërs door
middel van transplantaties van geslachtsklieren
van hun neigingen te genezen. (26) Maar later
kwam Hirschfeld hiervan toch terug en bepleitte hartstochtelijk begrip en aanvaarding.

Schorer: de eerste Nederlandse homobeweging

de zelfbeschikking van anderen aan te tasten.
In 1903 hebben de twee elkaar leren kennen.
Na een affaire met een veertienjarige jongen
- waarbij overigens geen strafbare feiten zijn
vastgesteld - heeft de toen 37-jarige Schorer
zijn baan als plaatsvervangend kantonrechter,
advocaat en procureur in Middelburg opgezegd, en is hij naar Berlijn uitgeweken om bij
zijn mentor Hirschfeld seksuologie te studeren
en toe te treden tot het bestuur van diens WhK.
In zijn onderhoud trachtte hij te voorzien door
vertegenwoordiger te worden van een verzekeringsmaatschappij. (28)
Een jaar later deed Schorer voor het eerst van
zich spreken door in het gerenommeerde
Nederlandse juristenblad Themis verslag uit
te brengen van zijn bevindingen in Duitsland
en uit te varen tegen de onwetendheid in
Nederland. Na de dood van zijn vader keerde
Schorer in 1910 terug naar Nederland en ging
hij in Den Haag wonen, verder levend van zijn
aanzienlijk erfdeel. (29) Daar, op de tweede etage
van de Laan van Meerdervoort 491 (later omgenummerd tot 539), schreef de jurist terstond
een fel betoog tegen de schijnheiligheid en intolerantie van de kerken waardoor aanscherping
van de zedenwetgeving dreigde. (30)
De redenatie van Schorer was dat in een rechtsstaat geen onderscheid gemaakt behoorde te
worden tussen homo- en heteroseksualiteit,
'daar beide toch de natuurlijke uitvloeisels zijn
van geheel dezelfde gevoelens'. Zijn begin 1911
gepubliceerde brochure Tweeërlei Maat mocht
echter niet baten. Als reactie op de aanvaarding van artikel 248 bis door het parlement,
op 11 maart 1911 (met 50 tegen 34 stemmen),
richtte Schorer met enkele geestverwanten nog
in hetzelfde jaar de Nederlandse afdeling van
het WhK op. Als devies nam hij de leus van het
Duitse Komitee over: per scientiam ad justitiam
- door kennis tot gerechtigheid. (31) Later merkte de jurist over zijn bevlogen initiatief op: 'Ik
voelde het als een plicht, waaraan ik mij niet
mocht, niet kon en niet hoefde te onttrekken.'

Zoals Van der Meer stelt en in zijn boek
overtuigend aantoont: Schorer is de eerste
Nederlandse homobeweging.
De pleidooien
van Schorer en zijn NWHK werden vaak afgewezen, omdat deze de mannenliefde als 'superieur' zouden verheerlijken en daarmee de acceptatie juist zouden schaden. (27) Deze stellingname liep parallel aan het officiële standpunt
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(SOAP), voorloper van de PvdA. De socialisten
waren vooral bang dat de jeugd onheus verleid
zou kunnen worden door de propaganda van
het NWHK dat immers was opgericht als reactie op strafrechtsartikel 248 bis. Schorer en de
zijnen vonden dat jonge homo's vanaf zestien
jaar evenveel recht op seksueel contact hadden
als hun heteroseksuele leeftijdgenoten.
Het tekende de ambivalentie en burgerlijkheid van Nederlandse progressieven ten opzichte van het NWHK. Deze eerste vorm van
homo-organisatie in Nederland was door de
deftige Schorer aanvankelijk opgericht als
Nederlandsche Afdeeling van het Wissenschaftlich
Humanitäres Komitee, gelieerd dus aan de in
1897 in Duitsland opgerichte moederbeweging van Magnus Hirschfeld. Maar anders dan
de arts Hirschfeld die homoseksualiteit vooral
als biologisch fenomeen nader wilde bestuderen,
was het de jurist Schorer te doen om het mensenrechtenaspect: te mogen zijn wie je bent, zonder

Doelstellingen waren: 'Bestrijding der vooroordelen in de openbare meening aangaande geslachtelijke afwijkingen', bevordering van 'een
juister inzicht in de homosexualiteit (...) ten-
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(32)

einde een rechtvaardige en humane beoordeling en behandeling der uraniërs te verkrijgen'
en 'opheffen der strafrechtelijke ongelijkheid
van homosexueelen en heterosexueelen en van
strafrechtelijke inmenging, indien er sprake is
van handelingen tusschen geslachtsrijpen en
met wederzijdsch goedvinden'. (33)
Als strategie werd het uitbrengen van 'wetenscha ppelijke' publicaties gekozen, en dievolgden,
met als eerste het in 1912 uitgegeven boekje Wat
iedereen behoort te weten omtrent Uranisme dat
een oplage haalde van 15.000 exemplaren. Vlak
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in 1914 maakte het NWHK verder enkele lezingen van Hirschfeld in Amsterdam en Den Haag
financieel mogelijk. In 1916 publiceerde het een
brochure gericht op homoseksuelen zelf: Open
brief aan hen die anders zijn dan anderen, door
één hunner. Dit geschrift was afkomstig van J.H.
(Henri) François (1884 - 1948), die onder het
pseudoniem Charley van Heezen nog een paar
'homoromans' zou publiceren: Anders (1918)
en Het Masker (1922).
Toen het tweede boek verscheen had Schorer
zijn organisatie inmiddels omgedoopt tot
Nederlandsch
Wetenschappelijk
Humanitair
Komitee (NWHK). De sfeer in Nederland na de
Eerste Wereldoorlog was zo anti-Duits geworden dat dit hem verstandiger leek. (34)Niettemin
was de initiator van de Hollandse homobeweging optimistisch gestemd: 'De vooruitzichten
zijn dus gunstig, maar er zal natuurlijk nog heel
wat strijd noodig zijn voordat wij zijn, waar we
willen en moeten komen.' (35)
Op het hoogtepunt van zijn bestaan kende het
NWHK driehonderd
contribuanten,
zowel
mannen als vrouwen. (36)Medewerkers in het
Komitee waren de eerder genoemde François
die onder pseudoniem voor de jaarverslagen
tekende, de artsen Arnold Aletrino en Lucien
von Römer, M.J.J. Exier en journalist AlbertJan Luikinga (ps. Commutator). (37)
Eenmaal is geprobeerd een regionale afdeling
te stichten. De 28-jarige drukker Wim Roos
richtte in 1919 het district Rotterdam op, een
vervolg op zijn een jaar eerder geëntameerde
Conversatie-club H.S. (38)Door tegenwerking
van de politie zag het NWHK er echter al snel
van af plaatselijke afdelingen na te streven. (39)
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Roos had bovendien vergeefs geprobeerd een
artikel in het progressieve weekblad De Nieuwe
Amsterdammer gepubliceerd te krijgen waarin
hij verontwaardigd het recente beleid van enkele Haagse cafés aan de kaak stelde om na observatie getraceerde homoseksuele klanten niets
meer te serveren: 'Met welk recht (...) verlangt
men van de homosexueelen, dat zij hun gevoelens geheel verbergen, terwijl men aan de heterosexueele bezoekers (...) toestaat, op overduidelijke wijze van hun heterosexueeIe gevoelens
te doen blijken?' Volgens Van der Meer heeft
Roos, overleden in 1956, hiermee onbewust
voor het eerst in Nederland een anti-discriminatiebeginsel geformuleerd. (40)

Urgentie
Hoewel de wetgeving van de Nederlandse overheid ten opzichte van homoseksualiteit na 1911
negatief was geworden, stak ons land nog gunstig afbij buurlanden als Duitsland en Engeland
waar homoseksualiteit ook tussen volwassen
mannen niet mocht. Een dergelijk verbod is in
Nederland tot 1940 uitgebleven. (41)Evenals in
België waar homoseksualiteit - uitgezonderd
in de oorlogsjaren - tot 1965 wettelijk zelfs was
toegestaan vanaf veertien jaar. (42)
Het Nederlandse strafrecht is sedert de invoering van de Franse Code Penale in 1811 sterk op
dit Napoleontische systeem gebaseerd gebleven. Scheiding van kerk en staat, een uitvloeisel
van de Franse revolutie, vormde het uitgangspunt. Het seksuele leven behoorde in beginsel tot de private sfeer. Alleen strafbaar waren
openbare schennis van de eerbaarheid (zoals
exhibitionisme en ontucht in het openbaar),
misbruik van gezagsverhoudingen, geweldpleging en seksuele handelingen met jeugdigen
(personen beneden de zestien jaar, maar na
opkomst van de confessionele partijen sedert
1911 21 jaar, indien het personen van gelijk geslacht betrof). (43)Tochkonden homoseksuelen
over het algemeen op weinig sympathie rekenen. Vooroordelen tierden welig en de politie
stond voortdurend klaar om waar mogelijk
deze 'asocialen' en seksueel 'onproductieven'
in de kladden te grijpen. Bovendien werden
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De katholieke Actie voor God bestreed vanaf
1937 fanatiek het NWHK van Schorer. Diens
Jaarverslag over 1935 - na een stilte van twaalf
jaar durfde hij vanaf 1933 zijn boekjes weer uit
te geven en zoals eerder op grote schaal te verspreiden, nu ook onder studenten - wekte in
Leiden de toorn van de RK Studentenvereniging
St. Augustinus. De 'brief van de mietjesclub' (44)
werd getypeerd als 'verderfelijke propaganda!'
(45) Tevens was dit de titel van een brochure
in
het kader van de actie, geschreven door de ethicus pater L. Bender. Hij vergeleek homo's met
dieven die men evenmin accepteerde. De homoseksuele daad was een zedelijk kwaad, een
zonde. Wel maakte de geestelijke een nog jaren
volgehouden onderscheid tussen neiging (niet
te veroordelen) en daad (wel onjuist). Immers
de neiging was aangeboren, meende ook hij.
Daaraan kon men dus niets doen. Maar de
dáád was een keuze. Met hun vrije wil konden
mensen het gedrag beheersen, aldus Bender die
verder aanvoerde: 'De mens heeft wel recht op
liefde, dat is op ene goede, geordende liefde ...
welke zich tusschen man en vrouw, die door het
huwelijk met elkaar verbonden zijn en aldus
het liefdeleven richten tot het eigen doel van
het sexueele leven, namelijk de voortbrenging
en opvoeding van kinderen. Zulk een liefde is
overeenkomstig de menschelijke waardigheid.
(...) Maar met zulk een menschwaardige liefde
heeft de homosexueeIe liefde niets te maken.
Dat is ongeregelde passie en onbeheerschte
hartstocht, in strijd met de wetten van God en
de natuur en dus in strijd met de menschelijke
waardigheid.' (46)
Schorer, die zichzelf overigens een 'geloovig
Christen' noemde (47), reageerde fel in zijn volgende Jaarverslag, over 1937. Hij noemde het
geschrift een teruggang naar de Middeleeuwen

en wees het af dat de orthodox gelovigen hun
leerstellingen aan iedereen wilden opleggen.
Het protestantse tijdschrift De Getuige mocht
eveneens graag de pleidooien van Schorer c.s.
ondergraven. Redacteur Van Munster stelde in
mei 1938 weliswaar 'dat de abnormalen medelijden verdienen', maar dat het onbegrijpelijk
was dat het NWHK homoseksualiteit niet afkeurde noch er compassie mee betoonde: 'Maar
het constateert het bestaan der zulke en eischt
dat men de meest weerzinwekkende omgang
van menschen, behoorende tot hetzelfde geslacht niet zal veroordelen. (...) Daarom is het
noodig dat met groote ernst tegen het verderfelijke streven van het komitee, waardoor de zonde van Sodom in sterke mate wordt bevorderd,
stelling wordt genomen.'
De anti-revolutionaire verkiezingskrant Nederland Waakzaam deed er in juli nog een schepje
bovenop, sprak van 'afgrijselijke propaganda'
en riep op het NWHK justitieel aan te pakken.
In zijn daaropvolgende Jaarverslag reageerde
Schorer door nadrukkelijk te verwijzen naar
de verheven liefde tussen de bijbelse figuren
David en Jonathan, beiden van het mannelijk
geslacht.
De roomse strijdlust bereikte in 1939 een
hoogtepunt
tijdens het Roomsch-Katholiek
Artsencongres, geheel gewijd aan mannelijke homoseksualiteit. Ook de hier aanwezigen wilden
een krachtig verweer tegen de in hun ogen verderfelijke propaganda van het NWHK: 'verdierlijkende homoseksuele ontucht', een bedreiging
voor de jeugd. De geneesheer-directeur van de
Sint Willibrordusstichting te Heiloo - een psychiatrische inrichting waar later veel castraties
zijn uitgevoerd - ageerde fel tegen Schorer 'die
de wind blaast in de zeilen der helaas toch reeds
groeiende zedelijke verwording'. (48)
Verschillende sprekers benadrukten het aloude
adagium dat het geslachtsleven uitsluitend de
voortplanting diende. Alles wat daarvan afweek, was bovendien een perversie in strijd met
gods natuurlijke orde. 'De moraal eischt van de
homosexueelen zich te onthouden en we hebben gezien, dat de meesten dit kunnen. De eisch
is hard. Maar de zeedenleer brengt voor sommigen nog wel hardere consequenties met zich
mee (...)' (49) Als behandeling zochten de aange-
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homoseksualiteit en pedofilie geregeld met elkaar verward. De homoseksuele subcultuur in
het begin van de twintigste eeuw beperkte zich
tot vriendenkringen (waar men op introductie
lid van kon worden) en enkele cafés in de vier
grote steden.

Weerstand

sloten artsen het in langdurige psychotherapie
en castratie, teneinde 'het sexueele, gelijk een
tumor te verwijderen'. (50)
In 1938 heeft de staat castratie inderdaad gelegaliseerd, overigens niet alleen vanwege homoseksualiteit. Ook exhibitionisme, verkrachting
en aanranding van meisjes onder de zestien
vormden aanleiding voor het uitschakelen van
de zaadballen. Het was voor homo's het begin van een ongekende zwarte bladzijde in de
Nederlandse medische geschiedenis die nog
dertig jaar zou duren en vooral na de Tweede
Wereldoorlog een dieptepunt bereikte in de jaren 1950 en 1960. (51)
In 'linkse' kring is overigens over het algemeen
niet minder bekrompen over homoseksualiteit
gedacht dan in de christelijke gelederen. Zo
typeerde het socialistische dagblad De Nieuwe
Tijd homoseksuelen als 'een ziek deel van de
menschheid', vlak nadat vrijdenker Jacob Israël
de Haan (1881 - 1924) zijn homo-erotische
roman Pijpelijntjes in 1904 had gepubliceerd.
Hij werd er om ontslagen bij de SOAP-krant
Het Volk, dat op dezelfde anti-homolijn als De
Nieuwe Tijd zat. (52)

Ten slotte

oorlog een grote verzetsgroep heeft geleid waar
meer homoseksuelen aan hebben deelgenomen. (55)
Daarmee kwam er een voorlopig roemloos
einde aan het eerste tijdperk van homo-activisme in Nederland. Naar schatting duizenden
brochures, jaarverslagen en andere vormen van
pleidooien voor gelijkberechtiging van 'uraniers' zijn door Schorer aan de vaderlandse pers,
politici, juristen, medici, docenten en studenten gestuurd waarmee het thema in elk geval
bij de elite niet langer verzwegen bleef. Volgens
zijn biograaf Theo van der Meer heeft Schorer
velen een levensreddend houvast geboden.
Schorer heeft zijn gedurfde missie met volhardende doortastendheid, steeds onder zijn werkelijke naam en voornamelijk voor eigen rekening, volbracht; steun van gevoelsgenoten is tot
zijn grote teleurstelling vrijwel uitgebleven. (56)
De nadruk die hij steevast legde op een kuis leven en afkeer van ontucht, moet begrepen worden als de wellicht enig haalbare strategische
keuze in een samenleving die een sterke afkeer
had van homoseksualiteit. Zijn uit zo'n tweeduizend boeken bestaande unieke bibliotheek
is al in 1940 in beslag genomen en vermoedelijk
naar Duitsland afgevoerd. (57) Die verzameling
is nooit meer terug gekomen. Schorer zelf werd
in 1943 uit Den Haag geëvacueerd en vanwege
zijn hoge leeftijd van 74 jaren verder met rust
gelaten. (58) Hij week met zijn ongehuwde zus
Adolphine uit naar Harderwijk en zou daar tot
zijn stille dood in 1957 blijven. Door Van der
Meer is hij gelukkig, eindelijk, beschreven als
held in een tijd van Urgentie.

Aanvankelijk hebben velen in Nederland de
dreiging die van het nationaal-socialisme uitging, onderschat. Zo ook Schorer. Toen hij
hoorde dat in Berlijn de homokroegen werden gesloten, Hirschfeld naar het buitenland
was vertrokken, dat diens instituut in 1933 was
leeggehaald, de boeken verbrand en beslag gelegd was op de voorraad van de uitgeverij van
AdolfBrand, reageerde hij geschokt. Maar toch:
'Hier zou zoiets nooit denkbaar zijn, ook al
omdat het antisemitisme hierbij geen rol zou
spelen: (53)
Desalniettemin waren er velen die de situatie
uiteindelijk niet vertrouwden en zo nam ook
Schorer het zekere voor het onzekere. En wel
door zijn NWHK op te heffen en de archieven,
inclusief het omvangrijke adressenbestand, uit
voorzorg te verbranden. (54) Hij is daarbij geholpen door twee vrienden, de al genoemde Henri
François en Han Stijkel (1911 - 1943) die in de

Drs. Bert Boelaars is socioloog en journalist. Hij
publiceerde onlangs een deelbiografie over oudCOC-voorzitter en vormgever Benno Premsela
(J 920-1997). In deze biografie ligt het accent op
de rol die de Tweede Wereldoorlog en het onderduiken van Premsela gespeeld hebben bij zijn
naoorlogse activiteiten, in het bijzonder in de
homobeweging. Boelaars schreef eerder een inleiding tot het humanisme, De Kostbare Mens
(Arbeiderspers, 1997), en een deelbiografie over
Gerard Reve, Koninklijke Jaren - de Weerter periode van Gerard Reve (LJ Veen, 2002). Voor de
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NPS was hij redacteur van het radioprogramma
'Het Roze Rijk' en eindredacteur van het vervolg
daarop op internet: RozeRijk.nl

Noten
(1) Dit artikel is mede gebaseerd op studies
die ten grondslag lagen aan de onlangs
onder auspiciën van het Humanistisch
Archief tot stand gekomen biografie
'Benno Premsela (1920-1997), voorvechter van homo-emancipatie',
een uitgave
van Thoth, Bussum.
(2) Zie verder: Theo van der Meer, Sodoms
zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd,
Nijmegen, 1995.
(3) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer (1866-1957) Een biografie
van homoseksualiteit, Amsterdam, 2007, p.
20.

(4) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer (1866-1957) Een biografie
van homoseksualiteit.
(5) Hans Warmerdam, 'Geen volksbeweging
voor homoseksuelen', Update, mei 2007, p.
10.

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

Bijna vijfduizend mannen en vijftig vrouwen zijn volgens de Criminele Statistieken
in de zestigjarige periode van strafbaarstelling op grond van artikel 248bis voor
de rechter gedaagd. Bron: Judith Schuyf,
Een stilzwijgende samenzwering, Utrecht,
1994,p.117.
Pieter Koenders & Hans Warmerdam,
Cultuur en ontspanning. Het COC 19461966, Utrecht, 1987, p. 37.
Idem, p. 55.
Zie verder Florence Tamagne, 'Van sodomiet tot homoseksueel, 1870-1914', in:
Robert Aldrich (red.), Van alle tijden, in
alle culturen - Wereldgeschiedenis van de
homoseksualiteit, Amsterdam, 2006.
In Engeland bestond slechts een besloten groep decadente homo mannen die
een groene anjer als onderling herkenningsteken droeg. Robert Hichens schreef
daarover de scandaleuze roman The Green
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Carnation. Sinds 1883 was homoseksualiteit in het Verenigd Koninkrijk bij wet verboden.
(11) Zie verder Gert Hekma, Homoseksualiteit
in Nederland van 1730 tot de moderne tijd,
Amsterdam, 2004, p. 87, en Klaus Müller
& Judith Schuyf (red.), Het begint met nee
zeggen; biografieën rond verzet en homoseksualiteit 1940 - 1945, Amsterdam 2006, p.
37. Prins Philipp Fürst zu Eulenburg und
Hertefeld (1847 - 1921) raakte als adviseur
van keizer Wilhelm II omstreden. Zijn
geaardheid en die van andere notabelen
als graaf Kuno von Moltke (1847 - 1923)
kwam op sensationele wijze in de pers. Dit
leidde tot venijnige publieke aanvallen en
opzienbarende rechtszaken.
(12) Klaus Müller, Doodgeslagen, doodgezwegen, Amsterdam, 2005, p. 13.
(13) Florence Tamagne, 'Van sodomiet tot homoseksueel,1870-1914'.
(14) Manfred
Herzer,
'Was
hat
uns
Magnus Hirschfeld, die Mutter der
Schwulenbewegung, heute noch zu sagen?',
in: Capri, nummer 33, december 2002, p.
31-39.
(15) Klaus Müller, Doodgeslagen, doodgezwegen, p. 13.
(16) Gert Hekma in Homo-encyclopedie van
Nederland, Amsterdam, 2005, p. 86.
(17) Rob Tielman, Homoseksualiteit in Nederland, Amsterdam, 1982, p. 17 en p. 22.
(18) Paul Snijders, De Legenden van de Roze
Lust, het Haagse Zedenschandaal van
1920, op internet: louiscouperus.nllindex.
htm?url=/ Artikelen/Snijders.htm,
3 december 2006. Volgens Van der Meer is het
in Nederland de omvangrijkste zedenzaak
van de vorige eeuw geweest, met in totaal
34 veroordeelden; zie: Theo van der Meer,
Jonkheer mr. Jacob Anton Schorer, p. 226.
(19) Postuum is Leo Ries (1893 - 1962) enigszins
in zijn eer hersteld, toen een Amsterdams
verzorgingshuis in de jaren negentig een
vleugel van zeven appartementen bestemd
voor homoseksuele ouderen in het wooncomplex naar de gevallen topambtenaar
vernoemde. Minister van volksgezondheid Els Borst zei bij de opening namens
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het kabinet Ries te willen rehabiliteren.
(20) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 324. Het is overigens
bepaald navrant te noemen dat naar later
bleek deze pleegzoon in 1933 lid is geworden van de NSDAP en toetrad tot het
landelijk bestuur van de HitIer Jugend in
Nederland.
(21) Robert Aldrich (red.), Van alle tijden, in
alle culturen

- Wereldgeschiedenis

van de

Amsterdam, 2006.
(22) Zie verder: Harry Oosterhuis, Stepchildren
homoseksualiteit,

of nature. Krafft-Ebing, psychiatry and the
making of sexual identity, Chicago, 2000.
(23) Klaus Müller & Judith Schuyf (red.), Het
begint met nee zeggen; biografieën rond verzet en homoseksualiteit
1940-1945, p. 18.
(24) Judith Schuyf, Een stilzwijgende samenzwering, p. 44-58 en p. 377-378.

(25) Rob

Tielman,
Homoseksualiteit
In
p. 22.
Albrecht Diem, 'Homo, jood, socialist', in:
Homologie, nr. 3, 1993, p. 50.
Idem.
Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 123.
Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Nederland,

(26)
(27)
(28)
(29)

Anton Schorer.

Amsterdam, 2005, p.
269.
(40) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 207.
(41) Rob
Tielman,
Homoseksualiteit
In
Nederland, p. 77.
(42) Na de afscheiding van Nederland in 1830
bleef in België het door de Fransen ingevoerde wettenstelsel intact. Pas in 1965
werd een 248 bis-achtig artikel van kracht
dat twintig jaar stand hield.
(43) Judith Schuyf, Een stilzwijgende samenzwering, p. 102-103.
(44) Idem, p. 173.
(45) Rob
Tielman,
Homoseksualiteit
In
Nederland, p. 81-82.
(46) 1. Bender, Verderfelijke propaganda, brochure uit 1936, p. 15.
(47) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton
Schorer, p. 64. Na de oorlog
hing Schorer de beginselen aan van de
Amerikaanse Christian Science kerk.
(48) Deze en de vorige twee alinea's zijn ontleend aan Martien Sleutjes, Veranderingen
die van Nederland,

in het konfessionele denken over 'homoseksualiteit' 1935 - 1976 (hoofdvakscriptie ge-

schiedenis, VU Amsterdam, 1980).
(49) Ontleend aan het verslag van het congres
dat in 1941 verscheen. Dit citaat is afkomstig uit het Voorwoord, p. 67 (auteur:
Barnhoorn).
(50) Pieter Koenders, Tussen christelijk réveil
en seksuele revolutie, Amsterdam, 1996, p.
279-282.
(51) Pieter Koenders, Tussen christelijk réveil
en seksuele revolutie, p. 261. Pas recent is
bekend geworden, hoe weinig 'vrijwillig'
de keuze vaak was als homo's die op basis van artikel 248 bis waren aangehouden
van justitie het 'aanbod' kregen: ofwel de
gevangenis in (met alle maatschappelijke
gevolgen vandien), dan wel vrijwillig zich
de mannelijkheid laten ontnemen.

(30) Jhr. mr. J.A. Schorer, Tweeërlei Maat, Den
Haag, 1911.
(31) Pieter Koenders, 'Vervolgingsijver in een
"stamverwant" buurland', in: Klaus Müller,
Doodgeslagen, doodgezwegen, p. 169.
(32) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 195.
(33) Jaarboek NWHK, 1920, p. 1.
(34) Pieter Koenders & Hans Warmerdam,
Cultuur en ontspanning.
Het COC 19461966, p. 37-39.
(35) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 205.
(36) Judith Schuyf, Een stilzwijgende samenzwering, p. 301.
(37) Maurice van Lieshout, 'Op zoek naar de
bibliotheek van Lucien von Römer', in: De
Boekenwereld, september 1993, p. 3.
(38) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 211.
(39) Volgens Rob Tielman in Homo-encyclope-

de website van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis: iisg.nllbwsa/
bios/haan.html.
(53) Rob
Tielman,
Homoseksualiteit
In
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(52) Biografisch Woordenboek
en de Arbeidersbeweging

van het Socialisme
in Nederland, op

Nederland, p. 83, citaat ontleend aan de
correspondentie tussen Schorer en Jaap
van Leeuwen. Pas een jaar later toen de
top van de SA en onder hen de homoseksueel Ernst Röhm werd vermoord, geloofde Schorer dat de nazi's wel een serieuze
bedreiging voor Nederland begonnen te
vormen. Bron: Pieter Koenders & Hans
Warmerdam, Cultuur en ontspanning, p.
43.
(54) Pieter Koenders, 'Vervolgingsijver in een
"stamverwant" buurland', in: Klaus Müller,
Doodgeslagen, doodgezwegen, p. 172.
(55) Idem. Koenders meldt bovendien over
Stijkel dat deze na verraad in april 1941
gevangen is genomen en twee jaar later
in Berlijn werd gefusilleerd. 'Na de oorlog

werd Stijkel met groot militair ceremonieel bijgezet in een eregraf in Den Haag,
maar zijn homoseksuele gerichtheid is
altijd genegeerd, zoals dat ook bij andere
verzetsstrijders gebeurde.' Inmiddels is
in Den Haag een school voor voortgezet
onderwijs naar hem vernoemd en in de
Noordoostpolder een weg.
(56) Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob
Anton Schorer, p. 183-184.
(57) Judith
Schuyf,
Levenslang,
Tiemon
Ho/man, vervolgd homoseksueel en avonturier, Amsterdam, 2003, p. 46.
(58) Pieter Koenders, 'Vervolgingsijver in een
"stamverwant" buurland', in: Klaus Müller,
Doodgeslagen, doodgezwegen, p. 172.
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Het 'L'-woord uitspreken

(1)

Maggie Tiojakin

Lesbo's krijgen zelden meer dan een
toevallige vermelding in de patriarchale, conformistische
Indonesische maatschappij. Maggie Tiojakin ontdekte dat
sommige vrouwen geleidelijk aan uit de
kast komen en hun seksualiteit erkennen.
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Het is bijna elf uur op zaterdagavond en de
enorme, duistere arena van een discotheek
in hartje Jakarta begint vol te lopen met
naamloze gezichten. Zij druppelen binnen
vanuit de lichtere en vrolijkere buitenwereld, waar iedereen bij een plaats, een baan
en een identiteit hoort die niet altijd bij hun
wensen past. Luide muziek knalt in alle
richtingen en overstemt zo gesprekken en
menselijke contacten. 'Riva', een 34-jarige
onderneemster, zit aan een hoektafeltje.
Haar ogen speuren de menigte af naar een
bekende onder de vaste clubbezoekers. Zij
kwam op haar 2lste als lesbo uit de kast en
kreeg een verpletterende reactie van haar
familie. Omgaan met mannen is vermoeiend, zegt ze, 'vooral wanneer ze met je naar
bed willen'.
Riva is in Indonesië een uitzondering, omdat ze haar seksualiteit openlijk erkent. Er
zijn wel bekende lesbische disco's en clubs
in Jakarta en andere grote steden. En dankzij het internet kunnen lesbo's hun eigen
discrete cyber-gemeenschap ontwikkelen,
maar de traditionele kijk op seksualiteit, de
conformistische aard van de maatschappij
en de schaamte die gepaard gaat met homoseksualiteit, blijven de boventoon voeren.
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Homo's en transgender personen krijgen
aandacht, al is het als geaffecteerde mikpunten van spot, maar lesbo's vliegen nog
steeds onder de seksuele radar door. Er
zijn verschillende beroemde alleenstaande
vrouwen in de entertainmentindustrie
waarover men fluistert dat ze lesbisch zijn,
maar net als bij hun mannelijke tegenhangers wordt het gegeven dat ze ongehuwd
zijn, gemakshalve uitgelegd als een falen in
het vinden van de juiste partner. Veel lesbo's die niet geaccepteerd worden en vaak
noodgedwongen een verborgen leven leiden, hebben geen andere keus dan zich te
onderwerpen aan wat de maatschappij eist:
trouwen en kinderen krijgen.
'De sterke patriarchale cultuur waarin wij
leven, heeft vrouwen altijd in een strakke
greep gehouden,' schrijft Rr. Agustine,
het hoofd van het Ardhanary Institute,
een organisatie die strijdt voor gelijkheid voor LBT-mensen, op de website van
Ardhanary. (2) 'Een dergelijke overheersing
maakt dat vrouwen in ons land zich machteloos voelen over hun rol en positie in de
maatschappij, om maar te zwijgen over hun
seksualiteit.' Het was niet eenvoudig om
lesbische onderwerpen op de agenda voor
gelijke gender-rechten te krijgen, een agenda die is gericht op rechten op de werkplek,
in de familiekring en de maatschappij.
'Vrouwen die naar gelijke rechten van de
seksen streven, omarmen niet automatisch
ruimdenkendheid,'
zegt Riva. 'Het is geen
totaalpakket. Seksuele oriëntatie is een lastig onderwerp. Mensen willen er niet aan,
omdat ze niet begrijpen wat het inhoudt.'
De Indonesische samenleving beschouwt
homoseksualiteit
over het algemeen nog
steeds als een afwijkende keuze, een keuze
die indruist tegen maatschappelijke en religieuze normen. Voorvechters van homorechten beweren dat de traditionele kijk op
seksualiteit geen rechtvaardiging van discriminatie is.
'Seksuele oriëntatie is voor iedereen een
door god geschonken recht, op grond waarvan je je seksualiteit definieert,' schrijft
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Agustine. 'Of mensen nu hetero, biseksueel, homo of transgender zijn, ze zouden
nooit gediscrimineerd mogen worden op
grond van hun eigen keuzes.' Veel homo's
en lesbo's schrikken terug voor het woord
'keus' of 'voorkeur', alsof hun seksualiteit
iets zou zijn waarvoor ze kiezen zoals hun
favoriete kleur oflievelingsgerecht. Zij zeggen dat het is wie zij wezenlijk zijn.
'Fanny', een studente aan een vooraanstaande universiteit in Bandung, zegt dat
zij zich tot vrouwen voelde aangetrokken, toen ze net op de middelbare school
zat. Ze realiseerde zich dat haar gevoelens
'niet normaal' waren, maar ze kon ze niet
tegenhouden. 'Hoe ben ik deze persoon
geworden, die zo wanhopig naar aandacht
van meisjes verlangt?' Ze pauzeert. 'Wie
weet?' Ze geeft toe dat ze niet openlijk uitkomt voor haar seksualiteit, omdat ze bang
is voor de reactie van vrienden en familie.
'Als ik de keuze had, zou ik ervoor kiezen
om "normaal" te zijn. Ik zou dan verliefd
worden op een jongen, een plichtsgetrouwe
echtgenote voor hem zijn en zijn kinderen
opvoeden, het hele circus.' Om het weekend
rijdt Fanny naar Jakarta en bezoekt daar
een vaste club waar ze haar hetero-masker
afkan doen en een echte lesbo kan zijn.
Riva legt uit dat veel lesbo's die in de kast
zitten, bang zijn voor afwijzing en het
maatschappelijke stigma en vaak in hun eigen imaginaire cocon leven, in afwachting
van iets of iemand die hen daaruit redt.
Speelt hun hele leven zich op deze manier
af, als een vorm van verstoppertje spelen?
'Nou, er valt niet veel te onderhandelen,'
zegt Riva. 'Voorlopig zullen mensen hun
houding tegenover homoseksualiteit
niet
veranderen. En totdat dit wel gebeurt, zal
dit spel zo worden gespeeld.' Hoewel de
disco bekend staat als lesbische tent, zijn
de lesbo's er toch in de minderheid ten
opzichte van de andere gasten, homo's,
transseksuelen, vieze mannen op de versiertoer en de vrouwelijke prostituees die
zij zoeken. Waar zijn ze dan? 'Waar denkt
u?' antwoordt Riva. 'Thuis, bezig met het
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downloaden van lesbische seksvideo's.' Ze
lacht. 'Grapje! Dat zou ik doen.'
Hoe zit het met relaties? 'We zijn er, maar
we zijn er niet: zegt Fanny. 'Het is een soort
geheime maatschappij, maar je moet wel de
geheime deuren kennen om er binnen te
kunnen gaan.' Leven met geheimen kan ongetwijfeld prikkelend werken. Maar een gezonde, echte relatie hoort niet alleen achter
gesloten deuren. Het Ardhanary Institute is
precies op basis van dat principe opgericht.
Volgens Agustine maakt het niet uit, of er
sprake is van een relatie tussen een man en
een vrouw, twee mannen of twee vrouwen.
Zij en anderen zetten zich in voor de strijd
voor diegenen die zich vervolgd voelen of
het slachtoffer zijn van onrechtvaardige behandeling vanwege hun seksuele oriëntatie.
Met de vestiging van het instituut hopen zij
een 'brug te slaan tussen lesbo's en de maatschappij als geheel'.
Hoewel veel lesbo's niet uit de kast komen,
zijn er ook velen die steun putten uit hun
beslissing om dat juist wel te doen. Het is
vaak een geleidelijk, zorgvuldig proces dat
begint bij vertrouwde vrienden. 'Vina' is
midden twintig en zegt dat de kwestie van
homoseksualiteit 'niet belangrijk' is voor
veel mensen van de jongere generatie in
Indonesië. 'Ik probeer uit te vinden, hoe
ruimdenkend zij zijn, en vertel het aan degenen waarvan ik denk dat ze het oké zullen
vinden,' zegt de binnenhuisarchitecte
over
het uit de kast komen tegenover vrienden.
Ze is nog niet zover dat ze haar familie wil
inlichten. Ze weet ook niet, of dat ooit gaat
gebeuren, maar ze zou niet veranderen wie
ze is, als ze de kans zou krijgen. 'Waarom
zou ik tegen mezelf liegen. Ik hou nu eenmaal van meisjes,' zegt ze botweg.
'CeciI' woont al twee jaar alleen, nadat ze
tegenover haar man uit de kast was gekomen. Hij weigert nu met haar te spreken.
Hoewel het proces moeilijk is geweest,
gelooft ze dat ze hierdoor een wijzere, gelukkigere vrouw is geworden. 'Ik weet dat
dit gek klinkt,' zegt ze, 'maar als ik niet
getrouwd was geweest, had ik ook de strijd
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niet gekend die ik moest doormaken om te
accepteren wie ik ben; ik zou dan een gewone lesbo zijn geweest zonder inzicht in al
het akelige dat mij wordt opgelegd - sorry
- óns wordt opgelegd.' Cecil zegt dat de
kwestie waar zij en andere vrouwen tegenaan lopen, niet gaat over wie de kostwinner
is ofwie de broek aan heeft, maar over 'het
besef met wie je je leven wilt delen'.
Zal ooit in Indonesië het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht mogelijk worden?
'Eerst moeten ze weten dat we bestaan,'
antwoordt Ceci!. 'Documenten ondertekenen is simpel, maar dat op de papieren
onze namen komen te staan, is minder
makkelijk.' 'En het stomme is dat we voor
iets strijden dat ons overduidelijk rechtmatig toekomt,' zegt Riva. 'Wij doen het met
vrouwen: zijn we dan minder waard dan
andere vrouwen die met mannen slapen?'
Ze pakt haar bierflesje. 'Ik wou dat ik een
kijkje in het hoofd van mensen kon nemen
om te zien wat daar in zit. Ze blijven maar
denken dat lesbo of homo zijn iets is dat
te "genezen" valt, zoals malaria of zoiets.
Gewoon, met één injectie, rechtstreeks in
de bloedbaan.'
Het is nu kwart voor drie in de nacht. De
ruimte ruikt naar zweet, alcohol en sigaretten. Maar de vrouwen hebben nog een
paar uur om verhalen uit te wisselen. Om
samen te zijn. Als het licht wordt, in de
echte wereld, zetten diezelfde gezichten
hun maskers weer op.
Zij houden die op, totdat ze hun eigen manier vinden om te laten zien wie ze werkelijk zijn.

Maggie Tiojakin
schrijft als freelancer
voor The Jakarta Post Weekender, het
Sommerville News, de Boston Globe en
enkele andere lokale en buitenlandse bladen. In 2006 publiceerde ze bij Mathe
Publications een bundel korte verhalen, getiteld Homecoming and Other Stories. Op
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dit moment is ze haar roman My America,
My Dementia aan het afronden die in 2009
verschijnt.

Noten
(1) Dit artikel verscheen eerder, in februari 2008, in The Jakarta Post Weekender,
in het themanummer
'Just eaU Him
Madam'.

(2)

Het Ardhanary Institute is in 2005
opgericht en wordt door Hivos gesteund. De organisatie komt op voor
de rechten en belangen van LBT-mensen. Informatie, communicatie,
onderzoek en publiciteit via de media
zijn belangrijke strategiëen van het
Ardhanary Institute. Zie: http://www.
ardhanaryinstitute.com/

Training voor jonge LGBT-personen, georganiseerd door het Adhanary Institute, Depok, augustus 2007 @

Rr. Agustine.
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Doe Il\aar gewoon,
dan doe je al gek genoeg
Judith Schuyf

'Het begrip en de acceptatie die ik kon
opbrengen voor het "anders-zijn" van
hen die zich homofiel noemden, maakte (in de afgelopen vijf jaar, JS) plaats
voor de erkenning dat ook ik in staat
was homofiele gevoelens te ervaren,
meer nog, dat ik ze altijd al ervaren had,
maar had geleerd ze een andere naam
te geven, en ze vooral ook van minder
belang te achten dan gevoelens
mannen:

voor

Maria van Oosten:
Alle vrouwen zijn lesbies ...
(scriptie, Hilversum, 1978)
Dertig jaar geleden was het nog heel gebruikelijk om homoseksualiteit
'homofilie'
te noemen, een groep mensen waarvoor je
'begrip' en 'acceptatie' moest kunnen opbrengen. Maar, zoals uit bovenstaand citaat
blijkt, verandert homoseksualiteit in die periode van iets dat bij 'de ander' hoort, tot
iets dat in iedereen zelf kan zitten.
De jaren 1970 vormen misschien wel het
meest cruciale decennium in de recente geschiedenis van seksuele diversiteit in Nederland. In het begin van de jaren zeventig
(1971) wordt een strijd van zeker twee de-
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cennia bekroond door wat als de meest discriminerende bepaling in het Nederlandse
strafrecht wordt gezien, af te schaffen: artikel 248bis Wetboek van Strafrecht, dat gelijkgeslachtelijk
seksueel contact verbiedt
tussen personen boven 21 jaar en personen
tussen zestien en 21 jaar. Voortaan worden
heteroseksualiteit
en homoseksualiteit
in
de strafwet gelijk behandeld. In 1973 verkrijgt de belangenorganisatie
COC (dan
nog met puntjes tussen de letters) eindelijk
koninklijke goedkeuring, die hen jarenlang
door het kabinet onthouden werd, omdat
het COC contactadvertenties
opnam van
gehuwde personen die op zoek waren naar
contacten met seksegenoten en daarmee
aanzette tot wat als ontucht werd gezien. In
het begin van de jaren zeventig verdwijnt
dus de urgentie ten aanzien van de wettelijke achterstelling van homo's.

Deel 1. Nederland vroeger en nu

In 1980 lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht te
zijn met homoseksualiteit. Spoedig blijkt echter dat dat niet zo is, als in juni 1982 de Roze
Zaterdag-demonstratie in Amersfoort in elkaar
wordt gemept. De politie staat er bij en kijkt ernaar. Iedereen is geschokt. En: in 1982 is er voor
het eerst sprake van een nog geheimzinnige
ziekte, die vooral homo-mannen dodelijk lijkt
te treffen en daarom eerst GRID (Gay Related
Immuno Deficiency) wordt genoemd. Zo zijn
er ineens twee forse, nieuwe urgente uitdagingen.
In dit essay ga ik in op de verschillen en overeenkomsten in thema's en strategieën die door de
homo- en lesbische beweging (I) in de afgelopen
drie tot vier decennia naar voren zijn gebracht.
Aangezien ik zelf een actief meewerkend voorwerp gedurende het grootste gedeelte van deze
tijd ben geweest, lijkt de essayvorm mij daar het
meest geschikt voor. Daarin is het geschiedverhaal vooral mijn eigen narratief over het verleden. Hoe subjectief zo'n geschiedenis is, blijkt
bijvoorbeeld uit de website van de GayKrant.
Hier is een historisch overzicht te vinden van de
homo-gebeurtenissen in Nederland van de eerste 25 jaar dat de Gay Krant bestaat. Ondanks
het feit dat ikzelf als lesbische activist deze periode zeer actief heb mede vormgegeven, kom
ik niet alleen in het totale overzicht niet voor,
maar ook geen van de ontwikkelingen die ikzelf
van cruciaal belang vind, kregen een plaats van
enig belang in het verhaal.

model, later binnen de consensuspolitiek,
'polderen'. (3)

of

De homobeweging in Nederland kende tussen
1911 en 1971 een grote mate van continuïteit.
(2) In die periode waren er slechts drie voorzitters (Schorer, Engelschman en Premsela) en
hoewel het in de decennia erna met het bestuur
van het COC regelmatig nogal tobben was, is er
ook in de periode na 1971 een continue lijn te
zien in de strategie van de homobeweging. In
een eerder artikel hebben André Krouwel en ik
dat de 'polities of accomodation' genoemd: de
Nederlandse homobeweging heeft zich aangesloten bij het gangbare model van de politiek
in Nederland - eerst binnen het verzuilings-

Relatie met de maatschappij
De homobeweging van de jaren vijftig en zestig had, zij het schoorvoetend, contact met de
maatschappij gezocht. Het COC hanteerde
hiervoor het 'sleutelfigurenmodel', wat inhield
dat er voorzichtig contact werd gelegd met invloedrijke figuren binnen de (verzuilde) maatschappelijke stromingen. Als aan het einde van
de jaren zestig de 'generatie van zestig' zelf aan
de macht komt, zien we behalve meer openheid
over homoseksualiteit ook een grotere directe
invloed binnen bestaande maatschappelijke
stromingen, zoals het Humanistisch Verbond
en politieke partijen. De homobeweging raakt
meer in de politiek geïnteresseerd (4) en zal dat
de komende decennia blijven.
De eerste stappen tot opheffing van juridische
achterstelling kunnen gezien worden als het
meest concrete resultaat van de grotere toenadering vanuit het COC - op dat moment nog
vrijwel alleenheerser in homoland, gekscherend de 'homoseksuele moederkerk' genoemd
- tot de maatschappij, onder meer via het tijdschrift Dialoog.
AI weer is 1971 een belangrijk jaar. Het
COC veranderde in dat jaar haar naam van
Nederlandse Vereniging van Homofielen COC
in Nederlandse Vereniging tot Integratie van
Homoseksualiteit COc. Deze koerswijziging,
die eveneens aangaf dat de deuren naar de
maatschappij werden opengezet en de strikte
scheiding tussen hetero- en homoseksualiteit
werd doorbroken, was in gang gezet door een
bende 'jonge honden' in het COC, linkse studenten onder leiding van Joke Swiebel en Rob
Tielman onder de naam 'Nieuw Lila', wat een
speelse verwijzing vormde naar de vernieuwingsbeweging Nieuw Links in de PvdA, waarmee beiden verbonden waren. In hun brochure
Afscheid van een moederbinding bakenden zij de
weg voor de nieuwe politiek af.
In datzelfde jaar 1971 werd de mannelijke hegemonie in de homobeweging verstoord door
de oprichting van maar liefst twee lesbische
groeperingen, 'Paarse september' (alweer een
verwijzing naar de actuele politiek, zij het in
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Continuïteit en vernieuwing

dit geval met een grimmiger tint - Zwarte
September was een van de eerste terroristische
groeperingen) en 'Groep 7152', een voornamelijk op contacten gerichte groep genoemd naar
het nummer waaronder hun oproep in het blad
Vrij Nederland verscheen.

richtlijn is en is het niet onmogelijk dat de
Europese Commissie Nederland binnenkort
voor het Europese hof gaat dagen. In 1983
wordt artikel I van de grondwet gewijzigd door
toevoeging van een anti-discriminatie-paragraaf, waarin homoseksualiteit slechts impliciet
als grond wordt genoemd. In 2008 is de eis om
seksuele voorkeur expliciet toe te voegen nog
steeds urgent.

Wetgeving
Weliswaar is de directe discriminatie in de wetgeving begin jaren 1970 opgeheven, maar de
rechten van homoseksuelen als groep werden
toen nog niet wettelijk verankerd, anders dan
via internationale verdragen, zoals het BUPO
verdrag (Burgerlijke en Politieke rechten). De
volgende twintig jaar na 1970 staan in het teken
van het verkrijgen van wettelijke bescherming
tegen discriminatie. Dat die rechten geen gelopen race zijn, bewijst de lange voorgeschiedenis van het ontwerp van een Wet Gelijke
Behandeling. Wanneer in 1979 het voorontwerp wordt gepresenteerd, leidt dit onmiddellijk tot reacties waaruit blijkt dat rond dit thema homoseksuelen en christenen fel tegenover
elkaar staan. De tegenstelling tussen behoudende, overwegend godsdienstig geïnspireerde
personen, en de voorstanders van een systeem
waarin vrijheid en zelfbeschikking een belangrijke rol spelen, is een tweede continue draad
tussen 1970 en heden, al zijn ook hier de spelers
en de invalshoeken wel veranderd in de loop
van de tijd. De twee huidige wetten waarop de
bescherming van homoseksuelen in Nederland
is gebaseerd, de Grondwet en de Algemene
Wet Gelijke Behandeling (AWGB, 1994) staan
beide sinds de invoering ervan bloot aan kritiek door de homobeweging, omdat die wetten
als onvoldoende worden gezien. De AWGB kon
slechts worden ingevoerd met de voor homoseksuelen ongelukkige kunstgreep die bekend
is geworden als de 'enkele feit constructie'. Die
constructie houdt in, dat homo's en lesbo's niet
meer kunnen worden uitgesloten, bijvoorbeeld
bij sollicitaties, als zij bekend staan of zich bekend maken als 'homoseksueel'. Dat enkele feit
is onvoldoende om hen te mogen weigeren.
Maar weigeren mag wel, als ze daarnaast bijvoorbeeld ook 'promiscue' zouden zijn.
Pas nu blijkt dat de uitzonderingspositie voor
het bijzonder onderwijs tegen de Europese

De Nederlandse homobeweging volgde inhoudelijk een patroon, zoals dat bij de meeste andere
(homo )emancipatiebewegingen te zien valt. (5)
Wettelijke bescherming en het creëren van een
vrijplaats staan bij de meeste homo-emancipatiebewegingen hoog op de agenda. Daarna volgt
in het algemeen een toenemende diversificatie,
zoals we ook in Nederland zien. Binnen de homobeweging ontstonden steeds meer groepen
voor van alles en nog wat, van Homostudies en
het kwartaalblad Homologie aan de ene kant tot
de Rode Flikkers en het Warm Lesbisch Front
aan de andere. De opkomst van al deze groepen
ter linker en ter rechterzijde vormen een dilemma voor het COC: het kan niet te snel een linkse koers varen, omdat het anders de relatie met
het conservatieve deel van de achterban verliest.
Het bestuur van het COC moet steeds opnieuw
moeite doen om een scheuring in de gelederen
te vermijden, en slaagt daar met wisselend succes in. In deze dynamiek keert het COC zich
aanvankelijk tegen de stroming in homoland,
die voor een 'homo-huwelijk' pleit, omdat het
COC voor relatiepluriformiteit staat.
In het hoofdbestuur van het COC zijn de humanistische waarden sterk vertegenwoordigd.
Zelf zin en vorm geven aan het eigen bestaan
wordt de ideologische leidraad van deze periode. Daarbij is er meer aandacht voor zelfaanvaarding en zelfhulp rond het uitkomen voor
homoseksualiteit, wat als het hoogst nastrevenswaardige wordt gezien. Homoseksualiteit
als zodanig staat niet ter discussie.
Aan feministische zijde wordt naast de bevrijdingstheorie van onderdrukte groepen vooral
de theorie van de gedwongen heteroseksualiteit
verder uitgewerkt. Het (lesbies) feminisme stelt
zich zeer kritisch op tegenover de mannelijke
dominantie in de homobeweging, hoewel som-
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mige mannen zich feministisch verklaren en
meedenken over de manieren waarop er in de
beweging anders met macht en hiërarchie kan
worden omgegaan.

Tielmans proefschrift over
Homoseksualiteit in Nederland
In zijn proefschrift uit 1982 ziet Tielman de homogeschiedenis in Nederland vooral als een geschiedenis van vooruitgang. Homo-bevrijding,
integratie en identiteit zijn de leidende sub-paragrafen uit het laatste hoofdstuk. Als instrumenten in het proces van bevrijding ziet hij secularisatie en economische veranderingen: het
ontstaan van de welvaartsstaat met goede voorzieningen en het als gevolg daarvan ter discussie stellen van oude patronen ten aanzien van
voortplanting en man- / vrouwrollen, de ontwikkeling van wetenschap en techniek, verstedelijking, secularisatie en daarmee verbonden
veranderingen in de publieke moraal. (6)
Er is wel een discussie over de wijze waarop
homoseksualiteit en maatschappij zich tot elkaar dienen te verhouden. Radicale flikkers
en lesbisch-feministen
streven vooral naar
separatisme, waarbij zij zich in wezen van de
maatschappij afkeren. De integratie-strategie
streeft ernaar homoseksualiteit een zichtbare
.en herkenbare plaats onder de heteroseksuelen
te geven. Tegelijkertijd is er een grote stroming
onder homoseksuelen die als 'gewoon' wil worden aangezien. In de praktijk betekent 'gewoon'
echter vooral: zodanig aangepast aan de heteroseksuele maatschappij, dat de potentieel maatschappijkritische inhoud van homoseksualiteit
van haar angel ontdaan wordt. Identiteit is een
sleutelwoord in deze discussie. Identiteit komt
ook als nieuw begrip op in deze periode, met
daarmee verbonden begrippen als coming out
en zelfaanvaarding, en tevens discussies over de
al dan niet centrale rol die seksuele voorkeur in
de totale identiteit vervult.

over wederzijdse verwachtingen en een toegenomen bewustwording van de eigen positie
binnen de homobeweging. In 1980 wordt een
begin gemaakt met een nieuwe politieke agenda
van de homobeweging, een agenda die in wezen
tot de huidige dag doorloopt. Die agenda valt
af te lezen uit de eerste nota Homoseksualiteit
in het Overheidsbeleid (de zgn. HiHo nota) uit
1983. Nu de wettelijke achterstelling is opgeheven, dienen verschillende departementen de
integratie van homoseksualiteit in hun beleid
met kracht ter hand te nemen. Nieuw aan de
HiHo nota was vooral de departementsgewijze
opsomming van eisen en beleidsmaatregelen.
Aanvankelijk gaat het nog vooral om het wegwerken van een groot aantal achterstanden,
vooral in de wijze waarop de familiewetgeving
in Nederland is georganiseerd, en het tegengaan van acute discriminatie, bijvoorbeeld in
de overheidsdienst (leger, politie, buitenlandse
dienst). Toch klinkt al voorzichtig de eis naar
een verdergaande integratie op eigen termen
door, waarbij de grondslagen van de als heteroseksistisch benoemde maatschappij ter discussie komen. Tevergeefs, overigens.

De homobeweging in 2008

Na Amersfoort
'Amersfoort' brengt een schok teweeg in homoland. Toch zijn de uiteindelijke gevolgen positief. Er komt een dialoog met de rijksoverheid

Over naar het heden. De opmaat wordt gevormd in 2001, als in Nederland het burgerlijk
huwelijk wordt opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Deze openstelling van het huwelijk kent een pikante voorgeschiedenis, omdat
het niet het COC was dat zich hier in eerste
instantie hard voor maakte, maar een initiatief
rond de Gay Krant, een commercieel blad voor
(voornamelijk) homo-mannen. De bestuurders
van het COC, nog allen gepokt en gemazeld in
de jaren zeventig, bleven lang van mening dat
er meer naar individualisering gestreefd moest
worden en zeker niet naar de introductie van
wat als een burgerlijk en achterhaald verschijnsel gezien werd: het huwelijk. Dat sloot bovendien aan bij de ervaringen van veel vrouwen
voor wie het huwelijk synoniem was met patriarchale onderdrukking. Onder druk van de
lobbyen publieke opinie in een deel van de homoseksuele achterban maakte het COC echter
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rechtsomkeert en stelde zich ten slotte achter de
eis tot openstelling van het huwelijk voor liefhebbers van het eigen geslacht.
De openstelling van het huwelijk bleek een
onverwacht gevolg te hebben. Hoewel er nog
steeds een substantieel deel van de Nederlandse
bevolking is dat, wat onterecht 'het homo- huwelijk' wordt genoemd, in zijn geheel afwijst
(het percentage schommelt op het moment van
schrijven rond de twintig), is de overige tachtig
procent van mening dat hiermee de homoseksuele emancipatie voltooid is. De heteroseksuele meerderheid gaat opgelucht over tot de orde
van de dag.

De urgentie van de homobeweging in Nederland
anno 2008 wordt dus vooral gekenmerkt door
het ontwikkelen van een strategie om de wettelijke anti-discriminatienorm
door te voeren
in wat door politici en bestuurders 'de haarvaten van de maatschappij' wordt genoemd. De
vraag in hoeverre deze strategie succesvol kan
zijn, hangt vooral af van de mate waarin de
homobeweging erin slaagt een antwoord op de
volgende issues te vinden:

In de zomer van 2007 werd een nieuwe Beleidsvisie homo-emancipatie geschreven, een nieuwe
versie in de continue reeks nota's en reacties op
nota's die na de Hiho nota was ontstaan. Tijdens
de Ronde Tafelconferentie, die de verantwoordelijk minister Plasterk daarna in het Kurhaus
organiseerde, waren vertegenwoordigers van 52
organisaties uitgenodigd. De Beleidsvisie kan
als een goed ijkpunt gezien worden van de urgentie van de homobeweging in 2007/2008. De
titels van de achtereenvolgende hoofdstukken
laten zien welke issues men van belang vindt:
zichtbaarheid,
veiligheid, onderwijs, sport,
multiculticulturele
samenleving, arbeid en
zorg. Op het laatste moment werd er nog een
hoofdstuk over internationale samenwerking
aan toegevoegd. Ieder hoofdstuk bestaat uit
een korte state-of-the-art, met name daar waar
uit onderzoek maatschappelijke achterstanden
zijn gebleken, gevolgd door een aantal concrete
beleids- en actiepunten die de (rijks)overheid
zou moeten oppakken.
In de inleiding op het stuk is de veranderende
opvatting zichtbaar, die vooral duidelijk werd
na de publicatie van het SCP-rapport Gewoon
doen in 2006: 'Langzaam aan ontstond het besef
dat hoewel gelijke rechten grotendeels in de wet
zijn vastgelegd, dat daarmee niet is gezegd dat
de maatschappij als geheel de in de wet vastgelegde normen en waarden ook tot de hare heeft
gemaakt.'

Betekenis van de homoseksuele identiteit
De moeizame definitiekwestie rond LGBTIQ is
niet alleen een taalkundige acrobatiek-act. De
homobeweging in Nederland heeft steeds een
bewuste keuze gemaakt voor seksuele voorkeur
als centraal element in haar zijn. De consequentie daarvan is dat de facto grote groepen
mensen worden buitengesloten, heteroseksuelen allereerst. Het COC heeft niet voor niets altijd grote moeite gehad om duidelijk te maken
wat zij voor bijvoorbeeld biseksuelen en transgenders kon betekenen. AI vanaf de jaren zestig
werden bovendien pedofielen buitengesloten,
wat ook nog te maken had met de angst om
met een maatschappelijk onaanvaarde groep
geassocieerd te worden.
Een meer post-moderne benadering waarin
identiteiten niet stabiel en niet eenduidig zijn,
en waarin men zich vandaag als dierenactivist
kan manifesteren, morgen als radicale biseksueel en overmorgen als keurige wetenschapper,
is in Nederland, het land waar men altijd graag
wil weten 'wat voor vlees men in de kuip' heeft,
nooit aangeslagen. 'Queer' (7) - die ontregelende
vrolijke beweging - is in Nederland nooit een
succes geweest. Zelfs onder die mensen die
seksuele voorkeur wel als een centraal element
van de persoonlijkheid zien, is er verschil van
mening over de consequenties van die keuze.
Homoseksualiteit als zodanig vormt kennelijk
onvoldoende binding voor een waarlijk brede
beweging. Dit werd onder meer duidelijk uit
het werk van Jan Willem Duyvendak die in de
jaren negentig een onderscheid maakte tussen
verlangen en belangen, met vier verschillende
posities van mensen die zich toch gezamenlijk
wilden organiseren en mensen die dat al helemaal niet meer wilden. In die vier posities zijn
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Issues

alleen de actieve 'belangen-'aanhangers
nog
politiek actief.
Met het verdwijnen van links, het verdwijnen
van de 'grote verhalen', is de samenhangende
ideologie uit de homobeweging verdwenen; en
dat zonder dat de analyses uit de jaren zeventig
gemeengoed zijn geworden. 'Hetero-normativiteit', 'gedwongen heteroseksualiteit' zijn nu
hoogstens 'moderne homo-negativiteit'
geworden. Het is de zwakte van de Nederlandse
homobeweging dat het nooit gelukt is een
waarlijk inclusieve beweging te worden waarin
naast goed opgeleide mannen, ook vrouwen,
biseksuelen, transgender personen, allochtonen, gehandicapten en anderen een plaats kunnen vinden. Waar in de jaren tachtig een sterke
sociale agenda ontstond waarin de homobeweging zich nauw verbond aan de strijd van andere minderheidsgroepen, lijkt het er nu op dat
eventuele partnerschappen eerder tactisch dan
ideologisch van aard zijn.

lang heeft de homobeweging vooral naar de
rijksoverheid gekeken, wanneer het ging om
maatregelen. De rijksoverheid is al enkele jaren
bezig om de verantwoordelijkheid vooral bij de
lokale overheden en het maatschappelijk middenveld te leggen. Die zitten daar echter in het
algemeen niet op te wachten. De openstelling
van het huwelijk heeft tot de beeldvorming geleid dat er geen verschil meer bestaat tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. Tegelijkertijd
zorgt de verzuiling in Nederland (die echt nog
steeds bestaat!) voor een politieke cultuur
waarbij de soevereiniteit nog steeds vooral in
eigen kring wordt gelegd en men zich met succes op de grondslag kan beroepen om seksuele
diversiteit buiten de deur te houden.

Gewoon doen: ontbrekende maatschappelijke acceptatie
De maatschappelijke acceptatie is ook anno
2008 nog niet voltooid. Het veelbesproken rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
. dat onder de voor tweeërlei uitleg vatbare titel
Gewoon Doen in 2006 verscheen, laat vooral
zien waar de schoen wringt: je mag wel homoseksueel zijn, als je het maar niet doet, althans
niet zichtbaar. .. En naarmate homoseksualiteit
meer zichtbaar is - bijvoorbeeld wanneer twee
mannen elkaar kussen - is de maatschappelijke
afweer dienovereenkomstig groot: 42 procent
wijst het af.
Met name velen van de geïnterviewde homomannen lijken de aansporing om niet 'nichterig' te doen in sterke mate geïnternaliseerd te
hebben. Dat blijkt uit de interviews in Gewoon
Doen, maar ook bijvoorbeeld uit de interviews die in de pers verschijnen naar aanleiding van de geluiden over het toenemen van
anti-homoseksueel geweld. Dit doorkruist de
urgentie om homoseksualiteit tot in de haarvaten van de maatschappij zichtbaar te maken.
Daarbij komt nog een bestuurlijk argument.
Maatschappelijke acceptatie moet vooral op
meso- en micro-niveau worden ingevuld. Te

De verhouding tot geloof en levensbeschouwing
De homobeweging in de jaren zeventig was
vooral een seculiere beweging. De onverwachte
terugkeer van religie in het maatschappelijk debat zal menigeen hebben verbaasd en verontrust. Verschillende onderwerpen zijn ontzield
op het slagveld blijven liggen. Allereerst is dat
de verhouding van de verschillende grondrechten in de wetgeving tot elkaar, de zogenaamde 'enkele feit constructie' in de Wet Gelijke
Behandeling, en nu ook weer de kwestie rond de
weigerambtenaren. Deze laatste discussie geeft
al aan, hoe ingewikkeld het ligt. Voorstanders
van de volledige scheiding van kerk en staat
zullen volhouden dat alle ambtenaren, ook
de bijzondere, de wet moeten uitvoeren. Om
met het standpunt van de Europese commissie in deze zaken te spreken: de grondrechten
zijn geen menukaart. Voorstanders van de vrijheid van geweten wijzen erop dat zolang het in
iedere gemeente mogelijk is om te trouwen, je
geen moeite moet doen om je huwelijk te laten
voltrekken door iemand die daar evident geen
zin in heeft. Het centrale punt is natuurlijk dat
geloof een voorkeursbehandeling
lijkt te genieten en dat de scheiding tussen kerk en staat
dus onvoldoende gehandhaafd wordt. Daar
komt bij dat nog steeds (zoals ook weer door
het SCP-onderzoek bevestigd werd) de mate
waarin mensen zich religieus gebonden voelen,
voor een belangrijk deel een negatieve houding
ten opzichte van homoseksualiteit bepaalt.
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Het was vooral de komst van de islam die de
discussie over de invloed van religie heeft doen
herleven. De homobeweging moet er echter
voor waken niet ten onrechte te worden misbruikt in een discussie die helemaal niet over
homoseksualiteit, maar over integratie gaat. De
in de pers breed geëtaleerde homovijandigheid
van groepen van met name Marokkaanse en
Turkse jongeren is zowel door religieus rechts
als seculier links aangegrepen om ieder nieuw
geval van agressie tegen homoseksuelen te claimen als een voorbeeld van falende integratie.
Dit soort argumenten van: 'Blijf met jullie rotpoten van onze rothomo's af', kennen we nog
wel uit een ongelukkig verleden. Uit onderzoek
blijkt inderdaad dat het aantal autochtone daders van anti-homoseksueel geweld het aantal
allochtone daders nog steeds verre overtreft.
Tegelijkertijd verhullen deze gegevens dat het
hier om een probleem gaat, dat primair in de
grote steden van de Randstad speelt. De vraag
is, waarom juist jongens in deze steden (en de
cijfers van de laatste jeugdmonitor uit 2007
in Rotterdam tonen bijvoorbeeld aan dat autochtone jongens in vergelijking met de vorige
meting nu ook een sterk stijgende homofobie
vertonen) kennelijk in een discours beland zijn
waarbij het bon ton is je extreem homofoob
op te stellen. En vervolgens, hoe je deze kennis
strategisch moet inzetten. De weigering van het
kabinet tot nu toe om de scholen verplicht te
stellen homoseksualiteit in het onderwijs aan
de orde te laten komen, is in ieder geval bepaald
geen stap in de goede richting.
De overheid heeft de homobeweging min of
meer gedwongen om zich met de opvang van
allochtone homoseksuelen bezig te houden.
De integratie van allochtone homoseksuelen
binnen de homobeweging verloopt echter niet
echt gesmeerd, om dezelfde redenen die hierboven al aan de orde kwamen. Hier ligt niet alleen een urgentie, maar ook wellicht de grootste uitdaging van de laatste decennia voor de
homobeweging.

ogen te zien en daarover mee te discussiëren.
Het gaat dan onder meer om: de zogenaamde
zedelijkheidskwesties - leeftijdsgrenzen, maar
ook bezoek aan homo-ontmoetingsplaatsen.
Van beiden heeft de beweging zich lang gedistantieerd uit angst voor maatschappelijke afwijzing. Toen de leeftijdsgrens terug naar zestien
jaar ging, heeft de homobeweging geen protest
laten horen; evenmin toen homoboekhandel
Vrolijk en producenten van erotisch materiaal in de problemen kwamen, omdat onder de
nieuwe wetgeving ook foto's van mensen die er
alleen maar uitzien alsof ze onder de achttien
zijn, al strafbaar zijn.
Kwetsbare groepen als illegale asielzoekers kunnen in het algemeen niet op steun van de homobeweging rekenen. Kennis over deze groep
ontbreekt. Sterker nog, er zijn weinig aanwijzingen dat er een internationaal beleid wordt
ontwikkeld waarin aandacht is voor de rol van
Nederland binnen fort Europa.
Ook wordt er nog steeds moeilijk gedaan over
negatief nieuws over homoseksualiteit. Een
voorbeeld: toen aan het einde van de vorige
eeuw het grote onderzoek naar de geestelijke
gezondheid in Nederland werd gepubliceerd
(het zogenaamde NEMESIS onderzoek van
het Trimbos instituut) viel de hele beweging
collectief over de Utrechtse onderzoeker Theo
Sandfort heen die aantoonde dat de geestelijke
gezondheidstoestand van homomannen en lesbische vrouwen in Nederland veel slechter was
dan die van de bevolking in het algemeen. Ik
herinner me minstens één felle discussieavond,
waarbij de teneur was, dat vooral de vuile was
binnengehouden moest worden. Als we werkelijk willen vechten tegen stereotypieën en
overdreven beeldvorming, is het minste wat
we moeten doen: zorgen dat de diversiteit van
LGBTIQ's voldoende naar buiten komt.

Tot slot

De onwil de waarheid onder ogen te willen zien
Tenslotte heeft de homobeweging er altijd voor
teruggedeinsd om bepaalde maatschappelijk gevoelige issues rondom homoseksualiteit onder

In de afgelopen veertig jaar is er veel bereikt.
We zijn van een maatschappij waarin het vrijwel taboe was om over homoseksualiteit te
spreken, naar een maatschappij gegaan waarin
politici op landelijk en lokaal niveau openlijk

32

Deel I. Nederland vroeger en nu

homo of lesbo kunnen zijn zonder dat dat hun
functioneren belemmert (dat geldt zelfs voor de
'vice-koning' van Nederland, Herman Tjeenk
Willink, vice-voorzitter van de Raad van State).
Wie nu het 'Advies over de wettelijke bestrijding van discriminatie wegens homofilie' beziet, de beroemde Roze Nota van het ministerie
van CRM uit 1981, lijkt naar een eeuw geleden
te kijken, waar het gaat om de argumenten om
tot maatschappelijke aanvaardbaarheid van een
wettelijk discriminatieverbod te komen.
Er is eerder sprake van continuïteit dan van echt
grote veranderingen in deze laatste veertig jaar.
Niet alleen zijn de spelers deels nog dezelfde,
maar nog steeds is de politieke strategie op de
lobby van sleutelfiguren binnen het (nationale)
politieke bestel gericht (het CDA maakt daar
inmiddels deel van uit, onder andere met een
lesbische minister van Landbouw in het huidige kabinet).
Maar het is daarnaast onthutsend om te zien
- wanneer je nota's uit de jaren tachtig en negentig naast die van tegenwoordig legt - dat er
ook heel veel is wat de homobeweging NIET
heeft bereikt. Als er in plaats van de recente
beleidsnota een nota uit de jaren tachtig was
ingediend, had waarschijnlijk niet iedereen dat
meteen opgemerkt. De strijd is wettelijk wel
grotendeels gestreden, maar een werkelijke inbedding en verankering van homoseksualiteit
als leefstijl staat nog steeds hoog op de agenda.
In die zin zijn oude analyses rond heteronorrnativiteit nog steeds net zo geldig als dertig
jaar geleden. LGBTIQ's mogen tegenwoordig
meer meedoen dan vroeger, maar alleen als ze
gewoon doen. 'Doe maar gewoon, dan doe je al
gek genoeg!' Daar zit nog steeds - net als dertig
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of veertig jaar geleden - de urgentie van de homobevrijding.

Dr. Judith SchuYf is archeologe. Thans is zij senior adviseur bij MOVISIE in Utrecht. Ze is sinds
het einde van de jaren zeventig actief in de homoemancipatiebeweging.

Noten
(1) Er is m.i. nooit een goede term voor deze
beweging in Nederland bedacht, omdat
in tegenstelling tot het Engelse gay, de
Nederlandse
terminologie
geslachtsgebonden is en het dus, wanneer je probeert
zo inclusief mogelijk te zijn, snel een hele
mondvol wordt (homo / lesbisch / biseksueel / transgender / transseksueel / interseks / queer).
(2) Tielman,
R.A.P., Homoseksualiteit
in
Nederland, Meppel, Boom, 1982, p. 285.
(3) Schuyf, J. & A.P.M. Krouwel (1999),
'Dutch Gay and Lesbian Movements: The
polities of Accomodation', in: Adam, B.,
Duyvendak, J.w. & Krouwel, A. (red.),
The Global Emergence of Gay and Lesbian
Polities. National Imprints of a Worldwide
Movement,
Philadelphia,
Temple
University Press, p. 158-183.
(4) Tielman, 1982, p. 212.
(5) Adam, Duyvendak & Krouwel, 1999.
(6) Tielman, 1982, p. 275.
(7) Zie het artikel van R.J. Davidson in deze
uitgave, alsmede zijn verwijzingen naar de
Franse filosoof Foucault.
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HOl11.oseksualiteit als
toetssteen
Islam, christendom en humanisme onderling vergeleken
Rob Tielman

In de afgelopen veertig jaar heb ik mij intensief bezig gehouden met de emancipatie
van homo's en lesbo's. Als humanist liep ik
daarbij regelmatig op tegen weerstanden
uit christelijke kringen. Toch is er veel bereikt. Kunnen die ervaringen nuttig zijn om
iets te doen tegen de vooral in islamitische
kringen zichtbaarder geworden homovijandigheid?

Paradox als paradigma
In de huidige discussie over de islam in Nederland wordt de homovijandigheid in islamitische kring vaak gebruikt als toetssteen om na
te gaan, of islamieten al dan niet als volwaardige burgers in onze rechtsstaat thuishoren.
Daarbij lijken begrippen als islam en homoseksualiteit volstrekt eenduidig, terwijl zij dat
niet zijn. Doel van dit artikel is na te gaan waar
deze begrippen voor staan en te toetsen, of de
onwrikbaar lijkende tegenstelling tussen homoseksuele en islamitische emancipatiebewegingen in Nederland een schijnbare is. Ofwel
in woorden uit mijn oratie: paradox als paradigma (Tielman, 1987). Ik zal acht paradoxen
bespreken.

Homoseksualiteit als sociale constructie
Als voorzitter van het landelijk netwerk openbaar onderwijs ben ik in de afgelopen twintig
jaar zeer veel schooldirecteuren tegengekomen
die mij verzekerden dat op hun school geen homoseksuelen voorkwamen. Mijn antwoord was
dan altijd dat er kennelijk een groot probleem
was op hun school, als een op de twintig do-
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centen en leerlingen zich zo onveilig voelden op
hun school dat zij het niet waagden om openlijk te zijn over wie zij het meeste liefhebben.
Dit is de eerste paradox: wie roept dat hij of zij
geen homoseksuelen kent, heeft kennelijk in
zijn of haar omgeving veel homo's en lesbo's in
de kast.
Als adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie in de eerste vijftien jaar van de AIDS-bestrijding ben ik in een aantal landen geweest
waar mij van overheidswege werd verzekerd
dat aids daar niet voor kon komen, omdat
homoseksualiteit in hun land niet bestond. In
de praktijk van mijn bezoeken aan dergelijke
landen ging er geen dag voorbij, of ik had een
ondergronds netwerk van homo's opgespoord.
Mede dankzij deze reizen kon ik een overzicht
maken waaruit bleek, in hoeveel landen de sociale en juridische achterstelling van homo's
een ernstige bedreiging van de volksgezondheid vormt (Tielman, 1991, 1993). Wereldwijd
zijn veel mannen vanwege de maatschappelijke onderdrukking van homoseksualiteit met
vrouwen getrouwd, terwijl zij in het geheim onbeschermde seks met andere mannen hebben.
Omdat zij zichzelf meestal niet als homo- of
biseksueel identificeren, gaat AIDS-voorlichting gericht op homoseksuele mannen aan hen
voorbij met alle gezondheidsrisico's vandien.
Dit is de tweede paradox: culturen die van homoseksualiteit een taboe maken om het tegen
te gaan, vergroten de bedreiging van het levensgeluk van meer mensen dan er homoseksuelen
zijn.
Bij het schrijven van mijn proefschrift over de
emancipatiegeschiedenis
van homoseksuelen
in Nederland ontdekte ik, hoe belangrijk taal
is, als men homohaat wil verklaren (Tielman,
1982). Er bestonden tot in de negentiende eeuw
gewoonweg geen woorden voor homoseksualiteit die niet een onmiddellijke veroordeling inhielden (zoals bijvoorbeeld sodomie). Pas door
de homoseksuele emancipatiebewegingen in de
twintigste eeuw konden neutrale (gelijkgeslachtelijk ofwel homoseksueel) of positieve (gay)
woorden ingang vinden en werd homoseksualiteit bespreekbaar in het publieke domein. In
het Arabisch bestaan dergelijke neutrale of positieve woorden (nog) niet voor homoseksuali-

teit en de woorden die gebruikt worden, roepen
onmiddellijk associaties op met anale verkrachting en kindermisbruik. Dit is de derde paradox:
veel weerstand tegen homoseksualiteit gaat over
heel iets anders dan wat wij onder homoseksualiteit verstaan en die spraakverwarring kan niet
opgelost worden door er over te zwijgen, maar
alleen door nieuwe woorden te scheppen die
wel over en weer begrepen worden.
Seks tussen mannen en tussen vrouwen is
van alle tijden en van alle culturen (Aldrich,
2006). Maar de woorden en de vormen die er
aan gegeven worden, verschillen zeer. De homoseksuele identiteiten die wij in hedendaags
Nederland kennen, bestonden niet in de tijden
dat de thora, bijbel of koran werden geschreven, maar zijn sociale constructies uit vooral
de twintigste eeuw. Het woord homoseksualiteit is nog geen anderhalve eeuw oud. Woorden
hebben geen op zichzelf staande inhoud, maar
krijgen hun betekenis door het feit dat wij er
die aan geven. Zo kan een partij die zegt voor
de vrijheid te zijn, in de praktijk de onvrijheid
van andersdenkenden nastreven. En wie herinnert zich nog, hoe ondemocratisch de Deutsche
Demokratische Republik was? En dat brengt
ons tot de vierde paradox: juist degenen die bepaalde woorden kritiekloos gebruiken, moeten
gewantrouwd worden, omdat de kans groot is
dat dit woordgebruik een tegengestelde werkelijkheid verhult.
Neem bijvoorbeeld het woord 'homohuwelijk'.
Het komt in homovijandige culturen veel voor
dat een homo met een lesbo trouwt om zo aan
de maatschappelijke heterodruk te voldoen en
toch met wederzijdse instemming daarnaast in
het geheim gelijkgeslachtelijke relaties of contacten te kunnen onderhouden. Je zou dat terecht een 'homohuwelijk' kunnen noemen. Het
burgerlijk huwelijk dat voor paren van gelijk
geslacht is opengesteld, mag zeker geen 'homohuwelijk' genoemd worden, omdat de staat niet
toetst of het wel echt twee homo's zijn die met
elkaar trouwen (dat gaat de staat ook niets aan),
maar alleen of er twee mensen zijn die met elkaar in het huwelijk willen treden. Ook twee
heteromannen en twee heterovrouwen kunnen
dus zo'n zogenaamd 'homohuwelijk' sluiten en
de staat kan en mag zich daar niet tegen verzet-
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ten. Waar komt dit idee vandaan over menselijke zelfbeschikking tegenover door goden of
staten opgelegde gemeenschapsdwang?

Christendom en homoseksualiteit

Humanisten gaan er vanuit dat mensen zelf
zin en vorm kunnen en mogen geven aan hun
bestaan, zolang zij het zelfbeschikkingsrecht
van anderen niet aantasten (Tielman, 1987).
Die opvatting is niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg van een lange maatschappelijke strijd (Gasenbeek & Derkx, 2006). Juist
omdat voor deze humanistische beweging de
menselijke zelfbeschikking centraal staat en
niet de vraag of er een hogere macht bestaat of
niet, is zij bij uitstek geschikt om de randvoorwaarden te bevorderen voor een dialoog tussen andersdenkenden (Tielman, 2003). In die
dialoog wordt namelijk verkend, welke woorden in welke betekenissen gebruikt worden om
spraakverwarring te voorkomen en om een
nieuwe gemeenschappelijke taal te ontwikkelen
waarin de verschillende bedoelingen en betekenissen beter begrepen worden. Dit brengt mij
tot de vijfde paradox: juist in culturen waarin
humanisten en mensenrechten een belangrijke
rol spelen, zijn de omstandigheden het gunstigst
om mensen met verschillende godsdiensten
vreedzaam te doen samenleven. Een seculiere
staat kan de beste waarborg zijn voor godsdienstige diversiteit. Dit verklaart ook de belangrijke rol die humanisten hebben gespeeld bij het
tot stand komen van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens tot en met de gelijkberechtiging van homoseksuelen (Aldrich &
Watherspoon, 2001; Boelaars, 2008).
Als voorzitter van het Humanistisch Verbond
(1977-1987) en van de International Humanist
and Ehtical Union (1986-1998) heb ik mij veel
in dergelijke dialogen begeven, van het Vaticaan
tot de Sovjet Unie, en die ervaring heeft mij
doen beseffen dat de huidige maatschappelijke
discussie in Nederland rond homoseksualiteit
en islam meer spraakverwarring dan dialoog
inhoudt en dat humanisten daarin verbetering
kunnen en moeten brengen.

In de eerste helft van de jaren zeventig was
ik algemeen secretaris van de Nederlandse
Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit
COc. Na zestig jaar strijd kwam in 1971 een
einde aan de strafbaarstelling van homoseksuele contacten met 16- tot 21-jarigen (artikel 248bis Wetboek van Strafrecht). Na 27 jaar strijd
kreeg het COC in 1973 rechtspersoonlijkheid.
Homoseksuelen mochten niet meer geweerd
worden als ambtenaren. Die overwinningen in
de strijd voor gelijkberechtiging zijn bevochten
tegen veel weerstand van christelijke zijde in.
Nog in de jaren vijftig probeerde men in katholieke kring alle homoseksuelen ter beschikking
van de regering te laten stellen om ze in psychiatrische inrichtingen te laten opnemen waar
tot in de jaren zestig homo's werden gecastreerd
(Tielman, 1982).
In dat homovijandige klimaat zou het voor
mij als humanist verleidelijk zijn geweest om
de kerken en de godsdienst te gaan bestrijden.
Maar juist als humanist moest ik het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteren. Wat
echter niet aanvaard kon en kan worden, is het
verschijnsel dat sommigen godsdienstigen met
een beroep op een hogere macht anderen de
wet gaan voorschrijven. Gelukkig waren er ook
veel godsdienstigen die er net zo over dachten.
Belangrijke voorbeelden daarvan waren in de
strijd voor homoseksuele gelijkberechtiging
pater Van Kilsdonk en de dominees Brussaard
en Klamer. Vooral met Klamer bezocht ik in
die tijd vele bijeenkomsten met homovijandige
christenen. Van hem heb ik veel geleerd, als het
gaat om het misbruik van (vermeend anti-homoseksuele) teksten in de bijbel.
Neem bijvoorbeeld de vernietiging van Sodom.
Dat werd algemeen uitgelegd als een goddelijke straf tegen homoseksualiteit. Maar het is
bij nadere bestudering van de bijbelteksten een
straf voor het schenden van het gastrecht. Over
soortgelijke tekstinterpretaties kunnen eindeloze debatten gevoerd worden. Maar in de kern
van de zaak ging het volgens Klamer om drie
dingen:
1. Er kan in de bijbel niet iets verboden worden wat toen nog niet bestond: televisiekij-
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Humanisme als levensbeschouwelijke
zelfbeschikking

2.

ken, autorijden enzovoort. Iedereen werd
eeuwen geleden geacht heteroseksueel te
zijn, te trouwen en kinderen te krijgen. In
die context waren homoseksuele contacten derhalve per definitie buitenechtelijk
en dus af te keuren. Er bestonden nog niet
zoiets als homoseksuele identiteiten laat
staan daarop gebaseerde huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dus
kunnen die als zodanig dan ook niet afgekeurd worden op grond van bijbelteksten.
Wel kunnen zij getoetst worden aan andere bijbelse begrippen zoals naastenliefde.
David hield toch meer van Jonathan dan
van een vrouw?
Degenen die menen dat de bijbel van kaft
tot kaft letterlijk genomen moet worden,
kunnen dat in de praktijk niet, want er
staan een heleboel ge- en verboden in de
bijbel die in de praktijk niet meer door
diezelfde christenen nageleefd worden (het
verbod op het eten van varkensvlees) of
zelfs strafbaar zijn (het stenigen van goddelozen). Men zou het naleven van dergelijke geboden hooguit nog van zichzelf
kunnen eisen, maar zeker niet van anderen
en al helemaal niet als het strijdig met de
wet is ('geef de keizer wat des keizers is').
Uiteindelijk is god de almachtige rechter
die bepaalt wie in de hemel komt of niet
en wie op zijn stoel gaat zitten, pleegt een
vorm van hoogmoedig en godslasterlijk
gedrag. 'Hoogmoed komt voor de val'
en 'wie zonder zonden is werpe de eerste
steen'.

dat homoseksuelen erkend werden als vervolgingsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog
(Schuyf, 2003). En het duurde tot 2001 voor
het burgerlijk huwelijk in Nederland (als eerste
land ter wereld) werd opengesteld voor paren
van hetzelfde geslacht (Keuzenkamp & Bos,
2007). Als de Nederlandse samenleving er al zo
lang over gedaan heeft om de gelijkberechtiging
van homoseksuelen te aanvaarden en als grote
delen van de wereld nog lang niet zo ver zijn,
kan men er dan enig begrip voor opbrengen dat
dit niet onmiddellijk gebeurt door mensen die
uit homovijandige culturen komen?

Islam en homoseksualiteit

Deze vuistregels van Klamer leiden tot de zesde
paradox: degenen die met heilige boeken menen anderen de wet te moeten voorschrijven,
handelen zelf in de praktijk meestal in strijd
met diezelfde heilige boeken.
Door godsdienstigen niet als vijanden te gaan
bestrijden, maar door sleutelfiguren te zoeken in kerkelijke kringen die bereid waren als
bondgenoten op te treden in de strijd voor gelijkberechtiging van iedereen (en dus ook van
homoseksuelen), werd het draagvlak van de
homobeweging aanzienlijk verbreed. Dat neemt
niet weg dat het nog tot 1986 heeft geduurd

Uit eigen waarneming, maar zeker ook op
grond van vele berichten van anderen weet ik
dat seks tussen jongens / mannen en tussen
meisjes / vrouwen op grote schaal voorkomt
in islamitische culturen (Blankevoort, 2007).
Tegelijkertijd is er een grote schaamte om erover te spreken en komt het in landen van
herkomst zoals Marokko vrijwel niet voor dat
iemand daar openlijk voor uit durft te komen
(Taia, 2007). Men moet zich eens verplaatsen in
iemand die weet dat er veel gebeurt, mogelijk
daar zelf ook bij betrokken is, zich daar nooit
over zal uitlaten en die dan geconfronteerd
wordt met een cultuur zoals de Nederlandse
waar alles open en bloot op straat en in de
media te vinden is. Geen wonder dat homovijandigheid juist het meest voorkomt in die
(sub )culturen die het meest te verbergen hebben. En dat brengt mij tot de zevende paradox:
homovijandigheid is het grootst bij mensen en
(sub)culturen die het meest te maken hebben
met homoseksueel gedrag dat vaak ook afgedwongen wordt (bijvoorbeeld door verkrachting) en in ieder geval onbespreekbaar is.
Betekent dit dat wij ons daar maar bij moeten
neerleggen? In het geheel niet! Mensenrechten
blijven mensenrechten en moeten altijd verdedigd worden. Maar het geeft wel een antwoord
op de vraag waar homovijandigheid vandaan
komt (het onbespreekbaar zijn, het vaak afgedwongen zijn, en het ontbreken van neutrale
en positieve woorden en identificatiemogelijk-
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3.

heden). En het helpt bij het vinden van strategieën om tot verbeteringen te komen: niet provoceren, maar duidelijke grenzen stellen (geen
geweld), informeren over de eigen geschiedenis
waarin veel positieve voorbeelden voorkomen
van toenmalige gelijkgeslachtelijke uitingen, en
het bespreekbaar maken met behulp van sleutelfiguren en bondgenoten. Een klassiek misverstand bij veel mensen in of afkomstig uit
ontwikkelingslanden is dat seks tussen mannen
en tussen vrouwen vanuit het koloniale Westen
ingevoerd zou zijn, terwijl het juist de homovijandige koloniale strafwetgeving was die bestaande geaccepteerde gelijkgeslachtelijke seksuele praktijken stigmatiseerde (Aldrich, 2003).
Daar komt nog bij dat de negatieve houding van
jongeren uit homovijandige culturen bevorderd wordt door de krampachtige wijze waarop
daarmee op veel scholen wordt omgegaan. Bij
een open en eerlijke benadering van homoseksualiteit in het onderwijs wint de nieuwsgierigheid het van de homovijandigheid, maar de
meeste heteroseksuele Nederlandse docenten
durven het gesprek over homoseksualiteit met
leerlingen niet aan, waardoor deze docenten en
schooldirecteuren medeplichtig worden aan de
toenemende homovijandigheid in het onderwijs (Van Maaren, 2004).
Aan de andere kant is het heel begrijpelijk dat
veel homo's en lesbo's zich bedreigd voelen
door die toenemende homovijandigheid
en
het daarmee gepaard gaande anti-homoseksuele geweld. De homovervolging voor, tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog is nog niet lang
geleden (Muller, 2005; Muller & Schuyf, 2006).
Vooral de oudere homo's en lesbo's herinneren zich nog de zware strijd die zij zelf hebben moeten leveren om gelijke behandeling tot
stand te brengen. Hun verzuchting dat zij geen
zin hebben om die strijd opnieuw aan te gaan,
is heel navoelbaar. Toch zou het onjuist zijn om
de homoseksuele en islamitische emancipatiebewegingen voor te stellen als twee elkaar uitsluitende verschijnselen. Emancipatie opgevat
als het toenemend vermogen zelf zin en vorm
te geven aan het eigen bestaan, maakt het wel
degelijk mogelijk dat beide bewegingen gelijktijdig kunnen bestaan, zolang zij het bestaansrecht van anderen respecteren. Helaas gaat het

opeisen van respect niet altijd gepaard met het
respecteren van andersdenkenden.
De beeldvorming over en weer is daarbij van
belang. Wie denkt dat alle homo's bloot op
Amsterdamse grachtenboten willen staan dansen en dat alle islamieten homo's in elkaar willen slaan, die moet zich beter laten voorlichten.
Gelukkig wordt er al meer aan die voorlichting
gedaan (Brugmans, 2002; Nahas, 2007). Maar
er moet nog veel werk verricht worden om duidelijk te maken dat in het spreken over islam
en homoseksualiteit de beeldvorming vaak gekaapt wordt door uitersten en dat er veel meer
verscheidenheid bestaat dan schijnbaar eenduidige begrippen doen vermoeden. Mijn achtste paradox luidt daarom dat homovijandige
weerstanden vaak niet islamitisch zijn, omdat
het etiket islamitisch er op geplakt wordt, terwijl het in werkelijkheid om culturele tradities
kan gaan die zelfs een oorspronkelijk westers
koloniale achtergrond kunnen hebben. In de
afgelopen acht jaar hebben de gehouden dialogen over islam en homoseksualiteit die onder
andere door het Humanistisch Verbond en het
COC georganiseerd werden, mij geleerd dat de
vuistregels van Klamer heel nuttig zijn om door
de bestaande spraakverwarring heen te kijken.
Het woord homoseksualiteit komt in de koran
niet voor en het selectief toepassen van gedragsregels is schering en inslag. Het voorbeeld van
de vrouwenbesnijdenis maakt duidelijk dat de
koran dikwijls misbruikt wordt om van elders
stammende culturele tradities te vergoelijken.
Islamitische culturen kennen een grote culturele diversiteit die veronachtzaamd wordt in het
generaliserende spreken over 'de' islam.
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Homoseksualiteit als toetssteen
Homoseksualiteit kan als toetssteen dienen om
na te gaan, of het menselijk zelfbeschikkingsrecht gerespecteerd wordt. De geschiedenis van
de homoseksuele emancipatie kan als model
dienen om de emancipatie van islamitische
Nederlanders beter te begrijpen. Het perspectief van gemeenschappelijke emancipatiebewegingen is meer vruchtbaar dan het beeld dat de
emancipatie van de één vanzelf de achterstel-

ling van de ander zou moeten betekenen. Dat
laatste beeld wordt vooral veroorzaakt door
een negatief vrijheidsbegrip: vrijheid opgevat
als de afwezigheid van dwang. Dat leidt tot de
vrijheid van de sterkere en de onvrijheid van de
zwakkere en dus tot een machtsstrijd waarin er
meer verliezers dan winnaars zullen zijn. Wie
een positief vrijheidsbegrip hanteert, weet dat
vrijheid niet de afwezigheid van regels is, maar
juist de aanwezigheid van zulke regels dat het
zelfbeschikkingsrecht van iedereen en dus ook
van de zwakkeren gerespecteerd moet worden. Verdraagzaamheid is dan geen lijdzaamheid, maar juist het actief bestrijden van iedere
aantasting van het zelfbeschikkingsrecht. Dat
vraagt niet om 'soft gepraat', maar ook niet om
wederzijdse verkettering op grond van vijandbeelden die haaks staan op de werkelijkheid.
Het vraagt om waakzaamheid waar mensenrechten aangetast dreigen te worden. Kennis
van vergelijkbare ontwikkelingen uit het verleden kan daarbij heel nuttig zijn.
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Holl1.o zijn in India
Pramada Menon

Ik heb mezelf al vaak afgevraagd,
hoe
het moet zijn om als homo op te groeien
in een land als India ... Ik ben niet opgegroeid als lesbo; ik ben opgegroeid als
hetero, al was ik niet echt 'aangepast'.
Dat was op zich moeilijk, maar ik heb
het overleefd. Toen ik daar opgroeide,
werd er nauwelijks of niet gesproken
over seksualiteit en zeker niet over lesbisch of homo zijn. Mijn studievriendinnen en ik hadden het urenlang over onze
vriendjes en of het belangrijk was om
nog maagd te zijn, als je ging trouwen ..
Trouwen leek onvermijdelijk, dat leek de
logische route.
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Maar daarin kwam al snel een ommekeer.
Het feminisme overkwam me en ik wist
dat ik op mijn eigen voorwaarden wilde leven. Mijn wereldvisie omvatte mezelf, mijn
vrienden, mijn thuis en er was niet of nauwelijks ruimte voor interesse in de liefde.
Mannen maakten deel uit van mijn leven,
maar als partners die komen en gaan. Er was
niets blijvends aan, omdat wat ik zag niet
was wat ik op permanente basis wilde. En
toen werd ik verliefd op een vrouw.
De wereld stond niet op zijn kop en ik
werd ook niet overmand door schaamteof schuldgevoelens. Ik wist gewoon dat ik
gelukkig was en dat er niets verkeerds was
aan wat ik voelde. Het was op veel fronten
gemakkelijk voor me. Ik was financieel onafhankelijk en woonde alleen. Mijn ouders
waren met me meegegroeid en erkenden dat
ik altijd een leefstijl zou hebben die niet helemaal hun stijl was, maar ze waren bereid
me vrij te laten. Het belangrijkste was dat
ik in stedelijk India woonde en een bevoorrechte achtergrond had waardoor veel van
de onderwerpen waar vrouwen onder gebukt gingen, in mijn verhaal niet speelden.
Ik had homo-vrienden en ik had genoeg feministische literatuur gelezen om te weten
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dat er niets mis of afwijkends was aan mijn
verlangens.
Uit de kast komen speelde voor mij niet. Ik
geloof er niet in dat iedereen een publieke
verklaring over zijn of haar leven moet afleggen. Mensen moeten zelf kiezen, wanneer
ze uit de kast willen komen en voor wie.
Het is niet belangrijk dat iedereen het weet,
maar het zou niet nodig moeten zijn om
het te verstoppen. Ik ben er op mijn werk,
tegenover mijn vrienden en mijn familie
voor uit gekomen en iedereen stond achter
mij. Ik denk dat het voor mijn moeder belangrijk was dat ik gelukkig zou worden; ze
vroeg me, of deze verandering permanent
was; ik had hier geen antwoord op, omdat
ik niet zeker weet wat 'permanent' of 'altijd'
precies inhoudt. Ik kom nog steeds uit de
kast tijdens trainingen, bijeenkomsten, publieke evenementen, maar dit is tegenwoordig meer een politieke verklaring. Ik vind
het belangrijk dat homo's overal meetellen
en aangezien ik er voor uit kan komen en
nergens bang voor ben, kan ik zeggen wat ik
op mijn hart heb.
Identiteit is iets persoonlijks en ik vind dat
het niet belangrijk is om jezelf te identificeren
als lesbo, biseksueel, transgender persoon of
homo. Het zou zo moeten zijn dat we onze
eigen identiteit bepalen, aangezien al deze
woorden ons een bepaald etiket opplakken
en nooit echt weergeven wie we werkelijk
zijn. Wat voor zin heeft het om te weten dat
ik een lesbo of homo ben, behalve dat ik dan
in een hokje kan worden gezet, waardoor er
bepaalde kenmerken aan me toegeschreven
kunnen worden? Maar tegelijkertijd vind ik
dat identiteit op een andere manier wel belangrijk is, helemaal als men een zorgzame
gemeenschap wil opbouwen, waar anderen
zichzelf in kunnen herkennen en een veilige
plek voor zichzelf kunnen vinden. En het is
belangrijk om de gemeenschap op een bepaalde manier te kunnen herkennen, zodat
schendingen van homo- en lesbische mensenrechten kunnen worden geregistreerd en
gedocumenteerd, juist ook als het een ontluikende gemeenschap betreft.
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Het is nogal triest dat er bijzonder weinig
sociale ruimte is voor lesbo's. Het onderwerp seksualiteit is taboe en als je daar homoseksualiteit aan toevoegt, dan is er helemaal geen ruimte meer. Visueel is er geen
bevestiging via films of advertenties en alles
wat er wordt verheerlijkt zijn heteroseksuele, monogame relaties die tot een huwelijk
leiden. De vrouwenbeweging in India is altijd nogal gesloten geweest over seksualiteit
en heeft over homoseksualiteit al helemaal
gezwegen. Relaties tussen vrouwen waren
meer een kwestie van speculatie dan van realiteit, en meestal was men aan het gissen.
Nu pas, in mijn generatie, komen er steeds
meer vrouwen in onze beweging uit de kast.
Hiermee banen zij een weg voor anderen en
creëren ze ruimte voor de ontplooiing van
homoseksualiteit.
Als men andere lesbo's wil ontmoeten en gemeenschappen wil opstarten, moet men heel
goed zoeken. Er zijn diverse sociale ruimten
voor mannen, maar voor vrouwen is dit
enorm beperkt. Hiervoor zijn veel redenen:
vrouwen zijn niet financieel onafhankelijk,
vrouwen worden beperkt in het alleen uitgaan, openbare vervoerssystemen zijn niet
veilig en daarom is er maar een selecte groep
vrouwen die naar georganiseerde feesten toe
kan gaan. Deze worden niet openlijk geadverteerd; je bent afhankelijk van wie je kent
en of die weer iemand kent die jou kan informeren over een feest of bijeenkomst.
Het is een gecompliceerde wereld. Er zijn zoveel vragen te beantwoorden: moet je trouwen met je partner, is het legaliseren van
een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht de moeite waard om voor te strijden,
moeten organisaties homoseksuele partners
voordelen bieden, moet je doorlopend blijven ingaan tegen de positie dat 'homoseksualiteit onnatuurlijk is', moet je streven
naar religieuze erkenning, moet je tradities
aanhalen om aan te tonen dat homo-relaties
honderden jaren geleden al bestonden, moet
je lezen dat er bruut geweld wordt gebruikt
tegen de homoseksuele gemeenschap ...?
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Zullen we ooit toegroeien naar antwoorden
hierop? Ik voel me positief, ik ben opgegroeid met weinig tot geen verwijzing naar
iets anders dan het huwelijk tussen man
en vrouw, en nu is er zoveel meer informatie beschikbaar. En er zijn nu zo veel meer
mensen die hun leven op een waardige manier willen leiden en daarvoor hun persoonlijke veiligheid op het spel zetten. Tijden zijn
veranderd en het kan alleen nog maar beter
worden.
Over de juridische context in India
Sectie 377 in het Indiase Wetboek van
Strafrecht gaat over 'onnatuurlijke overtredingen' en stelt: Iedereen die vrijwillig vleselijke gemeenschap heeft tegen de orde van
de natuur in met een man, vrouw of dier, zal
hiervoor worden gestraft met een levenslange gevangenisstraf, of met een gevangenisstraf van tien jaar en een geldboete. Deze in
1870 door de Britten geïntroduceerde antisodomiewet specificeert niet wat 'onnatuurlijke seks' inhoudt. De uitleg is dat 'penetratie voldoende is om ... vleselijke gemeen-
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schap vast te stellen' en dat anale en orale
seks onder de wet vallen. Deze wet criminaliseert seksuele activiteit, maar erkent seksuele identiteit niet, niet een heteroseksuele en
ook geen niet- heteroseksuele. De wet wordt
door de politie vaak gebruikt om mensen
die naar homoseks verlangen, lastig te vallen: om geld af te persen van mannen die
seks hebben met mannen op homobanen,
en om ze verbaal en seksueel te misbruiken.
De wet wordt ook gebruikt om homostellen,
inclusief vrouwen, uit elkaar te drijven.

Pramada Menon is een lesbische activiste uit
New Delhi, India. Ze is mede-oprichtster van
CREA, een organisatie voor vrouwenrechten,
waar zij tot begin 2008 als programmadirecteur werkzaam was. Ze legt zich nu toe op
een creatief schrijverschap. Pramada Menon
heeft nationaal en internationaal gewerkt als
trainer over onderwerpen die te maken hebben met seksualiteit, seksuele rechten, sekse
en geweld tegen vrouwen.
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Zichtbaarheid
Wilma Ruis

In de zomer van 2007 berichtten de media
uitgebreid over incidenten die het mishandelen van homo's betroffen, voornamelijk
in Amsterdam, maar ook op andere plekken
in Nederland. De kranten vroegen de bezoekers van een aantal homo kroegen om
een reactie op deze incidenten. De meeste
antwoorden
kwamen erop neer dat je om
problemen
vraagt, als je in de openbare
ruimte zichtbaar homoseksueel
bent. Dat
gaat over kleding, de manier waarop je je
liefde voor je partner toont en dergelijke.
Zichtbaar homoseksueel
zijn was zelfs in
Nederland anno 2007 kennelijk nog steeds
vragen om moeilijkheden.

In diezelfde zomer van 2007 stond bij de afdeling Rotterdam en omgeving van het COC - ook
in het kader van de viering van het zestigjarig
bestaan van deze afdeling - het thema van de
'zichtbaarheid' centraal. (1) Rond dat onderwerp
werd een aantal activiteiten georganiseerd. (2)
Het gaat dan over allerlei verschillende facetten
van het thema: seksuele oriëntatie, zichtbaarheid in de openbare ruimte, zichtbaarheid en
maatschappelijke betrokkenheid enzovoort.
In dit artikel schets ik globaal een aantal onderwerpen waarover de deelnemers aan het project gediscussieerd hebben in het kader van de
thematiek van 'zichtbaarheid van homoseksualiteit' en de daarmee eventueel samenhangende
acceptatie van homo's en lesbo's binnen de culturen die deel uitmaken van de Rotterdamse
samenleving.
Enkele voorbeelden: het is nu al zo'n twintigjaar
vrij normaal dat lesbische vrouwen samen kinderen krijgen. Dat er bij scholen en kinderopvang hedentendage twee moeders van hetzelfde
kind aangetroffen kunnen worden, is dus niet
meer ongewoon. Toch worden er aan lesbische
moeders vragen gesteld als: 'Ken je de donor?'
Of, ongevraagd: 'Ik vind dat het kind zijn vader
moet kennen.' Is dat zichtbaarheid? Anderzijds
vraagt een twintigjarige vrouw: 'Ik zie te weinig oude lesbische vrouwen elkaar zoenen op
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straat; ik heb behoefte aan meer voorbeelden.'
Een 22-jarige, binnen het COC actieve homo
vindt dat hij normaal is: 'Homoseksualiteit is
net zoiets als linkshandig zijn. Misschien dat
het in kleine dingen anders is, maar vreemd
is het zeker niet.' Dat eraan gehecht wordt om
door de maatschappij als normaal te worden
gedefinieerd, is begrijpelijk, maar hoe 'normaal'
is homoseksualiteit eigenlijk? En als het niet zo
'normaal' is, moet het dan toch maar onzichtbaar blijven?
Of homoseksualiteit 'normaal' is, is een fundamentele vraag. Dat is het niet: homoseksueel
zijn wijkt zoveel af van de maatschappelijke
norm dat de homo en de lesbo voortdurend
keuzes moeten maken, die hetero's niet hoeven te maken. Wanneer vertel je dat je homo
of lesbo bent, als je een nieuwe baan hebt?
Voor hetero's bestaat er geen 'coming out', dus
waarom voor homo's en lesbo's wel? Waarom
wordt kinderen niet geleerd dat een homo- of
lesbosamenlevingsvorm een onderdeel is van
het leven? Homoseksualiteit is niet zoiets als
linkshandigheid, overbrugbaar met, als dat al
nodig is, een speciale schaar.
Herman Meijer was ook te gast bij een gesprek in het kader van het project. Voor hem
is de discussie, of homoseksualiteit normaal
is in deze samenleving een non-discussie.
Homoseksualiteit wijkt af van de norm en dat
heeft een politieke betekenis. Herman Meijer
was in Rotterdam twaalf jaar als raadslid en
wethouder actief, en daarna als voorzitter van
zijn politieke partij Groen Links. De kern van
zijn boodschap is tweeledig. Homoseksualiteit
brengt verwarring. Het brengt het onverwachte
en laat mensen daarom nadenken over hun eigen seksualiteit. Hij sluit daarbij aan bij onder
andere Stephen Linstead die betoogt dat mannen en vrouwen constructen zijn die helpen de
maatschappij te ordenen. (3) Meijer vindt die
ordening onzin. Elk hokje dat door de buitenwereld wordt geconstrueerd, beperkt een mens
en hindert hem / haar bij het ontdekken van
de eigen mogelijkheden. Meijer speelt zelf met
het construct man-vrouw door zichzelf een
alter ego toe te delen: Hermien Katendrecht.
Hermien is geen travestiet, geen man-vrouw,
Hermien is niet indeelbaar.

Zijn tweede boodschap is dat niemand alleen
maar homoseksueel is. Een mens bezit vele
identiteiten waarvan de seksuele identiteit er
slechts één is. Meijer introduceert het begrip
'ook zo', een veelomvattend begrip, omdat
het een diversiteit aan identiteiten bij elkaar
brengt.
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Onveiligheid
Insluiting en uitsluiting horen bij diversiteit en
ontstaan, als mensen zich organiseren rondom
gemeenschappelijke kenmerken. De seksuele
voorkeur is een label dat gebruikt wordt voor
een groep. In de Nederlandse samenleving leeft
het gevoel dat de emancipatie van homo's als
groep anno 2008 wel zo'n beetje af is. Er hoeft
niet zoveel meer. Bij de commotie rondom het
mishandelen van homo's in Amsterdam en elders in Nederland ging het er meer over dat het
zou gebeuren door allochtone jongeren - waardoor het onderwerp aangehaakt werd bij de islam-discussie in Nederland - dan over het wel
of niet accepteren in de samenleving van homoseksualiteit. Paradoxaal genoeg hebben deze
incidenten homoseksualiteit weer een gezicht
gegeven. Ineens werd er weer over gesproken en
verschenen er artikelen in de krant. Maar wat
nu, als er geen incidenten zijn? Wat als homoseksualiteit geen roering oplevert in het openbare leven? Als er geen sprake is van 'schuren'
met de normen en waarden van de meerderheid? De vraag is, wat er nodig is om zichtbaar
te zijn en wat die zichtbaarheid oplevert. In
hoeverre helpt zichtbaarheid om homoseksualiteit een plek te geven in de maatschappij?
De indruk is dat homo's en lesbo's zich anno
2008 in Nederland niet meer laten aanspreken
op hun seksuele voorkeur. Voor een belangrijk
deel is dit uit veiligheidsoverwegingen. Men
is bang dat de seksuele voorkeur een reden is
om buitengesloten te worden of met geweld te
maken te krijgen. Een andere groep homo's en
lesbo's vindt het label te beperkt. Iedereen is
meer dan alleen de identiteit die voortkomt uit
de seksuele voorkeur. Weer een andere groep
vindt het allemaal niet zo bijzonder. Maar welk
effect heeft het, als homo's en lesbo's er massaal

voor kiezen om achter de begonia's te blijven en
niet in de publieke ruimte te treden? Maakt dat
hen dan juist tot de uitzondering waardoor ze
te maken krijgen met uitsluiting? Of manifesteren homo's en lesbo's zich op een andere manier, die buiten de homobeweging minder goed
te herkennen is? Een kwestie die hier aan raakt,
is de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Zouden homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen niet de verantwoordelijkheid moeten
nemen een zichtbare homo- of lesboleefstijl te
hebben om zo als rolmodel op te treden voor
jongeren die worstelen met hun coming out?
De recente ervaringen met geweld maken dat
homo's en lesbo's zichtbaarheid en veiligheid
aan elkaar koppelen. En veiligheid wordt momenteel direct in verband gebracht met een
groep, namelijk de mede-Nederlanders
met
een islamitisch geloof. Het is echter onjuist om
een deel van de Nederlandse bevolking verantwoordelijk te houden voor het wel of niet accepteren van homoseksualiteit. Het lijkt soms
alsof de homobeweging dezelfde intolerantie
vertoont tegenover de islam, als die beweging

Over zichtbaarheid
Homokoppel mag de bus niet op
Voor de tweede maal in zes maanden tijd
heeft een jong homokoppel in Schotland
het aan de stok gekregen met een buschauffeur. Toen de man in kwestie twee weken
geleden de twintigjarige Mark Craig en de
zestienjarige Steven Black aan de halte in
Aberdeen zag staan, aarzelde hij niet om
zijn deuren dicht te klappen. 'Die bestuurder vond er plezier in om ons in de vrieskou te laten staan. Vorig jaar probeerde hij
ons al uit zijn bus te zetten, omdat we op
de achterste rij aan het knuffelen waren,' aldus Craig. En inderdaad, in oktober hadden
Mark en Steven ook al prijs. Na een klacht
van een passagier hield de chauffeur toen
halt en verzocht hij het verliefde paar de bus
te verlaten. Na een heftige woordenwisseling mocht het duo toch aan boord blijven,
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de islam verwijt. Het leidt tot een verlamming
van beide partijen die de ontwikkeling van een
dialoog belemmert. Deze verlamming is het gevolg van de concentratie op het aspect van de
onveiligheid en de eis dat islamieten homoseksualiteit accepteren. Het zou beter zijn de nadruk te leggen op persoonlijke verhalen waar
mensen elkaar op kunnen bevragen. Die geven
inzicht in de onderliggende uitgangspunten en
motieven van waaruit mensen reageren. Daarin
zitten mogelijkheden voor erkenning en acceptatie. Waar verschillende betekenissen elkaar
ontmoeten en een dialoog ontstaat, is er ruimte
voor ontwikkeling.
Insluiten en uitsluiten zijn twee kanten van dezelfde medaille. Er zijn woordvoerders van de
islam die uitdragen dat homoseksualiteit niet
aanvaardbaar is. Er zijn woordvoerders van
de homobeweging die dat weer volstrekt onaanvaardbaar noemen. Dat is een wederzijdse
onverdraagzaamheid
die beide minderheden
niet veel verder brengt. Een voorbeeld: allochtone jongeren maken rotopmerkingen
tegen
een homoseksuele bewoner van Rotterdam
Zuid. De jongens worden daar niet op aange-

op voorwaarde tenminste dat ze ver van elkaar zouden gaan zitten.
'Boekje te buiten gegaan'
'We hebben de klacht ontvangen en zijn na
diepgaand onderzoek tot het besluit gekomen dat onze chauffeur zijn boekje te buiten is gegaan,' laat de woordvoerder van het
busbedrijf Stagecoach weten. 'We hebben
disciplinaire maatregelen genomen tegen
die man en aan de benadeelde klanten hebben we onze verontschuldigingen aangeboden. Ze mogen van ons nu een week gratis
op de bus reizen.' Al moet dat laatste met
een korrel zout genomen worden. 'Het opgestuurde ticket is verlopen, dus in plaats
van een week mogen we slechts een keer
gratis de bus op,' aldus Mark.
Opgetekend uit de Belgische krant
Laatste Nieuws van 24 januari 2008.
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Het

sproken. In plaats daarvan heeft deze bewoner
veel kritiek op de islam die dit gedrag volgens
hem mogelijk maakt. De echte verandering zit
veel meer in de ontmoeting en de dialoog tussen vertegenwoordigers van beide groepen. (4)
Orhan Kaya, wethouder Participatie en cultuur
in Rotterdam, gaf tijdens het project nadrukkelijk aan dat er overeenkomsten zijn in de geschiedenis van de homobeweging en die van de
allochtone groepen, een geschiedenis die gaat
over discriminatie en zelf-organisatie. Op die
overeenkomsten is een dialoog te bouwen die
verandering brengt.

van die steden. Dat zien we ook in Nederland:
de Gay Games maakten in 1998 de omgeving
van de Stopera in Amsterdam tot een homoseksuele enclave, waar ongeveer 250.000 bezoekers werden geteld.
Dan weer de andere kant: In Amsterdam bestaat rond de Reguliersdwarsstraat een roze
zone. Amsterdam heeft het homomonument
vlak bij de Westerkerk. Een aantal incidenten
rond homo-bashing heeft juist hier plaats gevonden, op de plaatsen waar de zichtbaarheid
groot is. Kennelijk roept dat inderdaad reacties
op, maar in ieder geval nog niet de dialoog tussen groepen waar behoefte aan is.

De openbare ruimte
Liefde en geloof
Een van de bijeenkomsten in het project was
gewijd aan het thema 'zichtbaarheid in de
openbare ruimte'. Deelnemers aan dit gesprek
gingen in op de vooronderstelling dat een
zichtbare 'roze' uitgaanswijk, een plek waarin
alle homo-uitgaansgelegenheden
bij elkaar zijn
gesitueerd, of roze architectuur (speciaal op de
vragen van homo's en lesbo's aangepaste gebouwen) de zichtbaarheid vergroten en daarmee de
acceptatie beïnvloeden. Zichtbaarheid in de fysieke openbare ruimte vertelt een voortdurend
verhaal over de homocultuur en roept daarmee
vanzelf het debat - maar liever de dialoog - op
over de plek van homoseksualiteit in de stad.
Rotterdam kent geen 'homo-zone' en de deelnemers aan het gesprek waren daar tevreden
over. Hun beelden van een 'homo-zone' verwezen naar uitsluiting. Het is een hek dat aan twee
kanten werkt. Aan de ene kant lijken homo's
en lesbo's binnen te worden gehouden, aan de
andere kant worden andere culturen buiten het
hek gehouden. De conclusie van de avond was
dat in Rotterdam geen roze zone nodig is.
Anderzijds is volgens Richard Florida, een
Amerikaans econoom op het gebied van de urbane ruimte, een hoog gehalte aan homoseksuele bewoners een recept voor een creatieve
en economisch aantrekkelijke stad. (5) Het is de
creativiteit die een diverse samenstelling van de
bevolking oplevert. Een roze zone draagt in steden als New York, Manchester en Barcelona tevens bij aan de toeristische aantrekkingskracht

Tijdens een ander debat in het kader van het
project over 'zichtbaarheid' vertelde een van de
deelnemers, van Turkse afkomst, het aangrijpende verhaal dat hij een aantal weken eerder
door zijn ouders tot bloedens toe was geslagen
en het huis uit gegooid, omdat voor hen duidelijk was geworden dat hij homo was.
Volgens de berichten in de media hebben homo's en lesbo's het meeste last van niet-acceptatie door mede-Nederlanders met een islamitisch geloof. De gedachte is dat een islamiet per
definitie om geloofsredenen homoseksualiteit
afwijst. De journalisten Imad el Kaka en Hatice
Kursun interviewden voor hun boek Mijn geloof
en mijn geluk islamitische meiden en jongens
over hun homoseksuele gevoelens. (6) De verhalen verschillen van toon. Een aantal jongens
en een paar meiden hebben om godsdienstige
redenen moeite met hun homoseksualiteit. Dat
zijn overigens veel meer jongens dan meiden.
Het grootste deel van hen leeft als homo of lesbo, maar benoemt het niet met deze woorden.
Het is voor iedereen zichtbaar - de partner gaat
in sommige gevallen mee op bezoek naar huis
- maar niemand noemt het / zich homoseksueel of lesbisch. In sommige gevallen wordt door
de familie de gedachte gekoesterd dat het een
tijdelijke fase is en er uiteindelijk een heteroseksueel huwelijk gesloten zal worden.
In de islamitische wereld zijn er dus homo's
en lesbo's die een homoseksueel leven leiden,
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maar het niet als zodanig benoemen. Die leefstijl maakt het mogelijk dat liefde en geloof gecombineerd worden, waardoor het leven voor
die persoon draaglijk wordt. Deze groep laat
zich allerminst organiseren rondom homoseksualiteit. Dat levert soms vreemde situaties op:
Tijdens de mediahype rond het mishandelen
van homo's in Amsterdam werd aan het COC
in Rotterdam gevraagd, of het allochtone organisaties had benaderd om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Afgezien van het gegeven
dat veiligheid een item is waarop de overheid
het primaat heeft, lijkt het COC op dit punt
geen geschikte partner te zijn, omdat het COC
juist vertegenwoordigt wat niet mag worden
benoemd: homoseksualiteit bij allochtonen.
Imad die de verhalen van de jongens voor het
boek heeft opgetekend, gaf aan dat de meeste
jongens tevreden zijn met dit leven, maar dat
hij zich zorgen maakt over hun situatie over een
jaar of tien. Hou je het vol om zolang een dubbelleven te leiden?

Kleine verhalen
De juridische positie van homo's en lesbo's in
Nederland is goed. Discriminatie op basis van
seksuele voorkeur is verboden. De wet- en regelgeving is nagenoeg geregeld. (7) In de meeste
regelgeving is de homoseksuele relatie gelijk
gesteld aan de heteroseksuele. In die zin is er
sprake van normaliteit, en tijdens de gesprekken in Rotterdam bleek dan ook dat homo's en
lesbo's zich niet zo herkennen in problematische verhalen. De aan het project deelnemende
mannen en vrouwen participeren volop aan het
maatschappelijk leven en zoeken in de homoen lesbobeweging mogelijkheden
om hun
leefstijl op een positieve manier neer te zetten.
Toch is er nog een grote slag te maken, als het
gaat om de kwaliteit van leven in de huidige samenleving. Zoals hierboven naar voren kwam,
is homoseksualiteit toch nog steeds op tal van
momenten een probleem.
Een organisatie als het COC heeft alle mogelijkheden om homoseksualiteit vanuit de kracht
van de leefstijl te laten zien, en homoseksualiteit een kleur te geven en op de kaart te zetten.
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Dat is dan toch een pleidooi voor zichtbaarheid en die zichtbaarheid heeft meer kans, als
het een onderdeel is van een grotere identiteit
die wordt gezien door de buitenwereld. Hubert
Fermina, directeur van Art. 1 (landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op alle gronden), formuleert het als
volgt: 'Er zijn veel mensen die goed zijn in wat
ze doen en daarnaast homoseksueel zijn. Daar
hoeft het voor hen niet over te gaan, maar het
is er we!!' Hij pleit ervoor om homoseksualiteit
op deze manier een plek te geven.
Desalniettemin hoeven het geen grootse verhalen te zijn om de positie van homo's en
lesbo's in onze samenleving te beschrijven en
daarmee zichtbaar te maken. Het zit juist in de
kleine verhalen. Het gaat dan over de lesbische
moeder die keer op keer in gesprek raakt met
vreemden bij de school. Over de homoseksuele leraar die één keer het gesprek aangaat en
daarna nergens meer last van heeft (totdat er
een onvoldoende wordt uitgedeeld!). Het gaat
over de lesbische vrouwen die op straat laten
zien dat ze met elkaar een stel zijn. Het is het
homostel dat samen bij de Turkse supermarkt
boodschappen doet. (8)

Wilma Ruis is als adviseur en trainer werkzaam
bij organisatie-adviesbureau De Beuk. Zij is thans
voorzitter van het COc, afdeling Rotterdam.

Noten
(1)

De afkorting COC betekent Cultuur en
Ontspannings-Centrum
en was de neutrale naam die in de vijftiger jaren voor de organisatie werd gebruikt. Voor die tijd heette de vereniging Shakespeare Club. In de
zestiger jaren droeg de organisatie de naam
Nederlandse Vereniging van Homofielen
COC en vanaf begin jaren zeventig tot
januari 2000: Nederlandse Vereniging tot
Integratie van Homoseksualiteit
COC
(N.VJ.H. COC). Sinds januari 2000 is het:
Federatie van Nederlandse Verenigingen
tot Integratie van Homoseksualiteit COC
Nederland. Het COC begon met haar ac-
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tlvltelten op 1 september 1946, maar de
officiële oprichting vond op 7 december
1946 plaats. Daarmee is het COC de oudste bestaande organisatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de
wereld.
(2) De organisatie had aan de 32 randgemeenten van Rotterdam een kleine waarderingssubsidie gevraagd om de bijeenkomsten te organiseren. Op deze manier
wilde het COC gemeenten de mogelijkheid geven om hun sympathie voor dit
project uit te spreken. 31 gemeenten reageerden negatief; slechts één gemeente
wilde een gesprek. Dat werd een leuk gesprek, want de betrokken wethouder is lid
van de werkgroep homo-emancipatie van
zijn politieke partij. De negatieve reacties
werden op allerlei manieren gemotiveerd,
zoals: 'stuur .ons een ledenlijst, dan kunnen we zien, of er leden in onze gemeente
zijn'; 'wij steunen geen activiteiten buiten onze gemeente'; 'er is geen reden om
beleid te maken rond dit onderwerp'. De
organisatoren waren teleurgesteld en beleefden deze afwijzingen van de randgemeenten van Rotterdam als een ontkenning van homoseksualiteit als een thema
voor gemeentebeleid. Rotterdam zelf stak
ongeveer 100.000 euro in het project en is
heel betrokken geweest. Naast het COC
zijn ook Dona Daria (een samenwerking
van vrouwenorganisaties),
Radar (antidiscriminatie), Rotterdam Verkeert (hulpverlening voor homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen) en Stimulans (ondersteuning voor welzijnsorganisaties) bij het
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

traject betrokken. Samen met hen ben ik
aan de slag gegaan om een weg te vinden
om homoseksualiteit op de kaart te zetten, onder het motto: 'Zichtbaarheid in
samenhang met de positie van homoseksualiteit in de Nederlandse samenleving'.
Stephen Linstead, e. a., 'Unpacking
Priscilla: Subjectivity and Identity in the
Organization of Gendered Appearance',
in: Human Relations, vol. 50, nr. 10, 1997.
Rotterdam Verkeert, een organisatie die
zich ten doel stelt de kwaliteit van het
zorgaanbod voor homoseksuele mannen
en lesbische vrouwen te verbeteren, heeft
een training van anderhalve dag voor
jongeren- en vrouwenwerkers uit het welzijnswerk ontwikkeld. Daar ontmoeten
woordvoerders van de homobeweging
vertegenwoordigers met een islamitisch
geloof. Het zijn zonder uitzondering stimulerende en voor beide partijen inspirerende ontmoetingen. Er zijn overigens
meer organisaties werkzaam op dit vlak.
Richard Florida, The Rise of the Creative
Class: And How It's Transforming Work,
Leisure, Community
and Everyday Life,
Basic Books, New York, 2002.
Imad el Kaka & Hatice Kursun, Mijn geloof en mijn geluk: islamitische meiden en
jongens over hun homoseksuele gevoelens,
Schorer Boeken, Amsterdam, 2002.
Er zijn nog steeds juridische verschillen
tussen hetero- en homoseksuele samenlevingsvormen, zie: www.cocnederland.nl.
Bijlage bij de Volkskrant, 6 oktober 2007,
een interview met vier homomannen over
veiligheid op straat.

Deel J. Nederland vroeger en nu

'Bet is aan beide kanten
vechten voor :m.ij'
Liever een dubbelleven
Linda Terpstra en Mariette Hermans

Gunar (26) woont met haar familie in een
stad in het westen van het land. Ze werkt in
de nachtdienst als bewaker. Dat geeft haar
vrijheid om haar vriendin op te zoeken, een
meisje dat op het eerste gezicht niet bij haar
past. Ze heeft vier zussen en twee broers.
Haar ouders zijn gescheiden
na een slecht
huwelijk waarop
geweld,
drugsgebruik
en overspel van haar vader een stempel
drukten. Haar opa en oma, tantes en ooms,
nichten en neven wonen ook in de stad.
Zelf woont ze samen met een zus en heeft
ze geen contact met haar moeder. Een van
haar andere zussen weet van haar relatie,
voor de rest van de familie houdt ze haar
liefde voor vrouwen geheim.

'Mijn opa kwam als eerste naar Nederland voor
een baan. Hij is de vader van mijn moeder. Toen
is mijn moeder gekomen en later mijn vader. Ze
waren nog heel jong, vijftien jaar. Mijn ouders
hebben elkaar in Turkije ontmoet. Nou ja, ontmoet? Mijn vader vond mijn moeder een mooie
vrouwen vroeg haar om haar hand. Mijn opa
wilde heel graag, maar mijn moeder zegt achteraf dat ze eigenlijk niet met mijn vader wilde
trouwen. Vroeger deed je dat, als je vader zei: ik
heb een lieve jongen voor je. Het is niet echt een
geslaagd huwelijk geweest; mijn ouders hadden
bijna altijd ruzie. Ze zijn nu gescheiden. Mijn
vader heeft een vriendin in Turkije en hij woont
daar ook. Een keer in de twee maanden komt
hij hier, naar zijn kinderen kijken en dan gaat
hij weer. Mijn moeder woont nog in de stad. We
hebben zeven kinderen.'
'Mijn vader was gek op mijn moeder. Maar hij
was ook een agressieve man. Hij was drugsverslaafd. En hij ging veel vreemd. Mijn moeder
heeft hem een keer met een andere vrouw in
bed betrapt. Toen zijn ze gescheiden. Ze waren
al vaak uit elkaar gegaan en dan kwam de familie bij elkaar. Iedereen zei dan: blijf bij elkaar
voor de kinderen, je hebt zeven kinderen. Dan
bleven ze weer bij elkaar en ging het een maand
goed. Er waren tijden dat ik mijn vader een keer
in de maand zag en als hij thuis was, kreeg hij
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ruzie met mijn moeder. Uiteindelijk ben ik wel
blij dat mijn moeder van mijn vader af is.'
'Mijn vader wil met zijn nieuwe vriendin trouwen, maar dat kan niet volgens de Turkse wet.
Hij is 53 en heeft pas twee kinderen gekregen.
Hij is wel van de drugs af. In Turkije krijg je
een forse gevangenisstraf, als je drugs gebruikt.
Zelfs met een joint krijg je al straf en mijn vader
gebruikte heroïne. Hij is aangekomen en minder agressief. Dat zal misschien ook wel met
zijn leeftijd te maken hebben. Hij heeft bij mijn
moeder alles gedaan wat hij niet laten kon. Nu
is hij bij een andere vrouwen draagt hij haar
op handen. Zij is veel jonger, 31 jaar. Ze hebben
elkaar leren kennen en zijn gelijk gaan samenwonen.'

moeder. Dat komt door mijn vader. Mijn moeder vindt dat ik partij voor hem heb gekozen;
dus ik ben het huis uitgetrapt, samen met een
van mijn zussen. Ik woon met haar samen.
Sinds een jaar heeft zij wel contact met mijn
moeder, maar ik nog niet.'

Volhouden

'Mijn vader is financieel binnen. Hij heeft een
eigen zaak, samen met mijn broer en een compagnon. Hij heeft huizen in Turkije die hij verhuurt. Ik ben niet opgevoed door mijn vader. Ik
zag hem soms twee maanden niet, dan was hij
weer achter de vrouwen aan. Eigenlijk is hij een
vreemde man voor mij. Ik weet zijn verjaardag
niet uit mijn hoofd. Hij weet onze geboortedatum ook niet. Mijn moeder heeft ons opgevoed.
Ze was niet zo streng. Ze zegt, ik kan jullie niet
dwingen om een hoofddoek te dragen. Ook over
het vasten kan ze niet zeggen dat het moet. Mijn
moeder heeft in haar jeugd niet kunnen leven,
ze moest altijd hard werken, dus nu mogen wij
leven. Doe het met mate, zegt ze altijd.'
'Ze was een bezorgde vrouw, want vijf meiden
is niet makkelijk in een Turkse gemeenschap.
Ze was erg blij met de mobiele telefoon. Dan
kon ze ons altijd bereiken. Niet dat ze ons niet
vertrouwde, maar er lopen zoveel gekken op de
wereld rond. We mochten uit, als we de telefoon
maar aanhielden. Veel vriendinnen zeiden: had
ik jouw moeder maar. Maar ik ben niet zo vrij
als de Nederlanders. Ik denk bijvoorbeeld niet
dat mijn moeder het zou accepteren als ik alcohol zou drinken. Ze weet dat mijn zusjes
vriendjes hebben, maar ze zou niet accepteren
dat ze thuis komen. Ze zegt, ik ben niet dom,
natuurlijk moeten jullie vriendjes hebben, maar
ga niet van de een naar de ander. Mijn broer is
natuurlijk ook bekend, dus die hoort alles.'
'Sinds twee jaar heb ik geen contact met mijn

'Ik ben best wel gelovig. We moesten vroeger
bij mijn vader op schoot gaan zitten en iets lezen uit de koran. Bij een foutje werd mijn vader
heel boos. Op tienjarige leeftijd kon ik de koran lezen en dat was in die tijd behoorlijk jong.
Dat kwam door mijn vader. Maar ik had er zelf
ook interesse voor. Toen ik in de pubertijd was,
kwam er bij ons een vrouwelijke imam. Zij vertelde veel over het geloof. Met mijn twee nichten ging ik elke zaterdag en zondag naar haar
toe en dan gingen we vragen stellen. Dat was
vrijwillig, zonder dat mijn moeder zei: je moet
daar naar toe. Het was gewoon leuk.'
'Ik val meer op vrouwen. Ik heb sinds anderhalf
jaar een relatie met een Nederlandse vrouw.
Rond mijn elfde of twaalfde merkte ik dat ik
nooit over mannen fantaseerde, maar over
vrouwen. Ik had een leuke docente op school,
maar op dat moment ben je meer met vrienden
buiten bezig. Als je vijftien, zestien bent, weet je
dat je het bent, maar je gaat het ontkennen. Je
weet welke problemen je gaat krijgen, dus elke
keer stop je het weg en zoek je afleiding bij je
vrienden. Op een gegeven moment zat het mij
heel hoog. Dan ga je het vanzelf wel toegeven:
ik ben het gewoon, klaar, ik kan er niets aan
doen.'
'Ik heb een neef; hij is al een paar jaar verliefd
op mij en wil graag met mij trouwen. Ik heb
het overwogen, maar ik dacht, dat is niet eerlijk tegenover hem. Uiteindelijk ga je toch weer
scheiden. En ik ben zijn nicht. Aan de andere
kant zijn mensen uit mijn vriendenkring al getrouwd; ze hebben al kinderen. Elke keer vragen
ze aan mij: "Wanneer ga jij trouwen? Je bent al
26." Die vragen benauwen mij. Ik denk, 0 mijn
god, hoe lang kan ik nog? Ik zeg dan: ik ben
de prins op het witte paard nog niet tegen gekomen. Hoe lang kan ik dat volhouden? Als ik
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elk jaar ouder word, dan ben ik verdrietig. Als
je achttien of negentien bent, kun je zeggen: ik
ben aan het studeren. Nu heb ik mijn school afgerond en werk ik. Het wordt steeds moeilijker,
nu ik ouder word.'

Nachtmerrie
'Sinds dit jaar weet mijn tante het. Het was heel
raar. Ze was bij mij, misschien een half jaar geleden. Ze is een zus van mijn moeder; ze is veertig jaar. Zij zei tegen mij: "Het valt mij op dat je
nooit over een man praat. Val je op vrouwen?"
Ik zei: "Ja, dat klopt. Ik val op vrouwen. Ik heb
een vriendin. Ik vertel niet waar ze woont, maar
ik ben wel gelukkig met haar." Ze dacht dat ik
een grapje maakte. Het gesprek heeft maar een
half uur geduurd. Ze vroeg, of ze me niet naar
een imam kon brengen. Ik zei: "Zo gaat dat niet.
Als ik tegen jou zou zeggen, ga lekker met een
vrouw naar bed, dan kun je dat niet. Ik kan het
niet met een man. Al bestond er een kans van
één procent dat ik met een man verder kon, dan
zou ik die aangrijpen, maar ik weet gewoon dat
ik het niet kan. Een praatje met een jongen,
leuk, maar meer ook niet. Vrienden, leuk, maar
meer ook niet. Ik heb nog nooit kriebels gekregen." Ze is iemand die qua waarden en normen
hecht aan de Turkse maatschappij. Ze was ook
wel geschokt, maar ik had het erger verwacht,
omdat ik haar karakter ken. Ik heb haar gezegd dat het ook voor mij niet makkelijk is.
Uiteindelijk zei ze: "Gunar, als je moeder er ooit
achter komt, zeg dan nooit dat ik het wist." Ik
vond dat best wel erg, maar goed. Ik dacht: laat
maar. Op dat moment luchtte het wel even op,
want zij was de eerste die het wist. Dat was ons
eerste en laatste gesprek. Ze vraagt nooit meer:
hoe is het met je vriendin?'
'Later ging het een tijdje slecht met mijn relatie.
Ik kwam er achter dat mijn vriendin was vreemd
gegaan. Toen heb ik het aan mijn jongste zusje
verteld. Ik heb vier zussen van 27, 25, 23 en de
jongste is 21. Zij heeft het heel goed opgepakt,
want ze zag dat ik verdrietig was. We zaten in de
auto en ik zei: "Ik moet je iets vertellen; ik heb
liefdesverdriet." Ze vroeg: "Waarom is het dan
uitgegaan met die jongen?" Ik zei: "Het is geen
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jongen, het is een meisje." "Ok, dat kan ook,"
zei ze. Ze heeft het echt heel goed opgevangen.
Dat had ik niet verwacht en daarom heb ik alles
verteld. Ik vond het ook heel lief dat ze zei: "Ik
kan thuis en met mijn andere zusjes altijd over
mijn vriend praten en jij kan het nooit zeggen.
Dat moet moeilijk zijn.'''
'Ik heb het vermoeden dat mijn andere zusje
het ook weet. Ik liep stage en op vrijdag haalde
zij mij op, omdat de verbinding slecht was. Ik
dacht altijd, als ik het vertel, dan vertel ik het als
eerste aan haar. Zij is een jaar jonger dan ik. We
hebben altijd dezelfde kamer gedeeld, dezelfde
vrienden, we gingen overal samen naar toe. Op
een gegeven moment zei ze: "Ik heb gedroomd
vannacht. Nee, het was geen droom, maar een
nachtmerrie. Ik zag in mijn droom dat je op
vrouwen viel." Ik dacht, 0 mijn god, aan jou kan
ik het nooit vertellen. Ik heb ook een telefoongesprek met haar gehad. Ze zei: "Ik weet waar je
mee zit, maar ik wacht totdat jij het vertelt." Ik
heb uit angst niet verder gevraagd, maar ik weet
zeker dat ze het weet. Met mijn één na jongste zus, die van 23, woon ik samen. Zij weet het
niet. Als ik zeg: ik ben niet in de stad, vraagt ze
nooit door.'

Feestbeest
'Mijn vriendin woont in een andere plaats. Ik
heb haar ontmoet in de kroeg in Rotterdam
via vriendinnen. Ze is niet mijn eerste relatie.
Een vriendin heb ik op school leren kennen,
een andere tijdens de vakantie. Dit is wel mijn
langste relatie. Hiervoor had ik een relatie van
een jaar en acht maanden en deze duurt al 21
maanden.'
'Ik ben drie dagen in de week bij haar. Niemand
vraagt me waar ik ben. Dat komt door mijn
werk. Ik begin 's middags om half 5 en ik kom
de volgende dag pas thuis. Ik woon niet bij mijn
moeder thuis en heb geen contact met haar.
Mijn vriendin komt niet bij mij. Toen mijn zus
op vakantie ging, is ze vier dagen geweest. Dat
waren leuke dagen met mijn jongste zusje samen. Die kent haar wel.'
'Als je had gezegd, je wordt gek op haar, dan had
ik gezegd: nooit. Ze was dronken en vroeg mij,
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of ik haar thuis wilde afzetten. Ik heb haar toen
naar huis gebracht en ze zei: zullen we gaan
dammen? Tijdens het dammen leerde ik haar
andere kant kennen. Dat was me nooit aan haar
opgevallen. Ik wilde eigenlijk eerst helemaal niet
met haar praten. Uiteindelijk ben ik gek op haar
geworden. Liefde kun je niet tegenhouden.'
'Qua karakter past ze helemaal niet bij mij. Ze
is echt een feestbeest. Ze houdt van drinken en
uitgaan. Zo ben ik niet. Ze is 24, ze is in de kroeg
opgegroeid. Haar ouders hadden vroeger een
kroeg, dus drinken is bij haar heel normaal. En
uitgaan ook. Daar heb ik vaak ruzie met haar
over gehad. Ik heb er een probleem mee dat ze
zoveel drinkt. Als ze eenmaal drinkt, kan ze niet
stoppen. Daarom is ze vaak vreemd gegaan in
de relatie. Ze is heel makkelijk, geeft iemand op
straat zomaar haar nummer, je kan zo blijven
slapen. Ik ben er nu voor de tweede keer achter
gekomen dat ze vreemd gaat. Ze heeft niet het
lef om het zelf te zeggen. Ik heb haar weer vergeven, maar dit is wel de laatste keer. Ze gaat nu
haar nummer veranderen en de komende zes
weken niet uit. Twee weken heeft ze het al volgehouden; ik ben benieuwd.'
'Het is aan beide kanten vechten voor mij. Ik
denk dat het komt, doordat ik mijn relatie aan
niemand kan vertellen, dat ik al snel tevreden
ben met de liefde die ik krijg. Dat ze mij zo gelukkig maakt dat ik haar al twee keer heb vergeven. Ik weet dat als ik het ooit een keer met
haar uitmaak dat ik hier hard om kan lachen.
Dan denk ik, dat ik dit allemaal heb gepikt! Het
klinkt raar, maar door haar liefde krijg ik ook
veel energie. Maar vroeger keek ik niet naar andere vrouwen; sinds ik van haar vreemd gaan
heb gehoord, ga ik wel verder kijken.'

'Ik heb een dubbelleven. Wat het ook moeilijk
maakt voor mij is dat ik in mijn familie, bij mijn
ooms en tantes een heel geliefd persoon ben.
Iedereen kent mij als de nette, brave Gunar die
veel respect heeft voor ouderen. Dat maakt het
voor mij nog moeilijker om het te vertellen. Ze
hebben echt een ideaalbeeld van mij. Mijn oom
wil mij aan zijn zoon koppelen, zo graag mogen

ze mij. Dan denk ik, jullie moesten eens weten!
Hun beeld gaat in een keer veranderen. Dat
maakt mij kwaad: als het woord valt, ben ik ineens de slechte Gunar. Ik ga het zo lang mogelijk
uit de weg, zolang ik het volhoud. Ik zeg altijd,
je moet slapende honden niet wakker maken.
Vroeg aflaat komen ze er wel achter, maar ik wil
daar nu niet aan denken, want dan krijg ik het
benauwd. Ik heb zo'n grote familie en veel van
hen wonen hier. Mijn tantes, ooms, broer. Als ik
's morgens met het verhaal zou beginnen, dan
ben ik de volgende dag nog niet klaar, als ik iedereen op de hoogte moet houden. Nee, ik denk
dat ik het emotioneel niet aan zou kunnen.'
'Ik denk dat ik onbewust vlucht voor dat ene
leven van mij. Ze weten alles van mij, alleen
niet mijn seksuele geaardheid. Ik heb jaren lang
met het geheim moeten leven. Ik ben bang dat
als het vertel, dat alles eruit komt en ik gewoon
niet meer bovenkom. Eigenlijk ren ik voor mijn
problemen weg. Sinds mijn zus het weet, is er
een last van mijn schouder af. Ik ben al tevreden met één persoon. Ik kan haar altijd bellen,
altijd met haar over mijn vriendin praten. Dat
geeft mij een goed gevoel.'
'Als ik het aan mijn familie vertel, word ik gelijk
naar een imam gestuurd. Ik weet al wat die man
gaat zeggen: "Gunar, je weet hoe het in ons geloof gaat. Twee vrouwen horen niet van elkaar
te houden." Mijn moeder gaat vaak voor mij
naar de imam. Het grappige is dat er vorig jaar
een tante bij haar is geweest. Die heeft gezegd, je
dochter gaat nooit met een man trouwen. Dat
hoorde ik van mijn andere zusje. Maar als ik
zeg, ik hou van vrouwen, dan zou ze gelijk 112
bellen, want mijn moeder zou een hartinfarct
krijgen. Ze zou een ticket kopen en mij naar
Turkije brengen. En ze zou alle imams een voor
een langsgaan, met de vraag: help mijn dochter.'
'Als ik zou weten dat het zou helpen, dan zou ik
het doen. Ik wou dat er een pilletje bestond en
dat ik hetero kon worden. Dan had ik ook niet
zoveel gezeur aan mijn hoofd, niet zoveel stress
waar ik al jaren mee leef. Ondanks alles ben ik
wel tevreden met mijn leven, maar soms denk
ik, als ik niet op vrouwen viel, dan had ik geen
enkel probleem.'
'Bij mijn vader zou ik ook 112 moeten bellen.
Ik ben zijn lievelingskind. Er wordt niet over
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homoseksualiteit gesproken. Niemand in mijn
familie zou een homoseksueel kind willen. Als
je gaat trouwen, hoor je met een man te trouwen. Je moet kinderen krijgen, lang leve het
geluk. Ik denk dat er vrouwen zijn die gewoon
met een man trouwen, omdat ze bang zijn voor
de reacties van hun familie. Dat is dan toch hun
geluk opofferen? Ik zag een keer een programma waarin een Turkse jongen zei: ik ben homoseksueel. Hij zei ook: "Als er een imam bestaat
die mij kan helpen van mijn homoseksuele gevoelens af te komen, dan mag die persoon nu
hier komen. Ik heb hier niet voor gekozen, ik
ben zo geboren. Niemand kan mij helpen." En
dat is ook zo. Het kan gewoon niet.'

Weglopen
'Op een gegeven moment zat het mij heel hoog.
Ik ben naar mijn huisarts gegaan en heb gezegd:
ik val op vrouwen en niet op mannen. Toen ben
ik naar een psycholoog verwezen. Hij ze: "Ik
heb wel meerdere mensen gehad van Turkse afkomst." Maar ik denk dat je moslim moet zijn
om mij te begrijpen. Dat je echt weet, hoe moeilijk ik het heb. Ik krijg niet alleen gezeur aan
mijn hoofd, maar ook mijn familie krijgt gezeur
en dat wil ik voorkomen. Ik denk niet alleen aan
mezelf, maar ook mijn familie. De psycholoog
was een aardige man. In het begin geloofde hij
niet dat ik echt op vrouwen viel. Hij luisterde
en knikte en dat was het. Uiteindelijk ben ik
gestopt, want ik kwam geen stap verder. Hij
stuurde me naar een biseksuele Turkse vrouw
in Amsterdam. Ik heb haar twee keer gezien.'
'Ik heb één keer een Turkse meisje dat lesbisch
is, ontmoet via de chat. Gewoon om te praten.
Zij was al veel verder dan ik. Haar ouders wisten het en die dachten: je bent bezeten door de
duivel, je gaat naar Turkije en na drie maanden
komt alles wel goed. Ze had een broer en die
vond het wel goed. Het was een jongere meid
van twintig of zo. Zij ging er veel makkelijker
mee om dan ik.'
'De eer van mijn familie is heel belangrijk.
Daarom kan ik het ook niet vertellen. Een
Turkse familie denkt: wat zullen de andere
mensen ervan zeggen? Ik weet zeker dat mijn
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vader mij niet gaat vermoorden. In Almelo was
een Turks meisje die met een Iraakse jongen
omging. Haar vader kwam erachter en heeft
haar neergeschoten. Toen zei mijn vader: wat
erg dat je je eigen dochter kan neerschieten, alleen omdat zij van een Iraakse jongen houdt.'
'Als ik zeker zou weten dat ze mij zouden verstoten, omdat ik op vrouwen val, dan zou ik
dansen voor de deur. Ik zou blij zijn. Ik heb liever dat ze zeggen: je hebt geen vader en geen
moeder meer, dan het gezeur dat ik zou krijgen.
Gezeur als: weet je het zeker, hoe komt het, ben
je niet ziek?'
'De enige voor wie ik bang ben, is een van mijn
broers. Hij is een hele lieve jongen, maar ik weet
niet, hoe hij dit gaat opnemen. Hij zei ooit eens:
"Als jullie van huis weglopen, vergeet niet dat ik
jullie vind. Ik heb ook mijn eer en mijn trots. Ik
ben niet alleen een broer, maar ook een vriend."
Stel dat ik het zou vertellen, dan gaan veel mensen naar hem: "Hee, je zus valt op vrouwen."
Het wordt niet getolereerd bij ons in de Turkse
gemeenschap. Hij zou zich gaan schamen. De
eer van een jongen heeft altijd met de zus te
maken. Als ik wegloop, zeggen ze, de zus van A.
is weggelopen. Dat doet snel de ronde.'
'Ik ga zelf niet weglopen. Dan weet ik zeker dat
mijn broer mij gaat zoeken. Ik doe mijn familie
er veel verdriet mee. Dan wordt er gezegd: De
dochter van die en die familie is weggelopen.
Daar praten mensen weken over en dat geeft
mijn familie schaamte. Over de scheiding van
mijn ouders werd ook maanden gesproken,
terwijl iedereen wist dat mijn ouders een heel
slecht huwelijk hadden. Als ik zou weglopen en
niets zou achterlaten, dan zullen ze zeggen dat
ik naar een jongen ben weggelopen. Mensen
verzinnen altijd een verhaal. Ik heb vaak gedacht: ik laat een brief achter waarin ik schrijf,
"zoek mij niet, ik kom niet meer." Maar dan
moet ik elke dag in angst leven, altijd waakzaam
zijn. Dan heb ik liever dit dubbelleven.'
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Van alle tijden, in alle
culturen (1)
Leontine Bijleveld

Alleen alom de ruim 250 prachtige illustraties is Robert Aldrich' Gay Life and Culture.
A World History de aanschaf
waard. De
rode laarsjes op de omslag, een detail van
Rudolf Schlichters schilderij 'Vrouwencafé'
uit 1925, laten subtiel weten dat 'gay' ruim
moet worden opgevat. Overal hebben sommige vrouwen en mannen zich emotioneel
en / of lichamelijk aangetrokken
gevoeld
tot seksegenoten,
maar niet alleen de benaming, maar ook de invulling en de sociale en culturele context kennen een grote
variëteit door de geschiedenis
en over de
wereld.

In zijn inleiding geeft Aldrich daar al verschillende schetsen van. Zo gaat hij in op de diverse
benamingen van homoseksuele handelingen
M/V, zonder daarbij overigens te vermelden
dat het woord lesbisch al in de tiende eeuw
werd gebruikt om de geschiedenis van Sappho
te verbinden aan seksuele relaties tussen vrouwen, zoals Laura Gowing in het zesde hoofdstuk in zijn boek betoogt. Aldrich stelt dat
enerzijds een soort seksuele globalisering heeft
plaats gevonden: de moderne wereld kent een
openlijke seksuele cultuur met een groot aantal verschillende uitingsvormen van seksualiteit
tussen leden van hetzelfde geslacht in hun houding en in hun identiteit. Hij verwijst naar de
levendige, positieve en openbare homoseksuele
en lesbische cultuur in de meeste grote steden
van Europa, Amerika, Australië en Azië. In andere landen beleven veel mannen en vrouwen
met een afwijkende identiteit en levensstijl hun
seksualiteit liever in een andere, minder openbare vorm. Anderzijds zijn er ook samenlevingen, zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika
waar geen geïnstitutionaliseerd openbaar leven
voor homo's en lesbo's bestaat; de vrouwen en
mannen die daar homoseksuele gevoelens hebben en beleven, treden daarmee niet naar buiten en meten zich geen aparte identiteit aan.
En dan zijn er nog de plaatsen waar seksuele
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daden tussen leden van hetzelfde geslacht deel
uitmaken van eeuwenoude initiatierituelen. De
seksuele globalisering heeft de wereldwijde verschillen niet kunnen doen vergeten en mag ook
niet de historische verschillen doen vergeten.
Zowel een historische benadering als de studie
van andere culturen kunnen helpen onze eigen
ideeën over houding en gedrag te relativeren
en anders te leren kijken naar dominante seksuele normen en waarden. Aldrich brengt dit
meteen in de praktijk door de ontwikkelingen
in Australië te beschrijven, inclusief de aboriginalculturen, waar allerlei bewijzen voor orale
en anale praktijken tussen mannen en indicaties van seksuele handelingen tussen vrouwen
gevonden zijn. Het is, in de woorden van een
hedendaags Aboriginal lesbo geen 'white man's
disease' - 'het is waarschijnlijk het enige waarmee de blanken ons niet besmet hebben'.
Voor zijn rondreis door de homoseksuele wereld in tijd en ruimte heeft Aldrich, hoogleraar
Europese geschiedenis aan de universiteit van
Sydney, dertien wetenschappers uit acht verschillende landen aangetrokken - Frankrijk,
Duitsland, Italië, Nederland, Canada, Australië,
Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten. Hierdoor
is niet alleen een mooie mix van overzicht en
specialisatie ontstaan, ook kon op deze wijze
beter gebruik worden gemaakt van recente publicaties in andere talen dan het Engels. Uit de
literatuurlijsten en de noten die bij elk hoofdstuk zijn opgenomen, blijkt hoe omvangrijk en
divers het onderzoek van de over het algemeen
westerse academici is, zeker in het laatste decennium.
De eerste vijf volgende hoofdstukken gaan over
de gelijkgeslachtelijke intimiteit in de eeuwen
voorafgaand aan de uitvinding van het woord
'homoseksualiteit',
voornamelijk in Europa.
Charles Hupperts, docent aan de Universiteit
van Amsterdam, bespreekt de klassieke Griekse
en Romeinse wereld. De Hamburgse hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Bernd-Ulrich
Hergemöller laat zien, hoe in zijn periode enerzijds homo-erotische mannenvriendschappen
tussen geestelijken en geleerden bestonden,
gepaard gaande met vrouwvijandige opvat-
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tingen. Anderzijds ontwikkelden christelijke
theologen in toenemende mate een 'wetenschappelijke' strijd tegen 'onnatuurlijke' seksuele handelingen, culminerend in vervolging
van sodomieten door de in 1233 opgerichte
Inquisitie. Hergemöller dateert de eerste publieke terechtstelling vijftien jaar eerder dan
Byrne Fone in zijn elders in deze uitgave besproken boek Homophobia,
a history: Rudolf I
van Habsburg liet in 1277 in Basel een zekere
'heer uit Haspisperch' verbranden 'vanwege de
sodomitische misdaad'.
Aan de vroeg-moderne tijd zijn twee hoofdstukken gewijd. Helmut Puff, verbonden aan
de Universiteit van Michigan, bespreekt onder
de titel 'Early Modern Europe, 1400-1700' de
vervolging van mannen die betrapt werden op
gelijkgeslachtelijke en andere 'onnatuurlijke'
seks in het Europa van de Renaissance en de
Reformatie. De sodomietenvervolgingen varieerden in intensiteit naar tijd en land, maar lijken, anders dan in de katholieke en protestantse
landen, nauwelijks in het orthodoxe Rusland te
hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd bloeiden (mannelijke) homosociale culturen niet
alleen in het humanistische Italië, maar ook
onder de geprivilegieerde klassen in bijvoorbeeld Frankrijk en Zweden. 'Lesbians and Their
Like in Early Modern Europe, 1500-1800' is
de titel van het spannende artikel van de aan
het Londense King's College verbonden Laura
Gowing. Aan de hand van recent, maar ook ouder onderzoek (uit de jaren 1980 en 1990) laat
zij zien dat er in het geheel geen grond is voor
de traditionele opvatting dat seksuele relaties
tussen vrouwen vóór 1900 ondenkbaar waren.
Ze verhaalt over de 'herontdekking' van de clitoris door Europese anatomen in de zestiende
eeuwen over tribaden, hermafrodieten (personen met kenmerken van beide geslachten), dildo's, vrouwen in mannenkleren en romantische
vriendinnen. Ze laat zien dat de pre-moderne
wetgevers wel degelijk geneigd waren ook vrouwen te laten vallen onder de bepalingen die sodomie tot halsmisdrijf bestempelden, maar dat
er relatief weinig strafzaken bekend zijn. De
bekendste stafzaken betreffen vrouwen die als
man door het leven gingen, en soms zelfs met
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vrouwen trouwden. Gezien de betrekkelijk geringe sociale en fysieke bewegingsvrijheid van
vrouwen zullen lesbische intimiteiten zich eerder in de huiselijke beslotenheid hebben afgespeeld dan in het geval van seks tussen mannen.
De notie dat lesbianisme de 'onmogelijke liefde'
was, de 'stille zonde', bestond aan het eind van
de achttiende eeuw nog steeds, maar toen versterkt met de nieuwere notie dat vrouwen van
nature kuis of aseksueel zijn.
Over de pre-moderne tijd is er ook een hoofdstuk van de Canadese hoogleraar Michael
Sibalis over 'Mannelijke homoseksualiteit ten
tijde van Verlichting en Revolutie, 1680-1850'.
Sibalis bespreekt drie belangrijke ontwikkelingen in deze periode. De eerste is dat in de grote
steden van West-Europa homoseksuele subculturen van mannen buiten de geprivilegieerde
klassen ontstaan, althans subculturen waarvan
bronnen bewaard zijn gebleven. Politiebronnen
geven de meeste informatie, ook over de vervolgingen - voor de laatste executies in Duitsland
geeft Sibalis twee jaartallen (1726 in Hamburg
en 1762 in Württemberg). Het meest in het oog
lopende kenmerk van de subcultuur van de
mannen zou de ongegeneerde verwijfdheid van
sommigen zijn. De tweede ontwikkeling is dat
de achttiende eeuwse Verlichtingsintellectuelen
homoseksualiteit in seculiere in plaats van in
religieuze termen gingen benaderen: sodomie
was misschien tegennatuurlijk, maar werd ook
veroorzaakt door sociale en psychische oorzaken. Zo konden ze sodomie, maar ook de repressie daarvan veroordelen - maatschappelijke
en morele verbeteringen konden volstaan. Dat
leidde uiteindelijk tot de derde belangrijke ontwikkeling: strafrechtsherziening in een aantal
landen op het Europese continent bracht de
decriminalisering van sodomie. Aan het slot
van zijn artikel legt Sibalis een verband tussen
de toegenomen zichtbaarheid en de groeiende
(medische en psychiatrische) belangstelling
voor de homoseksueel.
Brett Genny Beemyn, verbonden
Universiteit van Massachusetts, maakt
stap naar andere continenten: diverse
vingen en bijna drie eeuwen Noord-,
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aan de
de overbeschaMidden

en Zuid-Amerika. Beemyn is een van de weinige mannelijke contribuanten die oog heeft voor
zowel geheel andere gender-verhoudingen
als
literatuur van damesonderzoeksters. Zo gaat hij
in op 'cross-genderrollen' in inheemse beschavingen - vrouw-mannen en man-vrouwen die
als gender op zichzelf werden beschouwd. Even
prettig leesbaar en gedocumenteerd komen de
seksuele relaties in mannengemeenschappen
en
die in vrouwengemeenschappen
aan de orde,
net als de romantische vriendschappen van de
dames en de ware kameraden, bezongen door
auteurs als Thoreau en Whitman.
Ook de Franse Florence Tamagne (Universiteit
van Lille) die in 'Van sodomiet tot homoseksueel' de periode 1870-1940/5 in een aantal
Europese landen (vooral Engeland, Frankrijk,
Duitsland) behandelt, toont aan dat het goed
mogelijk is om zowel over damesliefde als over
herenliefde te schrijven. Ze laat zien, hoe de
zich snel ontwikkelende medische inzichten via
de literatuur breder verbreid werden (denk bijvoorbeeld aan Proust en Radclyffe Hall), maar
dat het grote publiek rond de eeuwwisseling
vooral door de talrijke schandalen attent is gemaakt op homoseksualiteit. Grotere zichtbaarheid, ook in de kunst, ging gepaard met hardere
maatregelen tegen zedendelicten en bevestiging
of zelfs aanscherping van de strafwetgeving
(Duitsland, Engeland), al mislukten pogingen in deze landen om seksuele relaties tussen
vrouwen te criminaliseren. Tamagne oppert als
verklaring dat de sociale controle van de kant
van familie of de kerk blijkbaar voldoende werd
geacht om de vrouwelijke seksualiteit in goede
banen te leiden. Maar de angst dat wetswijziging vrouwen zou informeren over praktijken
die ze geacht werden niet te kennen, kan volgens haar ook wel een rol gespeeld heben.
Zo goed als genderblind is het hoofdstuk van
Domenico Rizzo, onderzoeker in late moderne
geschiedenis en gen der (!) aan de Universiteit
van Napels, over de naoorlogse periode. Hij
noemt de Deense Forbundet 1948 de eerste naoorlogse homo-organisatie
(N.B. de
Nederlandse Shakespeareclub dateert van 1946)
en presteert het om de leus 'het persoonlijke is
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politiek' aan de homobeweging toe te schrijven, zonder enige referentie aan de vrouwenbeweging. Dat de laatste van belang is geweest
voor de zichtbaarheid van lesbo's komt ook
nauwelijks aan de orde in Leila Rupp's 'Loving
Women in the Modern World'. Deze hoogleraar
vrouwenstudies uit Santa Barbara (Californië)
laat verschillende patronen in de vrouwenliefde
in verschillende delen van de wereld zien vanaf
het begin van de negentiende eeuw - dus voor,
tijdens en na de 'ontdekking', benoeming en
verkondiging van de lesbische identiteit. Dat
Rupp hier en daar 'cases' aanhaalt die ook in
andere hoofstukken aan de orde komen, stoorde mij niet, mede door haar originele en spannende interpretaties.

masculien én hiërarchisch, waarbij het belangrijkste onderscheid bestaat tussen de mannelijke man en ieder die dat niet is (vrouwen,
jongens, slaven, bijvrouwen, bedienden, travestieten, hermafrodieten en zelfs ongelovigen).
Het onderscheid actief-passief is, met andere
woorden, maatgevend, niet dat tussen 'homo's'
en 'hetero's'.
Een dergelijk onderscheid tussen 'actief' en
'passief' lijkt ook in verschillende Aziatische
samenlevingen een rol te hebben gespeeld, zo
blijkt uit Adrian Carton's (Sydney's Macquarie
Universiteit) bijdrage over drie Aziatische culturen (China, Japan, India), tenminste waar het
gaat om initiatie en jongensprostitutie. In verschillende periodes in de Chinese geschiedenis
bestond er een sterke associatie tussen theater
(het exclusieve domein van mannen) en gelijkgeslachtelijke seks. De acteurs die vrouwenrollen speelden, hadden een ondergeschikte status. Vrouwen waren sowieso ondergeschikt aan
mannen in de meeste Chinese samenlevingen.
Carton denkt dat het feit dat alle seksualiteit in
de gaten werd gehouden, de verklaring is voor
het zo goed als onzichtbaar zijn van damesliefde
- op een paar prachtige illustraties na. Het zou
me niet verbazen als de komende jaren veel meer
informatie over de damesliefde in de Aziatische
landen beschikbaar komt, afgaande op de oratie
van Saskia Wieringa over The Admonishment
of Vegetarian Great Aunt. Reflections on Sexual
and Gender Multiplicity and Cultl/re bij de aanvaarding van de leerstoel Gender and Women's
Same-Sex Relations Cross-culturally bij de
Universiteit van Amsterdam in april 2007 (zie
voor het onderzoek van prof. Wieringa elders
in deze uitgave).

De meeste nieuwe informatie voor relatieve insiders staat in de drie hoofdstukken over andere
culturen, waarbij het opnieuw de dame is, Lee
Wallace, van de Universiteit van Auckland, die
in staat is zowel aan vrouwen, als mannen, als
andere genders aandacht te besteden. Zonder
voorbij te willen gaan aan het belang van andere
seksuele locaties, richt ze zich op de bestudering
van seksuele ontmoetingen in Amerika, Afrika
en Oceanië door Europeaanse waarnemers (kolonisten en etnografen / antropologen), daarbij zo'n vijf eeuwen omspannend. Dat de soms
gruwelijke strafbaarstelling in alle delen van het
Amerikaanse continent door de koloniale autoriteiten ingevoerd is, wordt wel heel plastisch
duidelijk uit de bij haar hoofdstuk geplaatste
kleurengravure (uit 1590) waarop te zien is,
hoe conquistador Vasco Nufiez de Balboa zijn
vechthonden loslaat op de jonge mannen die
gekleed in vrouwenkleding zijn beschuldigd
van 'abominabele en tegennatuurlijke wellust'
in de buurt van het huidige Panama (1513).
De Venetiaanse kunsthistoricus
Vincenzo
Patanè onderzoekt de mannelijke gelijkgeslachtelijke betrekkingen in de islamitische samenlevingen in Noord-Afrika en het MiddenOosten. Naast de (interpretaties van de) koran
en de literatuur met homo-erotische ondertoon (teruggaand tot de achtste eeuw) komen
ook het laat in de negentiende eeuw begonnen
sekstoerisme en de hedendaagse situatie aan de
orde. De seksegescheiden samenleving is sterk

In het laatste hoofdstuk van het boek van
Aldrich tracht Gert Hekma (verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam) ons een beeld te
geven van de veranderingen in het homoseksuele bestaan sinds de jaren 1980 onder invloed
van AIDS, globalisering, het ter discussie stellen van seksuele identiteiten en nieuwe politieke tegenstellingen. Een bijna onmogelijke
opgave. Dat is wellicht de reden dat ook Hekma
minimaal 95 procent van zijn betoog gebruikt
voor de beschrijving van de wederwaardighe-
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den van de heren. En de jongens niet te vergeten. Hekma wordt daarvoor gecomplimenteerd
door Times-recencent Richard DavenportHines: '(Hekma) .,. intelligently contextualizes
the prevalent Western hysteria about sexual
abuse of children.'
De AIDS-ramp had ook positieve kanten volgens Hekma. Eén daarvan is de bevordering
van samenwerking tussen homo's en lesbo's.
Dat lijkt me vanuit de Nederlandse context wel
een understatement, waar de lesbo's wel cruciaal waren voor de organisatie van de buddy- solidariteit, maar weinig gehoor vonden (vinden)
voor de wijze waarop AIDS vrouwen raakt.
Bijna gelijktijdig met het Engelstalige origineel
verscheen met nagenoeg dezelfde opmaak in
2006 in Nederland het boek van Aldrich: Van
alle tijden, in alle culturen. Wereldgeschiedenis
van de homoseksualiteit. In zijn bespreking in
COC Update merkte Thomas van der Dunk
op dat de Nederlandse titel iets triomfantelijks
heeft én iets bezweren ds. 'Opdat niemand nog
kan beweren dat het hier om een tijdelijk decadent westers "vervalsverschijnsel" gaat.' In mijn
ogen is de titel (en ook de tekst) net iets minder
subtiel en iets meer neigend naar de heren dan
het Engelse origineel. Dat om vanwege de illustraties op dezelfde pagina's uit te komen delen
van de oorspronkelijke tekst geschrapt zijn in
de Nederlandse versie is ronduit jammer. Voor
mij een laatste reden om de Engelse uitgave te
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prefereren, maar lezen van een van beide boeken lijkt me wel een must.
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Noot
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Dit is een besprekingsartikel van: Aldrich,
Robert (red.), Gay Life and Culture.
A World History, Thames & Hudson,
Londen, 2006, 384 blz .. En van: Aldrich,
Robert (red.), Van alle tijden, in alle culturen. Wereldgeschiedenis van de homoseksualiteit. Vertaald uit het Engels door André
Abeling e.a., Nieuw Amsterdam Uitgevers,
Amsterdam, 2006, 384 blz ..
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HOlUofobie
Leontine Bijleveld

Homofobie is een fenomeen waar de lezer in deze uitgave telkens weer tegenaan
loopt. Byrne Fone, pionier in de VS op het
gebied van homostudies,
heeft aan dit thema in 2000 een omvangrijk boek gewijd. (1)
Hij begint zijn lezenswaardige
historische
overzichtswerk
met de stelling dat weinig
sociale groepen ontsnappen
aan de gevolgen van vooroordelen.
Homofobie lijkt hem
echter het laatste geaccepteerde
vooroordeel, althans in de moderne westerse samenleving, waar racisme wordt verworpen,
anti-semitisme
wordt veroordeeld en vrouwenhaat zijn legitimiteit heeft verloren.
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Fone's openingsstelling duidt meteen op enige,
met name voor deze uitgave relevante, beperkingen van zijn studie. Dat sinds 9/11 juist ook
in de VS andere sociale groepen dan homo's en
lesbo's ernstig te lijden hebben onder intolerantie en geweld, kan Fone niet verweten worden,
omdat zijn boek in 2000 gepubliceerd is. Dat hij
zich zonder enige argumenten beperkt tot (delen van) de westerse samenleving echter wel.
De term homofobie, homophobia in het Engels,
werd pas eind jaren zestig van de twintigste
eeuw voor het eerst gebruikt. Fone geeft toe
dat in die zin het gebruik van dat begrip in een
historisch overzicht van zo'n zes eeuwen voor
Christus tot eind jaren negentig van de twintigste eeuw tamelijk anachronistisch is. Bij gebrek
aan een betere benaming gebruikt hij het om
het hele complex te duiden van antipathie tegen
homoseksualiteit en homoseksuelen (als begrip
bijna een eeuw ouder dan homofobie), van sodomietenhaat, van weerzin tegen herenliefde,
van afkeuring van gelijkgeslachtelijke seks, van
walging ten opzichte van mannen met vrouwelijke trekken en dergelijke. Dat hier slechts op
mannen betrekking hebbende voorbeelden genoemd worden, is niet toevallig. Fone stelt dat
lesbo's tot voor kort zo goed als onzichtbaar waren in de geschiedenis. Hij zegt zijn best te doen
historische vooroordelen over lesbo's mee te
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nemen, als hij ze tegenkomt, maar dat lukt hem
amper. Zijn redenering dat vooroordelen tegen
lesbo's ten opzichte van vooroordelen tegen
homo's even verschillend zijn als seksisme ten
aanzien van mannen respectievelijk vrouwen
en dat daarom een apart boek over homofobie
tegen lesbo's gerechtvaardigd is, snijdt dan ook
geen hout. Ik denk dat Fone de damesonderzoeken gewoon niet kende en zich om praktische redenen, zoals tijd en omvang, tot de heren
heeft beperkt. Suzanne Pharr's Homophobia: A
weapon of Sexism verscheen tenslotte al in 1988
(herziene uitgave in 1997). Dat de wortel van
homofobie in seksisme ligt, vond ook James
Baldwin in 1949 al, zoals aan het begin van
hoofdstuk 21 samengevat wordt (p. 395 e.v.).
Maar met deze analyse van Baldwin doet Fone
niets. Zijn boek is dan ook eerder beschrijvend
dan analytisch of verklarend.

ker, maar wel jammer. Zo blijft bijvoorbeeld
een van de eerste omvattende studies naar de
geschiedenis van homo-onderdrukking
in relatie tot homofobie buiten beschouwing: Tabu
Homosexualität. Die Geschichte eines Vorurteils,
van Gisela Bleibtreu-Ehrenberg (1978). De samenhang in bepaalde perioden en in bepaalde
landen tussen homovervolging en heksenvervolging die bij Bleibtreu veel aandacht krijgt,
ontbreekt in Homophobia volledig.

In Fone's Homophobia
wordt chronologisch
de vijandige houding van de westerse cultuur
tegenover gelijkgeslachtelijke seks, liefde en
relaties tussen mannen gedocumenteerd, beginnend bij de Griekse oudheid en eindigend
in een epiloog over de moderne tijd, overigens
gesitueerd in de vs.
Er is al veel geschreven over de geschiedenis van
de homoseksualiteit, maar de geschiedenis van
de homofobie heeft veel minder systematische
aandacht gekregen volgens Fone. Hij claimt de
sociale, religieuze, juridische, politieke, morele en filosofische dimensies van homofobie
door de eeuwen heen te schetsen. Zo'n brede
aanpak maakt hij niet helemaal waar. Zelf lijkt
hij zo nu en dan de focus op homofobie te verliezen - bijvoorbeeld in het hoofdstuk met de
titel 'Modern Ethics', waarin het werk van John
Addington Symonds, Edward Carpenter en
Havelock Ellis uitvoerig wordt besproken. De
auteur baseert zich op een enorme hoeveelheid
historische studies naar onder andere pederasterie, sodomie en homoseksualiteit in verschillende westerse landen, die in een 38 pagina's
tellend noten apparaat verantwoord zijn. Een
literatuurlijst ontbreekt helaas, waardoor in
eerste instantie niet opvalt dat het alleen maar
Engelstalige publicaties zijn. Dat is wellicht
begrijpelijk voor een Amerikaanse onderzoe-

Het boek begint met de Griekse oudheid, veelal
beschouwd als een samenleving waarin relaties
en seks tussen mannen, of mannen en knapen (paiderastia) geassocieerd werden met de
hoogste morele waarden. Fone laat echter zien
dat er wel degelijk sporen van homofobie zijn,
bijvoorbeeld gericht op mannen die zich exclusief als de passieve partner opstelden, zich 'verwijfd' gedroegen; hij legt hier terecht een relatie
met de ondergeschikte positie van vrouwen. De
oude Grieken beschouwden seks met kinderen
volgens de schrijver met evenveel afschuw 'as
we do today' - de enige referentie aan pedofilie
in zijn boek. Ook in de Romeinse tijd werd gelijkgeslachtelijk gedrag, mits binnen conventionele seksuele en sociale grenzen, geaccepteerd.
Pas bij de verspreiding van het christendom
werden de problemen groter.
'Inventing Sodom' (deel twee) vond ik een van
de meest interessante delen van Fone's boek, en
hoogst actueel ook. Het laat overtuigend zien,
hoe in de eeuwen rond de jaartelling gaandeweg de interpretatie van het verhaal van Sodom
en Gomorra uit het oude testament geconstrueerd werd tot de bijbelse veroordeling van
homoseksueel handelen. Ook de interpretatie
van andere, later als anti-homo beschouwde
passages uit het oude testament reconstrueert
Fone knap. In het huidige discours wordt er
vaak op gewezen dat het oude testament tenminste evenveel vreselijke uitspraken bevat
als de koran, bijvoorbeeld over vrouwen. Om
te vervolgen met de vergoelijking dat in het
nieuwe testament met name de aan Paulus toegeschreven hoofdstukken een en ander ten positieve hebben gecorrigeerd. In dat verband is
het opmerkelijk dat de drie expliciete negatieve
referenties aan homoseks allemaal bij Paulus te
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vinden zijn. Dit was ingebed in de veroordeling
van seksueel plezier, want Paulus vond, net als
andere christelijke schrijvers, asceten en joodse
schriftgeleerden, dat seks alleen bestemd was
voor voortplanting. Paulus was ook de eerste
die negatief schreef over vrouwen die in seksuele zin het natuurlijke voor het onnatuurlijke
zouden verruilen. Fone laat zien dat dit aanvankelijk nog geïnterpreteerd kan worden als
een veroordeling van seksueel actieve vrouwen
(al dan niet gelijkgeslachtelijk) - vrouwen werden geacht passief te zijn en seks te ondergaan.
In de vierde eeuw werd op de interpretatie van
Paulus' uitspraken definitief het stempel 'veroordeling van seks tussen vrouwen' gezet.
In de navolgende delen van het boek worden de
ontwikkeling van en de accentverschuivingen
in homofobie bij de christenen gedetailleerd
beschreven. Hoe en waardoor de aanvankelijke
tolerantie van same-sex praktijken in de joodse
samenleving of het jodendom omsloeg in intolerantie en veroordeling door, in ieder geval de
orthodoxen, blijft echter onbesproken, helaas.
Wat betreft het christendom laat Fone niet alleen de ontwikkelingen en accentverschuivingen in de rooms-katholieke en in de byzantijnse
kerk zien, maar ook bij de protestantse kerken.
Katholieken en protestanten waren scherp verdeeld over bijna alle onderwerpen uit de christelijke doctrine, maar in hun animositeit ten
opzichte van sodomie waren ze opmerkelijk
eensgezind. Wat niet wegnam dat ze elkaar van
ketterij en sodomie beschuldigden.
Fone's boek Homophobia documenteert gedetailleerd de introductie van de wettelijke strafbaarstellingen en vervolgingen van homoseksueel handelen (al dan niet beperkt tot mannen), de verschuiving van kerk naar staat (en
terug), van zonde naar ziekte en misdaad (en
weer terug) in de diverse westerse landen. Een
constante lijkt te zijn dat homoseksuele praktijken vooral verondersteld werden bij de veelal
als gedegenereerd beschreven vijanden, of dat
nu heidenen, ketters dan wel andersgelovigen
(islamieten, joden, protestanten, katholieken
enzovoort), politieke, klasse- of sociaal-economische tegenstanders zijn. Soms worden ze
eerst neergezet als tegenstander of in andere
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gevallen eerst als sodomiet, homoseksueel enzovoort, die zo nu en dan ook nog eens het
veroorzaken van natuurrampen in de schoenen
werden geschoven. Het boek geeft tal van historische voorbeelden uit allerlei westerse landen.
Het uitschelden van agenten voor homo zit in
feite in dezelfde categorie. Dat anno 2007 agenten hierover aangifte doen en dat het openbaar
ministerie en sommige rechters het inderdaad
als een strafbare belediging veroordelen, laat
zien dat homofobie nog niet geheel en al verdwenen is bij de ambtsdragers. Al zijn brandstapels en galgen natuurlijk wel homofobie van
een andere orde.
We hebben in de Lage Landen de twijfelachtige eer om in onze contreien de eerste publieke terechtstelling in de annalen te hebben
mogen opnemen: in 1292 werd John de Wettre
in Gent op de brandstapel ter dood gebracht.
Niet veel later voltrok zich de uitroeiing van de
Orde der Tempeliers met pauselijke goedkeuring (begin van de veertiende eeuw): de door de
Franse koning opgepakte Tempeliers bekenden
na marteling de meest vreselijke doodzonden,
waaronder veelal sodomie. Daarna werden ze
terechtgesteld en vielen hun bezittingen aan de
Franse koning. Onlangs zijn de Tempeliers gerehabiliteerd door het Vaticaan en in feite vrijgesproken van hun doodzonden. Nederlandse
kranten schrijven over 'vermeende sodomie'.
Dat de inquisitie in de vijftiende, zestiende en
zeventiende eeuw vooral in Spanje zeer actief
was in de vervolging van ketters (waaronder
moslims en joden) en sodomieten, verklaart
Fone mede door te wijzen op de relatieve tolerantie van same-sex praktijken, toen zuidelijke delen van Spanje nog politiek of cultureel
beïnvloed werden door de moslims. Dat roept
de vraag op naar het in kaart brengen van
de omslag bij de moslims en de islamitische
schriftgeleerden van tolerantie naar intolerantie ten aanzien van homoseksuele praktijken.
Daarover zwijgt de auteur, helaas, terwijl het
om een heel specifieke en belangrijke paradox
in de islam gaat.
Dat Byrne Fone zich wel moest beperken, is even
legitiem als begrijpelijk en dat doet ook niets
af aan de waarde van het boek. Onbegrijpelijk

Deel II. Begripsbepaling

is echter dat in Homophobia de vervolging van
homoseksuelen door de nazi's in het geheel niet
genoemd wordt. Het lijkt me uitgesloten dat de
auteur hier geen enkele Engelstalige publicatie
over zou hebben kunnen vinden. Dat zijn laatste hoofdstukken en eigenlijk bijna alles wat hij
over de twintigste eeuw schrijft, in de nieuwe
wereld zijn gesitueerd, is wat mij betreft geen
excuus.

internationaal, zowel op het terrein van reproductieve en seksuele rechten als op het terrein van
economische Zelfstandigheid en gelijke behandeling. Zij werkte onder andere vijftien jaar bij
het FNV Vrouwensecretariaat. Ze is bestuurslid
van de Vereniging voor Vrouwen Recht Clara
Wichmann en van de Stichting Homomonument.
In 1992 werd haar de Joke Smit Prijs toegekend
(regeringsprijs voor emancipatie).
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actief in de vrouwenbeweging in Nederland en
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Fone, Byrne (2000), Homophobia: a
History. New York, Picador / Henry Holt
& Company, New York, 421 blz.
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Zelfportret
Hazel Fonseca Navarro

Toen ik ontdekte dat ik me aangetrokken voelde tot iemand van dezelfde
sekse, was ik ongeveer 25 jaar oud, en
in feite voelde ik me daar helemaal niet
vervelend of ongemakkelijk over; ik heb
geen vraagtekens geplaatst bij hetgeen
ik voelde; ik voelde me simpelweg goed
en zo heb ik dit geaccepteerd.
Ik ben van
mening dat het spreken over seks en
seksualiteit een heel persoonlijke beslissing is, omdat het om een aangelegenheid gaat die heel persoonlijk is, ongeacht seksuele voorkeur. Persoonlijk heb
ik nooit problemen gehad om over mijn
seksuele voorkeur met mijn vrienden,
ouders, andere familieleden of derden
uit te weiden. Sterker nog, ik heb over
dit thema in het openbaar moeten spreken en op deze manier heb ik het aanvaard, want een van de kerntaken van
mijn werk is het bevorderen van respect
voor seksuele diversiteit en de rechten
van seksuele minderheden.
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Klaarblijkelijk zijn er veel vrouwen met een
lesbische seksuele voorkeur die zich emotioneel benadeeld voelen door de angst voor
afwijzing. Ik heb mezelf niet in een soortgelijke situatie gezien, in de zin van behoefte
aan emotionele hulp of andere steun; eigenlijk heb ik nooit hulp van wie dan ook
nodig gehad, of op de momenten dat ik die
nodig had, heb ik altijd kunnen rekenen op
de steun en solidariteit van vrienden en familie.
Vanaf het moment dat ik me bewust werd
van mijn seksuele voorkeur, begreep ik duidelijk wat dit betekende, zeer zeker, en toen
ik erachter kwam dat ik lesbienne was, heb
ik dat zo aanvaard, en ben ik mezelf gaan informeren over de begrippen homoseksueel,
lesbisch, biseksueel, transgender, interseks
of niet-heteroseksueel, en heb ik daar een
heel duidelijk beeld van. Het identificeren
van mezelf met de termen homoseksueel,
lesbisch, biseksueel, transgender, interseks
of niet-heteroseksueel, was niets nieuws;
ik ben lesbienne. In mijn sociale omgeving
ervaar ik geen bijzondere vooroordelen om
zo te worden erkend, aangezien mijn seksuele voorkeur niet hetgeen is dat mijn sociale
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relaties markeert. Het zijn mijn eigenschappen, mijn kwaliteiten en tekortkomingen,
die mijn sociale relaties bepalen. Let wel, ik
doe het niet in het openbaar, maar als iemand het me vraagt, vind ik het niet erg om
er voor uit te komen, met wie dan ook; ik
ben een publieke vrouw. Ik bezoek publieke
plaatsen, waar ik over het algemeen andere
homoseksuelen,
lesbiennes, biseksuelen,
transgender, interseksuele en niet-heteroseksuele personen ontmoet; ik beperk me
niet tot besloten kringen, omdat ik geen
noodzaak voel om dat te doen.
Aan de andere kant, wat betreft de rol die
religie en / of tradities spelen met betrekking tot mijn seksuele voorkeur in mijn sociale omgeving, heb ik daar eigenlijk geen
last van gehad, ondanks dat ik ben opgeleid
op religieuze scholen. Het heeft me juist
geholpen om meer analytisch te zijn en het
heeft me meer zekerheid gegeven in mijn
beslissingen. In mijn persoonlijke geval
speelt religie dus geen enkele rol, aangezien
ik geen enkele godsdienst belijd; mijn religieuze betrokkenheid is dus in overeenkomst
met mijn werkelijkheid.
Discriminatie of geweld vanwege seksuele
voorkeuren die afwijken van de sociaal geaccepteerde (heteroseksuele) voorkeur, is
iets onvermijdelijks, omdat het als onnatuurlijk wordt beschouwd (in Nicaragua).
Bovendien is discriminatie of geweld in
deze patriarchale maatschappij niet hetzelfde voor alle mensen. Zo is homoseksueel
zijn niet hetzelfde als lesbisch of transgender zijn; de relaties tussen homoseksuelen
worden meer geaccepteerd dan lesbische
relaties. Anderzijds, denk ik dat het willen
veranderen van de denkwijze van mensen
heel complex is. Ik strijd eenvoudigweg niet
om te worden geaccepteerd; ik wil worden
erkend voor mijn eigenschappen, mijn kwaliteiten en tekortkomingen, net zoals ieder
ander. Ik was deel van een LGBTI-organisatie waarin we streefden naar het beÏnvloeden en veranderen van de publieke opinie en
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tot op zekere hoogte hebben we dat bereikt.
Tegenwoordig wordt er met meer vrijheid
en minder vooroordelen over het thema gesproken, bestaat er meer tolerantie, wordt er
in de media over bericht, iets dat in voorafgaande jaren onmogelijk was. Wij dragen bij
aan verandering van de visie die over seksualiteit bestond. Ik heb tegenwoordig een
normaal partnerleven en ik geloof dat het
verschil met heteroseksuele partnerrelaties
uitsluitend formeel juridisch van aard is;
voor de rest zie ik geen enkel probleem.
Voor wat betreft mijn dromen over mij zelf
als lesbo, deze zijn niet gekoppeld aan mijn
seksuele voorkeur. Mijn droom heeft niets
te maken met mijn seksuele keuze; het heeft
te maken met mijn feministische filosofie,
die niet kan worden losgemaakt van mijn
identiteit als vrouw, mijn gender-positie en
mijn positie als mesties (gemengd bloed)
vrouw die in een ontwikkelingsland woont
waar veel sociale onrechtvaardigheid heerst.
Mijn levensvisie is niet gebaseerd op mijn
seksuele voorkeur, maar op mijn sociale
positie. Ik heb een politieke en sociaal menselijke visie, waarin mijn seksuele voorkeur
niet de overhand heeft, omdat mijn seksuele voorkeur uitermate minimaal is in mijn
levensfilosofie.
Juridisch
Het bevorderen of praktiseren van seksueel verkeer tussen personen van het zelfde
geslacht was tot voor kort in Nicaragua
strafbaar en werd gedefinieerd als sodomie,
met een strafmaat van een tot drie jaar gevangenisstraf. In november 2007 heeft de
parlementaire commissie voor justitie en
wettelijke kwesties een hervorming van het
wetboek van strafrecht aangekondigd waardoor sinds maart 2008 homoseksualiteit
niet langer strafbaar is. Nicaragua was het
laatste land in Latijns-Amerika waar homoseksualiteit nog strafbaar was. Hivos partnerorganisaties, waaronder Xochiquetzal,
zijn belangrijke pleitbezorgers geweest voor
deze wetswijziging.
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Hazel Fonseca Navarro is directeur van de
stichting Xochiquet. Deze organisatie zet
zich, gesteund door Hivos, in voor erkenning van menselijke diversiteit, met respect
voor mensenrechten en het recht om seksualiteit met plezier, zonder risico, zonder
geweld en vrij van vooroordelen te beleven.
Informatie en voorlichting wordt gegeven over

Zichtbaarheid -

@

(homo )seksualiteit, HIV! AIDS, en seksuele en
reproductieve gezondheid in brede zin. Extra
aandacht gaat naar kwetsbare doelgroepen,
zoals vrouwen, jongeren, kinderen / jongeren
die het risico lopen seksueel uitgebuit te worden, homoseksuelen en lesbiennes, en mensen
met HIV/AIDS.

Behind the Mask / Lesego Masike.
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Lesbische identiteit en
seksuele rechten in het
Zuiden
Een verkenning

Saskia Wieringa

in samenoem, zijn
een van de meest verachte groepen mensen in het Zuiden. Hun geschiedenis
wordt
veelal ontkend, onder het voorwendsel
dat
lesbisch zijn een westerse uitvinding is. Hun
burgerschap
wordt hen soms nagenoeg
ontnomen,
bijvoorbeeld
door te beweren
dat homoseksualiteit
on-Afrikaans is. Hun
seksualiteit wordt uiteenlopend
geclassificeerd als onnatuurlijk, ziek (zodat psychiatrische behandeling wordt voorgeschreven)
of afwijkend. Toch bestaan same-sex relaties tussen vrouwen al lang op veel plaatsen in de wereld, voor zover wij weten, en
er zijn veel manieren waarop hedendaagse
vrouwen hun relaties met andere vrouwen
vormgeven in hun leven. Ik geef in dit artikel twee historische voorbeelden
van gemeenschappen
van vrouwen met same-sex
relaties, gevolgd door een bespreking van
diverse vormen van hedendaagse
gemeenschappen.

Allereerst een opmerking over terminologie.
De mensen met een vrouwenlichaam die hier
het gespreksthema vormen, laten een dusdanig
gevarieerd scala aan gedrag en identiteit zien
dat het moeilijk is om een label te bedenken dat
al deze aspecten dekt. Welk concept kan recht
doen aan de fluïde, complexe, toevallige groep
mensen die het thema vormt in dit artikel? De
grenzen van deze groep verschuiven doorlopend; ze worden gedefinieerd en hergedefinieerd in een constant proces van in- of uitsluiting, zowel door de heteroseksuele normatieve
meerderheid als door de gemarginaliseerde
niet-normatieve mensen met een vrouwenlichaam zelf. De term Vrouwen die Seks hebben
met Vrouwen, VSV [Women having Sex with
Women - WSW]' wordt nu populair, en treedt
in het voetspoor van de gebruikelijke term MSM
(Mannen die Seks hebben met Mannen). Deze
laatste term werd populair in het kielzog van de
HIV/AIDS-pandemie, toen het belangrijk werd
om seksuele netwerken te gaan onderzoeken.
Dit debat liet vrouwen echter links liggen, aangezien men dacht, zoals zij zelf ook dachten, dat
zij minder risico liepen. Maar wat doe je dan
met die vrouwen die zichzelf als lesbisch identificeren, maar seks hebben met mannen of helemaal geen seks hebben? En met vrouwen die in
een same-sex relatie zitten, maar ontkennen dat
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Lesbische

vrouwen,

of vrouwen

sex relaties zoals ik ze doorgaans

hun liefde een seksuele component heeft? Ik gebruik doorgaans de term vrouwen in same-sex
relaties, maar die kan weer personen uitsluiten
die een heteroseksuele relatie hebben en af en
toe seks hebben met een vrouwelijke partner
en die de laatstgenoemde relatie als de belangrijkste beschouwen. Een ander kritiek punt is
wat men verstaat onder 'seks'. Vaak wordt deze
term exclusief gereserveerd voor penispenetratie. Het is duidelijk dat vrouwen een heel breed
scala aan andere technieken tot hun beschikking hebben. (1) Ik gebruik hier beide termen,
VSV en vrouwen in same-sex relaties, als onderling verwisselbaar, en ben me bewust van de beperkingen hiervan. Ik gebruik de term 'lesbisch'
alleen voor vrouwen die zichzelf als zodanig
identificeren.

Roscoe, 1998), de Surinaamse creoolse matirelaties zoals geanalyseerd door Wekker (2006)
of de Japanse onabe. (Wieringa, 2007b) In de
antropologie hebben lang wat Blackwood en ik
de Sapphic Shadows noemden, rondgespookt:
de stilte rondom de same-sex relaties, de koloniale en post-koloniale onjuiste voorstellingen
van de belangrijkste elementen van dergelijke relaties, de ontkenning van het erotische.
(Blackwood & Wieringa, 1999a) Vooral na de
Tweede Wereldoorlog werd het gewoon niet geaccepteerd dat een antropoloog dit thema bestudeerde. (2) Ik geef hier twee voorbeelden van
de culturele dimensies van deze gemeenschappen, de zusterschappen in China die anti-huwelijk waren, en de vrouwenhuwelijken in Afrika.

Anti-huwelijk zusterschappen

in China

Stand van zaken
Alhoewel de meeste vrouwen in het Zuiden met
een same-sex relatie in gemeenschappen wonen
die hen marginaliseren en afwijzen, is het belangrijk om te beseffen dat vrouwen in bepaalde historische en culturele constructies vroeger
in staat waren, zoals ze dat nu nog steeds zijn,
om een niche te creëren waarbinnen hun relatie met andere vrouwen min of meer werd
geaccepteerd. Over het algemeen beschouwden
en beschouwen deze vrouwen zichzelf niet als
lesbisch; in sommige gevallen weten we niet of
hun relatie werkelijk seksueel was. Dit zegt trouwens mogelijk meer iets over de geremdheid en
slordigheid van hun onderzoekers, die nooit
de moeite hebben genomen om de relevante
vragen te stellen. (Wieringa, 200Sc) Alleen in
het geval van de traditionele butch-femme gemeenschappen gingen sommigen van hen de
strijd voor seksuele rechten aan. Voorbeelden
van geïnstitutionaliseerde same-sex relaties zijn
de Chinese zusterordes, de Afrikaanse vrouwenhuwelijken, de calalai van de Bugi's en
hun vrouwelijke partners. (Wieringa, 2007a)
Andere situaties waarin mensen met een vrouwen lichaam een relatie konden aangaan met
vrouwen, zijn die van de Noord-Amerikaanse
indianenstammen die het bestaan van mensen
met een dubbele geest erkenden (Lang, 1999;
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Ongeveer vanaf het midden van de negentiende
eeuw bestonden er in de delta van de Parelrivier
in Guangdong (voorheen gespeld als Kanton),
een provincie in Zuid-China, zogenaamde
'Orchidee-gemeenschappen'. Vrouwen die zich
aansloten bij deze anti-huwelijk genootschappen waren grotendeels zijdewerksters. Zij legden een eed af om nooit met een man te trouwen en gingen een gezworen zusterschapsrelatie aan met andere zusters. De bronnen zijn
weliswaar niet altijd duidelijk, maar de vrouwen hadden een emotionele, erotische en / of
seksuele band. Vanwege hun inkomen konden
zij het zich veroorloven een onafhankelijk leven te leiden. Soms waren zij al op zeer jonge
leeftijd als bruid toegezegd voor een huwelijk
met een man en dan droegen ze zelfs bij aan het
gezin van hun voormalige verloofde, zelfs als
zo'n man met een andere vrouw was getrouwd.
(3) De ceremonies
waarin zij trouw zwoeren
aan elkaar, bevatten een aantal elementen die
ook voorkomen in heteroseksuele huwelijken,
zoals de ceremoniële kapsels. De eed om ongehuwd te blijven zorgde ervoor dat de ziel van
de zuster na haar dood zou worden vereerd
en niet zou terugkomen als een Hongerige
Spookverschijning die haar oorspronkelijke familie zou lastigvallen. (4)
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Als een zuster onder dwang werd gehouden
aan de belofte die uit haar naam was gedaan
toen ze nog een kind was, en met een man zou
trouwen, zou ze alleen weer tot de orde van ongehuwde vrouwen worden toegelaten, als het
huwelijk niet was geconsumeerd en zij binnen
drie dagen zou terugkeren. Of de zusters naaiden haar in een pak vast. Als ze dan terugkwam
met het pak nog intact, werd ze wederom in
hun midden opgenomen. (Topley, geciteerd in
Raymond, 1986) Zij woonden in stellen (als gezworen zusters) of in groepen in huizen voor
ongehuwde vrouwen, of in de Taoïstische vegetarische hallen of kloosters. Het boeddhisme was een belangrijke inspiratiebron, vooral
de verering van de androgyne god Guan Yin.
(Topley, 1975; Chafetz & Dworkin, 1986) Deze
bodhisattva is een vrouwelijke manifestatie van
de mannelijke god Avalokiteshvara. De zijdeindustrie werd door de depressie van de jaren
twintig van de twintigste eeuw zwaar getroffen
en veel zusters vertrokken naar de stad om daar
dienstmeid te worden. (Honig, 1985; Sankar,
1986) Tot aan het begin van de jaren tachtig
heb ik er een aantal in Singapore gezien, de
zwart-witte amahs. (Wieringa, 1987) Na de maoïstische overwinning werden de zusterschappen bestempeld als 'feodale overblijfselen'. Veel
zusters verdwenen in de Chinese diaspora en
vluchtten naar Maleisië, Singapore, Hongkong
en Taiwan. (Sankar, 1986; Topley, 1975)
Waarom mochten deze vrouwen hun eigen leven bepalen in patriarchaal China? Ten eerste
kregen zij door de industrialisatie de gelegenheid een inkomen te verdienen. Ten tweede stimuleerde het boeddhisme heteroseksuele kuisheid en reinheid. Bovendien boden de kloosters
de zusters, naast economische onafhankelijkheid, een religieuze en politieke carrière. Religie
bood ook een rechtvaardiging voor seksuele relaties onder de vrouwen. Er werd wel eens gezegd dat als iemand haar ware liefde had gevonden, de partners elkaar na hun dood zouden
blijven zoeken. Als beiden als vrouw werden
gereïncarneerd zou hun liefde blijven gedijen.
(Raymond, 1986) Ten derde hadden vrouwen
van oudsher hun eigen culturele tradities, zoals poëzie en muziek. Ongetrouwde meisjes
sliepen ook bij elkaar en werden in de meisjes-
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huizen opgeleid. (Topley, 1975; Sankar, 1986)
Tevens merkten diverse commentatoren op dat
de Taiping-rebellie, waarin veel vrouwen de
kant hadden gekozen van de rebellen, een nalatenschap van sterke, militante vrouwen had opgeleverd. (Croll, 1978; Raymond, 1986) (5) Een
aantal van deze elementen is tegenwoordig nog
steeds relevant. Een ander opvallend fenomeen
is de fluïditeit van hun relaties; zij lopen uiteen
van een emotionele band tot een sterke erotische liefde. In dit geval was het erotische echter
duidelijk verweven in het scala aan emotionele
expressies.

Afrikaanse vrouwenhuwelijken
Afrikaanse (voormalige)
presidenten
zoals
Moi (Kenia), Nujoma (Namibië) en Mugabe
(Zimbabwe) staan bekend om hun homofobe
uitspraken en hun beschuldigingen dat homoseksualiteit recente westerse import is. (Morgan
& Wieringa, 2005) Toch wijzen historische en
antropologische gegevens erop dat homofobie
juist door de westerse koloniale machten werd
geïntroduceerd in die Afrikaanse gemeenschappen, waarin bepaalde vormen van same-sex gedrag of relaties, voor vrouwen en voor mannen,
op min of meer geïnstitutionaliseerde manieren
werden gepraktiseerd. Afgezien van de vrouwelijke echtgenoot die haar vrouw formeel huwde,
bestaan er documenten waarin andere vormen
van same-sex relaties en praktijken van vrouwen
zijn vastgelegd, zoals de inwijdingsriten, erotische meisjesspelletjes, zoals het verlengen van
de labia, moeder-baby relaties op school en andere vriendschapsbanden. (6) Zo waren er onder
de Damara of Ovaherero uit het hedendaagse
Namibië jonge vrouwen die een eed aflegden
om elkaars oumapanga te zijn waarmee ze een
seksuele relatie konden aangaan. De ouderen
in de gemeenschap keurden deze vriendschappen goed, ook wanneer dit een dochter van een
stamhoofd betrof. De antropologen die deze
institutie beschreven, waren echter geschokt en
noemden deze relaties 'pervers' (Karsch Haack,
1911, p. 472) of een 'vreselijke zonde' (ibid, p.
475-476). Men merkte echter ook op dat deze
vrouwen (die tevens een heteroseksueel huwe-
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lijk zouden aangaan) 'elkaar tot aan de dood
zouden helpen', toch een prijzenswaardige intentie.
Formele, geïnstitutionaliseerde vrouwenhuwelijken zijn beschreven voor meer dan veertig
van de 200 Afrikaanse gemeenschappen, alle
patrilineair. (Tietmeyer, 1985)(7) Binnen wat
ik de 'afhankelijke' vrouwenhuwelijken noem,
huwde een vrouw een andere vrouw uit naam
van een man die geen kinderen had, zoals haar
eigen man of haar overleden zoon. De kinderen
van deze huwelijken zouden dan behoren tot
het nageslacht van die man. Binnen de 'onafhankelijke' vrouwenhuwelijken verlangde een
vrouw naar een eigen mannelijke nakomeling
die haar als voorouder zou eren. Dit betrof
meestal rijke en I of invloedrijke vrouwen, zoals
handelaren of genezeressen. De enige manier
waarop zij zich zeker konden stellen van een
eigen kraal waarin zij als stichter vereerd zouden worden, was om door te blijven leven als
de (sociale) vader van een of meerdere zonen.
Zij beslisten wie de natuurlijke vader van deze
kinderen zou zijn (een natuurlijke vader kon
een cadeautje krijgen voor zijn diensten of hij
kon een informelere band met zijn nageslacht
krijgen). Vrouwenhuwelijken die op die manier
werden gesloten, waren volledig geïnstitutionaliseerd. (Wieringa, 2005c; zie ook Herskovits,
1937) Een vrouwelijke echtgenoot betaalde dan
de gebruikelijke bruidsschat voor haar vrouw
of vrouwen (polygynie was mogelijk). De vrouwelijke echtgenoot zou geëerd en bediend worden door haar vrouw, net als elke echtgenoot in
die gemeenschap. De weinige verhalen over de
dynamiek van dergelijke relaties tonen echter
aan dat deze relaties eerder meer egalitair waren dan binnen heteroseksuele huwelijken.
Het aantal vrouwenhuwelijken neemt af. Het
moderne erfrecht dat is gebaseerd op Europese
wetgeving, erkent doorgaans de claims van
kinderen op de rijkdom van hun vrouwelijke vaders niet. Toch trouwen in Zuid-Afrika
vrouwelijk Zulu-genezers,
sangoma' s, nog
steeds zogenaamde voorouderlijke echtgenotes (Nkabinde & Morgan, 2005) en deze praktijk lijkt niet minder vaak voor te komen. De
redenering is dat hun dominante voorouder
een man is die een vrouw nodig heeft om hem

te behagen. Als de sangoma zelf een vrouw is,
dan trouwt ze een echtgenote volgens de eisen van haar dominante voorouder. In de rijke
beschrijving van Nkabinde en Morgan (2005)
over dergelijke sangoma's met een vrouwenlichaam in same-sex relaties is de seksuele aantrekkingskracht van de sangoma zelf tot haar
voorouderlijke echtgenote prominenter dan de
religieuze beweegreden van de relatie misschien
doet voorkomen.
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Ik kan hier de complexiteit van het Afrikaanse
vrouwenhuwelijk geen recht doen; ik kan wel
twee aanvullende onderwerpen noemen. In
diverse Afrikaanse gemeenschappen kan spirituele kracht (zoals bij vruchtbaarheidsrituelen)
worden geassocieerd met de combinatie van
vrouwelijke en mannelijke elementen: vruchtbaarheidsidolen
met zowel mannelijke als
vrouwelijke genitaliën, vrouwen die zijn bezeten door mannelijke geesten of omgekeerd. Dat
betekent dat er gevallen zijn waar de binaire
scheiding tussen de geslachten niet wordt gehandhaafd. Ten tweede wordt de economische
en fysieke macht van vrouwen positief gewaardeerd. Zo waren vrouwenhuwelijken bij de
Fon bijvoorbeeld (in het huidige Benin) weids
bekend, terwijl hun vrouwenlegers hun koningen veel overwinningen brachten. (Herskovits,
1937; Blackwood &Wieringa, 1999b) Het is interessant dat de mati-relaties die Wekker voor
Suriname beschrijft, worden gekenmerkt door
dezelfde patronen. (Wekker, 2006)
Traditioneel krijgen Afrikaanse same-sex relaties van vrouwen een plaats binnen het heteroseksuele huwelijksmodel. De belangrijkste
identiteitskenmerken
zijn misschien eerder
sociale status, rijkdom, spirituele macht dan
het geslacht van iemands partner. Traditionele
same-sex relaties kunnen op die manier leiden
tot interessante discussies over de conceptualisering van seks en gender, van seksuele macht
en identiteit, en van gender en seksuele veelvoudigheid. 'Onafhankelijke'
vrouwenhuwelijken kunnen bestaan in een situatie waarin
de vrouwelijke echtgenoot onafhankelijk rijk
was, in een gemeenschap waarin gender werd
bepaald door met wie men was getrouwd (met
het betalen van een bruidsschat verdiende men

de status van echtgenoot) en door een spiritueel systeem waarin gender-veelvoudigheid kon
worden opgenomen, vooropgesteld dat de juiste rituelen werden uitgevoerd.

Hedendaagse gemarginaliseerde
wen in same-sex relaties

vrou-

Ik richt mij nu op de hedendaagse meer gemarginaliseerde vrouwen in same-sex relaties. Het is
duidelijk dat het onderscheid tussen deze twee
groepen (geïnstitutionaliseerd
versus gemarginaliseerd) ragfijn is, aangezien de moderne
butch-femme (blf) gemeenschappen zich aan
weerskanten van het onderscheid bevinden.
Deze groepen hebben de stilte en onzichtbaarheid overleefd, waartoe zij door de maatschappij die werd gekenmerkt door heteronormatieve relatiepatronen, werden gedwongen. Om
door de bredere maatschappij te worden geaccepteerd, hebben de partners in een blf relatie
hun relatie naar dit model ingericht. Ironisch
genoeg doorbreekt de opkomst van de moderne, op rechten gebaseerde lesbische groepen uit
de middenklasse de stilte waarachter de partners in een traditionelere blf gemeenschap zich
konden verstoppen. Hiermee wordt de samesex seksualiteit van hun relatie onthuld. Dit kan
leiden tot verbanning en geweld. Zij worden al
dan niet vrijwillig in de wereld van de op rechten gebaseerde groepen getrokken. Een vergelijkbare ontwikkeling vond aan het eind van de
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig
in het Westen plaats, waar de 'oude lesbiennes', zoals de blf-groeperingen toen heetten,
werden vervangen door jongere en militantere
lesbiennes die streden voor seksuele rechten.
(Wieringa, 1999)

Om een indruk te geven van de diversiteit aan
leefstijlen van vrouwen in same-sex relaties geef
ik hier een aantal categorieën waarmee ik in
Jakarta in aanraking ben gekomen: aristocratische chique vrouwen die stilletjes hun eigen
leven leiden en elkaar binnen een vriendinnennetwerk ontmoeten; eenzame, geïsoleerde
vrouwen, al dan niet in een heteroseksueel huwelijk, die niet over hun verlangens durven te
praten; getrouwde vrouwen die hun taak jegens
hun man hebben vervuld en nu hun eigen verlangens volgen door met een butch-vrouw uit
te gaan; sekswerkers die een vrouw als minnaar
hebben; internet gewiekste jonge lesbische activisten die websites hebben opgezet en actief
strijden voor vrouwen- en seksuele rechten;
butch-vrouwen uit de arbeidersklasse met hun
echtgenotes; alleenstaande vrouwen die een
vrouw als minnaar hebben, maar zichzelf niet
als lesbisch beschouwen; fabrieksarbeidsters
die door de week op slaapzalen wonen met hun
vrouwelijke minnaars en die in het weekend of
tijdens de vakantie teruggaan naar hun man;
vrouwen in het drugscircuit die zowel mannelijke als vrouwelijke minnaars hebben enzovoort.
De lijst is ontoereikend, maar wel belangrijk,
omdat deze aangeeft dat alleen de jongere lesbische activisten uit de middenklasse min of
meer zichtbaar zijn. Ten tweede is het duidelijk
dat veel van deze vrouwen in isolement en stilte
verkeren, en dat veel van hen alleen bekend zijn
bij hun beste vrienden. Hun sociale en seksuele contacten vinden plaats in kleine kringen
die soms overlappen. Dat houdt in dat deze
vrouwen door onderzoekers en activisten vaak
over het hoofd worden gezien. In tegenstelling
tot de mannelijke tegenhangers in same-sex relaties zijn vrouwen in same-sex relaties niet op
de versiertoer in parken of openbare toiletten;
zij gaan zelfs niet vaak naar een bar, voor zover
ik weet, omdat deze duur en daardoor ontoegankelijk zijn voor de meeste vrouwen, en als
ze wel gaan, zijn ze waarschijnlijk zelfs daar onzichtbaar.

De huidige situatie rondom vrouwen in samesex relaties in het Zuiden is complex. Er zijn
veelvoudige vormen waarin vrouwen hun verlangens leven, verdeeld door klasse, religie, etniciteit, juridisch systeem, politieke cultuur en
gender regime. Hedendaagse discoursen over
vrouwen in same-sex relaties zijn niet in staat
het brede scala aan verschillende praktijken,
verlangens en identiteiten te vangen.

Vrouwen met een b/f-relatie in de grote steden behoren tot de same-sex gemeenschappen die beter zijn onderzocht. Er bestaan in
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diverse Aziatische en Afrikaanse landen (zoals Thailand, Taiwan, Hongkong, Indonesië,
Oeganda, Zuid-Afrika en Namibië) zelf-ingerichte blf gemeenschappen. De butch-partners,
waarvoor verschillende benamingen bestaan
zoals Tommy Boys (Oeganda, zie Nagadaya &
Morgan, 2005), lesbische mannen (Namibië, zie
Khaxas & Wieringa, 2005), Toms (Thailand, zie
Sinnott, 2007), TB (Hongkong, zie Lai, 2007),
Tomboi in Indonesië (Blackwood, 1999) of tegenwoordig butchy (Wieringa, 2005a), houden
zich in verschillende mate aan de kledingsvoorschriften, het gedrag, beroepen en andere
kenmerken van mannen in hun maatschappij.
De jemme-partners
worden Dees (van dame) in
Thailand, TBG (Tomboy's Girl) in Hongkong,
of gewoon 'echtgenote' (isteri) in Indonesië
genoemd, en nemen, afgaand op uiterlijk vertoon, de vrouwelijke rol aan zoals deze wordt
geaccepteerd in hun maatschappij. Soms wordt
er een inheemse term gebruikt, zoals sentul en
kantil in Indonesië.
De mannelijke partners vertonen een verschillende mate van mannelijkheid. Sommigen
verwerpen vrouwelijkheid volledig en voelen
zich als een man opgesloten in een vrouwenlichaam, of stellen dat zij een mannelijke ziel in
een vrouwenlichaam hebben. In zulke gevallen
is de term 'met een vrouwenlichaam' toepasselijker dan 'vrouwen'. Hoe gender-stereotiep
het uiterlijk van zulke koppels ook kan zijn,
het hierboven genoemde onderzoek geeft aan
dat hun gender-subjectiviteiten veel complexer
zijn. In Indonesië noemen sommigen zichzelf
nu vol trots 'feministische butches'.
De stedelijke blf culturen worden door de globalisering verschillend beïnvloed. Zo worden
zij in Lima gemarginaliseerd door zowel de
heteronormatieve gemeenschap als door feministische lesbiennes; ook in Indonesië leiden
zij een liminaal bestaan, al hebben op rechten
gebaseerde, lesbische groepen uit de middenklasse onderdelen van de blf cultuur overgenomen. Dit werd pas mogelijk na een zorgvuldig
proces waarin de lesbische groeperingen hun
arrogantie over hun politiek correcte feministische houding moesten opgeven ('wij strijden
tegen het patriarchaat, terwijl u een heteronor-
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matief patroon volgt'). De blf partners hebben
de feministische positie van de lesbiennes uit de
middenklasse geaccepteerd (hoewel lang niet
altijd overgenomen) en hebben uitvoerig gediscussieerd over de noodzaak voor feminisme
binnen blf relaties.
Of het nu komt door de koloniale erfenis van
homofobie of door wat ik elders het 'postkoloniaal geheugenverlies' noem (Wieringa, 2005b),
de gemeenschappen van vrouwen in same-sex
relaties staan onder druk. De relatieve tolerantie voor transgender-relaties die in grote delen
van Zuidoost-Azië en Afrika bestond, is geweken voor openlijkere vormen van intolerantie. In gemeenschappen waarin transgenderrelaties voorheen geaccepteerd werden, hebben
de koloniale machthebbers homofobie geïntroduceerd waardoor het Europa uit die tijd werd
gekenmerkt. Post-koloniale leiders die zoveel
aspecten van racisme en vooroordelen, hen opgelegd door hun koloniale meesters, hebben gehekeld, hebben over het algemeen hun heteroseksistische vooroordelen geaccepteerd. Onder
de nostalgie waarmee post-koloniale leiders
bepaalde aspecten van hun verleden opnieuw
hebben uitgevonden, viel nooit tolerantie voor
transgender- relaties.
In Indonesië hebben vrouwen in same-sex relaties zich lange tijd tot op zekere hoogte kunnen verschuilen achter de lagen van openbare
stilte over seksualiteit. In andere landen, zoals
Oeganda, is zelfs dat niet mogelijk. Stilte werkt
niet alleen verhullend en beschermend, maar
ook verbergend en isolerend. De moderne
campagnes voor seksuele rechten kunnen daardoor verschillende uitwerkingen hebben. Door
het gebruik van het internet ontdekken de jongere lesbiennes uit de middenklasse zichzelf en
de bredere lesbische wereld om hen heen. Ze
vinden op het web steun voor hun campagnes
en kunnen dit gebruiken voor hun interne discussies. Het doorbreekt hun isolement. Zo is
het web een belangrijk medium geworden voor
het bewerkstelligen van bredere en duidelijkere
aandacht. Toch zijn er ook grote groepen vrouwen die niet uit de kast willen komen over hun
relatie met een andere vrouw. De toename van
zichtbaarheid van de jongere lesbische activis-
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ten kan ook de seksuele connotatie van vrouwen die liever als 'gewoon vriendinnen' door
het leven gaan, zichtbaar maken. Dit kan hen in
gevaar brengen. Hoe schokkend dit ook is, het
lijkt een onvermijdelijke consequentie van een
strijd die niet kan worden vermeden.

zaam bij de Universiteit van Amsterdam. Bij
deze universiteit is zij bijzonder hoogleraar
Gender and Women's Same Sex Relations CrossCulturally in de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen.

Noten
Conclusie
(I)
De internet-gewiekste, opgeleide jonge lesbiennes uit de middenklasse zijn de meest zichtbare
vrouwen met een same-sex relatie. Zij zetten in
veel landen websites en e-mailgroepen op. Zij
zijn druk bezig de aandacht te vergroten voor
hun achterban. Zij voeren programma's uit om
hun zaak te bepleiten, vaak in samenwerking
met andere mensenrechtenactivisten of groeperingen voor seksuele rechten; en soms doen ze
aan onderzoek. Op korte termijn kunnen hun
activiteiten echter leiden tot een toename van
lesbofobie. Zij kunnen simpelweg onbedoeld
vrouwen 'uit de kast jagen' die tot nog toe de
aard van hun relatie konden verbergen, omdat
zij mensen erop attenderen dat vrouwen seks
met elkaar kunnen hebben. Daar staat echter
tegenover dat de internationale instrumenten
voor de rechten van mensen en voor vrouwen
en seksualiteit die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de belangrijkste VN-conferenties uit
de jaren negentig van de vorige eeuw (zoals de
Vierde Wereld Vrouwenconferentie in Beijing in
1995) en die meer recent zijn uitgebreid met de
Yogyakarta Principles van 2006, de belangrijkste
hulpmiddelen voor hun strijd zijn. Zij worden
geconfronteerd met meervoudige beperkingen,
maar als zij in staat zijn om allianties te sluiten
met andere groeperingen voor mensenrechten en vrouwenrechten, kan dit uiteindelijk op
termijn leiden tot de toekenning van seksuele
rechten voor LGBT-mensen in het algemeen.
Historisch onderzoek dat door het geheugenverlies, waarmee hedendaagse post-koloniale
leiders vroegere transgender en same-sex praktijken proberen te negeren, heen breekt, kan
wellicht ook leiden tot meer tolerantie.
Prof dr. Saskia E. Wieringa is directeur van
IIAV (Internationaal Informatie centrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging) en werk-
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Zie de discussie over vrouwelijke vriendschappen door bijvoorbeeld Faderman
(1980). In de twee anthologieën die Evelyn
Blackwoord en ik hebben uitgegeven
(1999 - Female Desires; 2007 - Women's
Sexualities and Masculinities in Asia, met
Abha Bhaiya) staan ook voorbeelden van
dit fenomeen.
Zie 'Sapphic Shadows' (Blackwood &
Wieringa, 1999) voor een relaas over hoe
de antropologen Evans-Pritchard en Van
Lier besloten om hun onderzoeksresultaten over vrouwen in same-sex relaties pas
na hun pensionering uit te geven.
In Japan wordt Kannon, die het land binnenkwam als de vrouwelijke Guan Yin,
gepresenteerd als een androgyn figuur,
maar deze wordt tegenwoordig doorgaans
vereerd als een mannelijke god (Wieringa,
2007).
Zie Tsukiyama (1991) voor een intiem,
goed onderzocht literair verslag van het
leven van deze 'zijdevrouwen'.
Zie Sang (2003) voor een studie over het
ontstaan van de Chinese lesbische identiteit vanaf de vroege twintigste eeuw.
Zie Wieringa (2005c) voor een kort overzicht van de belangrijkste vormen die
same-sex relaties in Afrika hebben aangenomen.
Afrikaanse samenlevingen worden gekenmerkt door een grote variatie in verwantschapspatronen, inclusief matrilineale en
bilineale patronen.
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De elUancipatie van
transgenders
Thomas Wormgoor

In de homo-emancipatienota
die het ministerie van OC&W in november 2007 uitbracht, wordt voor het eerst in de geschiedenis aandacht besteed aan transgenders.
Het is de verdienste van COC Nederland dat
het zo ver gekomen is. Het COC heeft transgender-organisaties
betrokken bij het tot
stand komen van het gezamenlijke advies
over homo-emancipatie
dat het nieuwe kabinet na honderd dagen kreeg aangeboden
en het COC heeft zich ten doel gesteld om
ook de belangen van transgenders te vertegenwoordigen.
Landelijk
werkende
transgender-organisaties kent Nederland al meer dan 25 jaar.
Men kan zich dus afvragen, waarom het tot
2007 heeft geduurd, dat transgenders
in
een emancipatienota
van de rijksoverheid
terecht kwamen en waarom het COC er
voor nodig was om dit te bewerkstelligen.
In het verlengde daarvan ligt de vraag, wat
emancipatie in de context van afwijkende
gender-identiteit
inhoudt en of het emancipatiestreven van respectievelijk
homoseksuelen en transgenders binnen één organisatie past.
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Feiten en begrippen
Het begrip transgender is in Nederland sinds
kort in gebruik. Het wordt enerzijds gebruikt
als parapluterm voor alle 'verschijningsvormen'
van afwijkende gender-identiteiten. Anderzijds
wordt de term gebruikt om naast travestieten
en transseksuelen een derde categorie aan te
duiden, namelijk mensen die niet samenvallen
met het geslacht waartoe zij lichamelijk behoren, maar die zich ook niet travestiet of transseksueel voelen. In dit artikel gebruik ik de
term transgender meestal in de eerste betekenis. Anders maak ik dat duidelijk.
Transseksuelen
zijn degenen die, meestal al
vanaf een jonge leeftijd, zich innerlijk tot het
andere dan het fysieke geboortegeslacht voelen
behoren. Sinds de jaren 1960 is het mogelijk in
Nederland een geslachtsbehandelende operatie
te ondergaan. Momenteel kent Nederland twee
gender-teams, die beiden de status van kenniscentrum hebben. Het ene team is onderdeel van
het VU Medisch Centrum en het andere van
het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Deze centra mogen de diagnose transseksualiteit vaststellen en patiënten indiceren en begeleiden bij hormoonbehandeling
en geslachtsaanpassende operaties. Hoewel transseksuelen
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in toenemende mate zoeken naar alternatieve
behandelmogelijkheden,
zijn er redelijk betrouwbare cijfers te geven over het aantal behandelde transseksuelen in Nederland. Dit zijn
er momenteel ongeveer 4000. Tweederde daarvan zijn vrouwen die in een mannenlichaam
zijn geboren en een derde daarvan mannen die
in een vrouwenlichaam ter wereld kwamen.
Travestieten hebben een sterke drang om zich te
kleden en te presenteren als een persoon van de
andere sekse. Traditioneel hebben we het dan
over mannen die zich af en toe of regelmatig
als vrouw kleden en opmaken. De mate waarin
deze noodzaak gevoeld wordt en de betekenis
die het heeft in het leven, verschilt van persoon
tot persoon. Niet altijd zal er sprake zijn van
een afwijkende gender-identiteit, maar dit is
wel de groep waarover ik het in dit artikel heb.
Er zijn geen betrouwbare cijfers over het aantal
travestieten in Nederland. Aangenomen mag
worden dat deze groep vele malen groter is dan
de groep transseksuelen.
Over de derde groep, transgenders in enge zin,
is nog minder bekend. Zonder enige twijfel bestaan er mensen die zich noch honderd procent
man, noch honderd procent vrouw voelen. De
manier waarop zij uitdrukking kunnen of willen geven aan hun gender-identeit, verschilt en
ook de wijze waarop zij hun a-gender-beleving
in taal uitdrukken: sommigen voelen zich tussen de geslachten in staan, sommigen voelen
zich een heel aparte categorie waarvoor nog
geen term bedacht is, sommigen voelen dat zij
beide geslachten in zich verenigen. Soms wordt
de term 'queer' gebruikt. Men kan 'queer' ook
beschouwen als een politieke stellingname.
De kritiek op de heteronorm en het binaire
geslachtsmodel wordt dan uitgebreid naar het
aan de kaak stellen van elke identiteitsnorm.
Radicale queers zien in alle discriminatievormen een gemeenschappelijke basis, namelijk
het categoriseren en vervolgens in- of uitsluiten
van mensen. Daarom verzetten ze zich niet alleen tegen homo- / lesbo- / bi-/ transfobie en
tegen seksisme en genderisme, maar bijvoorbeeld ook tegen racisme, zinloos geweld, leeftijdsdiscriminatie en economisch onrecht. (I)
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Op dit moment hebben we nog heel weInig
zicht op de omvang van deze groepen. Het is de
vraag, of er überhaupt sprake is van werkelijk te
onderscheiden groepen. Dit geldt voor alle indelingen van transgenders. We zien dat mensen
van de ene 'groep' naar de andere 'groep' kunnen opschuiven in de loop van hun leven. Is dat
een teken van toenemend zelfinzicht, van toenemende lijdensdruk of van een werkelijk veranderende gender-identiteit? En wat is de rol
van de maatschappelijke acceptatie in het realiseren van de ene of de andere uitingsvorm?
Het Transgender Netwerk Nederland is een landelijk samenwerkingsorgaan. Overeengekomen
is dat het initiatief om thema's of projecten
aan te pakken van elk van de deelnemers kan
komen. Er is een werkwijze afgesproken, maar
duidelijk is dat er nog geen vanzelfsprekende
continuïteit is; het netwerk bevindt zich nog
in de opbouwfase. Er worden leden en geaffilieerde leden onderscheiden. Tezamen vormt
het netwerk een goede vertegenwoordiging
van de verschillende transgendergroepen.
De
deelnemers hebben elk een eigen achterban en
verschillen in historie, doelstellingen en manier van manifesteren. De deelnemers zijn het
er over eens dat het belangrijk en waardevol is
de krachten te bundelen. De actief betrokken
organisaties zijn:
Landelijke Kontaktgroep Travestie &
Transseksualiteit
Queer collectief De Noodles
Transvisie (v/h Werkgroep Transseksualiteit
en Genderdysforie Humanitas)
Stichting T-Image

Transgenders in de homoemancipatienota
In de homo-emancipatienota
van november
2007 (2) wordt in het voorwoord aangegeven
dat, daar waar gesproken wordt over homoseksuelen, ook transgenders worden bedoeld.
Specifiek worden transgenders genoemd op
pagina 24 van de nota. Hier wordt een definitie van transgender gegeven en er wordt gesteld
dat het kabinet zich realiseert eigenlijk heel wei-
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nig te weten over de vragen en noden van deze
groep. Om die reden zal het ministerie van OC
&W een bijdrage geven aan het Transgender
Netwerk Nederland ten behoeve van het zichtbaar maken van de vragen van transgenders en
het overdragen van kennis over transgenders
op professionals in de hulpverlening.
Dat men aangeeft weinig kennis te hebben van
transgenders, wordt in de nota geïllustreerd
door de definitie die men geeft gekozen. Een
definitie die overigens ontleend is aan het
Kenniscentrum lesbisch en homo-emancipatiebeleid. In deze definitie worden ook interseksuelen tot de groep transgender personen
gerekend. Dit is niet gangbaar. Bij interseksuelen is er sprake van een fysieke stoornis die
lichamelijke consequenties heeft. Er zijn veel
stoornissen die tot de interseksuele stoornissen
gerekend worden. Niet altijd is bij de geboorte
duidelijk tot welk geslacht een interseksueel
persoon behoort. Als hierover een 'verkeerd' besluit is genomen, kan iemand een gender-identiteitsprobleem krijgen, maar interseksualiteit
is in wezen geen gender-identiteitsstoornis.

De emancipatie van transgenders
Emancipatiedoelen zijn aan de orde waar een
tekort aan gerechtigheid en gelijkberechtiging wordt ervaren. Het is goed denkbaar dat
een groep mensen wordt achtergesteld zonder
dat deze groep dit zelf als een tekort ervaart;
er zal dan ook geen emancipatiebeweging in
deze groep bestaan. Voor het ontstaan van een
emancipatiebeweging is zowel een achterstelling nodig, als het besef dat deze achterstelling
onterecht is. Met andere woorden: een objectieve en een subjectieve component. Ik meen dat
de geschiedenis van de transgender-emancipatie zich in grote lijnen zo zal ontwikkelen als de
geschiedenis van de homo-emancipatie. Zolang
de van de norm afwijkende identiteit voor het
overgrote deel van de mensen ervaren wordt
als een persoonlijk lot, vaak gepaard gaand met
sterke gevoelens van schuld en schaamte, is er
geen voedingsbodem voor een emancipatiebeweging. Men zoekt zijn eigen weg, tegen de
verdrukking in. Contact met mensen die dat
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lot delen, wordt meestal wel gewaardeerd, maar
vindt plaats in afzondering. Zichtbaarheid in de
buitenwereld wordt misschien nog wel als theoretisch ideaal gezien, maar niemand wil zijn
eigen privacy daaraan 'opofferen'. De enkeling
die zijn of haar identiteit wel naar buiten toe
kenbaar maakt, kan rekenen op ambivalente
gevoelens bij de eigen groep. In de jaren 1970
zeiden moeders tegen hun homozonen: 'Als je
maar niet zo wordt als Albert Mol: en ja, een
ander voorbeeld was er meestal niet. Hoewel
het uitkomen voor homoseksualiteit heel vaak
nog een lastige bevalling is en angst en schaamte niet zijn verdreven uit Nederland, zullen er
weinig jongeren en weinig (3) volwassenen zijn
die niet weten wat homoseksualiteit is. Er zijn
bijvoorbeeld veel gewaardeerde en openlijke
homoseksuele Bekende Nederlanders (BN'ers)
op TV.
Ik meen dat aan de subjectieve voorwaarde
voor een emancipatiebeweging tot voor zeer
kort voor transgenders nog niet was voldaan:
transgender zijn werd / wordt door een groot
deel van de personen die het betreft, ervaren als
een persoonlijk lot, als een last waar men zich
alleen mee voelt. De gedachte om uiting te geven aan het innerlijk gevoel gaat vaak gepaard
met angst en schaamte. Kelly van der Veer was
aanvankelijk voor veel jonge transgenders een
rolmodel. Toen zij zich als BN'er in een bepaalde richting ging ontwikkelen, werd zij van
rolmodel anti-heldin. Een ander voorbeeld is er
nauwelijks. Waarschijnlijk zeggen moeders tegen hun zoons die niets anders willen zijn dan
een meisje: 'Als je maar niet zo ordinair wordt
als Kelly.'
Maar er zijn grote veranderingen gaande. Er is
ondertussen respectvolle en positieve aandacht
voor jonge kinderen die sterk genderdysfoor
zijn. Ouders durven de gedachte toe te laten
dat hun kind wellicht genderdysfoor is, waar
vroeger vooral met onbegrip, afkeuring en onderdrukking werd gereageerd. Jonge kinderen
kunnen terecht bij het VU Medisch Centrum
voor diagnostiek en begeleiding. De bladen
hebben de afgelopen jaren aandacht besteed
aan verschillende groepen transseksuelen. Ook
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transseksuelen die zonder probleem geaccepteerd worden in hun 'nieuwe' gender, kiezen er
meer en meer voor zich bekend te maken als
transseksueel om meer openheid en acceptatie
te verkrijgen. De Stichting T- image organiseert
elke twee jaar in de Balie in Amsterdam een
meerdaags transgenderfilmfestival. Queer collectief'de Noodles' verzorgt jaarlijks een kranslegging op de Dam op 4 mei ter nagedachtenis aan hen die stierven als gevolg van hun
gender-expressie. De Landelijke Kontaktgroep
Travestie en Transseksualiteit hield op 1 maart
2008 voor het eerst een open dag voor beleidsmakers, professionals in de zorg, naasten en
nieuwsgierigen. Op 11 november 2007 was er
in Amsterdam een festival (4) voor alle transgenders en hun naasten, dat door ongeveer
500 mensen is bezocht. Ook rond dit festival
is er positieve berichtgeving in de media geweest. Dit is een kleine bloemlezing uit de veelheid van initiatieven en ontwikkelingen die in
de richting wijzen dat het zelfbewustzijn van
transgenders enorm toeneemt. Desondanks
was er, eerlijk is eerlijk, een COC nodig om de
verbinding met de emancipatie-opdracht
van
de rijksoverheid te leggen. Maar gelukkig is er
een Transgender Netwerk Nederland dat klaarstaat om het stokje over te nemen.

Transgender-ernancipatie versus
horno-ernancipatie
Ondanks de aanname van een vergelijkbare
emancipatiegeschiedenis is het ook belangrijk
om stil te staan bij de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen de maatschappelijke situatie van homo's en transgenders. Dit
zal van wezenlijk belang zijn om te bepalen, hoe
de homo- en transgender-beweging zich in de
toekomst dienen te verhouden: vallen de doelen dusdanig samen dat er één LGBT-beweging
het meest logisch is of is de situatie van transgenders zo anders dat de specifieke doelen in
een grote beweging verloren dreigen te gaan?
De discussie hierover komt in Nederland net op
gang. Ik beperk me hier tot een overzicht van
relevante overeenkomsten en verschillen en een
voorzichtige conclusie.
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Overeenkomsten
Het gaat bij homoseksualiteit én bij transseksualiteit / genderdysforie in wezen
om identiteit; uiting geven aan een eigen
identiteit die niet direct vanzelf spreekt.
Er is in beide gevallen sprake van zelfonderzoek, van gevoelens van 'anderszijn'
in de jeugd, van een coming-out en vaak
van aanvankelijke ontkenning. Homo's en
transseksuelen kunnen vanuit ontkenning
trouwen en kinderen krijgen. Coming
out kan gepaard gaan met schuld- en
schaamtegevoelens. In sommige kringen
is het taboe op anders zijn groter dan in
andere. In het algemeen gesproken wordt
de bekendmaking van homoseksualiteit in
Nederland luchtiger opgenomen dan van
transseksualteit / genderdysforie.
In de emancipatienota wordt als beleidsdoel genoemd dat de sociale acceptatie
van homoseksualiteit bevorderd wordt.
Signalen die genoemd worden zijn incidenten van geweld tegen homo's. Helaas is
hier ook een duidelijke overeenkomst tussen homoseksualiteit en transseksualiteit /
genderdysforie aan te geven. Transgenders
worden op straat aangevallen, in de buurt
gepest, nageroepen en aangestaard. Velen
raken in een isolement, waarbij ook het
contact met de familie of het eigen gezin
verloren raakt. Hoewel transseksualiteit
slechts bij uitzondering als een rede voor
ontslag wordt genoemd, hebben veel
transgenders moeite om een werkkring te
vinden of te behouden.
Verschillen
In tegenstelling tot homoseksuelen hebben
transgenders vaak een medische behandeling nodig om uiting te kunnen geven aan
hun identiteit.
Transseksualiteit heeft, in weerwil van
de term, niets te maken met seksualiteit.
Homoseksualiteit komt voor onder transseksuelen, maar de meerderheid is heteroseksueel.
De identiteit van een transseksueel is
meestal de 'nieuwe' sekse; degene die van
man naar vrouw is gegaan, is vrouwen
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degene die van vrouw naar man is gegaan
man. De meeste transseksuelen identificeren zich niet als transseksueel en maken
hun transseksuele verleden bij voorkeur
ook niet bekend.
In tegenstelling tot homoseksuelen hebben
transseksuelen en vele andere transgenders wettelijke bepalingen nodig om hun
identiteit te bevestigen. De mogelijkheid
officieel van geslacht te veranderen is van
levensgroot belang voor transgenders.
Hoewel uitspraken over cijfers slechts
een speculatief karakter hebben, kunnen we op dit ogenblik gerust zeggen dat
de groep transgenders in Nederland vele
malen kleiner is dan de groep homoseksuelen, lesbische vrouwen en biseksuelen.
De gemiddelde kans om in de eigen fami.
lie, sociale kring of loopbaan te maken te
krijgen met een transgender is dan ook
klein.
Conclusie
Het is goed dat de discussie over 'samen' of
'apart' gevoerd wordt. Ik wil hier een persoonlijk idee naar voren brengen, een mening die
voor verandering vatbaar is. Ik denk dat het
nu een periode is waarin transgenders zelf met
hun agenda en hun ervaringen naar buiten
moeten komen. In welk verband dat gebeurt,
is eigenlijk van minder belang. Mijns inziens
is er geen plaats voor een rigoureuze keuze
voor samen of apart. Waar het gaat om het
bepleiten van ruimte voor identiteitsexpressie, is het alleen maar gewenst om samen op
te trekken en om in het bewustzijn over van
de norm afwijkende persoonlijke identiteit het
steeds zowel over homoseksualiteit te hebben
als over gender-identiteit. Waar het gaat over
zaken als veiligheid op straat en de bestrijding
van discriminatie op de werkplek, geldt precies
hetzelfde. Maar de specifieke transgender-thema's kunnen mijns inziens voorlopig het best
bepleit en aangedragen worden vanuit transgender-organsiaties.
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De voorlopige agenda van Transgender
Netwerk Nederland
Verbeteren maatschappelijke positie transgenders
Er is een aantal concrete punten ter verbetering
die niet hoeven te wachten op de uitkomsten
van onderzoek:
Herziening van het Burgerlijk Wetboek,
op het punt van de vereisten voor een officiële geslachtsverandering. Deze vereisten zijn dermate sterk gebonden aan het
doorlopen van één bepaald medisch protocol dat het anderen, die evengoed leven
of willen leven als behorend tot het 'andere' geslacht van die mogelijkheid uitsluit.
Bovendien zijn de medische trajecten zo
langdurig dat ook diegenen die wel de
intentie hebben het hele traject te doorlopen, gedwongen zijn jarenlang te leven
met documenten die niet meer kloppen
met de werkelijkheid. In dit opzicht loopt
Nederland inmiddels achter bij enkele andere Europese landen.
Ziektekostenvergoeding. Bij de invoering
van de Zorgverzekeringswet is 'psychisch
lijden' als grond voor vergoeding van
plastisch chirurgische behandelingen afgeschaft. Voor transseksuelen zijn enkele
specifieke uitgangspunten geformuleerd,
die in de praktijk nadelig uit blijken te
pakken, met name voor de man/vrouw
transseksuelen. Hoewel sommige ziektekostenverzekeringen wel tot uitkering van
de kosten overgaan, zit hem de pijn in de
volgende punten:
Uitsluiten van het plaatsen van borstprotheses (voor plm. 2/3 van de man/
vrouwtransseksuelen geïndiceerd).
Niet langer vergoeden van de aanpassing van alles wat geen primair
geslachtskenmerk
betreft. Er zijn
problemen met de vergoeding van
laserbehandelingen
(zowel baardverwijdering als verwijderen van de
genitale beharing vóór de operatie),
van de adamsappelreductie, gelaataanpassingen en de stembandoperatie.
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Verbeteren hulpverlening aan transgenders
Er bestaat een duidelijke noodzaak kennis over
gender-identiteit in al zijn vormen en consequenties over te brengen op hulpverleners in de
eerste en tweede lijn. Dit neemt niet weg dat het
voor algemene instellingen en hulpverleners in
de eerste lijn slechts incidenteel voor zal komen
dat zij te maken krijgen met gender-identiteitsvragen. Het netwerk streeft er naar op termijn
één of meer categoriale centra in Nederland
in te richten voor hulp bij gender-identiteitsvragen in de breedste zin. Toegankelijk voor
transgenders, personen uit hun omgeving en
als consultmogelijkheid voor hulpverlening en
onderwijs. Kenniscentra die ook daadwerkelijk
hulp bieden.

tuigen. De vorm kan creatief of journalistiek zijn.
Op grond van onze eigen ervaring en het
werk dat wij al jaren verrichten, hebben
we een behoorlijk goed idee over de situatie van transgenders in Nederland. Niet
toevallig wordt door alle deelnemers genoemd dat er meer en een beter psychosociaal aanbod moet komen voor transgenders (en hun omgeving). Het is tijd
om onze indrukken om te zetten in goed
onderbouwde kennis over de leefsituatie
en noden van transgenders. In het kader
van dit project willen we dan ook een gedegen onderzoek initiëren, in samenwerking met de gen der-teams (Amsterdam
en Groningen), de GGZ en vrij gevestigde
gender-therapeuten.
Om dubbel werk te
voorkomen zal eerst onderzocht worden,
of er onderzoeken lopen of op stapel staan
die hetzelfde doel beogen.
Uit eigen ervaring weten we dat er binnen de groep transgenders extra kwetsbare groepen te onderscheiden zijn. Er is
bijvoorbeeld contact met verstandelijk
gehandicapte transgenders en met transgenders uit etnische culturen die (nog)
minder tolerant staan tegenover afwijkende gender-expressie. Van andere aard,
maar ook een duidelijk knelpunt uit eigen
waarneming, zijn de vragen van en over
kinderen die opgroeien in een gezin waar
één van de partners transgender is ofblijkt
te zijn. Deze groepen vragen om extra aandacht en overleg met partners in het veld
die ofwel zicht hebben op de specifieke
groep ofwel ervaring hebben in een vergelijkbaar aanbod. Deze extra inspanning
moet als onderdeel terug te vinden zijn in
de drie hierboven beschreven doelen.

We streven op het punt van het verbeteren van
de hulp aan transgenders vier doelen na:
Vergroten bekendheid met en kennis over
gender-identiteit bij eerste en tweede lijnshulpverleners en het onderwijs, middels
het maken van geschikt materiaal en de verspreiding daarvan. We denken daarbij aan
een combinatie van een speciale website
en de directe benadering van deze professionals door aan te sluiten bij opleidingen,
bijscholing, vaktijdschriften enzovoort.
Kwantitatieve en inhoudelijke beschrijving
van het (effect van het) werk dat nu door
de aangesloten netwerkorganisaties wordt
verricht ten behoeve van transgenders
en hun omgeving. Omdat het werk nu
grotendeels verricht wordt door vrijwilligers, is het nog (te) weinig zichtbaar bij
de overheid en bij professionele instanties.
De beschrijving moet uitmonden in een
advies, hoe dit werk verder uit te bouwen,
gebruikmakend van de bestaande ervaring, kennis, inzet, betrokkenheid en infrastructuur. Dit advies is zowel bestemd
voor de samenwerkende organisaties om
de onderlinge samenwerking zo effectief
mogelijk te laten worden als voor de overheid. We veronderstellen dat er een grote
maatschappelijke winst te behalen valt
met een relatief kleine financiële inzet. De
beschrijving hoeft geen wetenschappelijk
karakter te hebben, maar moet wel over-

Ondersteuning netwerk en aangesloten partners
Voor de netwerkontwikkeling streven we de
volgende doelen na:
Verdere opbouw van het netwerk. Komen
tot een heldere overlegstructuur, een visie
op de langere termijn en een daarbij passende rechtspersoon. Het is denkbaar dat
de gezamenlijke doelen in principe via het
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netwerk worden bereikt. De doelen zijn
hier kort samen te vatten als:
Vergroten zichtbaarheid van en kennis over gender-identiteiten
en uitingsvormen.
Benadering van hulpverlening en onderwijs in verband met hun signaleringsfunctie.
Collectieve
belangenbehartiging
(wetgeving, patiëntenbelangen, strijd
tegen discriminatie op de werkvloer
en in de openbare ruimte).
Empowerment van de Nederlandse
transgenders.
Toegankelijkheid van de verschillende organisaties vergroten door het netwerk als
centrale bron van informatie te positioneren. Concreet wordt hiertoe een website
en een publiciteitscampagne ontwikkeld.
Waar nodig worden de aangesloten organisaties geholpen hun eigen zichtbaarheid
te vergroten.

Mr. drs. Thomas Wormgoor is coördinator van de
Werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie
op het landelijk bureau van Humanitas te
Amsterdam. Deze werkgroep heet sinds 21 maart
2008 'Transvisie, centrum voor genderdiversiteit' en draagt bij aan de ondersteuning van
transgenders, transseksuelen en hun naasten via
Humanitas.

Noten
(1) Ontleend aan www.nOOdles.nl/gender onderwiki
(2) Interdepartementale
Werkgroep
Overheidsbeleid en Homoseksualiteit (IWOH),
Gewoon homo zijn. Lesbisch en homoemancipatiebeleid 2008-2011, Den Haag,
2007. Zie ook: www.minocw.nllonderwijs.
(3) Dit geldt minder voor enkele groepen allochtonen binnen Nederland en sommige
geloofsgemeenschappen.
(4) Transfusion Festival. Zie ook: www.transfusionfestival.nl.

Pride Parade tijdens ILGA Asia's Conference in Chiang Mai, Thailand, januari 2008 -
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Queering polities,
desexualizing the l11.ind
Robert J. Davidson

'Voor Europa, voor onszelf en voor
de mensheid, kameraden, moeten we
opnieuw beginnen; we moeten een
nieuwe manier van denken ontwikkelen en proberen een nieuwe [mens] te
creëren.'

Frantz Fanon (1963, p. 316)
'Het probleem is niet om in jezelf de
waarheid over je seksuele oriëntatie te
ontdekken, maar meer om, van nu af
aan, je seksualiteit aan te wenden om
een veelvoud aan soorten relaties te
kunnen aangaan.'

Michel Foucault (1996, p. 204)
Dit artikel gaat over de identiteitspolitiek
die
als basis dient voor gezamenlijke actie voor
veel groeperingen
die actief zijn in de strijd
voor LGBT-rechten. Queer theory en queer
polities worden hier beschouwd als een alternatief voor de politiek die is gebaseerd
op identiteit. Queer theory wordt aan de
hand van het werk van diverse prominente
queer theoretici besproken, en tevens vergeleken met de post-koloniale
theorieën.
Daarna volgen er suggesties
voor het op
gang brengen van queer polities.
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Queer impliceert niet slechts één ding en heeft
niet slechts één betekenis. De radicale potentie
van queer theory ligt juist in de weigering om
te worden beperkt tot en gedefinieerd als één
ding. In dit artikel wordt een interpretatie gepresenteerd van queer theory die LGBT-identiteitspolitiek als problematisch
beschouwt.
De vorming van identiteit die is gebaseerd op
seksueel verlangen, wordt hier geanalyseerd in
relatie tot de identiteitspolitiek. Queer theory
zal worden toegepast om te laten zien, waarom
het idee van seksuele identiteit en het gebruik
ervan als basis voor collectieve actie problematisch is. Queer theory wordt ook vergeleken met
de kritiek die wordt geuit door post-koloniale
theoretici die beschrijven, hoe kennis en categorisering werken. Daarna volgen er suggesties
over hoe queer polities de manier van denken
en de manieren waarop men aan politieke acties deelneemt, kan stimuleren, zodat afstand
genomen kan worden van de heteronormatieve
opvattingen over seksualiteit.

Identiteitspolitiek
Sinds de jaren 1960 hebben sociale bewegingen die een politiek nastreefden op basis van
LGBT-identiteiten veel winst geboekt, zoals de
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decriminalisering van sodomie, anti-discriminatiewetgeving en een betere zichtbaarheid van
LGBT-onderwerpen. De hedendaagse theorie
over sociale bewegingen onderzoekt echter opnieuw de identiteit als basis voor collectieve actie, door te vragen hoe identiteit tot stand komt
(Melucci, 1996) en hoe politiek op basis van
identiteit beperkend kan werken (Blumenfeld,
1999). Dit roept op tot een onderzoek naar hoe
seksuele identiteiten tot stand zijn gekomen en
wat de effecten daarvan zijn geweest.
De geboorte van seksuele identiteiten
Na de Verlichting in het Westen raakten christelijke opvattingen over seksualiteit via wetenschappelijke vakgebieden, met name via de psychiatrie, geïntegreerd in 'seculiere' samenlevingen. Michel Foucault stelt dat in de christelijke
traditie 'een tweeledige evolutie de neiging had
om het vlees tot de bron van alle kwaad te maken en het belangrijkste moment te verschuiven van de daad zelf naar de zo moeilijk waar
te nemen en te formuleren prikkels van het verlangen' (1978, p. 19-20). De psychiatrie heeft
als sociale wetenschap later de kerk vervangen
als de schepper van sociale regels en normen en
heeft een regulerende uitwerking gehad op de
maatschappij door het verlangen te gebruiken
om kennis over en categorieën van individuen
te produceren.
Karl Maria Kertbeny heeft als eerste de term 'homoseksueel' gebruikt om iemand te beschrijven
die seks wilde hebben met iemand van hetzelfde
geslacht (Kennedy, 1997). Karl Heinrich Ulrichs
en Magnus Hirschfeld hebben 'de homoseksueel' verder uitgedacht. Voorheen kon men alleen
spreken van bepaalde handelingen die hetzij
natuurlijk hetzij onnatuurlijk waren (Epstein,
1994). Hierna sprak men over individuen in
plaats van handelingen. De productie van de
categorie van 'de homoseksueel' produceerde
ook zijn antoniem, 'de heteroseksueel:
Ondanks de goede bedoelingen van deze vroege
psychiaters, die lobbyden voor de decriminalisering van sodomie op basis van de categorie
'homoseksueel', werd 'de homoseksueel' steeds
vaker iemand die moest worden gedisciplineerd en aangemoedigd om heteroseksueel te
worden. Het disciplineren van homoseksuali-

84

teit werd uitgevoerd door middel van diverse
'behandelingen', zoals psychoanalyse, hypnose
en elektroshocktherapie.
Foucaults concept van macht / kennis kan een
licht werpen op de vernedering en het disciplineren van homoseksualiteit. Foucault stelt
dat macht onlosmakelijk is verbonden met de
productie van bepaalde vormen van kennis
(Foucault, 1980). De mogelijkheid om 'de homoseksueel' te reguleren vereiste eerst de productie van die categorie. Die productie is echter
een denkbeeld of een mythe. Dit concept van
seksuele identiteit is het resultaat van het gegeven dat men zich in het Westen sterk fixeert
op seksualiteit als geheim van iemands wezen.
Bovendien was 'de homoseksueel' gecreëerd
vanuit het gezichtspunt van heteroseksualiteit.
Heteroseksualiteit was de dominante manier
van mens zijn en de tekenen van het verschil,
van homoseksualiteit, werden gezocht in de
geest en in het lichaam.
Binaire logica en 'de Homoseksueel' als de Andere
Met de splitsing van seksualiteit langs de lijn
van hetero / homo heeft de psychiatrie alle potentiële mogelijkheden van seksualiteit in twee
rigide en afzonderlijke categorieën verdeeld en
zo een tweedeling, een binair, geproduceerd.
Judith Butler heeft de functie van de binair in
relatie tot sekse onderzocht en schrijft hierover: 'Men is zijn geslacht in zoverre dat men
niet het andere geslacht is, een formulering die
de beperking van geslacht binnen dat binaire
paar vooronderstelt en bevestigt.' (1990, p. 22)
Als 'mannelijk' afhankelijk is van 'vrouwelijk',
zijn deze categorieën relationeel en kunnen zij
niet onafhankelijk van elkaar bestaan; de constructie van de Ene vereist de constructie van
de Andere. Hetzelfde geldt voor 'heteroseksueel' en 'homoseksueel', aangezien de productie
van de Ene categorie de Andere produceert en
versterkt.
Het proces van Otherization
(onderverdeling
in de Ene en de Andere) van homoseksualiteit
creëert een groep die los staat van de Ene, heteroseksualiteit. Door Otherization
wordt heteroseksualiteit natuurlijk en vanzelfsprekend
gemaakt, terwijl de Andere, homoseksualiteit,
wordt gestigmatiseerd. Steven Epstein kwam
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met deze theorie: 'Omdat homoseksuele praktijken veelvuldig voorkomen, maar sociaal bedreigend zijn, wordt er een speciale, gestigmatiseerde categorie van individuen gecreëerd om
de rest van de samenleving zuiver te houden.'
(1994, p. 191). Binnen deze structuur wordt de
fluïditeit van seksualiteit ontkend ten gunste
van een conceptueel raamwerk waarmee individuen die seksuele handelingen verrichten met
geslachtsgenoten gedacht worden als inherent
anders dan mensen die heteroseksuele handelingen verrichten. Een onderzoek van Günter
Schmidt wees uit dat in de afgelopen dertig jaar,
waarin de homoseksuele identiteit in Duitsland
steeds meer werd geuit, same-sex activiteiten onder jongeren zijn afgenomen (Schmidt, 2000).
Het zuiverende mechanisme van het proces van
Otherization lijkt een stabiliserende werking te
hebben op heteroseksualiteit.

op seksuele ruimten zoals baden, banen en pornotheaters. Dit was vooral in New York zeer opvallend, toen de seksclubs en pornotheaters op
Times Square werden verhuisd naar gevaarlijke
delen van de stad, in een poging om ze failliet
te laten gaan (Warner, 1999). Omdat de LGBTpolitiek seks niet heeft kunnen omarmen en
vanwege de pogingen om toegang te krijgen tot
de respectabiliteit die heteroseksuele normaliteit met zich meebrengt, kwamen de seksuele
ruimten aan aanvallen bloot te staan. Dit heeft
geleid tot een afname in de beschikbare fysieke
ruimten voor seksueel contact en seksuele verkenning. Deze ruimten voor seksuele verkenning zijn teruggedrongen naar de virtuele wereld van het internet en andere media.

Michael Warner heeft bewezen, hoe de opkomst van een gedeseksualiseerde 'LGBT-politiek' samenviel met aanvallen door de overheid

Deze problemen komen voort uit de pogingen
van de LGBT-politiek om de heteroseksuele
normen en waarden na te bootsen. Binnen dit
model zal er zuivering en uitsluiting binnen de
groep optreden, terwijl de niet-heteroseksueel
de Andere blijft. Homi Bhabha waarschuwt
voor deze 'nabootsing van de mens', omdat deze
bewegingen een poging zijn van de Andere om
te voldoen aan de waarden van de Ene (Bhabha,
1994). Dit zal uiteindelijk niet tot succes leiden,
omdat deze identiteitsconstructies
functioneren binnen de normen en waarden zoals opgelegd door de Ene en worden gestoeld op de
depreciatie van de Andere.
Het promoten van de Andere versterkt alleen
het verschil tussen de Ene en de Andere en
concretiseert de concepties van de Ene en de
Andere verder als aparte en verschillende groepen. De vaststelling van identiteit kwam niet
direct tot stand na de productie ervan door
de psychiatrie. Foucault beschrijft een proces
waarin 'homoseksualiteit namens zichzelf begon te spreken, te eisen dat haar legitimiteit
of "natuurlijkheid" zou worden erkend, vaak
in dezelfde bewoordingen en met toepassing
van dezelfde categorieën waarmee het medisch
werd gediskwalificeerd' (1978, p. lal). Het effect was dat individuen juist de conceptuele
middelen hebben omarmd die bedoeld waren
om de regulering en disciplinering van henzelf
te bewerkstelligen in plaats van deze manieren
van denken af te wijzen.
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Politiek op basis van identiteit en de beperkingen
daarvan
Identiteitspolitiek gebruikt één identiteit, in dit
geval seksuele identiteit, als uitgangspunt voor
samenwerking in collectieve (protest-) acties.
Seksuele identiteit voor politieke doeleinden is
geconceptualiseerd als een essentiële component van ~et zelf, meer gebaseerd op verlangen
dan op seksuele handelingen. Door veel groeperingen voor 'homoseksuele rechten' is getracht de rechten van de Ene voor de Andere
te verwerven door heteroseksuele normaliteit
en de daarbij behorende respectabiliteit ook
voor homoseksuelen te claimen. Deze claims
op normaliteit en respectabiliteit hebben seks
en diegenen die zich identificeren met seks als
zodanig, echter buiten de homoseksuele gemeenschap geplaatst (Warner, 1999). Mensen
die seks met jongeren hebben, aan SM doen,
naar de baden gaan of teveel afwijken van het
gender-gedrag dat is gekoppeld aan hun seksuele oriëntatie (zoals 'relnichten' en 'manwijven')
worden door een groot deel van de politieke
beweging rondom LGBT gedemoniseerd en
buitengesloten.

Seks als geheim van het zelf, de geïnstitutionaliseerde autoriteit van de psychiatrie en de seksuele binair zijn typisch westerse fenomenen.
Culturen over de hele wereld kennen unieke socio-seksuele categoriseringsystemen en manieren voor het conceptualiseren van seksualiteit
en het belang van seksualiteit. Internationale
politieke LGBT-groepen hebben vaak getracht
om LGBT-identiteiten te exporteren als iets
bevrijdends. Joseph Massad heeft beargumenteerd dat de westerse promotie van homoseksuele identiteiten in Arabische landen heeft
geleid tot een heteroseksualisering, omdat de
meeste mensen zullen zeggen dat ze heteroseksueel zijn, als ze gedwongen worden een keus
te maken tussen zichzelf bestempelen als heteroseksueel of als homoseksueel (Massad, 2007).
De koloniale denkrichting van het exporteren
van LGBT-identiteiten heeft vaak tot meer problemen dan tot oplossingen geleid, vanwege de
door de LGBT-politiek ontstane Otherization
(Woodcock,2004).

Queer theory
Queer theory en queer polities hebben de term
'queer' omarmd in een poging om 'een handeling van linguïstische terugvordering te bewerkstelligen' (Epstein, 1994, p. 195) en het
afwijken van de seksuele norm opnieuw aan te
merken als positief. Queer theoretici hebben
getracht om de manieren waarop seksuele kennis en identiteit zijn geproduceerd, te verstoren
door te benadrukken dat seksualiteit breed en
veranderend is, door verlangen te schrappen
als de sleutel om het zelf te kunnen verklaren,
en ook door zich te richten op verschillen binnen de geproduceerde seksuele identiteiten.
Grondbeginselen van queer theory zijn de betrokkenheid bij normaliserende mechanismen,
reflectie op de heteroseksuele norm, benadrukking van verschil en het conceptualiseren van
seksualiteit als iets vloeiends. Queer theory
houdt zich niet bezig met het uitleggen wie een
persoon is op basis van seksuele identiteit, maar
richt zich juist op het creëren en benadrukken
van de ontdekkingsmogelijkheden
van wat
mensen kunnen doen.
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Betrokkenheid met normaliserende mechanismen
Eén aspect van normalisering bestaat uit het
reduceren van gecompliceerde concepten tot
ogenschijnlijk simpele binairen. Sasha Roseneil
voert aan dat 'queer theory de homo- / heteroseksuele binair aanwijst als een centraal organiserend principe van de moderne maatschappij
en cultuur en deze binair tot zijn belangrijkste
problematische en politieke doelwit maakt'
(2000,2.1). Queer theory gaat ervan uit dat het
heteroseksuele / homoseksuele binaire onderscheid zo'n veralgemenisering is dat de categorieën hierdoor betekenisloos worden. Chet
Meeks zet uiteen dat 'dit niet betekent dat "homoseksueel" betekenisloos is, maar meer dat
het begrip door de interne incoherentie ervan
wordt beladen met meer betekenissen, meer
verschillen, dan door de identiteit zelf ooit kan
worden bevat, gearticuleerd of vertegenwoordigd' (2001, p. 331). Meeks' kritiek spreekt over
de gevarieerde seksuele interesses en praktijken
binnen de categorie 'homoseksueel', zoals SM,
openbare seks, pederastie etcetera.
Het onderscheid tussen openbaar en privé is
voor veel queer theoretici een andere problematische binaire verdeling. Meeks heeft gesteld
dat 'voor zover er een sterke verdeling blijft bestaan tussen privé en publiek, dit als een symbolische as van dominantie geldt die ... bijdraagt
aan het in stand houden van een beeld dat seksuele relaties privé en natuurlijk zijn en zich
daardoor buiten het terrein van publieke, politieke overwegingen bevinden' (2001, p. 332).
Heteroseksualiteit is publiek en vanzelfsprekend. Expliciete seks en homoseksualiteit zijn
privé. Zo komt men bijvoorbeeld uit de kast als
homoseksueel, maar mensen doen dat niet als
heteroseksueel. Homoseksualiteit is de categorie van de verachtelijke en heteroseksualiteit is
de categorie van het subject. Warner betwist het
onderscheid van publiek en privé door te stellen
dat vanwege de schaamte voor publieke seks en
de privacynormen seks in praktische zin (door
publieke seks te beperken) en politieke zin (het
onderwerp seks weren uit het politieke debat) worden veroordeeld tot het privédomein
(Warner, 1999; Berland en Warner, 1999).
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Reflecteren op het centrum; of Wat is dat,
'Heteroseksua liteit'?
Een herevaluatie van het 'centrum' is ook zo'n
gemeenschappelijk element van hedendaagse
queer theory. Arlene Stein en Ken Plummer
stellen dat de focus op de 'Andere' zonder een
evaluatie van het centrum het meest problematische effect van binairen is. Zij stellen dat
identiteitspolitiek 'vertrouwt op conceptuele
dualismen die de notie van een minderheid zoals de 'Andere' versterken en binaire tegenstellingen creëren die het "centrum" intact laten'
(1994, p. 182).
Als homoseksualiteit een theoretisch concept
is dat is gebaseerd op reductie en vereenvoudiging, dan moet dat volgens binaire logica ook
voor heteroseksualiteit gelden. Warner stelt:
'Zelfs behoorlijk conventionele heteroseksuele getrouwde stellen beleven vaak plezier aan
anale activiteiten, seksspelletjes, seks op publieke plaatsen, SM etcetera, en door deze praktijken worden zij blootgesteld aan schaamte,
moralisme, en in sommige gevallen zelfs aan
vervolging.' (1999, p. 37) Volgens Warners theoretisering van heteroseksualiteit vallen veel
heteroseksuelen buiten de norm van de 'penisin-vagina'. De twee concepten, homoseksueel
en heteroseksueel, bleken op basis van onderzoeken van Kinsey aantoonbaar onvoldoende,
omdat deze lieten zien dat seksualiteit zoveel
vloeiender is dan deze twee categorieën zouden toelaten (Kinsey, 1948). Het effect is dat
het concept van heteroseksualiteit, net als homoseksualiteit, een abstractie is van de beleefde
ervaring van de meeste mensen. Wanneer dit
heteroseksuele 'centrum' wordt geanalyseerd,
blijkt het een mythe te zijn. De heteronormatieve mythe blijft echter bestaan.
Deze analyse van heteroseksualiteit begint de
effecten van de seksuele categorieën die door
de psychiatrie zijn geproduceerd, te verhelderen. De opvattingen die door de psychiatrie zijn
geproduceerd en 'geverifieerd', zijn niet meer
dan concepten die zijn afgeleid van de beleefde
ervaringen van veel individuen. Deze mythen
hebben echter wel de manier bepaald waarop
seksualiteit door veel personen en gemeenschappen wordt geconceptualiseerd en gestructureerd. Ze hebben een proces van Otherization
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op gang kunnen brengen dat de categorie 'heteroseksueel' 'natuurlijk' heeft gemaakt.
Verschil en anti-assimilatie
De reflectie terug naar het 'centrum' laat het
centrum zien als een lege constructie, op dezelfde manier als de analyse van de 'Andere' tot
de afbraak van de 'Andere' als een standaard en
vaste categorie leidt. Hierdoor zijn queer theoretici gaan pleiten voor een politiek die het verschil omarmt en de assimilatie verwerpt, aangezien er in feite niets is om naartoe geassimileerd
te worden. Zoals Nancy Fraser opmerkt: 'Het
transformatieve doel is niet om de homoseksuele identiteit te doen stollen; het is meer om een
seksueel veld van meervoudige, niet langer gebinairde, vloeiende, voortdurend veranderende
verschillen te ondersteunen.' (1997, p. 24) Het
doel is daarom om te deconstrueren wat identiteit betekent en hoe het werkt in relatie tot
seksualiteit.

Deseksualisering van de geest
Queer theory kan worden gelezen als een promotie van de herconceptualisering van seksualiteit, weg van de categorieën zoals geproduceerd
door de psychiatrie. Men kan deze benadering
vergelijken met het concept van Frantz Fanon
over de dekolonisatie van de geest. Fanon benadert, net als veel queer theoretici, sociale relaties
en concepten als geconstrueerde elementen en
niet als 'natuurlijke' producten. Hij was geïnteresseerd in hoe deze constructies optreden en
kunnen worden veranderd.
Fanon hield zich op twee niveaus bezig met
kolonialisme: het fysieke en het psychologische
(Fanon, 1963, 1967). Fanon observeerde dat
kolonialisme functioneert door zijn eigen logica en rationaliteit op te leggen aan de gekoloniseerde mensen, en dat deze abstracte productie
concrete exploitatie in de hand werkt en onderwerping creëert. Volgens Fanon zijn er twee
stappen nodig om kolonialisme te overwinnen.
De eerste stap is het prikkelen van de 'Andere'
identiteit, die voor Fanon Zwartheid danwel
een nationale identiteit was. Via de cohesie van
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deze identiteit bedacht Fanon dat de gekoloniseerde de kolonisten kunnen verwijderen, maar
hij vond de hieruit voortkomende zwarte bewegingen tekortschieten, in die zin dat zij de
door het kolonialisme opgelegde denkwijzen in
stand hielden.
Dit betekende voor Fanon dat de volgende en
belangrijkste stap de afwijzing inhield van de
door de koloniserende instantie opgelegde
denkwijzen en logica. Deze stap treedt op in de
geest van diegenen die kolonisatie hebben ondergaan. Als psychiater heeft Fanon het mentale effect van concepten, denkwijzen en de systemen van beweegredenen bestudeerd. Dit heeft
geleid tot zijn voorstel dat het, om kolonisatie
te kunnen overwinnen, nodig is dat de manier
waarop de gekoloniseerden zijn getraind te
denken, wordt overwonnen. Dit noemt Fanon
'het dekoloniseren van de geest'. Deze 'dekolonisering van de geest' zou een nieuw concept
van het zelf zijn, hetgeen voor Fanon een nieuw
humanisme zou impliceren.
'Dekolonisering van de geest' binnen de context van nieuw humanisme kan een interessante betekenis hebben voor queer-bewegingen
voor seksuele bevrijding. De psychiatrie kan
worden vergeleken met een lichaam dat, op
een bepaalde manier, de geest van individuen
heeft gekoloniseerd door een bepaalde logica
te produceren met betrekking tot de associaties
'verlangen en het zelf', 'seks en seksualiteit', en
met betrekking tot de verdeling van mensen in
binaire categorieën. Zo heeft Timothy Mitchell
beargumenteerd dat koloniseren gelijk staat aan
het opleggen van betekenissen (Mitchell, 1988).
Identiteitspolitiek kan worden beschouwd als
het prikkelen van de onderdrukte, of gekolonialiseerde, identiteit, in een poging om de kolonisten van zich af te werpen en een ruimte
voor zelfbeschikking te creëren. Zoals eerder
opgemerkt, heeft identiteitspolitiek echter binairen in stand gehouden en de dominante
seksuele structuren nooit weten te veranderen.
Het is daarom noodzakelijk dat de volgende
en belangrijkste stap wordt genomen, die 'de
deseksualisering van de geest' ('desexualizing
the mind') kan worden genoemd. Dit zou een
verwerping van de hele seksuele logica beteke-
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nen, zoals die is geproduceerd door de psychiatrie. Het kan door deze deseksualisering van
de geest mogelijk zijn voor individuen om de
binairen af te breken en zo de verkenningstocht
en nieuwsgierigheid te omarmen en zichzelf te
bevrijden van de manieren waarop zij geconditioneerd waren zichzelf en hun seksualiteit
te conceptualiseren. Deze deseksualisering is
niet alleen bedoeld voor diegenen die voorheen
in het 'homoseksuele' kamp werden geplaatst,
maar kan mogelijk alle individuen de kans geven om de manieren waarop zij een seksuele
identiteit hebben geïnternaliseerd, af te breken.
Het concept van deseksualisering van de geest
moet niet worden verward met de kritiek dat
identiteitspolitiek seksuele praktijken buitensluit. De deseksualisering van de geest verwijst
eerder naar het achterlaten van de denkwijzen,
ingegeven door de psychiatrie, die seksualiteit
op heteronormatieve manieren conceptualiseren; het is een verwerping van bestaande seksuele concepten met als doel het ontdekken van
de mogelijkheden voor meer seksuele praktijken. Dit uiterst persoonlijke project moet echter worden gekoppeld aan een algemeen streven naar socio-seksuele transformatie om zo
effectief mogelijk te kunnen zijn.

Van queer theory naar queer polities
Er is reeds aangetoond dat de westerse LGBTpolitiek problematisch is voor toekomstige
vooruitgang. Er is met identiteitspolitiek binnen binaire seksuele constructies gezocht naar
integratie, wat heeft geleid tot een falende 'nabootsing van de mens'. LGBT-identiteiten moeten niet worden geëxporteerd en moeten ook
in het Westen worden verworpen. Queer polities streeft niet naar integratie in dominante
culturen, maar naar de transformatie van de
structuren die seksualiteit definiëren, reguleren en disciplineren. Hoe kan men nu tot actie
komen als identiteit niet langer de basis is van
collectieve actie?
Iris Marion Young suggereert een verschuiving
weg van de identiteit en beschouwt groepsvorming (van belangengroepen) als een mogelijke
basis voor collectieve actie. Young bouwt voort
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op het werk van Jean-Paul Sartre en conceptualiseert een belangengroep als 'een sociaal collectief waarvan de leden passief worden verenigd
door de doelen waarop de acties zijn gericht
of door de geobjectiveerde resultaten van de
materiële effecten van de acties van anderen'
(1994, p. 724). Het concept van de belangengroep staat elk willekeurig aantal persoonlijke
identiteiten toe binnen een bepaald politiek
project. Bovendien is de belangengroep doelgericht, waardoor groepen politieke collectieven
kunnen vormen die specifiek zijn voor bepaalde gebieden en doelen. Young conceptualiseert
de belangengroep door te verwijzen naar een
groep mensen die op de bus wachten. De groep
die op de bus wacht, bestaat uit mensen met
verschillende bestemmingen en verschillende
interesses. Als hun bus echter steeds te laat is
of niet verschijnt, zullen zij dezelfde klachten
hebben en zich op verschillende manieren samen gaan groeperen om het probleem te lijf te
gaan. Collectieve actie op basis van een groepsbelang doet de focus op identiteit verdwijnen
en laat veel verschillende mensen hun krachten
bundelen; dit kan meer cohesie opleveren dan
in tweeën gesplitste identiteitspolitiek. De toename van cohesiemogelijkheden en de omvang
van het collectief kan als een blok de doeltreffendheid vergoten.
De heteronorm blijft de standaard en er moet
veel gebeuren om queer en seksuele bevrijding
te promoten. Hoe de heteronormativiteit moet
worden aangepakt, is echter afhankelijk van het
specifieke tijdstip en de locatie van de actie,
maar een aantal algemene actieroutes kan worden afgeleid van queer theory.
De verdeling tussen publiek en privé moet ook
worden aangepakt. In gevallen waar heteroseksualiteit de opvallende norm is, zouden groepen er goed aan doen om dit als zodanig bloot
te leggen en ruimte te creëren voor debat en politieke betrokkenheid. Men zou deze strategie
kunnen toepassen op seksuele voorlichting op
school. Op veel plaatsen wordt seksuele voorlichting gebaseerd op biologie, heteroseksualiteit, voortplanting en het voorkomen van soa's.
Het debat over de verschuiving van de basis van
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seksuele voorlichting naar plezier, ontdekking
en vormen van relaties buiten het model van
het kerngezin zou enorme veranderingen kunnen creëren voor toekomstige generaties.
De verdeling tussen publiek en privé kan ook
worden toegepast op het gebied van publieke
seks. De ruimte voor seksuele ontdekking is
onlangs op veel plaatsen onder vuur komen
te liggen en deze ruimten moeten worden
verdedigd. Die ruimten, privé (commercieel)
en publiek (niet-commercieel) geven mensen
de gelegenheid om te experimenteren en hun
nieuwsgierigheid in de praktijk te brengen.
Publieke seksuele ruimte is vooral belangrijk
op plaatsen waar mensen in een hechte gezinssituatie wonen, omdat daar vrijwel nooit ruimte is voor het verkennen van queer seks. In dergelijke situaties is een homoseksuele identiteit
betekenisloos zonder een publieke ruimte voor
seksuele verkenning.
Sommige queer groepen uit het verleden kunnen een bijdrage leveren aan de structuren en
strategieën voor toekomstig politiek activisme.
Aan het eind van de jaren 1980 ontstond een
aantal expliciete queer groepen in de VS, zoals
Queer Nation, Outrage en ActUp. Deze groepen
legden de nadruk op directe actie en streefden
naar het opbouwen van bondgenootschappen
met andere onderdrukte groepen. De gemeenschappelijke tactieken bevatten spel en ludieke,
culturele prestaties, vermengd met een indringende boodschap (zoals een kiss-in, of het nabootsen van 'massa-sterfte' om de aandacht op
HIV en AIDS te vestigen), waarbij het culturele
werd ingezet als een platform voor politieke
betrokkenheid. De tactieken van deze groepen
zouden als losse modellen kunnen dienen voor
nieuwe, creatieve vormen van actie.

Conclusie
De gepresenteerde queer benadering stimuleert
een begrip van hoe seksuele identiteit functioneert als een methode voor disciplinering en
regulering. Het laat bovendien zien, hoe identiteitspolitiek de tekortschietende 'nabootsing
van de mens' in stand houdt. Daarom is een
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verschuiving weg van de op seksuele identiteit
gebaseerde politiek noodzakelijk. In de ijver
voor een 'nieuw humanisme', stelde Fanon een
revolutionaire reconceptualisering van het gekoloniseerde zelf voor. Met hetzelfde doel voor
ogen kunnen queer theory en polities misschien
een revolutionaire reconceptualisering van het
geseksualiseerde zelf teweegbrengen. Door de
nadruk op seksuele identiteit te verwijderen, de
geest te deseksualiseren en de focus te richten
op belangengroepen als basis voor collectieve
actie zou queer polities het werk kunnen doen
dat de op identiteit gebaseerde politiek niet
heeft kunnen realiseren.
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De wereld verkleind,
de holUo uitvergroot?
GertHekma

In een globaliserende wereld heeft de homowereld te maken met verschillende tegengestelde tendensen. De twee belangrijkste zijn de opkomst van homoleven en
-beweging in alle uithoeken van de wereld
en aan de andere kant de groeiende activiteit van puriteinse instellingen die seksuele
minderheden het leven zuur maken. Een
belangrijke vraag over homorechten is, wie
de homo's nu eigenlijk zijn die een plekje
onder de zon claimen en voor welke rechten ze vechten. Deze vier thema's van beweging en anti-beweging, van identiteiten
en rechten wil ik hier behandelen.
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Globalisering van de homobeweging
De homobeweging die in 1897 in Duitsland
begon, heeft zich eerst langzaam en sinds een
decennium in hoog tempo over de wereld verspreid. Tot 1970 bestonden zulke organisaties
alleen in westerse landen, maar nog niet eens
in Spanje of Portugal. Met de seksuele revolutie verspreidden ze zich naar Latijns-Amerika,
Zuid-Afrika en Zuid-Oost Azië. Sinds 1990 zijn
zulke groepen ontstaan in de landen van OostEuropa, overal in Azië en er zijn zelfs dappere
initiatieven ontwikkeld in zwart Afrika en de
Arabische wereld. In communistisch China zijn
er geen formele organisaties, maar ritselt het op
internet, rond karaoke-clubs en sportvelden
van homoseksuele initiatieven. De queer beweging is booming in India. In Nepal discussieren
politici over de vraag, of de rechten van homo's,
lesbo's en transgender personen in de grondwet verankerd zullen worden, zoals eerder in
Zuid-Afrika gebeurde, nu met de transgender
personen erbij. De International Lesbian and
Gay Association (ILGA), de International Gay
Lesbian Youth Organization
(IGLYO) en de
International Gay and Lesbian Human Rights
Commission (IGLHRC) behartigen de internationale belangen van de homobeweging.
Daarnaast is er een kleine groep landen (de
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Scandinavische, Nederland, Canada) en NGO's
zoals in Nederland Hivos en Mama Cash, die
homo- en lesbo-initiatieven ondersteunen.
Niet alleen de homobeweging ontwikkelt zich
wereldwijd voorspoedig, ook de homowereld is
sterk in opmars. Homo-achtige bars en disco's
zijn te vinden in alle uithoeken van de wereld,
van Tokyo, Sjanghai en Soerabaja tot Havana en
Paramaribo. Zelfs in omgevingen die niet zo homovriendelijk zijn, vallen er plekken te vinden
waar homo's en soms ook lesbo's samenkomen.
Internet, media en films tonen homoseksualiteit in vele vormen en veel jongeren ontdekken
dat ze homoseksueel zijn door zulke beelden
en berichten die gefabriceerd zijn in een totaal
andere wereld dan waar zij leven. Niet alleen
homo's, maar ook hun tegenstanders komen
in beweging door alle aandacht. Zo leidde de
Canadees- Indiase film Fire over de liefde tussen
twee vrouwen in India tot grote rellen tussen
politie en Hindoe-nationalisten
die niks van
homoseksualiteit moeten hebben. Homo's en
lesbo's zorgden dat zij uit zicht bleven.

Tegenkrachten
Tegenover de homobeweging staat een veel
machtiger lobby van religieuze organisaties, nationalistische partijen, staten en NGO's die zich
keren tegen seksuele mensenrechten. Tussen
Bush en de 'as van het kwaad' bestaat juist op
seksueel-politiek gebied een monsterverbond.
Christelijke en islamistische politici verzetten zich samen met religieuze leiders tegen
seksuele rechten van homo's en lesbo's en ook
van sekswerkers, transgender personen, ongehuwde vrouwen en kinderen. Bush, Benedictus
en Bin Laden zijn een duivelspact aangegaan
tegen seksuele vrijheden, zelfs tegen erotische
vrijmoedigheid. Non- en intergouvernementele organisaties spelen daarbij een nefaste rol.
Ontwikkelingshulp gebruiken sommige staten
zoals de VS om seksuele politiek te bedrijven en
seksuele voorlichting, abortus of condoomgebruik te bestrijden. Voor VN -organisaties betekenen kinderrechten eerder bescherming tegen
dan voorbereiding op seks - en kind ben je tot
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je achttiende. Jongeren die andere dan heteroseksuele keuzes maken, staan door zulk beleid
volledig in de kou. Organisaties als ECPAT en
Terre des Hommes die zeggen kinderen te willen beschermen, richten zich daarbij gretig op
jonge sekswerkers die in de prostitutie vaak
met minder moeite en risico meer geld verdienen dan als vakkenvuller, land- of fabrieksarbeider. Ze tonen een sterke voorkeur om juist
homoprostitutie aan de kaak te stellen en de
aantallen minderjarige (homo- )hoeren enorm
te overdrijven. Deze organisaties hebben, met
de VN voorop, een sterke oriëntatie op vrouwen, huwelijk en gezin en tot dusver helemaal
geen oog voor gen der- en seksuele diversiteit.
Op de meeste niveaus legt het seksuele burgerschap (Hekma, 2004) het af tegen het religieuze. In geen enkel VN-verdrag zijn tot op
heden homorechten opgenomen. Vrijheid op
seksueel gebied wordt nergens gegarandeerd,
terwijl vrijheid van godsdienst - ook als die
tegen derden wordt ingezet - tot de tantra van
het internationale recht hoort. De Taiwanese
onderzoekster Josephine Ho waarschuwt voor
de brede puriteinse lobby die sommige staten
vooral steunen uit opportunisme - om moeilijke seksuele vragen uit de weg te gaan.

Diversiteit van homoseksuele
vormen

uitings-

Ten derde speelt de vraag, om welke homo's
het nu gaat. In het Westen bestaat het beeld
van homo's en lesbo's als volwassenen die een
min of meer exclusieve voorkeur hebben voor
hun eigen geslacht en een minderheid vormen.
Veel mensen denken dat die seksuele voorkeur
is aangeboren - het is een geaardheid - en de
personen met die voorkeur hebben volgens de
homo's en lesbo's zelf geen bijzondere genderidentiteit. Daarover denken de meeste hetero's
anders. Het meest voorkomende idee over
homomannen blijft dat ze nichten zijn, geen
echte mannen, terwijl lesbische vrouwen gezien
worden als mannelijk en sportief. Hoewel veel
homo's en lesbo's gretig een andere, 'normale'
gender-identiteit
zoeken, accepteerde bijna
iedereen in het verleden juist de idee dat ho-
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momannen mietjes waren die niet op elkaar
vielen, maar op echte mannen zoals stoere jongens, soldaten, matrozen en bouwvakkers, op
de bühne gegarandeerd hetero, maar daarachter niet meer. Voor lesbiennes gold het omgekeerde. Ze waren butches die het met femmes
- echte vrouwen - hielden. Het seksuele verlangen draaide om het bestaan van verschil, tussen
man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, jong
en oud, rijk en arm. In die tijd was seks tussen
gelijken vrijwel ondenkbaar. Tegenwoordig zijn
de kaarten geschud en ongelijke relaties in de
taboesfeer geraakt.
Het zijn juist die ouderwetse vormen van homorelaties die overal op de wereld nog steeds
standaard zijn - butches met femmes, ladies
met gents (zie het artikel over het proefschrift
van Graeme Reid elders in deze uitgave). De
zemels van de Arabische en de ibnes van de
Turkse wereld (nichten) doen het met 'gewone'
mannen die zichzelf nooit als homo zullen zien,
maar wel homoseks hebben. Het is een kijk op
en een praktijk van homo- en lesboliefde die
algemeen is in Azië, het Midden-Oosten, Afrika
en Latijns-Amerika. Alleen in het Westen is het
homomodel van twee mannen die geen nichten
meer zijn en een gelijkwaardige relatie hebben,
op weg de dwingende norm te worden. Dat
model rukt op in andere landen, maar is daar
verre van gemeengoed. Veel mannen gaan ook
onregelmatig relaties aan met geslachtsgenoten naast heteroseksuele relaties die ze hebben.
Dat kan zijn met transgender-personen
in de
prostitutie of met andere mannen in parken en
elders. Dat heet MSM (Men who have Sex with
Men), om aan te geven dat ze geen homoseksuele identiteit hebben.
Hoewel veel homomannen en minder lesbovrouwen uit de hele wereld het uit het Westen
stammende model omarmen, bestaat er kritiek
op. ]oseph Massad verwijt de 'homo-internationale', zoals de International Lesbian and
Gay Association (ILGA) en de International
Gay and Lesbian Human Rights Commission
(IGLHRC), in zijn boek Desiring 98 Arabs
(2007) dat ze haar model van homoseksualiteit en homoseksuele beleving oplegt aan de
rest van de wereld. Zijn belangrijkste bezwaar
is dat alle mannen en vrouwen die betrokken

zijn bij homoseks, zich moeten gaan afvragen,
of ze homo dan wel hetero zijn. De meesten
zullen een heteroseksuele keuze maken waardoor enerzijds de meeste mensen afhaken bij
homoseks en anderzijds de homo-emancipatie
geen stap verder komt, want die homo's zullen
net zo negatief worden bezien als eerder zemels
of ibnes. LGBT's blijven tweederangs burgers.
Er is geen reden om aan te nemen dat het in de
Arabische wereld anders gaat dan in het Westen,
waar tegenwoordig minder mensen actief deelnemen aan het homoleven, maar diegenen die
zich ermee identificeren, het wel intensiever
doen. Exclusieve heteroseksualiteit is de norm
geworden, terwijl homoseksuele ventielpraktijken uit de gratie raken, juist onder jongeren die
hun seksuele voorkeuren ontwikkelen.
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De kritiek van Massad is belangrijk, maar gaat
onvoldoende in op twee vragen. In de eerste
plaats wordt het westerse homomodel veel meer
gepropageerd via media, NGO's, kerk en wetenschap en door anti-homo's zoals de Mugabes
van deze wereld. De homo-internationale heeft
beperkte invloed. De opkomst van het homomodel is misschien geen onontkoombaar proces, maar vooralsnog zet het wel wereldwijd de
toon, ongeacht de activiteiten van de homobeweging. Ten tweede is het de vraag, hoe aantrekkelijk het is om zemel of ibne te zijn in de huidige politieke constellatie. De ladies van ZuidAfrika worden grondwettelijk beschermd, maar
in de meeste landen zijn nichten, transgender
personen en potten uitschot dat vaak met beledigingen en geweld te maken heeft en het soms
ook zelf gebruikt ter verdediging. Mijns inziens
romantiseert Massad het beeld van het homoleven in het verleden teveel. Zijn kritiek roept
wel de vraag op, onder welke condities seksuele
vrijheid voor iedereen het best floreert. In het
Westen blijft de ruimte voor seksuele diversiteit beperkt, maar of die in het Midden-Oosten
zoveel groter is, valt te betwijfelen. Op de daar
bestaande cultuur van het doen en erover zwijgen valt veel af te dingen. Heteroseksualiteit is
er misschien de norm nog niet, maar het reproductieve huwelijk is dat wel. Een kwestie van regen en drup en in beide gevallen komt er weinig
ruimte voor onverstoord homoleven.

Lang niet alle mensen die homogedrag vertonen, identificeren zich als homoseksueel. Overal
bestaan lokale variaties, zoals transgender personen, mensen die zich niet als typisch mannelijk of vrouwelijk zien. Aan de mannenkant zijn
het waria's in Indonesie, kathoey's in Thailand,
hijra's en koti's in India, travesti's in Brazilië en
tientallen namen en vormen in Indiaanse culturen. In het Westen kennen we drag queens,
travestieten, transseksuelen. Aan de vrouwenkant zijn er butches, ladyboys, lesbian men en
jongensmeisjes. De seksuele partners van deze
transgender personen zijn helemaal onzichtbaar en hebben geen namen zoals de 'hetero'mannen die seks met nichten en zemels hebben
of de femmes die met butches gaan.
Een andere categorie vormen seksuele contacten van jongeren met elkaar en met volwassenen die waarschijnlijk net zoveel voorkomen
als die tussen volwassenen van dezelfde sekse
onderling, zeker wanneer we een leeftijdsgrens
van achttien jaar aanhouden. Zulke contacten
zijn nog steeds algemeen in de hele islamitische
wereld, in India, in Latijns-Amerika, en waren
het in het oude Griekenland, Japan en China,
onder Melanesiërs en Molukkers en onder
verschillende Afrikaanse stammen. In Europa
maakten ze tot voor kort nauwelijks een verschil tussen homo- en pedoseksuele contacten - beroemdheden als Oscar Wilde en André
Gide zaten eerder aan de pedo- dan aan de
homokant van de leeftijdsgrenzen die nu worden gehanteerd. Mensen uit deze omvangrijke
groep zullen zich zelden identificeren als homo
of lesbo, jongeren vanwege hun jeugdige leeftijd en ouderen vanwege de demonisering van
'pedofiele' contacten. De homo-internationale
distantieert zich uit alle macht van deze groep
met homorelaties. De ILGA heeft alle organisaties die het opnamen voor seksuele rechten van
jongeren en pedofielen begin jaren negentig in
de ban gedaan onder druk van de vs. In plaats
van vechten voor homorechten, ook voor de
jongste deelnemers aan het homoverkeer en
misbruik bestrijden, ging de ILGA mee in het
ontkennen van zulke rechten voor jongeren die
vaak zelf hun erotische keuzes kunnen en willen maken.
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Er bestaat een grote vanatle in de manieren
waarop mensen homoseksuele contacten hebben en hun gender-positie daarbinnen definiëren en de wijze waarop ze zich daarmee al dan
niet identificeren. Het westerse homo model
mag oprukken in de rest van de wereld, maar
vooralsnog bestaan daarnaast op ruime schaal
andere wijzen om homoseks te beleven.

Seksuele rechten
Het vierde punt draait om de rechten waarvoor
de homobeweging opkomt. In de VS staan het
huwelijk tussen geslachtsgenoten en de toegang
tot het leger hoog op de agenda. In Europa zijn
zichtbaarheid en seksuele voorlichting centrale
thema's geworden, maar ook discriminatie op
straat, op school, in de sport, op de werkvloer
en bij huisvesting. In veel landen is verzet tegen juridische discriminatie het belangrijkste
punt. In tal van staten is homoseks nog strafbaar waarvan er tien voor bepaalde gevallen de
doodstraf kennen. Dit zijn islamitische landen
zoals Iran, Jemen, Soedan en Saoedi-Arabië
waar homoseks een halsmisdrijf is. In ex-koloniën van Engeland zoals India, Maleisië en
Zimbabwe staan er gevangenisstraffen op. De
juridische praktijk verschilt per land. In sommige staten is de wet een dode letter, maar
Saoedi-Arabië en Iran executeren nog regelmatig mannen die van 'liwat' (wat in het Westen
sodomie heet) zijn beschuldigd.
Naast de gelijke rechten waar de homobeweging
in de regel voor strijdt, zijn er nog twee, meer
algemene punten die zeker voor ontwikkelingslanden van belang zijn om op te merken. In de
eerste plaats hebben homo's en lesbo's meestal
geen privé-ruimtes voor seksuele expressie geen eigen slaapkamers, huizen, zelfs geen bars
waar ze elkaar ongestoord kunnen ontmoeten.
Vooral homomannen maken daarom voor het
leggen en hebben van seksuele contacten gebruik van openbare ruimtes: parken, urinoirs,
verlaten stegen, portieken, treinwagons. Zelfs
in het Westen aarzelt de homobeweging om op
te komen voor het recht op openbare seks. In
ontwikkelingslanden
is het bittere noodzaak,
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omdat er geen andere plekken zijn. Het lijkt
mij een belangrijk thema voor de internationale beweging, niet alleen van homo's, maar
ook van sekswerkers en jongeren. Transgender
personen die vroeger 'vrouwen' -werk deden,
worden steeds vaker uit zulke beroepen verdreven, nu vrouwen zulk openbaar werk mogen
doen (schoonmaak, haar- en lichaamsverzorging, horeca, entertainment, rituele taken). Ze
vinden een laatste toevluchtsoord om geld te
verdienen in de straatprostitutie.
Het tweede punt betreft de seksuele rechten
van jongeren. Ondanks een wereldwijde beweging om jongeren seksueel onmondig te maken,
blijven jongeren overal seksueel actief - daar is
geen kruid tegen gewassen. Vroeger vormde dit
soms geen bijzonder probleem of werd er weinig aandacht aan besteed. Elders was het streng
verboden, zeker voor meisjes wier maagdelijkheid 'beschermd' moest worden. In sommige
culturen waren kinderhuwelijken een gangbare
zaak, zoals in India. De profeet Mohammed
huwde met Aisja, een meisje van zes jaar, en
ging op haar negende met haar samenleven.
Homoseksuele praktijken waren soms een onderdeel van de initiatie van jongens in de mannenwereld. Papoea's dachten dat een jongen
geen man kon worden zonder sperma oraal
of anaal tot zich te nemen. Bij de Soedanese
Azande en de Ottomanen verrichten jongens
alle 'vrouwen ta ken' inclusief de seksuele voor
mannen tijdens krijgsexpedities. Niet anders
ging het bij mijnwerkers in Zuid-Afrika. Don
Kulick beschrijft in zijn boek Travesti jongens
van acht jaar die mannen versieren en daaraan
plezier beleven - tien jaar voordat het volgens
deVN mag.
De werkzaamheid van de VN, staten en NGO's
op het terrein van kinderbescherming 'in actuality works both to re-enforce heterosexual monogamy and to debunk cultural diversity as [..]
harmful for children'. (Ho, 2007, p. 2) Kinderen
worden beschermd door ouders of scholen en
opgevoed tot reproductieve, heteroseksuele en
monogame volwassenen. In zo'n systeem is er
geen plaats voor homo's en lesbo's of voor jongeren die zin in (homo)seks hebben. In plaats
van kinderrechten te omschrijven als bescher-
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ming tegen seks, zou het beter zijn de nadruk
te leggen op hun seksuele opvoeding en zelfbepaling. De voorstelling dat kinderen pas op
hun achttiende autonome seksuele wezens zijn,
doet geen recht aan de realiteit en niet aan hun
rechten als seksuele burgers. Het betekent voor
niet-heteroseksuele kinderen dat ze tot hun
achttiende worden blootgesteld aan de dwang
van heteronormen die niet de hunne zijn en
hen levenslange schade toebrengen. Hetzelfde
geldt voor kinderen die niet in het typische
man-vrouw-beeld passen, zoals transgenders
en interseksuelen, sletjes, meisjes die onvrouwelijk of jongens die onmannelijk doen.
De strijd voor het recht op publieke seksruimte
en voor lagere leeftijden waarop jongeren seksueel actief kunnen handelen, gaat over essentiële, controversiële thema's. De ernstigste
vormen van discriminatie wegens seksualiteit
en gender vinden juist plaats in de periode
van de puberteit, wanneer jongeren die zich
niet heteronormatief gedragen het zwaar te
verduren hebben. Het is de periode van finale
disciplinering van jongeren die vaak gepaard
gaat met scheldwoorden om 'afwijkend' gedrag
te beschimpen - en het zijn vaak jongeren die
het elkaar aandoen. De buitenbeentjes krijgen
van mede-leerlingen, ouders, leraren en andere
autoriteiten op hun kop en worden vaak gedwongen het 'rechte' pad te bewandelen - wat
ze vaak niet willen of niet kunnen. Soms gaat
het met geweld gepaard (zoals eerwraak in extreme gevallen), vaak met de nodige dwang en
drang waarbij vaak een beroep wordt gedaan
op religieuze en culturele 'tradities' of soms de
'natuur' - die grabbelton van gelegenheidsargumenten die nooit wordt ingezet tegen het huwelijk, maar altijd tegen seksuele diversiteit die
veel natuurlijker is dan het huwelijk.

Finale
De dominantie van het westerse homomodel
geldt voorlopig hooguit voor de westerse wereld en is zelfs daar omstreden. Er zijn volop
mannen die nog helemaal in de kast zitten en
afstand houden tot homowereld en -identiteit. Daarnaast zijn er 'queers' die geloven dat
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de meeste mensen tot homoseksuele keuzes in
staat zijn die ze niet maken vanwege heteronormen. Ook lokale versies van wat het betekent om homo of gay te zijn, zullen altijd hun
speciale bijzondere plaatselijke kleur en vorm
houden die niet altijd spoort met het model
van de 'global gay'. Er zijn grensconflicten tussen homo's en lesbo's die vaak, en transgender
personen die bijna altijd over het hoofd worden
gezien. Mensen die onregelmatig een uitstapje
op homoterrein wagen, kunnen helemaal niet
op erkenning rekenen.
Een belangrijk probleem met het homomodel
is dat het tot stagnatie en zelfgenoegzaamheid
heeft geleid en tot het gevoel van morele superioriteit van het Westen tegenover de rest van
de wereld. Veel homo's en lesbo's in het Westen
geloven heilig in hun seksuele identiteit, zijn
ervan overtuigd dat het hier beter is dan daar
en strijden niet tegen hetero normen, omdat die
in henzelf verankerd zijn geraakt. De woede die
ten tijde van de seksuele revolutie homo's en
lesbo's vleugels gaf, is uitgeraasd. De westerse
homobeweging heeft veel successen geboekt,
meer in de EU dan in de VS, maar die zijn zeer
betrekkelijk, omdat de heteronorm niet doorbroken, integendeel eerder versterkt is. De westerse homo-beweging oogt vermoeid en lijkt
vast te lopen in de stugge machinerie van de instituties. Ze heeft zich in veel landen losgezongen van de problemen van het alledaagse leven
van homo's en lesbo's. Zo ligt het Nederlandse
COC aan het infuus van de overheid en vertegenwoordigt het nauwelijks de belangen van
lokale LGBT-mensen.
In de ontwikkelingslanden
doen die problemen zich anders voor. Aan de ene kant bestaat
er een grote druk van allerlei organisaties en
buitenlandse regeringen via hulpprogramma's
om westerse normen op het gebied van sekse,
seksualiteit en relatievorming in te voeren. Het
heilige geloof in een sekse- en seksuele dichotomie wordt er op veel plekken ingehamerd,
voorzover dat lokaal niet al bestond. De plicht
om 'onschuldige' jongeren te 'beschermen' tegen elke niet-heteroseksuele of niet-huwelijkse
seks vormt een ernstige bedreiging voor hun
seksuele burgerrechten. Veel landen kennen huwelijksdwang die door westerse invloeden ver-
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andert in een heteronorm die geen ruimte laat
voor seksuele diversiteit of publieke vormen
van seks. De seksuele moraal wordt eenzijdiger
en restrictiever in een wereld die prat gaat op
vrijheid en diversiteit. Helaas is de anti-seksuele beweging globaal bezien veel sterker dan de
pro-seksuele en kan ze op veel meer steun van
regeringen, religieuze instellingen en NGO's rekenen.
Tegenover alle puriteinse instituties bestaat er
geen globale beweging die seksuele burgerrechten verdedigt en bevordert. Toch valt hier
en daar een sprankje hoop waar te nemen.
Internet biedt ruime mogelijkheden van ontmoeting, activisme en kennisverwerving op
homo- en lesbogebied. Op veel plaatsen buiten
het Westen is de beweging vitaler en directer
betrokken op behoeftes en verlangens van homo's, lesbo's, MSM en transgender personen.
Daar is de mars door de instituties pas begonnen en zijn er nog geen precieze politieke doelen bepaald. De toekomst ligt er meer open dan
in het Westen. Door de energie, nieuwsgierigheid en vernieuwingsdrang kan het in die landen mogelijk tot andere, interessantere resultaten komen dan in het Westen. We hebben het
voorbeeld van Zuid-Afrika al gezien. Tien jaar
na de apartheid dienen homo's en lesbo's in het
leger, kunnen ze trouwen en zijn hun rechten
grondwettelijk vastgelegd, terwijl die doelen in
de VS na vijftig jaar homostrijd toekomstdromen blijven. Tegelijk liggen homo- en lesbopraktijken niet zo vast als in de westerse wereld
met z'n gefixeerde identiteiten. In Aziatische
landen zijn interessante vormen bedacht van
integratie van homo's en lesbo's in de familie.
Er bestaan levendige straat-, sport- en discoculturen voor mannen en vrouwen met homoseksuele voorkeuren die niet getekend zijn door
de vermoeidheid en zelfgenoegzaamheid van
westerlingen. De 'homo-internationale'
heeft
nog een lange weg te gaan, maar mogelijk zijn
haar kansen beter in niet-westerse dan in westerse landen en hebben ze in de 'nieuwe' landen (wat de beweging betreft) meer oog voor
innovatieve thema's zoals diversiteit op seksen gendergebied, openbare homo-uitingen en
seksuele burgerrechten van jongeren. Mogelijk
liggen de nieuwe 'sex / gay capitais' niet meer
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in het Westen, maar in het Zuiden of Oosten
- in Kaapstad, Bangkok, Mumbai, Manilla,
Shanghai of Soerabaja. Omdat het queer leven
daar innovatiever en nieuwsgieriger is.

Dr. Gert Hekma studeerde antropologie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam en is sinds 1984
universitair docent homo- / lesbische studies aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde
onder meer Homoseksualiteit, een medische reputatie (1987) en Goed verkeerd (1989), en redigeerde The Pursuit of Sodomy (1989), De roze
rand van donker Amsterdam (1992) en Sexual
Cultures in Europe (1999). In 2004 publiceerde
hij Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot
de moderne tijd.
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DeelIJ. Begripsbepaling

Behind the Mask
Bart Luirink

Sinds het voorjaar van 2000 bericht Behind
the Mask vanuit Johannesburg
over ontwikkelingen op het gebied van homoseksualiteit in Afrika. De website trekt inmiddels
tienduizenden bezoekers per maand. 'The
Mask' heeft in de loop der jaren een netwerk van honderden Afrikaanse medewerkers en tipgevers opgebouwd. Binnenkort
is de site ook voor Franstaligen te volgen.

De symboliek kan niemand ontgaan. In de
kantoren van de Women's Gaol, de vroegere
vrouwengevangenis van Johannesburg, is nu
Behind the Mask (BtM) gevestigd. Het grootste
deel van de vorige eeuw werden hier vrouwen
opgesloten die de racistische wetten van ZuidAfrika hadden getrotseerd. Nu produceren de
medewerkers van Behind the Mask er een ezine. Deze interactieve homo-organisatie is zowel een uitdrukking van de verworven vrijheid
als van voortgaande strijd.
De gevangenis is inmiddels een museum, net
als het ernaast gelegen aId Fort, waar ooit de
mannen werden opgesloten. Beide complexen
omhelzen als het ware het nieuwgebouwde
Grondwettelijk Hofvan Zuid-Afrika, het hoogste rechtscollege dat in december 2005 het parlement van het land opdracht gaf om binnen
een jaar met wetgeving te komen die het huwelijk tussen geslachtsgenoten zou legaliseren. In
nieuwe en oude gebouwen hebben ook de officiele Gender Commissie, de Openbaar Aanklager
en het aan Behind the Mask ontsproten Forum
for the Empowerment of Women (FEW), een
zwarte lesbische organisatie, een onderkomen
gevonden. Het geheel vormt Constitution Hili
en het ligt aan de rand van het centrum.
De afdeling eenzame opsluiting van de vrouwengevangenis telt zes cellen waar het licht
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nooit uitging. Nu zijn het expositieruimten en
vertellen ze de verhalen van de vrouwen die
er opgesloten zaten. Nolundi Ntamo was een
stamgast, want ze werd herhaaldelijk gearresteerd, omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich
droeg. Yvonne Ntonto Mhlauli werd op 22-jarige leeftijd aangehouden, omdat ze de hand van
een blanke man had vastgehouden. Hij kreeg
een waarschuwing, zij verdween achter slot en
grendel. Sibongile Tshabala had het bestaan om
traditioneel bier te brouwen. Liliane Keagile
werd beschuldigd van terrorisme en meermalen gemarteld. Albertina Sisulu werd met tweeduizend andere vrouwen opgepakt, omdat ze
gedemonstreerd hadden tegen de apartheid.
In andere tentoonstellingsruimten
doemen de
namen op van medestrijders: Barbara Hogan,
Lilian Ngoyi, Winnie Mandela, Fatima Meer,
Helen Joseph.

nisten, bewakers, bouwvakkers, suppoosten en
gidsen voor wie de aanwezigheid van BtM, en
van FEW, van een vanzelfsprekende normaliteit
is. Zo waant men zich op Con Hili een beetje in
het beloofde land.
Waarmee niet gezegd is dat het voor homo's in
Zuid-Afrika nu allemaal botertje bij de vis is.
Maar de kantoren van BtM en FEW vormen
wel een bewijs van de diepgaande overgang
naar een rechtsstaat die nog geen anderhalf decennium geleden begon. In het oude apartheidZuid-Afrika was homoseksualiteit een doodzonde en strafbaar. In het nieuwe Zuid-Afrika
is de gelijkheid wet. Hoezeer, op hun beurt, die
werkelijkheid voor homo-activisten gemeengoed is geworden, drong tot mij door, toen ik
kennis nam van de teleurgestelde reactie van
een BtM-woordvoerder op het eerder genoemde historische besluit van het Grondwettelijk
Hof om opdracht te geven het huwelijk tussen
geslachtsgenoten binnen twaalf maanden te legaliseren. 'Nu moeten we nog een jaar wachten,'
verzuchtte ze.

Vaak stellen bezoekers van het BtM-kantoor de
vraag, hoe het gelukt is om juist op deze gewijde grond kantoorruimte te verwerven. De verleiding is dan groot om een vermoeide blik te
trekken en zuchtend te verhalen over eindeloze
vergaderingen, dozijnen mails en telefoontjes,
intensieve lobbyen aanhoudende druk op de
autoriteiten. Om te vertellen, hoe het op het
laatst toch bijna misging, omdat christen-fundamentalische homofoben er lucht van hadden gekregen en de nieuwe bestuurders van het
African National Congress (ANC) weliswaar
voor een homovriendelijke grondwet hadden
gestemd, maar nu het erop aankwam, zich toch
wat minder moedig toonden.
De waarheid is dat het in een half uur geregeld
was. Tijdens een kop koffie met een van de directeuren van de Johannesburg Development
Agency, een agentschap dat verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van 'Con Hili' en de wedergeboorte van een ooit door misdaad en verval getekende binnenstad. Vermoedelijk was er
een agenda, zoals dat heet, en paste de vestiging
van een homo-organisatie op de heuvel daar
goed in. Een dag na het gesprek toonde de opzichter ons de voorlopige kantoren die aan BtM
waren toebedeeld, totdat de renovatie van de
gevangenis in 2005 een feit zou zijn. Sindsdien
weet BtM zich omringd door talrijke receptio-

Zuid-Afrika's donkere verleden lijkt eindeloos
ver weg. In oktober 1990 ging ik er voor het
eerst op bezoek. Een dag na aankomst trok de
First Gay and Lesbian Pride March door de straten van Johannesburg, aangevoerd door Simon
Nkoli en Beverley Ditsie. Een paar honderd
jonge mensen, velen met een papieren zak over
hun hoofd, demonstreerden het optimisme en
de hooggespannen verwachtingen van het moment. In de jaren erna voerde de jonge homobeweging de druk op. Haar leiders bestormden
de praatprogramma's op radio en televisie en
dronken een kopje thee met Nelson Mandela.
Uit een lang geheim gebleven fonds van meer
gefortuneerde, en toen dus uitsluitend blanke,
homo's werd een succesvolle lobby opgezet naar
de verschillende partijen aan de onderhandelingstafel. Eerste succes: een homovriendelijke
clausule in de overgangsgrondwet. Na de eerste
democratische verkiezingen richtte die lobby
zich op parlement en senaat waarna het tweede
succes volgde: een grondwet die vrijheid van
seksuele oriëntatie expliciet formuleert, werd in
1997 met nagenoeg algemene stemmen aangenomen. Het was een mondiaal unicum. Waarna
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er homogroepen binnen de Zuidafrikaanse politie werden opgericht, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen ophielden te discrimineren, adoptie door homo-ouders werd
toegestaan en uiteindelijk in december 2006, na
nog een heel jaar wachten, het huwelijk tussen
geslachtsgenoten werd gelegaliseerd. Wie durft
er nog te beweren dat in Afrika alles altijd langer duurt dan elders?
Als ik Zuidafrikaanse vrienden vertel dat er in
Nederland zo'n veertig jaar over het huwelijk
tussen geslachtsgenoten is gediscussieerd en er
wetgeving volgde, toen iedereen het zo langzamerhand eens was en de christen-democraten
voor het eerst sinds eeuwen niet in de regering
zaten, word ik verbaaasd aangekeken. In ZuidAfrika nam de hele exercitie nog geen tien jaar
in beslag.
Ondertussen sloegen ze bij de buren een hele
andere richting in. De Zimbabwaanse president Mugabe opende tijdens de boekenbeurs
van Harare in 1995 het jachtseizoen op de homo's in zijn land. In een toespraak betitelde
hij ze als 'minder dan varkens en honden'. De
organisatoren van de beurs zagen zich genoodzaakt om de Gays and Lesbians of Zimbabwe
(GALZ) te weren. De organisatie had zich voor
de eerste keer aangemeld voor een stalletje. Dat
er in Zimbabwe homo's waren, kan voor de
president geen nieuws zijn geweest. Zijn voorganger Canaan Banana was zelf een begenadigd liefhebber van gelijkslachtelijk verkeer. De
Zimbabwaanse AIDS-activiste Lynde Francis
vertelde me in 1995 dat dat een publiek geheim
was. 'Banana had een voetbalteam en om tot
de selectie te worden toegelaten, golden andere
criteria dan goed spelen.' Maar dat het beestje
met de manifestatie van GALZ, en hun aankondiging tijdens de beurs een boekje over homoseksualiteit te willen presenteren, opeens een
naam kreeg, ging dwars tegen een cultuur van
zwijgzaamheid in. Bovendien kon Mugabe een
nieuwe zondebok goed gebruiken: de economie
van het land toonde de eerste scheurtjes.
Ziehier de Afrikaanse spagaat. Zimbabwe versus Zuid-Afrika. Traditie en cultuur versus
moderniteit. 'Don't tell, don't ask' versus zichtbaarheid, coming out en identiteit. Hetzelfde
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stramien manifesteert zich keer op keer. Er vormen zich organisaties van homo's en lesbo's - de
machthebbers verwerpen het. Een activist laat
zich interviewen - 'Het is wezensvreemd aan
onze cultuur: roept een minister. De activisten
kondigen een bijeenkomst aan - 'Zwijg: oreert
de bisschop, 'het is westerse import.' Zimbabwe,
Namibie, Oeganda, Ghana, Nigeria, Kameroen
- het is overal hetzelfde verhaal. Tijdens reportagereizen in het voorjaar van 1998 voor een
boek over het homoleven in het zuiden van
Afrika stuitte ik telkens op die slingerbeweging
van actie en reactie. Maar evenzeer werd duidelijk, hoezeer de geest uit de fles was en dat de
werkelijkheid in reactionaire landen vaak complexer is dan het van buitenaf lijkt. Zo waren
de homo-activisten in Zimbabwe de eersten die
de president durfden tegenspreken en daarmee
werden ze trendsetters. De organisatie maakte
na de aanval van president Mugabe op de homo's in zijn land een onstuimige groei door.
Omgekeerd raakte een aanzienlijk deel van de
Zuidafrikaanse homobeweging na alle successen in een crisis en viel het toonaangevende
Gay and Lesbian Equality Project ten prooi aan
(financieel) wanbestuur.
Een herinnering. Het is een zondagmiddag in
augustus 1998. Er wordt gebeld en Simon Nkoli,
mijn buurman, staat voor de deur. 'Ik heb alle
Zuidafrikaanse deelnemers aan de Gay Games
over de vloer. Kun je even komen en iets over
Amsterdam vertellen?', vraagt hij. Even later
luisteren zo'n vijftig zwarte jongens en meisjes
ademloos naar een voorspelbare uiteenzetting
over grachten, onze in de vroegere koloniën
verworven rijkdom, de Reguliersdwarsstraat,
de nachtsauna en Vivelavie. Ik denk dat ik
me die zondag realiseerde wat het kan betekenen om twee weken onder gelijken te verkeren. Om veertien dagen in de meerderheid
te zijn. En zo toog de delegatie enkele weken
later naar Amsterdam. Geen enkel homocafé
werd overgeslagen. Tijdens de debatten voerden de Zuidafrikanen het hoogste woord. Voor
het eerst, en voor het laatst, liep er een nagenoeg zwarte delegatie achter de nieuwe Zuidafrikaanse vlag het stadion binnen waarop er
een ovationeel applaus volgde. In 1993 had
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Simon te horen gekregen dat hij seropositief
was en aangekondigd dat hij de Gay Games van
1994 in San Francisco nog wel zou meemaken.
Vier jaar later was hij in Amsterdam. Terug in
Johannesburg liet hij me de foto's van twee
weken feest zien. Hier en daar stonden een enkele Zimbabwaan, een paar Namibiërs en een
Keniaan tussen de Zuidafrikanen verscholen.
'In 2002 zijn alle Afrikaanse landen vertegenwoordigd,' zei Simon enthousiast. 'We moeten
dit moment vasthouden!'
Simon stierf op 30 november 1998.
Nkoli's rol in de strijd voor gelijkheid van homo's en lesbo's is ongeëvenaard. Inmiddels
zijn er over zijn leven vele publicaties verschenen en heeft Beverley Ditsie de aangrijpende documentaire Simon and I gemaakt.
Er is, bij gebrek aan een nieuwe straat, in het
Johannesburgse Hillbrow een hoek officieel
naar hem vernoemd. De Zuidafrikaanse minister van defensie, Moshua Lekota, voerde bij
Nkoli's begrafenis het woord. In de jaren tachtig maakte hij samen met Nkoli deel uit van een
groep anti-apartheidsstrijders
die terechtstond
op beschuldiging van hoogverraad. Achter de
gevangenismuren voerden de mannen heftige
discussies over homoseksualiteit. Nkoli werd
geconfronteerd met vooroordelen en de angst
van zijn kameraden dat de staat dit thema tegen
de verdachten zou gebruiken. Nkoli won het
debat en Lekota memoreerde dat tijdens zijn
toespraak. 'In die dagen is er een besef gegroeid
dat in het Zuid-Afrika van na de apartheid niemand van gelijke rechten zou moeten worden
uitgesloten. (...) Toen wij aan de onderhandelingstafel plaatsnamen sprak het dan ook vanzelf dat wij ook voor onze homoseksuele kameraden zouden opkomen,' aldus Lekota. Bij een
parlementair debat over het huwelijk tussen
geslachtsgenoten in november 2006 noemde
Lekota het verzet van andere Afrikaanse leiders
tegen homoseksualiteit 'weerzinwekkend' en
'primitief'.
Er is een bescheiden Historikerstreit gaande
over de vraag onder invloed van wie of wat het
ANC zo nadrukkelijk voor een andere koers
koos dan de machthebbers van veel andere
post-koloniale naties? Sommigen kennen veel

invloed toe aan de rol van Europese anti-apartheidsbewegingen die de kwestie op de agenda
van het ANC-in-ballingschap
zouden hebben gezet. Anderen stellen dat ANC-juristen
als Albie Sachs en Kader Asmal een sleutelrol
hebben gespeeld. De Britse homo-activist Peter
Tatchell, die zich in 1987 per open brief tot
het ANC-bestuur richtte, schrijft de steun van
het ANC voor homorechten vooral op eigen
conto. In zijn verhandelingen over deze kwestie speelt geen enkele zwarte Zuidafrikaan een
rol. Ongetwijfeld zijn alle voornoemde factoren van invloed geweest, maar het is de bijdrage
van zwarte Zuidafrikanen, zoals Nkoli, die de
doorslag heeft gegeven bij het interne ANC-debat. Zij vormen immers het fysieke bewijs dat
homoseksualiteit geen westerse import is, niet
'on-Afrikaans', niet in strijd met de cultuur of
de traditie.
Dit verhaal kent een lange aanloop naar dat
kantoor op de heuvel, aan de rand van het
Johannesburgse centrum, waar pakweg tien
jonge Zuidafrikanen elke dag een website verversen en een omvangrijk netwerk van activisten en hun vrienden in Afrika onderhouden.
Maar het is een noodzakelijke introductie om
aan te geven dat Behind the Mask in de recente
Zuidafrikaanse geschiedenis wortelt. Het idee
mag dan aangedragen zijn door een betrokken
buitenstaander, een Nederlandse journalist die
er even genoeg van had om correspondent te
zijn, het resultaat is de uitdrukking van een verlangen van Afrikanen om zichzelf zichtbaar te
maken, om ervaringen uit te wisselen, verhalen
te vertellen, te poseren en nieuwe technologie
in te zetten voor wat je gerust een bevrijdingsstrijd mag noemen. Behind the Mask heeft het
moment waarover Nkoli sprak, vastgehouden
en vormgegeven in een virtuele variant op die
vijftig koppen tellende delegatie die in 1998 de
Amsterdamse Arena binnenliep. Maar bovenal
is Behind the Mask een Afrikaanse organisatie.
Dat klinkt wellicht als een open deur, maar dit
was nu juist lange tijd uitzonderlijk binnen het
Zuidafrikaanse landschap van homogroeperingen die in de jaren negentig van de vorige eeuw,
en sommige nog steeds, veelal door blanke Zuidafrikanen werden gedomineerd. Herhaaldelijk
heb ik vertegenwoordigers van deze organisa-

102

Deel lIl. Afrika

ties op vergaderingen en conferenties de noodzaak van 'transformatie' horen bezingen waarna er een klaagzang werd aangeheven over de
vele voetangels en klemmen waarmee de weg
naar een op alle niveaus kleurrijke organisatie
bezaaid lag. Men kan zich afvragen, in hoeverre
aan alle twijfel aan het vermogen van zwarte
Zuidafrikanen om organisaties in te richten en
te leiden ook een angst voor verlies van eigen
posities ten grondslag lag.

nog even voordat ze haar baan opzegde en bij
Behind the Mask in dienst trad. Inmiddels is
Muholi een spraakmakende fotografe en filmmaker, wier werk in New York, Amsterdam,
Kaapstad en Toronto te zien is geweest.
Er is natuurlijk wel eens ingebroken en er is
wel eens een hoofdredacteur verdwenen. Dit
klinkt dramatischer dan het was; er wordt aanhoudend jacht gemaakt op talentvolle zwarte
Zuidafrikanen en de verleiding van een aanmerkelijk hoger salaris en meer carrière-mogelijkheden is groot. Ook de AIDS-pandemie
heeft gevolgen voor de organisatie. Enkele jaren terug stierf Mpumi Njinge, een vaste medewerker van de Behind the Mask. Het was een
aanleiding om in het tijdelijke BtM-werkgroepje 'Mpumi's Friends' na te gaan, hoe het toch
kwam dat de AIDS-voorlichting in Zuid-Afrika
nagenoeg 'gedehomoseksualiseerd'
was, nadat
homo-activisten als Nkoli en Zackie Achmat
in het begin van de jaren negentig juist het
voortouw hadden genomen op dit terrein. En
wat daaraan te doen? (Ik herinner me de vaak
hilarische 'condoom droppings' in Skyline, het
zwarte homocafé vlakbij de 'Nkoli Corner'.) De
pandemie berooft BtM -medewerkers met regelmaat van hun vrije tijd. 'Heb je niks te doen dit
weekend of moet je naar een begrafenis?', hoor
ik hen soms tegen elkaar zeggen. Bijgestaan
door de onovertroffen coaches Nel! & Shapiro
heeft Behind the Mask directeur Thuli Madi
inmiddels de HIV/AIDS werkelijkheid van dit
land vertaald in 'office policies', die onder meer
voorzien in een non-discriminatoire
medische
verzekering.
Voornoemde realiteiten zijn vanzelfsprekend
van invloed op het functioneren van de organisatie en vertragen bij tijd en wijle het ontwikkelingstempo.

Aanvankelijk spraken we over een nieuwsbrief.
Ik stam nog uit een generatie die ooit met stencilen, nieten, het vullen, beschrijven en van een
postzegel voorzien van enveloppen een groot
deel van de dag vulde. Ik had in 1999 weliswaar
al enige tijd e-mail en toegang tot het internet,
maar het was niet bij me opgekomen dat de
ontwikkeling van een website een optie zou zijn.
Een goede vriend wees me enthousiast op die
mogelijkheid. Zo moeilijk is dat niet, zei hij. En
veel goedkoper. De volgende ochtend werd ik
wakker in cyberspace. Emmanuel d'Emilio, een
jonge Namibische student in de journalistiek,
die vanwege zijn homoseksualiteit de financiële
steun van zijn ouders was kwijtgeraakt, reikte
de naam aan: Behind the Mask. Na maandenlang piekeren wie een passend logo zou kunnen
ontwerpen, realiseerde ik me dat beeldend kunstenaar Clifford Charles om de hoek woonde.
Ik had hem in Nederland leren kennen als gast
van de Amsterdamse Thami Mnyele Stichting,
die een residence voor Afrikaanse kunstenaars
runt. Charles, inmiddels doorgebroken op de
Biennale van Venetië en doorgaans onderweg
van Rwanda naar China en van Nieuw-Zeeland
naar Frankrijk, had van androgyne maskers zijn
handelsmerk gemaakt. Het vermoeden dat het
wellicht niet onmiddellijk mogelijk zou zijn om
een zwarte, homoseksuele webmaster te vinden,
werd gelogenstraft tijdens de conferentie van
de International Gay and Lesbian Association
in Johannesburg in 1999. Bij een van de sessies
ontmoette ik Zanele Muholi, die op haar laptop.
de discussies beschreef en nog voor het einde
van de bijeenkomst een samenvatting klaar
had. 'Is het wat?', vroeg ze terwijl ze de laptop
voor mij neerzette. Waarna ze me vertelde dat
ze een cursus web-design volgde. Het duurde

In februari 2007 heeft Behind the Mask haar
mIssIe statement
als volgt geformuleerd:
'Behind the Mask is working towards a continent where lesbian, gay, transgender, intersex
people have a proud and celebratory voice and
information on LGBTI issues is readily availabie to all. Throughout Africa, human rights of
everyone are recognised as indivisible and are
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guaranteed.' Het is een heldere doelstelling die
ruimte laat voor aanhoudende discussie, wikken en wegen, strategische en tactische keuzes
en herijking van vaak meer, soms minder succesvolle projecten. Hoe verhouden onbevangen
journalistiek, de noodzaak om ook homo-organisaties op het continent kritisch te volgen en
het engagement met een bredere beweging voor
gelijkheid zich tot elkaar? Hoe worden bruggen
geslagen tussen urbane Afrikaanse milieus van
activisten, NGO's en studenten en homo's in
de rurale gebieden zonder toegang tot internet
of e-mail? Hoe creëert Behind the Mask een
optimale balans in haar berichtgeving? Niet
alleen nieuws uit Johannesburg, maar ook uit
andere delen van Zuid-Afrika. Niet alleen uit
Zuid-Afrika, maar alle regio's van Afrika. Niet
alleen Engels, maar ook Frans. Niet alleen
Engels en Frans, maar ook Portugees. Niet alleen Europese talen, maar ook Afrikaanse talen? Niet alleen voor mannen relevante issues,
maar evenzeer voor vrouwen. Niet alleen 'LG',
maar ook 'BTI'. Niet alleen voor eigen parochie,
maar ook voor nieuwsgierigen uit de heterowereld. Niet alleen activistische thema's, maar ook
coming out, gezondheid, religie. Niet alleen
een website, maar ook andere (nieuwe) uitingen van technologie, zoals radio, digitale video
en fotografie, iPod en sms. Niet alleen nieuwe
technologie, maar juist een brede benadering
waarin oude en nieuwe media ingebed worden
in een breder geheel waarbinnen ze elk hun eigen rol spelen. Met andere woorden: een papieren editie van BtM kan niet zonder een digitale
editie en omgekeerd. Beiden kunnen niet zonder activiteiten zoals debat, een Club BtM, de
vorming van netwerken enzovoort. Tenslotte:
hoe kan de organisatie, die zich nu financieel
gesteund weet door onder meer Hivos, Atlantic
Philantropies, NiZA Media fonds en de Astreae
Foundation, eigen inkomsten genereren en ook
bij de Zuidafrikaanse overheid aankloppen?
Maar de discussies in de 'editorial room' of de
bestuurskamer van Behind the Mask beperken
zich niet tot de kwesties die samenhangen met
de specifieke rol die de organisatie binnen een
bredere Afrikaanse homobeweging speelt. Zo
krijgen medewerkers van The Link, zeg maar
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de netwerkafdeling van BtM, regelmatig vragen van Europese of Amerikaanse asieladvocaten op zoek naar informatie die de zaak van
hun cliënten kracht bijzet. Niet altijd lijken
deze asielvragen legitiem, zolang men althans
de axioma's van het westerse asielbeleid als
uitgangspunt neemt. Hoe gaan de mewerkers
van BtM met zulke vragen om? Van tijd tot tijd
bereikt de reporters van BtM informatie over
homogroepen waarvan sterk betwijfeld mag
worden of ze wel bestaan, van gelukzoekers
die in de homostrijd een inkomen vermoeden.
Wat doe je met informatie over deze 'gay by
day, straight by night' activisten? Of een meer
recente vraag, actueel nadat in het voorjaar van
2007 in Soweto twee zwarte lesbiennes werden
vermoord, een uitdrukking van toenemende
'hate crime': Waarom worden er in het bevrijde
Zuid-Afrika meer homo's en lesbo's mishandeld en vermoord dan in de andere homofobe
landen van Afrika?' Het is inmiddels ruim tien
jaar, nadat Zuid-Afrika gelijke rechten voor homoseksuelen realiseerde en de Zimbabwaanse
president op hen het jachtseizoen opende. Het
is acht jaar na de oprichting van Behind the
Mask. Wat opvalt, is dat homofobe leiders van
Afrika nog zelden het bestaan van homo's in
Afrika ontkennen. De toegenomen zichtbaarheid heeft dat 'argument' effectief ondermijnd.
Maar de nieuwe zichtbaarheid, waaraan Behind
the Mask zo'n grote bijdrage heeft geleverd,
plaatst de activisten voor nieuwe dilemma's.
Website: www.mask.org.za

Bart Luirink is woonachtig in Johannesburg. Hij
was initiatiefnemer van Behind the Mask en beperkt zijn betrokkenheid sinds 2006 tot lidmaatschap van het bestuur van de organisatie. Van
zijn hand verscheen ondermeer Moffies, homoleven in het zuiden van Afrika, dat tevens in een
Engelstalige editie verscheen. Sinds 2004 is hij
hoofdredacteur van ZAM, onafhankelijk opinietijdschrift over Afrika. Met Madeleine Maurick
werkt hij aan een boek over de strijd om homoseksualiteit in Afrika. Het boek komt in de loop
van 2009 uit.
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Sill1.onTsepo Nkoli

(1)

Ireen Dubel

In 2007 vierde het Zuidafrikaanse
homoen lesbo-archief Gay and Lesbian Memory
in Action (GALA) zijn tiende verjaardag.
In relatief korte tijd heeft het archief een
unieke collectie weten op te bouwen over
de geschiedenis
van homo's en lesbo's in
Zuid-Afrika. Tijdschriften, video's, krantenknipsels, notulen van actievergaderingen,
T-shirts, interviews, brieven en foto's vonden hun weg naar het archief. Door het toegankelijk maken van de collectie wil GALA
bijdragen aan het daadwerkelijk realiseren
van de rechten van LGBT's zoals die in de
Zuidafrikaanse grondwet verankerd zijn.

'23.04-85
Dear Roy
I am trying to get at least contact with you.
But I can't really.
I wish I can teil you how weil lam, to
know about your health. Good gracious
Roy, Iam not sure of my spelling. My language is so bad. But anyhow, 1'11be glad
to hear of you. 1'11be very happy to know
that you haven't gave up praying for us
(detainees).
Roy, because of thinking of you everytime, 1'11try to face life - though sometime I think otherwise. I completed seven
months today, thank God. Here lam, with
Johnny [mede beschuldigde] trying to
bring me back to the normal world. I appreciate him so much th at 1'm becoming
fond of him - pity he's not gay, isn't it?' (2)
Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum verscheen een nieuwe GALA-publicatie. De keuze
voor dit eerste deel van een nieuwe serie over
de LGBT-geschiedenis van Zuid-Afrika viel op
Simon Nkoli en de brieven die hij schreef tijdens zijn gevangenschap. Zijn brieven vormen
een van de eerste en belangrijkste archieven in
de collectie van GALA.
Simon is de bekendste en wellicht ook de meest
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beminde LGBT-activist van Zuid-Afrika. Hij bij
uitstek stond voor de ondeelbaarheid van alle
mensenrechten. Als scholier kwam Simon in
opstand tegen de verplichte invoering van het
Afrikaans en nam hij deel aan de demonstraties
in Soweto in 1976. In de studentenbeweging
kwam hij uit voor zijn gay zijn. Simon werd lid
van de homo-organisatie Gay Association of
South Africa (GASA), een voornamelijk blanke
en a-politieke organisatie. Hij richtte een groep
op en organiseerde een ontmoetingsgelegenheid voor zwarte homo's.
In 1984 werd Simon gearresteerd en samen met
21 andere anti-apartheidsactivisten
na negen
maanden beschuldigd van verraad: omverwerping van de staat en mogelijke samenwerking
met het African National Congress (ANC), de
destijds verboden bevrijdingsbeweging. Op deze
beschuldiging stond de doodstraf. Het duurde
vier jaar voordat hij, op borgtocht, werd vrijgelaten en zes jaar voordat de beschuldiging werd
ingetrokken.
In 1990 zei Simon bij zijn vrijspraak: 'In ZuidAfrika word ik onderdrukt, omdat ik een zwarte man ben, en ik word onderdrukt, omdat ik
homo ben. Dus als ik voor mijn vrijheid vecht,
moet ik tegen beide vormen van onderdrukking vechten.'
Na zijn gevangenschap richtte Simon een nieuwe, non-raciale, homo-organisatie op, de Gay
and Lesbian Organisation of the Witwatersrand
(GLOW). In 1990 organiseerde GLOW de eerste Gay and Lesbian Pride Mareh. Simon was
tevens één van de eerste Zuidafrikanen die open
was over zijn seropositieve status. Gedurende
de laatste jaren van zijn leven was hij zeer actief
in de AIDS-beweging. In 1998 overleed Simon
Tseko Nkoli op 41-jarige leeftijd.
Tijdens de vier jaar van zijn gevangenschap,
1984 - 1987, schreef Simon talloze brieven. Dat
deed hij tussen de bedrijven door van taaie voorbereidingen op zijn proces en het bijwonen van
lange hoorzittingen. Hij schreef brief na brief,
soms meerdere op één dag, soms gedurende
enkele dagen. Hij schreef vrienden, kameraden,
en later aan mensen die hem steunden in het
buitenland.
De brieven van Simon aan Roy Shepherd, zijn
geliefde ten tijde van zijn arrestatie, vormen de

kern van de collectie die GALA nu beheert. Till
the Time of Trial bevat een selectie uit honderden pagina's van deze brieven. De eerste brief,
geschreven zeven maanden na zijn arrestatie,
moest uit de gevangenis gesmokkeld worden.
De laatste schreef hij enkele dagen voor hij op
borgtocht vrijkwam.
Simons brieven beginnen steevast met My
dearest Roy of Darling; zijn laatste brief begint
met My one and only Roy. Ook ondertekende hij
zijn brieven aan Roy met passie: your loving and
only Sim on of I am all yours, xxx Simon. Niet
alle brieven werden de gevangenis uit gesmokkeld. Ze gingen eveneens via de officiële weg,
zoals blijkt uit de afbeelding van een brief met
het rode stempel van de gevangenisautoriteiten.
Ook in de brieven zelf refereert hij aan de censuur van de gevangenisautoriteiten. Zo zouden
de brieven van Roy te lang zijn en te kostbaar:
'... Roy the prison authorities say that we are
only allowed to write about 500-600 words in a
letter because long letters cost the censor a long
time to read. He was talking to our committee ...
He quoted your letters to me as an example and when the committee reported th at to us, I
was embarrassed, but to hear your name made
me to blush a little. So honey try to write short
letters, because in future they wil! not give me
your letters ...'
Al lezende intrigeerde het mij, welke brieven
wel en welke niet door de censor zijn beoordeeld. Want in zijn brieven aan Roy is Simon
open over zijn homo zijn. Hij schrijft over zijn
frustratie dat de homo-organisatie GASA waar
Roy en hij beiden lid van waren, niets met hem
te maken wil hebben, omdat zijn arrestatie
niets met zijn homo zijn van doen heeft: 'What
are the gay related matters Gasa wanted me to
be arrested for? Sodomy? Loitering? Public indecent, or what? I am absolutely mad to read
about me being arrested on "irrelevant" issues
to gay related matters.'
En zo vat hij het plan op om na zijn vrijlating
een nieuwe organisatie op te richten en hij
vraagt Roy om advies voor een goede naam:
'The Congress of South African Gays or the
National Democratie Gays Association. Don't
you think this is a charming idea?'
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De selectie uit de brieven laat zowel een beeld
van Simons politieke overtuigingen als van zijn
diepe, persoonlijke noden zien. De brieven getuigen van zijn menselijkheid en humor. Hij
uit zijn voorkeur voor romantische literatuur
en popmuziek, en zijn bijna dagelijkse zorgen
over zijn kleding, vooral als hij naar het gerechtshof moet: 'My de ar Roy, 1 was delighted
to hear from you, though 1was so disappointed
that 1 did not receive all the clothes 1 needed ...
Tomorrow I thought 1 wil! be wearing the light
grey trousers and the yellow jacket that you
bought for me, when we going to court - Jana
[één van de advocaten] seems to like that jacket; every time she comes around she is asking
me "Wh ere is your yellow jacket?" ...'
Zijn verzoeken konden niet altijd gehonoreerd
worden en dat frustreerde hem, afhankelijk en
machteloos te zijn. De brieven laten zijn worsteling zien met het proces en de uitdagingen
van het leven in de gevangenis, vooral om in die
omstandigheden homo te zijn.
In eerste instantie waren slechts een paar van
zijn medebeschuldigden op de hoogte van zijn
homo zijn. Hij refereert daaraan in zijn brieven,
maar niet vaak.
'I am trying this sil!y method to get this letter
to you before they could censor it... 1 am much
more worried about you than 1 am about myself... Roy darling it's not wise to be on your own
for such a long time - especially when you feeI
down. I know how do you feel and 1put myself
in your situation. I do understand it. You are in
a situation th at many people are, especially in
this trial of mine. But other people's conditions
are much better than ours you and me - their
wives can manage to come and see them when
they have the chance .. .'(3)
En: '... Johnny's girlfriend came on friday as
weil, so 1 was the only one sitting there on the
benches looking at other people talking to
their friends, parents and lovers, wishing that
I could have courage to interfere as they always
do when my lover is around. 1 suppose they all
don't recognize him because a gay relationship
is not supposed to be reaI.' (4)
Na verloop van tijd komt hij uit voor zijn ho-
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moseksualiteit en dit heeft tot verhitte discussies in de groep geleid. Later, na zijn vrijlating,
vertelde hij over de aanleiding tot zijn coming
out. De gevangenisbewaarders
hadden ontdekt dat één van de beschuldigden van Simons
groep een seksuele relatie had met een veroordeelde gedetineerde. De andere medebeschuldigden waren verontwaardigd en veroordeelden homoseksualiteit totaal. Simon vond dat
hij uit moest komen. Een aantal van zijn medebeschuldigden waren van mening dat de staat
Simons homo zijn zou gebruiken om de morele
positie van de anti-apartheidsbeweging,
waar
de groep beschuldigden deel van uitmaakte, te
ondermijnen. Er werd zelfs gesproken over een
apart proces voor Simon, maar enkelen uit de
groep en de advocaten pleitten voor één proces voor iedereen. Uiteindelijk accepteerden
Simons medebeschuldigden zijn argument dat
discriminatie op basis van seksuele oriëntatie
net zo onacceptabel is als racisme. Hij wist hen
ervan te overtuigen dat homo- en lesborechten deel uitmaken van mensenrechten. Zijn
uitkomen is van groot belang geweest voor
de ontwikkeling van LGBT-rechten in ZuidAfrika.
Dit is een cruciale omslag.
Enkelen van Simons medebeschuldigden zouden later deel uitmaken van de top van het
ANC en hun invloed doen gelden tijdens de onderhandelingen over de nieuwe Zuidafrikaanse
grondwet. Deze grondwet, aangenomen
in
1996, bevat een aparte paragraaf over gelijkheid
in de Bil! of Rights. Discriminatie op basis van
seksuele oriëntatie is hierin verboden. (5) ZuidAfrika werd daarmee het eerste land met een
grondwet die seksuele rechten als mensenrechten erkent.
Openheid over zijn seropositieve status tijdens
zijn gevangenschap was een nog groter taboe.
Ook in zijn brieven aan Roy is hij daar veel
minder duidelijk over:
'... My dear me! 1 have left your letter in the
cell and now 1 am locked alone in a storeroom. How nice to be on my own at last Roy
- Piece in my mind. 1 feellike asking the Prison
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Authorities to give me a single cello I mean
Peace not Piece. To live alone where nobody
wil! ever think that I can spread Aids - to live
alone where Aids wil! never come as part of our
discussion.' (6) Met het doorbreken van ook dit
taboe, na zijn vrijlating, heeft Simon zijn rol als
pionier voor de urgentie van homo-emancipatie in Zuid-Afrika, ongeacht kleur, meer dan
waargemaakt.
Till the time of Trial is een met zorg uitgegeven
publicatie. Naast de fragmenten uit de briefwisseling tussen Simon en Roy bevat het foto's uit
het leven van Simon en een informatieve inleiding over de politieke context van het veelzijdige activisme van Simon Tsepo Nkoli. Een nieuwe schat is toegevoegd aan de publicaties van
GALA in de geest van GALA's motto: 'Without
queer history there is no queer pride.'

Drs. Ireen Dubel is programma manager Gender,
Vrouwen & Ontwikkeling van Hivos. Sinds de
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(1) Dit is een besprekingsartikel van: Shaun
de Waal & Karen Martin (red.), Till the
time of Trial: The prison letters of Simon
Nkoli, GALA, ]ohannesburg, 2007. Een
pdf van de publicatie kan worden opgevraagd bij Anthony Manion: anthony.
manion@wits.ac.za
(2) Openingsparagraaf
van de eerste brief
geschreven door Simon Nkoli tijdens zijn
gevangenschap, Till the time of Trial, p.
13.

(3) Idem, p. 16.
(4) Idem, p. 32.
(5) The Constitution of the Republic of South
Ajrica, 1996, Act 108 of 1996, Pretoria,
1996, p. 7.
(6) Till the time of Trial, p. 44.
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Gala (Gay

Oueer Jihad (1)
Een visie vanuit Zuid-Afrika
ScottKugle

Moslims in Kaapstad, Zuid-Afrika, proberen
manieren te vinden om in alle openheid lesbisch, homo of transgender
te zijn en toch
ook deel uit te maken van hun moslimgemeenschappen.
Actiegroepen
daar treden
op als vertolkers van de islam, maar op een
manier die diversiteit toelaat en die een
zoektocht naar gerechtigheid
impliceert.

Homo en moslim. Horen deze twee woorden
bij elkaar? Ze horen bij elkaar, omdat zij de primaire identiteit vormen van echte mensen in
moslimgemeenschappen
over de hele wereld.
Naar men zich kan voorstellen, zijn zulke levens
ronduit een strijd - een queer jihad. 'Queer' is
breder dan de term 'homoseksueel' en wordt in
het wetenschappelijk discours en bij belangenbehartiging gebruikt om lesbische, homo- en
transgender-mensen aan te duiden die samen
in een alliantie optrekken, waarbij elk van de
drie partijen de patriarchale vooronderstellingen over wat normaal, natuurlijk en moreel is
in de menselijke samenleving in twijfel trekt.
Zuid-Afrika heeft een al lang bestaande moslimgemeenschap, een minderheid aldaar, die
nu in een nieuwe seculiere democratie leeft.
De grondwet van Zuid-Afrika is uitgesproken
progressief en beschermt burgers specifiek tegen discriminatie die is gebaseerd op seksuele
oriëntatie en gender-identiteit. De grondwet is
in 1996 aangenomen. In 1998 richtte een groep
moslims in Kaapstad de stichting Al-Fitra op,
de eerste organisatie voor hulp voor en verdediging van queer moslims. Deze organisatie is later opgegaan in The Inner Circle en is
uitgebreid met vestigingen in de grote steden
van Zuid-Afrika. Tijdens hun tweede jaarlijkse
besloten bijeenkomst in maart 2005 had ik het
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Queer moslimactivisten zijn veelal jong (25 30 jaar) en hebben doorgaans conflicten met
de meeste ouderen in hun gemeenschap en met
gevestigde instituten zoals de 'Muslim Judicial
Council' die pleiten voor 'orthodoxie'
in
Kaapstad. Velen van hen zijn blootgesteld aan
censuur, misbruik en soms geweld of bedreiging, vaak zonder een beroep te kunnen doen
op bescherming van de overheid, ondanks de
progressieve grondwet.
De meeste premoderne religieuze moslimautoriteiten houden vast aan het verbod door
islamitische wetgeving op homoseksuele seks
(tussen twee mannen oftussen twee vrouwen).
In de moderne context gaan de meesten nog
verder en verklaren dat de homoseksuele orientatie (als het persoonlijke zelfbesef op grond
van emotionele en psychologische krachten)
zondig en laakbaar is.
Actiegroepen zoals de stichting AI-Fitra en The

Inner Circle claimen dat deze veroordeling
meer is gebaseerd op patriarchale vooroordelen
dan op een heldere lezing van heilige teksten, de
koran in het bijzonder. Zij dragen, samen met
feministische en pro-democratische activisten,
bij aan een alternatieve kijk op de islam die niet
is gestoeld op patriarchale waarden.
De urgentie van dit project wordt nog verder
vergroot door twee krachten die leiden tot sociale verandering en die de moslimgemeenschappen in Zuid-Afrika in tegengestelde richtingen
uiteen trekken: de AIDS-pandemie en de roep
om invoering van islamitisch familierecht. De
organisatie 'Positive Muslims' vraagt om een islamitische 'Theologie van Compassie' die mensen, zoals degenen die lijden aan HIV en AIDS,
niet stigmatiseert op basis van de conventionele
moraal (zie de website van Positive Muslims:
www.positivemuslims.org.za).
Queer moslims
sluiten zich bij hen aan, waar het gaat om de
definiëring van wat een islamitische theologie
van compassie kan betekenen, in het bijzonder
met betrekking tot seksualiteit, seksuele voorlichting en gezondheid en seksuele ethiek. Zij
brengen de mogelijkheid van islamitische homoseksuele huwelijken (met grote onenigheid,
of dit nikoh genoemd kan worden), de islamitische toelaatbaarheid van 'geregistreerd partnerschap' (aangezien de Zuidafrikaanse wet
homoseksuele en heteroseksuele partners zonder onderscheid gelijk behandelt) en de risico's
van promiscuïteit ter sprake. Dergelijke controversiële onderwerpen komen in het gedrang
door de roep, gericht aan de Zuidafrikaanse
overheid, om erkenning van het islamitische
familierecht. Dit familierecht is gebaseerd op
de klassieke sharia die familieverhoudingen,
huwelijk, scheiding en nalatenschappen reguleert en bepalend is in de islamitische gemeenschap. (2)
•
Queer groepen van moslims functioneren op
veel niveaus. Het ledenaantal van dergelijke
actiegroepen mag klein zijn, maar dit betekent
niet dat ook hun invloed gering is. Ze worstelen
dan weliswaar met de vraag wat een niet-patriarchale islam zou kunnen zijn, maar moslimactivisten die lesbisch, homo of transgender
zijn, zijn er zeker van dat een niet-patriarchale
islam kan bestaan. Zij stellen vol vertrouwen
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voorrecht om dertig leden van de organisatie te
ontmoeten en een aantal van hen te interviewen. Dankzij hun verhalen over hun ervaringen
in de praktijk van het dagelijkse leven kregen de
juridische en theologische onderwerpen waarmee queer-gemeenschappen te maken krijgen,
voor mij een wezenlijke verdieping.
De grondwet van Zuid-Afrika garandeert de
vrijheid van godsdienst. Het lijkt er misschien
op dat Zuidafrikaanse moslims die homo,
lesbisch of transgender zijn met die nieuwe
grondwet mogelijkheden krijgen aangereikt
om voor hun identiteit en rechten op te komen.
De meeste leden van de moslimgemeenschap
interpreteren godsdienstvrijheid echter als het
recht om interne en gemeenschapskwesties te
reguleren naar islamitisch gebruik. Voor de
meeste queer moslims in Kaapstad heeft dit
betekend dat wanneer zij vrijwillig 'uit de kast'
willen komen of hiertoe gedwongen zijn, zij als
gevolg daarvan hun familie en de moslimgemeenschap moeten verlaten. Zij hebben weinig
mogelijkheden om in die gemeenschappen in
waardigheid en eerlijkheid te leven met hun
seksuele oriëntatie of gender-identiteit.

Queer moslimactivisme

dat het tot een herstel van de echte islam zal
komen, of op zijn minst tot een progressieve islam, en zij sluiten zich aan bij een lange traditie
van bevrijdingstheologie rondom de koran, die
vooral ook in het Zuid-Afrika van na de apartheid sterk is.

Herinterpretatie van koran-teksten

Africa (MYM), opgericht in 1971. De MYM
organiseert lezingen over seksualiteit en spiritualiteit, wekelijkse halaqat of kleine groepsgesprekken, en dhikr sessies met meditatieve gezangen (een Soefi-praktijk die centraal staat in
de islamitische belijdenis onder de moslims in
Kaapstad). Ook wordt volop gebruik gemaakt
van het internet om spirituele en sociale hulp
te bieden, terwijl daarbij wel op een ongeëvenaarde wijze de anonimiteit beschermd wordt.
De meeste LGBT-moslims stellen dat hun seksuele oriëntatie en gender-identiteit essentiële
componenten zijn van hun persoonlijkheid:
hetzij een aangeboren eigenschap, hetzij een
onveranderlijke karakteristiek vanaf de kindertijd, van voor de rationele cognitieve periode.
Muhsin bevestigt dat hij is geboren met een
same-sex oriëntatie. Al vanaf zijn vijfde wist hij
dat hij anders was, maar 'ik realiseerde me pas
op mijn zestiende dat men dat homo noemt
en ik kwam pas jaren later uit de kast, toen ik
29 was'. Zijn verhaal bevestigt een veelvoorkomend patroon van een verwarrend gevoel van
verschil dat kinderen al in hun vroege kinderjaren onderscheidt van de rest, lang voordat
het in concepten kan worden herkend, in taal
kan worden uitgedrukt of diep van binnen kan
worden geaccepteerd. Voor LGBT-moslims als
Muhsin is spirituele groei een protest; het is het
laag voor laag weg schrapen van het gevoel dat
hij een 'verkeerd zelf' heeft dat wordt opgelegd
door familie, de maatschappij en het geloof,
met de bedoeling om het 'ware zelf' waarmee
hij zich oprecht tot god kan richten, te bevrijden.

Muhsin Hendricks van de Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgendered Queer & Questioning
Muslims (LGBTQ) support group was een van
de oprichters van Al-Fitra. De naam Al-Fitra is
een Arabische term voor iemands 'oorspronkelijke en essentiële aard', en is een verwijzing naar
de kernfilosofie van de groep. Fitra wordt in de
koran gebruikt om te beschrijven, hoe god alle
dingen heeft geschapen, onderscheiden in hun
individualiteit, maar toch samen een harmonieus geheel vormend. So set your face toward
the moral obligation in a true way, according to
the original nature granted by God, upon-which
God fashioned people, for there is na changing the
creation of God! That is the original and steadfast moral obligation, but most of the people do
not understand. (koran, Soerat al-Roem 30:30)
Traditionele theologen lezen zo'n vers dogmatisch en stellen dat de islam het 'ware' geloof is,
al-din al-gayyim, dat op unieke wijze samenvalt
met de eisen van de menselijke aard die voor
alle mensen gelijk is. De LGBT-moslims lezen
het echter anders (maar net zo letterlijk!) door
te stellen dat god elke wezen schept met een
'authentieke natuur' die niet kan worden veranderd en dat de 'ware' religie inhoudt dat men
zich in harmonie met zijn of haar eigen innerlijke natuur tot god moet wenden. Zij horen de
koran dit bevestigen, zelfs als het in overeenstemming leven met hun innerlijke aard in tegenspraak is met de omringende maatschappij,
aangezien de meeste mensen het niet weten.
Mushin werkt als spiritueel adviseur en organisator en zegt: 'Homoseksualiteit gaat niet alleen
over seks. Onder ons bevinden zich spirituele
mensen. Ik bid vijfmaal per dag, lees de koran,
vast en bezoek regelmatig de moskee.' Hiermee
in lijn organiseert Al-Fitra activiteiten als die
van de Muslim Youth Movement of South

Nur is lid van Al-Fitra en hij herinnert zich de
strijd en daarna de bevrijding die zijn besluit
om uit de kast te komen met zich meebracht.
Hij vertelt: 'Ik kwam uit de kast bij mijn moeder, toen ik 28 was, en dat was voor mij een
wedergeboorte ... Ik was als mijn eigen zelf herboren, terwijl ik daarvoor de waarheid van iemand anders had geleefd, hun waarheid.' Nurs
opmerking laat een paradox zien: zijn zoektocht
naar de waarheid komt voort uit zijn geloof,
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maar lijkt in conflict te zijn met de conventionele religieuze moraal. Hij legt verder uit: 'In de
periode dat ik 24-27 was, lag ik enorm met mezelf overhoop; ik werd heen en weer geslingerd
tussen mijn homoseksualiteit en mijn wil om
godvrezend te zijn, of mezelf als godvrezend te
zien ... Maar voordat ik met mijn moeder in het
reine kon komen, moest ik dat eerst met mezelf
kunnen doen! Ten overstaan van de schepper.
Niet voor de islam, niet voor mijn familie, maar
voor mezelf. Voor mijn geestelijke gezondheid.'
De koran rijst uit boven conventionele islamitische mores en gaat over de existentiële zoektocht naar een pad naar een oprecht leven, in
overeenstemming met je eigen innerlijke aard:
Say, '0 Lord, allow me to enter in sincerity and
to leave with sincerity, and make me draw close
to you with the authority of divine aid. And say,
'Truth has come and falsehood melts away - truly
falsehood is insubstantialf' We reveal with the
Quran that which provides healing and compassion to those who believe, but this only increases
the oppressors in 1055 .•• Say, 'Each lives by his own
disposition, thus your Lord knows who is guided
along a right path.' (koran, Soerat al-Isra 17: 8084) Dit is precies wat Nur bedoelde, toen hij
sprak over het met zichzelf in het reine komen
in het aangezicht van de schepper, in alle oprechtheid. 'Het is alsof je in een spiegel kijkt en
je alles opbiecht - geen leugens. Waarheid. Ik
heb maar één leven ... Ik heb altijd gedacht dat
als ik zou sterven of als mijn moeder zou sterven, ik het mezelf nooit zou vergeven, als ik het
haar niet zou hebben verteld en in het reine zou
zijn gekomen met mijn schepper en met haar.'

Cape Flats is opgegroeid, maar in het lichaam
van een jongetje. Tot haar veertiende ontkende
ze het, ze accepteerde op haar zestiende dat ze
zich seksueel aangetrokken voelde tot mannen
en kwam tegenover haar ouders op haar achttiende uit de kast als homo. Kort daarop begon
ze dameskleding te dragen en veranderde ze
haar zelfbeeld in transgender in plaats van gewoon homo. 'Toen ik achttien was en uit de kast
kwam, wist mijn moeder hier gewoon niet mee
om te gaan. Ze wilde dat ik een gearrangeerd
huwelijk zou aangaan. Ik zei: "Heli, nee zeg!!
Over mijn lijk! Ik maak mezelf nog eerder van
kant." Ik verlaag nog liever mijn iman [geloof]
en pleeg zelfmoord dan dat ik zoiets zou doen.
Ik zei: "Je wilt toch niet dat je dochter om de
dag wordt beschaamd, gekwetst en vernederd
door haar man die zich gedraagt als een moffie (Kaapstad-slang voor een verwijfde homo )...
of haar man betrapt in haar eigen trouwjurk!'"
Niet iedereen in de actiegroep is zo brutaal als
Nafeesa of zo dapper als Muhsin; voorallesbische vrouwen lopen tegen hindernissen op, als
zij zich uiten als onafhankelijke vrouwen, strijdend voor waardigheid met hun eigen seksuele
oriëntatie.

Gay Muslim Outreach

Terwijl sommigen deze zoektocht naar het
ware ik uit angst verborgen houden, zien anderen de problematiek van een verbijsterde
familie en een vaak vijandige gemeenschap
onder ogen. Mushin vertelt dat het tegen zijn
28ste 'erg moeilijk was, maar het conflict in mij
was zo groot dat ik ze de waarheid wel moest
vertellen'. Anderen komen op een veel vroegere
leeftijd uit de kast. Nafeesa, een transgender
die als jongetje is opgegroeid, maar zichzelf
nu als vrouw beschouwt, draagt de hijaab naar
de moskee en bidt in het vrouwengedeelte. Zij
noemt zichzelf een typische kleurlinge die in

De stichting Al-Fitra is samengegaan met een
andere organisatie uit Johannesburg,
Gay
Muslim Outreach (GMO), die socialer georienteerd was en minder spiritueel. De organisatie heet nu The Inner Circle, wordt door
Hivos financieel gesteund en heeft vestigingen
in Kaapstad en Johannesburg. Er zijn ook plannen om een vestiging in Durban te openen.
The Inner Circle is aangesloten bij een internationaal netwerk van actiegroepen van en voor
queer moslims, waaronder Al-Fatiha in de VS,
Salam Queer Community in Canada, Imaan in
het Verenigd Koninkrijk, de stichting Yoesuf in
Nederland en Helem in Libanon. Zij richten
zich op het opbouwen van vertrouwen, het
opzetten van hulpverlening, het steeds meer
onder de aandacht brengen van en aansporen
tot ijtihad (vernieuwing in de interpretatie)
van religieuze teksten en de wet. The Inner
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Circle gelooft dat zij als organisatie in ZuidAfrika met een achterban van moslims in een
unieke positie verkeert om het internationale
debat aan te zwengelen, aangezien Zuid-Afrika
het eerste land was dat in de grondwet discriminatie vanwege seksuele oriëntatie verbood.
Zo is The Inner Circle pleitbezorger voor een
minderheid temidden van minderheden op
een driedimensionaal vlak, homo en moslim,
terwijl het tegelijkertijd de wereld de 'unieke
Zuid afrikaanse beleving' aanbiedt (zie: www.
theinnercircle-za.org) .
Het is niet zeker of lesbische, transgender en
homomoslims kunnen bijdragen aan een sfeer
van meer openheid en tolerantie in Kaapstad of
Zuid-Afrika. Toch zullen zij zeker voor zichzelf
een sociale niche creëren waarin zij hun geloof
kunnen belijden op een manier die hen waardigheid geeft. Of zij nu wel of niet door andere moslims worden erkend als gelijkwaardige
mede-gelovigen, zij zullen de noodzaak voor
moslimgemeenschappen om na te denken over
seksuele ethiek op de agenda zetten.

Deelname van de Zuidafrikaanse

Dr. Scott Kugle is een postdoctoraal onderzoeker bij
het ISIM in Leiden en universitair docent aan de
Faculteit Godsdienstwetenschappen,
Swarthmore
College, Swarthmore PA. Hij werkt momenteel
aan een vergelijkend onderzoek over homo-, lesbische en transgender-activisten uit moslim minderheidsgemeenschappen
in de Europese Unie,
Noord-Amerika en de republiek van Zuid-Afrika.
E-mail: skugle@swarthmore.edu.

Noten
(1) Dit artikel verscheen eerder in: ISIM
Review 16, herfst 2005.
(2) Abdulkader Tayob, 'The Function ofIslam
in the South African Political Process:
defining a community in a nation', in: A.
Tayob & w. Weisse (red.), Religion and
Polities in South Africa: from Apartheid to
Democracy, Waxmann Verlag, Münster /
NewYork,1999.

politie aan de Gay and Lesbian Pride Parade in 1998 -

(Gay and Lesbian Memory in Action).
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How to be a 'real' gay

(1)

GertHekma

Zuid-Afrika is intussen het modernste land
op het gebied van homorechten.
Niet alleen hebben paren van hetzelfde geslacht
dezelfde rechten als hun heteroseksuele
soortgenoten
zoals in Nederland,
België
of Spanje, bovendien zijn de homorechten er verankerd in de grondwet. Net als in
Nederland hebben die gelijke rechten een
grote symbolische
betekenis, maar in de
sociale werkelijkheid werkt de heteronorm
nog steeds door en blijven homo's en lesbo's tweederangs
burgers.
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In Zuid-Afrika, zoveel gewelddadiger dan enig
westers land, zijn homo's en lesbo's slachtoffers
van al het geweld dat soms specifiek tegen hen
is gericht. Toch is de juridische ontwikkeling
hoopgevend en biedt ze een voorbeeld voor veel
andere landen in het Zuiden. Zo ging opperrechter Edwin Cameron, zelf homo- en AIDSactivist, naar Nepal om de plaatselijke juristen
uit te leggen, waarom en hoe homo rechten in
de grondwet kwamen als een bijdrage aan de
discussie over een nieuwe Nepalese grondwet.
Het boek van Reid gaat over zwarte 'gay' mannen in de provincie Mpumalanga (tussen
Johannesburg en Mozambique). Als kappers
vervullen ze een centrale rol in het lokale leven, vooral voor de andere gays voor wie de
kappershutjes de enige homoseksuele ontmoetingsplekken in de wijde omtrek zijn, maar ook
voor de mannen met wie ze seks hebben en voor
de vrouwen die ze de mooiste kapsels bezorgen.
Ze organiseren schoonheidswedstrijden
waaraan vooral homomannen in travestie meedoen
- zoals zo vaak heel populair bij de echte dames. Het is een interessante vraag, waarom het
wereldwijd zo vaak kappers (en mode-ontwerpers) zijn die een centrale rol in het homoleven
vervullen, van Zuid-Afrika en Nederland tot de
Filippijnen.
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Een ander interessant thema is de identiteit
van de zwarte gays. Er lijkt globaal een ontwikkeling gaande te zijn van nichten die een
vrouwelijke rol aannemen en in de seks oraal
of anaal worden gepenetreerd, vaak door heteromannen, naar homomannen die niet langer
onmannelijk zijn en met elkaar seksuele relaties
aangaan waarin beiden 'top' en 'bottom' zijn.
Dat is het geval in Johannesburg, maar niet in
plaatsen in Mpumalanga zoals Ermelo, Bethal,
Badplaas, Amsterdam, Standerton of Nelspruit.
Daar zijn de zwarte homokappers nog helemaal nichten die geen relaties met elkaar aangaan, maar met echte mannen: de 'ladies' gaan
voor 'gents', meestal ongehuwde jongemannen
die eens over zullen stappen naar de vrouwen.
Ze kunnen zich niet voorstellen dat gay met gay
gaat. Die gents gaan met de ladies voor het geld
en de seksuele bevrediging die zulke relaties
schenken. De ladies weten donders goed dat
de gents onbetrouwbare types zijn die hen ooit
zullen verlaten voor een vrouwen een gezin.
Overigens hebben sommige gents tegelijkertijd
relaties met vrouwen en ladies waarbij de laatsten vaak een geldbron zijn om het gezinsleven
draaiende te houden.
De ladies zijn de echte gays en de gents voorbijgangers in het nichtenleven. Het is een wereld
van instabiele relaties met de sekspartners, terwijl de ladies onder elkaar sterke vriendschapsbanden kunnen ontwikkelen. Maar soms zijn
ze ook heel jaloers op elkaar vanwege vriendjes.
In deze wereld van zwarte ladies was de nieuwe
grondwet die homo rechten politiek verankerde, een geweldige steun in de rug. Sommige
nichten waren hierdoor zo geïnspireerd dat ze
naast de schoonheidswedstrijden
bijeenkomsten organiseerden voor homo's. Daar spraken
ze met elkaar over geweld tegen homo's, geloof
en homoseksualiteit en 'how to be a real gay'.
Vooral het laatste thema fascineerde Reid en hij
verwachtte dat in een globaliserende wereld de
lokale nichten juist het moderne mannelijke
model van de homoseksueel gingen omarmen.
Ondanks hun stadse connecties hielden de
zwarte homomannen echter vast aan hun identiteit als ladies en het onderscheid tussen henzelf en de gents. Als ladies zijn zij de 'real gays'.
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Van alle mannen betrokken in het homoverkeer was er slechts een die aarzelde tussen de rol
van lady en gent, maar alle anderen hadden een
vaste plaats in het systeem van gender (sekse)
en seksualiteit. Reid ziet in deze onbekendheid
met de 'moderne homo' een signaal dat het nog
lang niet zeker is dat in een globaliserende wereld alle homo's binnenkort eenzelfde seksuele
identiteit hebben - allemaal mannelijke types
die hun seks uitruilen en geen vast rollenspel
onderhouden zoals de gents en ladies. Ik help
het hem hopen dat diversiteit meer betekent
dan een keuze tussen hetero, homo en bi en dat
er voorbij die categorieën ook nog duizend seksuele variaties kunnen bloeien.
Hoewel vanuit het perspectief van de moderne
homo de ladies van Mpumalanga niet bepaald
modern en modieus zijn, zien zij dat zelf heel
anders en dat geldt ook voor de andere inwoners van de stadjes waar ze hun kapperszaken
hebben. Een gay kapper is voor de lokale bevolking juist het toonbeeld van moderniteit en
modieusheid. Bij hem krijg je het kapsel dat helemaal bij de tijd is. De ladies op wie de stedelijke homo's neerkijken als achterlijk, blijken op
het platteland juist hypermodern te zijn. Maar
de toeschrijving van modern en modieus heeft
een negatieve kant voor de zwarte gays, want
Mugabe en andere zwarte leiders roepen luid
en duidelijk dat homoseksualiteit een modern
westers importartikel is, on-Afrikaans en onchristelijk; dat het helemaal geen aangeboren
identiteit is, maar een modegril. Het is lastig
manoeuvreren voor de nichten tussen modern
en traditioneel zijn, tussen een homoseksuele zijnswijze en homoseksueel gedrag als een
voorbijgaande opwelling, tussen Afrikaanse
wortels en Europese degeneratie.
Er bestaan goede argumenten tegen zulke beschuldigingen. Vanzelfsprekend is erop gewezen dat onchristelijk en Afrikaans heel goed
samengaan, want het christendom is zelf een
westers importartikel, vaak met geweld opgedrongen aan de zwarte culturen van Afrika. De
zwarte homo's horen overigens zelf tot allerlei
christelijke groepen en vervullen daarin vaak
een belangrijke rol, bijvoorbeeld als zangers. Ze
hebben zelfs hun eigen kerk in Zuid-Afrika, de

115

Hope and Unity Metropolitan Church. Tegen
het argument dat ze een westers importartikel
zijn, kunnen ze de sangoma's inzetten, ladies als
zij die de traditionele priesters en heelmeesters
waren van de zwarte culturen in Zuid-Afrika.
Deze traditie bestaat nog steeds en onder de
sangoma's zijn veel nichten. Dus bepaalde vormen van homoseksualiteit zijn zeer Afrikaans,
hebben niets met een voorbijgaande mode van
doen en kennen een lange geschiedenis waaraan het christelijke Westen het liefst een eind
had gemaakt. Naast deze lady-achtige sangoma's bestond er zeker vanaf het einde van de
negentiende eeuw een traditie van meer pedoseksuele relaties tussen mijnwerkers (xibonda)
die ver van hun dorpen woonden, en jongens
(tinkonkana) die ze van huis meenamen om
huishoudelijke en seksuele diensten te verlenen. Zulke relaties kunnen niet vreemd zijn
geweest aan Afrikaanse culturen, want anders
hadden ze zich nooit ontwikkeld, gezien de negatieve houding van Europeanen ten aanzien
van homoseksualiteit. Het Zoeloe kent er zijn
eigen woorden voor zoals iqenge en isikhesana
(gent en lady).

hutjes soms staan. Reid vertelt het grote verhaal
van Zuid-Afrika heellow key aan de hand van
de dorpse situatie van de ladies. Dat maakt het
verhaal aardser, levendiger en overtuigender.
Voeg daar zijn mooie en wat losse schrijfstijl
aan toe en het resultaat is een erg goed en meeslepend geschreven boek.
Reid biedt verschillende suggesties voor de
ontwikkeling van homoseksualiteit. Aan de
ene kant wijst hij op de grote continuïteit die
in Zuid-Afrika bestaat op het gebied van ladies
en gents ondanks alle grote sociale en seksuele
veranderingen. Voor de komst van de blanken
waren er mannelijke mannen die het met onmannelijke mannen en jongens deden en dat
systeem bestaat nog helemaal. In de provincie
zijn de homo's ver te zoeken die mannelijk zijn
en gelijkwaardige relaties met elkaar aangaan
en uitwisselbare seksuele rollen spelen. Ten
tweede leidt globalisering volgens hem niet
tot een algemene dominantie van de moderne
homo. Het voorbeeld van Mpumalanga toont
aan dat een diversiteit aan manieren om homoseksueel te zijn en homoseksueel gedrag te vertonen met de globalisering niet verdwijnt. Reid
gaat zelfs nog een stapje verder en beweert dat
het systeem van lady and gent zelfs beter voor
de zwarte nichten is, omdat zij op deze manier
geen apart getto vormen, maar geïntegreerd leven in hun lokale situatie: 'the very project of
gay emancipation th at asserts an identity based
on difference and sexual object choice rather
than gen der may very weIl produce homophobia, by radically disrupting the sex / gender system which currently offers gays and their boyfriends the possibility of integration'. (p. 154)

Al deze thema's komen op een zeer levendige
manier voorbij in How to be a 'real' gay. Reid
heeft theorie, methode, onderzoeksresultaten
en persoonlijke observaties op een aantrekkelijke manier door elkaar geweven. In de meeste
studies zien we een scherp onderscheid tussen
inleiding en vraagstelling, theorie en methode
en vervolgens de resultaten van het onderzoek
waarop de conclusies volgen. Dat uiterst saaie
stramien heeft hij grondig doorbroken en door
het boek heen bespreekt en toetst hij theorieën.
Het grote verhaal van de geschiedenis van homoseksualiteit in Zuid-Afrika zet hij niet op
een droge wijze in brede lijnen neer, maar de
belangrijke momenten zijn ingebed in een verhaal, bij voorbeeld van zijn bezoek aan een bijeenkomst van Zoeloe-leiders die bespreken wat
zij van het huwelijk tussen geslachtsgenoten
moeten vinden. De sociale context weeft hij in
het verhaal door zijn bezoek aan een sangoma
in te leiden met een beschrijving van de route
die hij aflegt op weg naar die priester of door te
schetsen in wat voor soort rotzooi de kappers-

De tijd zal het uitwijzen, of globalisering samengaat met meer of minder vormen van
homoseksualiteit. Het lijkt me dat die vormen
dynamisch zijn en zich ontwikkelen en niet
zo vast liggen als Reid suggereert. Het gendersysteem van lady en gent is toch al heel anders
dan dat van mijnwerkers die seksuele relaties
hadden met jongens die zich niet per se tot
ladies ontwikkelden. Reid onderscheidt zelf al
tussen traditionele en 'millennium' sangoma's
waarbij de laatste een gemoderniseerde versie
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Dr. Gert Hekma studeerde antropologie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam en is sinds 1984
universitair docent homo- / lesbische studies aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde
onder meer Homoseksualiteit, een medische reputatie (1987) en Goed verkeerd (1989), en redigeerde The Pursuit of Sodomy (1989), De roze
rand van donker Amsterdam (1992) en Sexual
Cultures in Europe (1999). In 2004 publiceerde
hij Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot

van de eerste vormen. Aan de andere kant is de
'moderne homo' minder stabiel dan sommige
auteurs willen doen geloven. In het Westen ontwikkelde zich een 'queer' alternatief en er zijn
allerlei subgroepen die soms helemaal voldoen
aan de normen van de moderne homo (leermannen, 'bears', sportfetisjisten) en soms juist
niet (zoals moderne modebewuste nichten die
niet verdwenen zijn, of masochisten die hun
mannelijkheid
vol overgave opgeven). Het
plaatje wordt nog onduidelijker als we buiten
de westerse wereld treden waar een veelvoud
aan onmannelijke homotypes bestaat en zonder twijfel in volle ontwikkeling is, vooral rond
transgender thema's. De moderne homo mag
de standaard voor de algemene kennis over homoseksualiteit zijn geworden, van binnen en
van buiten wordt aan zijn positie geknaagd. We
kunnen Reid dankbaar zijn dat hij een prachtig
voorbeeld van een groep nichten biedt die resistent is tegen het idee van de moderne homo
en zich toch volop aan het ontwikkelen is - als
ladies die echt gay willen worden!

Simon Nkoli, begin jaren tachtig van de vorige eeuw -
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de moderne tijd.

Noten
(1) Dit is een besprekingsartikel van: Graeme
Reid, How to be a 'real' gay. Emerging gay
spaces in small town South Africa, dissertatie Universiteit van Amsterdam, 22 juni
2007 (boekuitgave volgt), 242 blz ..
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Vrouwen in sazne-sex
relaties in Afrika (1)
Gertrude Fester

Het boek Tommy Boys, Lesbian Men and
Ancestral Wives: Female Same-Sex Practices in Africa is zonder meer heel moedig en
belangrijk en het schrijven ervan is allesbehalve een gemakkelijk project geweest. Er
komen tal van nooit eerder vertelde verhalen aan het licht. De redacteuren benadrukken terecht dat 'de algemene homofobie
van (Afrikaanse) post-koloniale regeringen
(... ) wordt versterkt door het lokale patriarchale systeem in elk land' (p. 11). Opnames
van de interviews die voor het onderzoek
gebruikt zijn, moesten worden vernietigd
uit angst voor hoe ze daarna nog gebruikt
konden worden. Soms werd er niets opgenomen, omdat veel deelnemers aan het
onderzoek opnames
weigerden.
Ook gaven ondervraagden
pseudoniemen
op. De
redacteuren,
de antropologen
Ruth Morgan en Saskia Wieringa, hebben het 'African Women's Life Story Project: Exploring
Same-Sex
Practices'
opgezet.
Hiermee
konden ze 'vrouwelijke activisten uit verschillende
Afrikaanse
landen leren, hoe
ze dergelijk onderzoek konden uitvoeren'
(p. 11).
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Het indrukwekkende is de voorbereiding en
taakstelling die deze onderzoekers / schrijvers
kregen aangeboden. In maart 2003 werden de
acht auteurs, Nancy Baraka (Kenia), Sophia
Musa Mohamed (Tanzania), Marie Nagadya
(Oeganda), Madelene Isaacks en Elizabeth
Khaxas (Namibië), Busi Kheswa en Nkunzi
Nkabinde (Zuid-Afrika) en Siza Khumalo
(Swaziland) allemaal opgeleid. Hierbij kwamen
meerdere interviewtechnieken
aan de orde,
waaronder de belangrijkste interviewtechnieken
in onderzoek gebaseerd op orale overlevering
en de analyse daarvan, alsmede participerende
observatie en het integreren van verschillende
methodieken in het onderzoeksproces. Er werd
aandacht besteed aan theoretische concepten
die ten grondslag liggen aan onderzoek naar de
relaties en praktijken van vrouwen in same-sex
relaties, en er werd gediscussieerd over onderwerpen als identiteit, 'labelling' en de scheiding
tussen seksueel gedrag en identiteit. Wat ook
van cruciaal belang was voor de onderzoekers /
schrijvers, was het zelf bekend raken met en het
inzicht in de 'haar-storie' van de vormen van
vrouwen in same-sex relaties in de Afrikaanse
geschiedenis. Veel van die vormen werden tijdens het kolonialisme en het daarmee gepaard
gaande missie- en zendingswerk beknot, vernietigd of als 'kwaad' bestempeld. Sommige
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deelnemers deelden de ervaring dat same-sex
relaties vaak werden afgedaan als 'immoreel',
'satanisch', 'barbaars' en 'vreemd', hetgeen wijst
op het niveau van homofobe internalisering.
De redacteuren richten zich in het eerste, inleidende hoofdstuk op deze processen, het leren
kennen van de onderzoekers en hun moeilijkheden. Door die problemen bleef het onderzoek in Botswana beperkt en kon het daardoor
niet worden opgenomen.
Dit boek heeft talloze pluspunten. Ik kan niet
zeggen wat er prijzenswaardiger is, het zelfbewust, zelfverzekerd en mondig maken van een
representatieve groep vrouwelijke onderzoekers
/ schrijvers of de feitelijke inhoud van het boek:
de gevarieerde en kleurrijke basisgegevens die
bijdragen aan het ontzenuwen van de mythen
van de vele Afrikaanse leiders die beweren
dat seksuele relaties tussen geslachtsgenoten
'on-Afrikaans' zijn, 'import uit het Westen'.
Hierin klinken de beschuldigingen binnen de
Afrikaanse nationale vrijheidsstrijd door, toen
feministen nadruk legden op de bevrijding
van vrouwen binnen de nationale strijd: hun
feminisme was geïmporteerd! De ironie hiervan is niet ongefundeerd, want het socialisme
en het marxisme werden wel zonder enige kritiek toegelaten tot de discussies over nationale
bevrijding en niet gezien als 'import uit het
Westen'. Het meest onthullende is de rijkdom
aan onderzoek naar pre-koloniale en inheemse
vormen van same-sex relaties in diverse delen
van Afrika: West-Afrika, Noordoost-Afrika,
Oost-Afrika en Zuidelijk Afrika. In haar kritiek
op en coördinatie van allerlei onderzoeken uit
de twintigste eeuw betoogt Wieringa dat er in
ongeveer veertig Afrikaanse gemeenschappen
(p. 298) huwelijken tussen vrouwen zijn gedocumenteerd. Veel Afrikaanse vrouwen hebben
zelf niet altijd de kans gehad om hier kennis
van te nemen.
Het boek is verdeeld in een algemene inleiding door de redacteuren, antropologen die
beide veel ervaring hebben met internationaal
onderzoek naar vrouwen in same-sex relaties.
De inleiding is informatief en geeft de hoogtepunten bij de totstandkoming van het boek
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weer. Daarna volgen er hoofdstukken over
verschillende landen: Kenia, Oeganda, twee
hoofdstukken uit Namibië over Ovambo- en
Damaravrouwen, twee hoofdstukken uit ZuidAfrika, namelijk over de butch-femme subcultuur en over voorouderlijke echtgenoten onder
de same-sex sangoma's (traditionele genezers
/ zieners die worden geïnspireerd door hun
voorouders) en tenslotte een hoofdstuk over
Swaziland. Dat zijn de hoofdstukken één tot en
met acht. De twee laatste hoofdstukken van de
redacteuren belichten het historisch perspectief
van Afrikaanse vrouwen in same-sex relaties
(Wieringa) en de huidige same-sex praktijken
en de uitdagingen en aspiraties waarmee men
probeert seksuele burgers in hun eigen land te
worden (Morgan en Wieringa).
Dit boek is in vele opzichten niets minder
dan pionierswerk: de Afrikaanse vrouwelijke
activisten zelf voeren het onderzoek uit en
schrijven over een onderwerp dat als taboe
beschouwd wordt. Het volgt de vernieuwende
traditie van Male Daughters, Female Husbands
door Ifi Amadiume (1987). (2) Maar al te vaak
wordt door 'goedbedoelende' westerse vrouwen, zo klaagt Ama Ata Aidoo (1998), de status
van Afrikaanse vrouwen gehomogeniseerd tot
een passieve rol van arme mensen zonder enige
macht. (3) Dit boek is een welkome aanvulling
op het groeiende aantal teksten over de macht,
autonomie en daadkracht van Afrikaanse vrouwen, ondanks het huidige patriarchaat dat door
cultuur en religie wordt versterkt.
Tot de vele belangrijke sterke punten van het
boek behoren ook de lange, directe citaten van
de bij het onderzoek betrokkenen, waarmee
iets van de kleur van de taal en de persoonlijkheden wordt gevangen, ondanks de vertaling
(interviews werden in de moedertaal gevoerd).
De strenge en kritische wetenschappelijke aanpak van de twee redacteuren versterkt het algehele prestige van dit boek: dit mag niemand
met interesse in Afrika en in onderwerpen over
seksualiteiten missen.
De meeste casestudy-hoofdstukken
bevatten
een voorwoord met autobiografische gegevens
van de onderzoekers; dit wordt gevolgd door
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nuttige profielen van het land of een analyse
van de juridische positie van lesbo's, homo's,
biseksuelen, transgender personen en interseksuelen (LGBTI). Daarbij worden het betreffende Wetboek van Strafrecht en de mogelijke
gevangenisstraffen genoemd, alsmede uitlatingen van presidenten of prominente personen.
Ook wordt vermeld, welke homo-organisaties
er zijn en wat hun sociale achtergrond is. Soms
wordt tevens iets gezegd over de impact van
HIV/AIDS. Daarna volgen de religieuze en culturele contexten, waarbij opnieuw benadrukt
wordt, hoe deze de heteronormativiteit
versterken. Vervolgens zijn er de biografische gegevens over de deelnemers aan het onderzoek,
de ondervraagden, zoals zij in de tekst worden
genoemd. Er wordt een schets gegeven van hun
levensloop, van hun vroege seksuele ervaringen
met geslachtsgenoten, hun schoolervaringen
(kostschool), hun huidige relatie, met verwijzingen naar bepaalde geïnternaliseerde genderrollen. Wat het laatste bevestigt, is dat er geen
homogene homo- oflesbo-identiteiten bestaan,
maar wel die met meervoudige facetten, waarbij
uiteenlopende machtsrollen naar voren komen.
Gender en seksualiteit zijn fluïde en inderdaad,
zoals Judith Butler in 1999 stelde, een daad zelf,
een 'voorstelling' ('performance'). (4)
Er zijn voorbeelden van een paar ongelijke hiërarchische rollen: 'Ik ben de baas ... Ik ben degene die bepaalt wat we wel of niet moeten kopen.
Ik vertel haar altijd wat ze aan moet trekken.' (p.
37) Ondanks het bovenstaande stelt de andere
partner dat zij samen de huur betalen en om
de beurt boodschappen doen. Zij benadrukt:
'Dit heeft wederzijds respect opgeleverd.' (p.
37) Voor Ndapewa (Namibië) zijn haar vriendin en zij gelijkwaardige partners in hun relatie,
zonder dominantie (p. 111). Over het algemeen
stelt dit indrukwekkende empirische werk de
conventionele gender-rollen en gender-hiërarchie wezenlijk aan de kaak.

in Swaziland vonden de deelnemers aan het
onderzoek niet dat religie had bijgedragen aan
homofobie (p. 264).
Homofobie is alom aanwezig in Tanzania en
veel LGBTI-mensen komen niet openlijk uit
voor hun seksualiteit. Dat ondanks het rijke
vocabulaire in het Swahili dat hun grootmoeders kenden: een testament van de vele vormen
van seksuele relaties tussen geslachtsgenoten
die in dit land bestaan. Woorden zoals wasenge en mashoga verwijzen naar homo's, terwijl
wasagaji lesbisch betekent. Wapemba is een
algemeen woord voor homoseksueel, afgeleid
van de naam Pemba, een Tanzaniaans eiland
ten noorden van Zanzibar, want aanvankelijk
dacht men dat homoseksualiteit aan de kust is
ontstaan (p. 53).
Drie Tanzaniaanse vrouwen voelden zich 'volledig vrouw', omdat hun 'toegewijde liefde' het
belangrijkste gevoel van zich zelf zijn was (p.
59). De zelfverzekerde Haniefa vertelde haar
moeder over haar eerste seksuele ervaring:
Haar moeder schold haar uit en zette haar later
het huis uit, omdat ze weigerde met een man
te trouwen. De meesten zijn alleen uit de kast
gekomen tegenover andere LGBTI-mensen.
Sommigen haten mannen of vinden dat zij beter zijn dan mannen (p. 58). Gelukkig is er in
Tanzania een organisatie die hen kan helpen en
ondersteunen. In hun dromen hopen ze op een
toegewijde relatie, terwijl Asha een 'hete, geile
pot' wil (p. 62).
De Tanzaniaanse vrouwen waren heel positief over dit project en zien de mogelijkheden
ervan voor het bevorderen van de homoseksuele strijd: 'Ik hoop dat dit onderzoek ertoe
bijdraagt dat we meer steun van andere organisaties in Tanzania krijgen, als ze inzien, hoe
onze rechten als vrouwen en als mensen worden geschonden.' (p. 62)

Net zoals in andere landen staan de deelnemers aan het onderzoek in Kenia ambivalent
tegenover religie: 'Soms voel ik me een zondaar.
Soms voel ik alsof ik het goede doe. Zoals ik al
eerder aangaf, ben ik in de war.' (p. 38) Maar

In Oeganda wordt het concept 'tommy boys'
veelvuldig gebruikt en dit verklaart de titel van
het boek: 'Mijn laatste interviews zijn met "tommy boys" die mannelijke voornaamwoorden gebruiken, omdat zij zich als man beschouwen.'
(p. 66) Hier is opnieuw de ambivalente relatie
met de kerk aan de orde. Al is 'hij' (de deelne-
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mer aan het onderzoek) christelijk, 'hij gaat
niet meer naar de kerk vanwege de kritiek en de
negativiteit rondom homoseksualiteit'. Het gebruik van het mannelijke voornaamwoord voor
de deelnemer aan het onderzoek geeft opnieuw
de vervaging van seksuele identiteiten aan. Het
boek komt met de duidelijke boodschap dat de
rigide en eendimensionale seksuele categorieën
die mensen worden opgelegd, niets anders dan
gender-constructies zijn.
In Namibië en Zuid-Afrika bestaan zeer sterke
organisaties en' structuren voor hulp en support, onder andere The Rainbow Project, Sister
Namibia, Behind the Mask (zie het artikel van
Bart Luirink elders in deze uitgave) en Forum
for the Empowerment
of Women (FEW).
Daarom voelen LGBTI-mensen hier zich niet
zo eenzaam als die in andere Afrikaanse landen. Het feit dat Zuid-Afrika een progressieve
grondwet en progressieve wetten kent, strookt
niet met de aanwezige agressieve en geweldadige homofobie. 'Eén van de ondervraagde sangoma's in een same-sex relatie op het platteland
van Zuid-Afrika weigerde überhaupt de opname van de gesprekken met haar. .. (en ook wilde
ze niet dat) Nkabinde (de interviewer) tijdens
de interviews notities maakte.' (p. 16)
Er worden verwijzingen gemaakt naar de uitzonderlijke situatie dat Zuid-Afrika geen homofobe regering heeft. Toch staat de realiteit
in schril contrast met de grondwettelijke rechten op papier. 'Corrigerende verkrachting' van
vooral zwarte lesbo's lijkt steeds vaker voor te
komen. In reactie hierop heeft men de campagne 777 gelanceerd, om aandacht te vragen
voor de moorden op zwarte lesbo's in Kaapstad,
Zuid-Afrika, in 2008. Deze campagne is vernoemd naar de datum waarop twee zwarte lesbo's uit Meadowlands in Soweto zijn vermoord:
7 juli 2007. De toename van 'corrigerende verkrachtingen' van lesbo's wordt bevestigd door
Nkabinde (p. 232), al benadrukt ze wel dat
sangoma's in same-sex relaties niet worden verkracht, 'aangezien mensen bang zijn voor de
sangoma's vanwege de krachten die zij aan sangoma's toeschrijven' (p. 232).
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In het op een na laatste hoofdstuk vat Wieringa
vrouwenhuwelijken en andere same-sex praktijken samen. De rijkdom aan historische gegevens en de reflectie daarop zijn belangrijke
bijdragen aan het povere materiaal dat er was
over deze onderwerpen. Zij analyseert kritisch
eerder onderzoek door wetenschappers als Gay
(1979) en Oboler (1980) en hun kortzichtigheid: deze onderzoekers weigerden het bestaan
van erotische seksuele relaties tussen vrouwen
te erkennen. (5) Zo merkt Oboler op dat vrouwen zich aangetrokken voelden tot huwelijken
met vrouwen en niet tot huwelijken met mannen, maar ze weidt niet uit over de reden hiervoor. Wieringa roept ook een aantal belangrijke vragen op. Op grond van de basisgegevens
over de Nama Damara-vrouwen beweert zij
dat vrouwenhuwelijken
cultureel verankerd
kunnen zijn. Maar: 'Is het mogelijk om enige
historische continuïteit te achterhalen tussen
hedendaagse vrouwen die same-sex relaties
aangaan en die uit vroeger tijden? Er zijn maar
weinig aanknopingspunten en die zijn dan nog
verspreid, en geen daarvan zegt iets over vrouwenhuwelijken.' (p. 288)
Het laatste hoofdstuk over hedendaagse samesex praktijken in Afrika bevat de conclusies van
het 'African Women's Life Story Project'. Aan de
hand van de scherpzinnig verwerkte empirische
gegevens uit de voorafgaande hoofdstukken
ontwikkelen de redacteuren hun theoretische
inzichten inzake de reeks van gender-identiteiten, same-sex relaties en verbindingen met
'global queer'. Zij problematiseren de categorie
'queer' en drukken hun bezorgdheid uit over
de tendens om 'westerse' categorieën als onontbeerlijk te beschouwen en dan te veralgemeniseren naar mensen die elders wonen. Zij betwisten het argument van 'de nationale imprint
van een wereldwijde beweging' (p. 310), maar
leggen de nadruk op de opkomst van verbindingen vanuit een lokale context: 'We beschouwen de hier beschreven gemeenschappen eerder als relatief autonome subculturen die hun
wortels hebben in praktijken uit het verleden,
zelfs als er niet meer dan een schaduw van die
praktijken is overgebleven (p. 310). Dit is een
belangrijk thema dat uit dit onderzoek naar vo-
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ren komt: zij erkennen de impact en invloeden
van inheemse culturen en praktijken.
Volgens de redacteuren is de fotografische component het zwakste aspect van het project (p.
14). Dit viel gezien de bestaande en geweldadige homofobie te verwachten. Toch is de tekst
fraai aangevuld met foto's van visueel kunstenaar Zanele Muholi, een lesbische activiste uit
Johannesburg en mede-oprichtster van Forum
for the Empowerment ofWomen (FEW).
Men moet concluderen dat de bijdrage die
Tommy Boys, Lesbian Men and Ancestral Wives
levert, bijzonder is, omdat het de eenheid
toont tussen feministisch activisme en feministisch wetenschappelijk onderzoek. Een van
de vele additionele resultaten van het 'African
Women's Life Story Project' is de oprichting
van de African Lesbian Alliance, die tegenwoordig de Coalition of African Lesbians (CAL)
heet. (6) Er zijn nu elf Afrikaanse landen in CAL
vertegenwoordigd. Het hele proces heeft voor
de Afrikaanse onderzoekers / schrijvers ook een
positief en zelfbevestigend effect gehad: Velen
zien dit boek als een bijdrage aan en een interventie in hun strijd voor menselijke waardigheid en mensenrechten als seksuele burgers in
hun eigen land.

cus op de verbinding tussen de bevrijding van
vrouwen en de nationale bevrijding. Zij heeft
als leerkracht en docent in het hoger onderwijs
gewerkt, voordat zij in 1996 de formele politiek inging, als parlementslid voor het ANC. In
2001 werd zij benoemd tot lid van de Gender
Equality Commission, een instantie die toezicht
houdt op alle onderdelen van de Zuidafrikaanse
overheid om er voor te zorgen dat overal recht
gedaan wordt aan de grondwettelijke verplichting tot gender-gelijkheid. Thans is prof Fester
onafhankelijk auteur en onderzoeker, waarbij
zij zich richt op LGBT/-onderwerpen en seksueel
burgerschap. Tevens is zij bijzonder hoogleraar op
het gebied van vrouwen- en gender-studies bij de
Universiteit van de Westkaap in Kaapstad.

Noten

Prof dr. Gertrude Fester is als veel zwarte Zuidafrikanen al bijna haar hele leven betrokken bij
de anti-apartheidsstrijd, met een specifieke fo-

( 1) Dit is een besprekingsartikel van: Ruth
Morgan en Saskia Wieringa (2005),
Tommy Boys, Lesbian Men and Ancestral
Wives. Female Same-Sex Practices in Ajrica,
Jacana Media, Johannesburg.
(2) Amadiume, Ifi (1987), Male Daughters,
Female Husbands, Zed Press Ltd., Londen
en New Jersey.
(3) Aidoo, Ama Ata (1998), 'The African
Women Today', in: Obioma Nnaemeka
(red.), Feminisms, Sisterhood and Power,
Africa World Press, Trenton, NJ en Asmara,
Eritrea.
(4) Butler, Judith (1999), Gender Trouble:
Feminism and the Subversion of Identity,
Routledge, New York en Londen.
(5) Gay, Judith (1979), «'Mummies
and
Babies" and Friends and Lovers in Lesotho',
in: Cambridge Anthropology, Vol. 5, nr. 3,
p. 32-62, en Oboler, Regina Smith (1980),
'Is the Female-husband a Man? Woman/
Woman Marriage Among the Nandi of
Kenya', in: Ethnology, Vol. 19, nr. 1, p. 6989.
(6) Het 'African Women's Life Story Project' is
met financiële steun van Hivos tot stand
gekomen. De Coalition of African Lesbians
(CAL) wordt ook door Hivos gesteund.
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Navraag bij een Zuidafrikaans schrijverscollectief van zwarte vrouwen over het boek leverde
twee vragen op: Was het nodig om de namen
van de redacteuren op te nemen in de hoofdstukken die door de onderzoekers / schrijvers
zijn geschreven, en waarom is er geen foto van
de hele groep opgenomen, maar wel een van
alleen de redacteuren? Bij mij leeft een andere
vraag: Wanneer zal er een dergelijk boek worden gefinancierd met Afrikaanse middelen?
Deze vragen blijven onbeantwoord, terwijl de
strijd voor waardigheid en menselijkheid voor
iedereen voortduurt.

Zelfportret
Victor Juliet Mukasa

Mijn naam is Victor Juliet Mukasa. Ik
ben 32 en een transgender-Iesbienne
uit Oeganda.
Ik ben een voorvechter
van mensenrechten
en bankier van
beroep. Ik werk momenteel
voor de
International
Gay & Lesbian Human
Rights Commission
als onderzoeksen beleidsmedewerker
voor Oost- en
Centraal-Afrika en de Hoorn van Afrika.
Toen ik elf was, kreeg ik gevoelens van
liefde voor een goede vriendin van mij
op de basisschool. Ik begon haar op een
tedere, zorgzame en liefdevolle manier
te behandelen.
Dat was vreemd voor
ons beiden. Zij voelde zich er heel ongemakkelijk bij. Ik raakte ook in de war,
maar kon die diepe gevoelens niet tegenhouden. Ik voelde me heel bezwaard
en had geen vrede met hoe ik me voelde.
Dat kwam, omdat ik wist dat het slecht
was volgens de boeken die mijn moeder
voor me had gekocht en de lessen over
opgroeiende
meisjes van mijn biologieleraar.
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In dat stadium had ik gevoelens voor een
jongen moeten krijgen. Het klopte niet.
Toen besloot ik het mijn moeder te vertellen. Zij was mijn vriendin en ik vertelde
haar alles. Ik vertelde haar over mijn gevoelens voor mijn vriendin en hoe ik voelde dat het verkeerd was. Mijn moeder bleef
kalm, maar was het met me eens dat het
niet oké was en dat het een fase was en mijn
gevoelens zouden veranderen. Ik kwam uit
een vroom katholiek gezin; we losten onze
problemen op door te bidden. Dit was
zo'n probleem en voor een tijdje baden we
om het op te lossen. Ik miste maar steeds
het meisje dat inmiddels niet langer mijn
vriendin was.
Ik kwam in 1989 op het voortgezet onderwijs. In het eerste jaar werd ik verliefd op
een ander meisje. We kusten elkaar, als
we de kans kregen en daar bleef het bij.
Maar andere kinderen kwamen erachter en
meldden bij de directrice dat mijn vriendin
en ik lesbisch waren. Dat was de eerste keer
dat ik het woord 'lesbisch' hoorde. Voor
mij was ze mijn goede vriendin en minnares. Eindelijk bestond er een naam voor
wat ik voelde. Op deze school ontmoette ik
andere meisjes waar ik dezelfde gevoelens
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voor had als voor mijn vriendin toen ik elf
was.
Mijn moeder was mijn enige steun en toeverlaat; zij stierf in 1990. Al gauw kwamen
er verslagen van school bij mijn familie.
Mijn broers en zussen begonnen me als
oud vuil te behandelen. Ze gaven niet meer
om me. Veel mensen praatten niet meer
met me en joegen me hun huis uit. Ik ben
jarenlang uit de buurt van mijn familie
gebleven. Ik leed echt, maar er was niets
dat verandering kon brengen in hoe ik me
voelde. Ik ging van kerk naar kerk op zoek
naar genezing. Ik werd alleen maar emotioneel, psychologisch, fysiek en seksueel
misbruikt door de mannen en vrouwen
van god, allemaal om me weer 'gewoon' te
maken.
Nadat ik met vlag en wimpel van school
kwam, kreeg ik geen enkele baan waar ik
voor gekwalificeerd was. Bij de banen die
ik wel kreeg, kwamen mijn collega's al snel
achter mijn seksuele oriëntatie en genderidentiteit en ik werd vaak ontslagen. Ik
werd erg arm en dakloos, moest vaak bedelen, liep lange afstanden, omdat ik geen
buskaartje kon kopen, had dagenlang niets
te eten en was altijd ziek.
In 2002 had ik genoeg van mijn situatie.
Ik had inmiddels andere lesbo's, homo's
en transgender personen ontdekt in het
gebied waar ik woonde, en had met velen
van hen vriendschap gesloten. Ik keek om
me heen en realiseerde me dat al mijn lijden
het resultaat was van mijn seksuele oriëntatie en gender-identiteit. Ik was nooit in de
kast geweest over wie ik was. Overal waar
ik kwam, kwamen mensen erachter. Ik had
genoeg van alle misbruik en het lijden en
was bereid om voor de waarheid te sterven.
Ik besloot dat jaar dat ik ging strijden voor
verandering van de situatie van mezelf en
van al die mensen die net als ik waren. Dat
jaar werd ik politiek activist voor LGBTrechten in Oeganda. Ik was bereid om te
sterven voor mijn bevrijding en ik deed dat
liever dan de kwellende leugen te leven van
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iemand anders zijn. Als mijn seksuele orientatie en gender-identiteit een keuze was,
zou ik lang geleden anders hebben gekozen,
maar dat kon ik niet.
In 2002 heb ik Freedom and Roam Uganda
helpen oprichten, een LGBTI-vrouwenorganisatie. Hier werd ik politiek activist:
lobbyen bij de beleidsmakers, besef over
LGBTI-rechten creëren via de media en andere homoseksuelen en transgender personen mobiliseren om mee te strijden.
In 2004 was ik mede-oprichter van Sexual
Minorities Uganda (SMUG), de coalitie van
diverse LGBTI-organisaties in Oeganda,
waarvan ik vanaf de oprichting tot oktober
2007 ook voorzitter was. Tijdens mijn tijd
bij SMUG heb ik de beweging actief geleid,
was betrokken bij het directe lobbywerk
bij beleidsmakers en bouwde bondgenootschappen op voor de beweging. In die tijd
veranderde er veel. Er was een constant
openbaar debat in de media over LGBTIonderwerpen, de beeldvorming over deze
onderwerpen werd beter, er kwamen meer
LGBTI-mensen uit de kast en over de hele
linie groeide de beweging. LGBTI-mensen
toonden meer volharding en verbondenheid in hun bevrijdingsproces en dit is in
augustus 2007 tentoongesteld in de mediacampagne Let us live in peace en in de
voortslepende rechtszaak over LGBTI-rechten waarin ik met een Keniaanse transgender persoon de regering van Oeganda voor
de rechter daagde voor schending van onze
rechten op grond van onze seksuele oriëntatie en gender-identiteit.
Het is heel moeilijk voor actIVIsten in
Oeganda om aan verandering te werken en
voor die domeinen waar wel verandering
heeft plaatsgevonden, hebben mensen hun
leven moeten opofferen, omdat zij in een
vijandige omgeving werkten. Afgezien van
de wet die homoseksualiteit criminaliseert,
en de homofobe regeringsfunctionarissen,
hebben religie en cultuur een enorme rol
gespeeld in het frustreren van het leven van
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LGBTI-mensen. Er is geen culturele acceptatie vanwege claims dat homoseksualiteit
on-Afrikaans is en een zonde uit het Westen.
Religieuze leiders hebben homoseksualiteit
de oorlog verklaard. Veel LGBTI-mensen
zijn in kerken beschimpt en geëxcommuniceerd. Een groep invloedrijke kerkelijke
leiders heeft onlangs een netwerk opgezet
om homoseksualiteit
in de maatschappij te bestrijden: de Interfaith Rainbow
Coalition Against Homosexuality. Dit heeft
de afwijzing van homoseksuelen verergerd. Ondanks dit alles gaat de strijd door.
Oegandese homoseksuelen en trans gen der
personen zijn moedig en dit is heel belangrijk in de strijd. Zij zeggen: 'Genoeg is genoeg', en ik voeg daaraan toe: 'Zonder moed
geen overwinning!!' Alluta Continua!

order of nature is guilty of an offence and
is liable to life imprisonment.') Verder is er
Section 141 in de Oegandese strafwet, dat
zegt dat een ieder (m / v) die seks met een
man toelaat die indruist tegen de natuurlijke orde, schuldig is aan een delict dat
bestraft kan worden met maximaal zeven
jaar gevangenisstraf. Ook allen die een man
daartoe trachten te verleiden, hangt volgens
dat artikel een gevangenisstraf van zeven
jaar boven het hoofd. Section 143 stelt tenslotte dat mannen die met mannen 'onbetamelijke' ('gross indecency') seks hebben of
hen daartoe proberen te verleiden, strafbaar
zijn (maximaal vijf jaar gevangenisstraf), of
het nu in de privé-sfeer is of in de openbare
ruimte.

Juridisch

Victor ]uliet Mukasa is een prominent LGBTactivist. Naast oprichter van genoemde
Oegandese organisaties isVictor ]uliet Mukasa
bestuurslid geweest van pan-Afrikaanse en
internationale LGBT-groepen, waaronder
de door Hivos gesteunde organisaties Behind
the Mask, Coalition of African Lesbians en de
International Lesbian and Gay Association.

In het Wetboek van Strafrecht van Oeganda
(Cap. 106, Section 140) wordt gesteld dat
een ieder die seks heeft, die indruist tegen
de natuurlijke orde, schuldig is aan een delict en tot levenslange gevangenisstraf kan
worden veroordeeld. ('Any person who has
carnal knowledge of any person against the

'My two daddy's'. Foto van een foto tentoonstelling tijdens het Festival Spirit of the Rainbow: Love and the
Family, georganiseerd door GAYa NUSANTARA,
maart 2008, in Soerabaja - @Rr. Agustine.
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BOlUoseksueel in
KalUeroen: identiteit en
vervolging
Peter Geschiere

Wat betekent het, als je er in Kameroen voor
uitkomt dat je homoseksueel bent? Wat gebeurt er, als je probeert een vereniging op
te zetten van gelijkgezinden? Duidelijk is in
ieder geval dat daar moed voor nodig is,
zeker de laatste tijd. Homoseksualiteit was
altijd al uitdrukkelijk verboden bij wet. (11 De
politie, alom gevreesd vanwege de brute
manier waarop die mensen geld probeert af
te persen, was en is maar al te graag bereid
op al dan niet duidelijke beschuldigingen
van 'oneerbare' voorstellen in te gaan. Dat
bood weer alle ruimte voor chantage, zowel
van buitenlanders als van de eigen mensen.
Maar bovendien is homoseksualiteit
juist
de laatste jaren, vrij plotseling en om niet
geheel duidelijke redenen, een brandend
onderwerp geworden dat tot grote morele
verontwaardiging
in de samenleving heeft
geleid. Het gevolg was een jacht op vermeende 'homoseksuelen',
niet alleen door
de politie, maar ook door de bevolking.

126

Schandelijke praktijken van elitefiguren
Op 24 januari 2006 publiceert L'Anecdote, één
van de vele noodlijdende kranten in Yaoundé
(de hoofdstad van Kameroen) een lijst van
vijftig vooraanstaande homoseksuelen. De lijst
bevat opvallende namen: een vroegere eerste
minister, enkele ministers, bekende journalisten en andere bekende figuren - vooral mannen, maar ook enkele vrouwen. De precieze
beschuldigingen zijn niet helemaal duidelijk.
Van iedere persoon wordt een klein fotootje
gepubliceerd met een kort tekstje. Een terugkerend motief is de ontvangst van sollicitanten
die gedwongen zouden zijn tot homoseksuele
praktijken ('...maar algauw ging de broek omlaag ...'). Het idee is kennelijk dat de elite door
en door gecorrumpeerd is, en gebruik maakt
van de bereidheid van de vele werkeloze jongeren - ook mensen die goed geschoold zijn
- om alles te doen voor een baan; zo kunnen
die zelfs gedwongen worden homoseksuele
'vernederingen' te accepteren. De lijst slaat in
als een bom. Binnen enkele uren is de krant
uitverkocht. Andere kranten nemen een deel
van de lijst over. Er verschijnen her en der artikelen over homoseksualiteit door de eeuwen
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heen, maar vooral als sluipende dreiging voor
de Kameroenese samenleving.
Het artikel van L'Anecdote kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Op een druk bezochte
persconferentie enkele dagen later refereert
de hoofdredacteur van het blad, Jean-Pierre
Amougou Belinga, aan de kerstpreek van
een maand eerder door de aartsbisschop van
Yaoundé, monseigneur Victor Tonye Bakot,
waarin die al gewaarschuwd had tegen homoseksualiteit binnen de Kameroenese elite.
De aartsbisschop had daarbij uitdrukkelijk de
Europese Unie bekritiseerd en het Verdrag van
Amsterdam 'van 1997' (in werkelijkheid van
1999) dat lidstaten iedere discriminatie vanwege seksuele oriëntatie moesten verbieden.
Volgens de aartsbisschop ging dat uitdrukkelijk
tegen de bijbel in. In het algemeen is de toenemende druk van internationale mensenrechtenorganisaties om een eind te maken aan de
strafbaarstelling van homoseksuele handelingen één van de redenen, waarom homoseksualiteit als zodanig meer en meer een hot issue
wordt in Kameroen.
Maar daarnaast had de preek van de aartsbisschop achtergronden die bijzonder zijn voor
Kameroen (hoewel er zeker paralellen zijn met
andere Afrikaanse landen). De kerken, en met
name de katholieke kerk, waren al veel langer
bezorgd over de grote rol die geheime genootschappen uit Europa - eerst de Vrijmetselarij,
later vooral de Rozenkruisers - spelen onder
de Kameroenese machthebbers. Paul Biya, de
president van Kameroen sinds 1982, mag dan
een belijdend katholiek zijn en een typisch
product van katholieke scholen; maar sinds
hij aan de macht gekomen is, maakt hij er
geen geheim van dat hij diep betrokken is bij
de Rozenkruisers. 'Radio Trottoir' - zoals de
volksmond in Kameroen wel wordt aangeduid
- is een bron van constante geruchten over
zwarte missen en geheime confrontaties tussen
facties van Vrijmetselaars en Rozenkruisers
binnen de elite, in hun nietsontziende honger naar macht en rijkdom. Zulke geruchten
worden aangemoedigd door duidelijke toespelingen van de president en zijn naaste medewerkers op occulte achtergronden van hun
macht. Maar - en hier zit het verband met ons
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onderwerp - ze hebben daarbij waarschijnlijk
over het hoofd gezien dat zowel Vrijmetselarij
als Rozenkruisers al sinds hun introductie in
het land tijdens de koloniale periode algemeen
met homoseksualiteit
worden geassocieerd.
Met zijn kerstpreek en zijn aanval op homoseksuele praktijken was de aartsbisschop kennelijk van plan die louche achtergronden eens
goed aan de kaak te stellen.
Dit verband kan waarschijnlijk ook verklaren,
waarom enerzijds de lijst van vooraanstaande
homoseksuelen in l'Anecdote zo'n gretige verontwaardiging
opwekte onder brede lagen
van de bevolking, terwijl anderzijds de elite
niet goed leek te weten hoe zich te verdedigen. Binnen het land groeit de woede over het
Biya-regime dat vóór 1990 gestoeld was op een
één-partijdictatuur
en ondanks de golf van
democratisering in de negentiger jaren aan de
macht wist te blijven dankzij omvangrijke verkiezingsfraude. De voortdurende economische
crisis mergelt de bevolking steeds verder uit. De
laatste jaren mag het regime dan zeer optimistische groeicijfers publiceren - met instemming
van de Wereldbank - maar de praktijk is dat de
verrijking van een kleine elite rond de president, pijnlijk duidelijk door een voortgaande
bouwwoede in de elitewijken van de grote steden, in steeds schrijnender contrast staat met
de verpaupering van het meerendeel van de
bevolking. Kameroen heeft niet voor niets al jaren een positie aan de top van de lijst van meest
corrupte landen in de wereld. Het wordt ook
steeds genoemd als één van de meest plastische
voorbeelden van de 'criminalisering' van de
post-koloniale staat. (2)
Het regime is dan ook al jaren onderwerp van
steeds bitterder spot van de bevolking. Maar tot
nog toe is het er steeds in geslaagd de oppositie
dusdanig te verdelen, door handig in te spelen
op etnische tegenstellingen, dat een duidelijk
alternatief geen kans kreeg. Daar komt natuurlijk de nodige politionele dwang bij. De plotseling gelanceerde beschuldiging van immorele
homoseksuele praktijken bood kennelijk een
ideale opening om alle opgekropte volkswoede
te uiten. Des te meer omdat de elite niet goed
bleek te weten, hoe zich te verdedigen tegen deze
onverwachte golf van morele verontwaardiging.
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Opmerkelijk was bijvoorbeeld dat L'Anecdote
niet gelijk verboden werd. De hoofdredacteur
kreeg zelfs de kans zijn beschuldigingen te staven op een persconferentie (ook al bleef zijn
verwijzing naar concreet bewijsmateriaal ook
bij die gelegenheid uiterst vaag), en op 31 januari 2006 publiceerde het blad bovendien nog
een tweede lijst van weer vijftig vooraanstaande
'homoseksuelen.' Sommige personen op de lijsten zochten de publiciteit en ontkenden deze
'vreselijke' beschuldiging in alle toonaarden,
maar de meesten hielden zich gedeisd. Slechts
enkelen dienden een klacht in bij de justitie
wegens smaad. Maar zoals gebruikelijk bij de
Kameroenese justitie zijn die zaken nog steeds
hangende. Kennelijk had L'Anecdote een gevoelige plek gevonden om het regime te raken.
In het dagelijkse leven had de hele affaire wel
degelijk concrete gevolgen. Op verschillende
plaatsen in het land volgde een ware heksenjacht. In Yaoundé zelf werd een jongen gelyncht
door zijn schoolgenoten, omdat hij een vriend
oneerbare voorstellen gedaan zou hebben.
Elders werden jongens van school verwijderd,
omdat zij verdacht werden van 'tegennatuurlijke' praktijken. Het is opmerkelijk dat in de levendige debatten die volgden op deze zaak, via
ingezonden brieven in verschillende kranten,
maar ook op chatboxen op het internet, nauwelijks ruimte was voor een relativering van de
beschuldigingen. Slechts enkele bijdragen van
scribenten die nadrukkelijk een 'modernere'
houding willen aannemen, betogen dat seksualiteit een privé-zaak is en dat er geen reden is
om homoseksualiteit als immoreel af te schilderen. Bij bijna alle respondenten overheerst
echter een diepe morele verontwaardiging.
Eén van de beschuldigden van de lijst van
L'Anecdote, mevr. Rosine Nang, een bekend
TV- journaliste, meende haar ontzetting over
zulke afschuwelijke beschuldigingen te moeten
onderstrepen door te verklaren dat mochten
die beschuldigingen waar zijn (wat natuurlijk
niet zo was) god haar nakomelingen tot in het
derde geslacht moest straffen. Bijna alle commentatoren blijken homoseksualiteit als tegennatuurlijk te zien en als een schandvlek die de
Kameroenese samenleving bespaard moet blijven.
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Homoseksualiteit:
meen?

een onbekend feno-

De opvlammende hetze was inderdaad opmerkelijk, omdat tot dan toe homoseksualiteit nauwelijks een belangrijke kwestie was geweest in
Kameroen. In de meeste lokale culturen krijgt
het verschijnsel weinig aandacht. Maar op dit
punt is het moeilijk te generaliseren, omdat de
culturele variatie binnen dit land, zelfs voor
Afrika, opmerkelijk groot is. Er zijn ook in de
houding tegenover homoseksuele patronen
zeker regionale verschillen. In grote delen van
het zuiden van het land, waar de meeste elitefiguren vandaan komen, was homoseksualiteit
vrijwel onbespreekbaar. Typerend is bijvoorbeeld dat het met name in de bosgebieden van
Zuid-Kameroen
onveranderlijk
gelijkgesteld
wordt met hekserij, een zeer effectieve manier
om gelijk-geslachtelijke seksualiteit buiten de
orde te plaatsen.
In dit deel van Kameroen - bijvoorbeeld onder
de Beti, het etnisch blok waarop president Biya
met name steunt - gaan de opgewonden verhalen die de mensen elkaar vertellen over de
nachtelijke ontmoetingen van de heksen vaak
gepaard met verwijzingen naar seksuele uitspattingen. Het centrale motief van heksen is
kannibalisme: bij deze ontmoetingen leveren
heksen hun verwanten uit aan hun trawanten
om ze te 'eten'; in de dagelijkse wereld zal het
slachtoffer dan ziek worden en zeker sterven,
tenzij tijdig de nganga (genezer) te hulp wordt
geroepen die de heksen kan 'zien', hen 'op het
lijf kan vallen' en hen kan dwingen hun betovering op te heffen. Maar dat centrale motief van
eten en kannibalisme wordt vaak gekoppeld aan
details over de tegennatuurlijke vormen van
seksualiteit die daarmee gepaard gaan: op de
heksensabbat doen mannen 'het' met mannen,
en 'zelfs' vrouwen met vrouwen. Omgekeerd
worden toespelingen op iemands homoseksuele
neigingen direct in verband gebracht met zulke
occulte praktijken - hetgeen in de koloniale tijd
ongetwijfeld de gelijkstelling met een occult
genootschap als de Vrijmetselaars vergemakkelijkt heeft. Nog steeds zullen de uitdagende filles
libres in Yaoundé een potentiële klant die weigert op hun avances in te gaan, honend vragen
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'Tu es donc un franc-maçon?'
"vrijmetselaar"?').

('ben je soms

Travestie wordt binnen deze samenlevingen
eveneens geassocieerd met de wereld van
het occulte. In de praktijk doen veel nganga
(genezers) aan cross-dressing. Zeker de genezers
die hun rituele genezingssessies onderstrepen
met extatische dansen, combineren nadrukkeI ijk
vrouwelijke en mannelijke attributen. Maar
dat wil zeker niet altijd zeggen dat ze zich dan
ook aan homoseksuele praktijken overgeven.
Homoseksualiteit
is in deze samenlevingen
slechts uiterst
verstopt
aanwezig. Maar,
zoals gezegd, er zijn regionale verschillen.
Bijvoorbeeld in althans sommige delen van
het noorden, waar vooral sinds de achttiende
eeuw de islam een belangrijke rol is gaan
spelen, is er in de praktijk van het dagelijkse
leven meer ruimte voor allerlei homoseksuele
gedragspatronen - zoals zo vaak in islamitische
gebieden (denk bijvoorbeeld aan Noord-Afrika
en Turkije). Maar vanzelfsprekend betekent dit
zeker niet dat er ook ruimte is voor het openlijk
beleven van een homoseksuele
identiteit.
Integendeel, ook in Noord-Kameroen brengt
de
versterking
van
fundamentalistische
stromingen een scherpe, formele afkeuring van
homoseksualiteit, als strijdig met de koran.

Toenem.ende profilering?
Maar ondanks deze algemene afkeuring manifesteren zekere uitingen van homoseksualiteit zich de laatste tijd met meer nadruk in
Kameroen. Er wordt al langer gepraat over homoseksuele handelingen in gevangenissen en
het leger. Maar dan gaat het vaak om vormen
van verkrachting. Niettemin, ook dat maakt
homoseksualiteit een zaak waarover gesproken wordt, meer dan vroeger. Opmerkelijker is
dat - zeker in de meer moderne milieu's, onder studenten en in de grote steden - sommige
jongeren gedrag vertonen dat duidelijk afwijkt
van de traditionele, scherp gemarkeerde ideeen over mannelijkheid: haardracht die veel op
vrouwelijke kapsels lijkt, elegante vormen van
bewegen. Er gaan ook steeds meer geruchten
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over bepaalde ontmoetingsplaatsen van homoseksuelen: bars en andere trefpunten. De politie
neemt zulke geruchten in ieder geval serieus. In
juni 2005 werden in Yaoundé, bij een inval in
wat de politie een 'homobar' noemde, elf mannen gearresteerd. Het is overigens de vraag, of
er bars bestaan in die stad die inderdaad als 'homobar' aangeduid kunnen worden. Maar voor
zover nagegaan kan worden, zitten de arrestanten nog steeds vast.
Zoals gezegd, maakt de druk van internationale
mensenrechtenorganisaties
de Kameroenese
autoriteiten kennelijk steeds ongeruster over
homoseksualiteit. Justitiële autoriteiten, maar
ook religieuze leiders betogen dat dit een westerse ondeugd is en dat westerlingen nu proberen die te exporteren naar andere landen. Het
effect van zulke buitenlandse bemoeiingen is
daardoor maar al te vaak helaas omgekeerd:
verscherpt politietoezicht, invallen als bovenstaande en een algemene ongerustheid over
homoseksualiteit als een soort sluipend gevaar.
Voor Nederland stelt het officiële ambtsbericht
van het ministerie van buitenlandse zaken (mei
2004), waarop onze immigratiedienst (de IND)
zich baseert bij de beoordeling van asielaanvragen, dat in Kameroen homoseksualiteit niet
actief vervolgd wordt. (3) Dat was altijd al een
tamelijk precaire weergave van de situatie. De
terecht gevreesde gendarmes zagen al veel langer beschuldigingen van homoseksuele avances
als een welkome aanleiding om iemand af te
persen. Maar met de toenemende onrust in de
samenleving en kennelijk ook onder de autoriteiten over een binnensluipende homoseksualiteit komen er steeds meer voorbeelden van
actief politieoptreden als in bovenstaand geval.
Meerdere Kameroenese asielzoekers vertellen
ook heel andere verhalen. Wat bijvoorbeeld te
denken van het verhaal van Foeda?

Een vereniging van hom.oseksuelen
Foeda (pseudoniem) is een jonge Kameroenese
man van tegen de dertig die sinds 2003 in
Nederland asiel probeertte krijgen. Opmerkelijk
in zijn verhaal is dat hij zelfs geprobeerd heeft
een vereniging van homoseksuelen op te rich-
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ten. Dat heeft hij duur moeten bekopen. Hij en
zijn vrienden werden onverwachts opgepakt.
Hij belandde in de gevreesde Nkondengui-gevangenis in Yaoundé, waar hij een aantal malen
verkracht en mishandeld werd door gendarmes.
Via contacten slaagde hij erin vrij te komen.
Maar korte tijd later dreigde hij weer opgepakt
te worden, omdat een jongen uit de wijk waar
hij woonde, hem bij de gendarmes had aangegeven vanwege 'oneerbare voorstellen'. Toen hij
even weg was, werd zijn huis door de politie
ondersteboven gekeerd. Hij heeft een nieuwe
arrestatie niet afgewacht, maar is de volgende
dag gevlucht via het noorden waar hij veel contacten heeft; zo is hij het land uitgekomen. Van
zijn vrienden ontbreekt ieder spoor. Die houden zich schuil of ze zitten nog in de gevangenis. Maar voor Foeda circuleert nog steeds een
arrestatiebevel op zijn naam waarin uitdrukkelijk, als grond voor de vervolging, de oprichting van een organisatie van homoseksuelen
genoemd wordt.
Hoe komt iemand tot zo'n initiatief? Zeker gezien de toenemende morele verontwaardiging
in Kameroen over homoseksualiteit als een
sluipend gevaar, moet de oprichting van een
vereniging van homo's toch wel erg gevaarlijk zijn? In een gesprek met Foeda geeft hij
aan dat hij zich terdege van de risico's bewust
was. Maar samen met zijn vriend had hij via
internet gehoord dat her en der in de westerse
wereld zulke verenigingen en gespreksgroepen
bestonden. Dat werd hun ideaal: 'Het moest
fantastisch zijn om eindelijk met gelijkgezinden in Kameroen er over te kunnen praten wat
het betekent om verliefd te worden op iemand
van je eigen sekse.'
Foeda, iemand met een universitaire opleiding,
die beeldend Frans spreekt - hij schrijft zelfs
gedichten in die taal - benadrukt vooral, hoe
verwarrend het voor hem geweest is om zich
'anders' te voelen. Pas toen hij al in de twintig
was, vond hij een gelijkgezinde vriend met wie
hij een korte romance had. En met die vriend
had hij het idee opgevat om een gespreksgroep
op te richten. 'Het moest toch prachtig zijn om
ervaringen uit te wisselen, zodat je eindelijk
ging beseffen dat je niet de enige was die met
zulke problemen worstelde?'

De gespreksgroep telde algauw een man of tien
en kwam geregeld bijeen, soms wel ééns in de
week, ook wel ééns in de maand.
Hoe had hij die vrienden ontmoet?
Foeda: 'Zeker in die tijd waren er geen gay bars
in Yaoundé - en volgens mij nog steeds niet, wat
de politie ook zegt. Maar je herkende elkaar bij
allerlei gelegenheden, je gaf elkaar seintjes van
herkenning. Zo raakten er steeds meer mensen
bij betrokken.'
Moest je elkaar in het verborgene ontmoeten?
Foeda: 'Nee, we ontmoetten elkaar in het huis
van mijn ouders. Die hebben een groot huis.
Ze hadden natuurlijk geen idee waarover we
het hadden. Maar ze vonden het prachtig dat ik
mijn vrienden bij hen ontving; ik woonde toen
al apart, maar in een klein appartement.'
Foeda wordt helemaal enthousiast, als hij er
aan terugdenkt. 'Die bijeenkomsten waren zo
inspirerend! We praatten over problemen van
acceptatie, wat wel en niet kon in ons land,
en waarom dat elders zo anders was. Maar we
hadden het ook over de mogelijkheden van een
werkelijke sociale vernieuwing, een nieuwe politiek voor ons land.'
De leden vonden de bijeenkomsten zo belangrijk dat ze regelmatig video-opnames van de
debatten maakten en die soms later weer bekeken. 'Ik had al die banden bij mij thuis, maar
jammer genoeg zijn ze nu onvindbaar. De gendarmes hebben ze vast meegenomen bij de laatste huiszoeking. En als die één keer iets te pakken hebben, zie je het nooit meer terug.'
De ontmoetingen duurden bijna een jaar. En
toen bleek ineens dat de politie er achter gekomen was. Hoe?
Foeda: 'Waarschijnlijk had iemand er met anderen over gepraat, die het weer verder verteld
hebben.'
Wat er met zijn vrienden gebeurd is, weet hij
nog steeds niet. Eén van hen moet een tijdje
in dezelfde gevangenis gezeten hebben als hij,
want hij had de zuster van die jongen gezien
toen ze op bezoek was. Een ander zou in Douala
gevangen gezet zijn. Toen hij zelf weg had kunnen komen - iemand heeft op de juiste plaats
een fors bedrag betaald daarvoor - is hij gelijk
naar het ziekenhuis gegaan.
Over de verkrachtingen door de gendannes wil
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Foeda niet praten. Maar hij was zo mishandeld
dat hij maar bleef bloeden uit zijn anus. De
dokter heeft hem ervoor behandeld, maar hij
heeft nog steeds last van bloedingen en is daar
erg ongerust over.
Heeft hij nog contact gehad met zijn vader en
zijn moeder?
Foeda: 'Natuurlijk niet. Die willen niets meer
met me te maken hebben. Dat ik seks heb met
andere mannen is voor hen al erg genoeg. Maar
dat ik ook nog een vereniging van homoseksuelen heb opgericht - en wel in hun huis - betekent dat ik mijn perversie wil verdedigen. Dat
betekent dat ik hun zoon niet meer ben.'
Foeda's asielverzoek in Nederland werd in het
voorjaar van 2007 voor de tweede keer geweigerd, onder meer omdat het arrestatiebevel
- waarin expliciet staat dat hij opgepakt moet
worden wegens de stichting van die homoseksuele associatie - een kopie is. Maar hoe kun
je ooit het origineel van een arrestatiebevel te
pakken krijgen? Na de vreselijke ervaringen in
de Nkondengui-gevangenis
in Yaoundé (4) wil
hij onder geen beding naar Kameroen terug.
Hij heeft nu al zijn hoop gevestigd op nieuwe
pogingen het arrestatiebevel op één of andere
manier te laten autoriseren.
Zo betaalt hij een hoge prijs voor zijn optimistische poging een gespreksgroep van de grond
te krijgen waar homoseksuelen met elkaar kunnen praten over hun problemen en ervaringen.
Zijn verhaal laat ook zien, hoe zeer mensen dat
nodig kunnen hebben. Homoseksualiteit wordt
duidelijk genoemd als grond voor asiel in het
Nederlandse beleid. Als iemand als Foeda die
zo zwaar gestraft is voor een poging een vereniging van homoseksuelen in zijn land op te
richten daar niet onder valt, wie dan wel?

Communal Identities: In 2002 ontving hij de
onderscheiding 'distinguished Africanist of the
year: Deze werd hem toegekend door de African
Studies Association, de grootste vereniging van
Afrikanisten ter wereld.

Noten
(l)

Prof dr. Peter Geschiere is emeritus-hoogleraar Afrikaanse antropologie aan de Faculteit
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam. Hij was
voorzitter van het NWO-onderzoeksprogramma 'Globalization and the Construction of

De tekst van de wet, sectie 347a van het
Wetboek van Strafrecht van Kameroen,
betreft niet homoseksualiteit
als zodanig, maar 'sodomie' waaronder alle homoseksuele handelingen geacht worden
te vallen. Maar noch de politie, noch de
autoriteiten maken in de praktijk dat onderscheid. In de praktijk wordt gesteld dat
'homoseksualiteit'
bij wet verboden is.
Zie ook: mr. Sabine Jansen, 'Op de vlucht
voor homohaat - over discriminatie en
discretie', in: NAV (Nieuwsbrief Asiel- en
Vluchtelingenrecht), jrg. 3, juni 2006, p.
124-146.
(2) Kameroen speelt bij voorbeeld een grote
rol in het boek door Jan-François Bayart,
Stephen Ellis en Béatrice Hibou, The
Criminalization of the State in Africa, James
Currey & 1ndiana University Press, Oxford,
Bloomington & Indianapolis, 1999.
(3) Zie ook het artikel van Sabine Jansen,
aangehaald in noot I. Zij schrijft over
de ambtsberichten van het Nederlandse
Ministerie van Buitenlandse Zaken: 'Veel
ambtsberichten
hanteren
met betrekking tot de strafbaarheid een merkwaardig onderscheid tussen homoseksualiteit en homoseksuele handelingen. Zo
zegt het ambtsbericht over Kameroen:
"Homoseksualiteit
is in Kameroen niet
strafbaar. Homoseksuele handelingen vallen in Kameroen onder sodomie en zijn op
die basis wel strafbaar.'''
(4) Amnesty International wijst al meer dan
tien jaar op de gruwelijke omstandigheden in deze gevangenis. Zie: http://web.
amnesty.orgll ibrary /eng -cmr / index.
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Urgente doelen voor
LGBTI-ell1.ancipatie
David Kuria

Ik ben 35 jaar en leef in Kenia.

(1)

AI op jonge

leeftijd, lang voordat ik seksueel volwassen
was, wist ik dat ik niet zou trouwen en dit
heb ik mijn familie verteld. Niemand nam
me toen serieus, maar nu wel, omdat zij zich
realiseren dat het iets is waarover ik, lang
voordat ik wist wat een huwelijk betekende, had gepraat. Toen ik dertien was, ging
ik naar het kleinseminarie en later naar het
grootseminarie
en verliet dat vlak voordat
ik priester werd. Ik heb toen vier jaar bij een
in een kerk gevestigde NGO gewerkt en begon later met mijn huidige eigen bedrijf. Nu
ik mijn profiel heb geschetst, zal ik ingaan
op de urgente doelen voor de homo-emancipatie, waarbij ik persoonlijke ervaringen
uitsluitend als illustraties naar voren haal.
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Discriminatie
Om te kunnen schrijven over discriminatie
moet je eerst een geschikte context creëren,
waardoor de diverse vormen van ongelijkheid
en marginalisering op waarde te schatten zijn.
Seksuele oriëntatie moet je je voorstellen als niet
meer dan een nieuwkomer in een eeuwenoude
sociale structurering die bepaalde mensen op
grond van een bepaald sociaal oordeel van de
maatschappij neerzet als inferieur. Voordat we
dieper ingaan op de LGBTl- marginalisering en
de noodzaak tot emancipatie, zou het helpen
als we kort naar andere schaamteloze vormen
van discriminatie kijken en zo een bredere achtergrond kunnen zien.
De discriminatie van vrouwen is wellicht het
grofst en opvallendst. Desalniettemin zijn mensen zich in toenemende mate, en vooral onder
de stedelijke bevolking, bewust geworden van
de evidente vormen van gender-discriminatie,
zoals meisjes die niet naar school mogen gaan,
het onthouden van bepaald voedsel, bijvoorbeeld vlees, aan zwangere vrouwen, en huiselijk
geweld. Andere vormen van vrouwendiscriminatie, zoals het ontkennen van erfrecht, toegang tot land en kapitaal, blijven echter helaas
voortbestaan.
Stammen- en etnische discriminatie is al even
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endemisch. De eigen etnische gemeenschap
wordt als superieur beschouwd en antropologen hebben dit fenomeen in talloze boeken
beschreven. In toenemende mate, vooral onder
jongeren, wordt het echter als steeds minder
betamelijk beschouwd om te discrimineren
op grond van etnische afkomst. Jonge mensen
die zijn opgegroeid in stedelijke gebieden of op
multi-etnische scholen hebben gezeten, vinden
het minder bedreigend om zich te mengen onder mensen met een andere etnische achtergrond, en accepteren die.
Seksuele oriëntatie wordt door sommigen beschouwd als het laatste onontgonnen gebied
voor de toepassing van de mensenrechten. In
grote delen van Afrika - Kenia is een goed voorbeeld - horen mensen nu pas over openlijke
verklaringen inzake seksuele oriëntatie. Daarbij
blijkt dat de beeldvorming van homo's nauwelijks veranderd is ten opzichte van de eeuwenoude perceptie dat homoseksualiteit koloniale
import is. Zo was het World Social Forum in
2007 in Nairobi, een wereldwijde bijeenkomst
van maatschappelijke organisaties van diverse
pluimage, de eerste publieke gelegenheid waar
LGBTI-mensen in Kenia tegenover de gehele
maatschappij uit de kast kwamen. De reactie
was, dat men de homo's hekelde, omdat ze zich
lieten verlokken tot vreemd, buitenlands gedrag.
Wanneer de reguliere media berichten over homovraagstukken, is dat altijd op een negatieve
en beschadigende manier. De meerderheid in
de samenleving beschouwt het zelfs als een
vloek om homo-onderwerpen
in een neutraal
daglicht te plaatsen. Spreekt iemand zonder
insinuaties en morele veroordeling over homoseksualiteit, dan wordt diegene gestigmatiseerd
als neo-koloniale activist. Dat neemt echter niet
weg, dat als je leest, hoe mensen vandaag de dag
over homo's praten en schrijven, je een exacte
parallel waarneemt met wat men in de jaren
tachtig zei en schreef over vrouwenemancipatie.
Toen, net als nu de homo's, vond men de strijdsters die opkwamen voor vrouwenemancipatie,
mensen die zich inzetten voor een buitenlandse
agenda en tegen de diepgewortelde waarden in
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de Afrikaanse cultuur, waardoor ze de superieure culturele en sociale orde ondermijnden.
Hoewel ik me persoonlijk nog nooit in een levensbedreigende situatie heb bevonden, ken ik
mensen die dat wel overkwam, net als veel vrouwen in de tachtiger jaren. Toen wisten vrouwen
dat zij zonder economische bevrijding geen
betekenisvolle emancipatie konden bereiken.
Zij vormden daarom gezamenlijke spaar- en
krediet groepen en leenden elkaar over en weer
kleine bedragen uit om een bedrijf op te starten. Ik herinner mij vrouwen die hun geld voor
veilige bewaring naar mijn moeder brachten,
omdat ze anders onder dwang en dreiging met
geweld aan hun echtgenoten zouden moeten
uitleggen, waar het geld vandaan kwam. Helaas
vond men toen, vooral op het platteland, huiselijk geweld nog steeds acceptabel binnen het
huwelijk.
Wat op het individuele vlak misschien het opmerkelijkst is, is het proces van het ondergaan
van traditionele rituelen die - zo mag je aannemen, want daarvoor zijn ze bedoeld - je toegang geven tot je acceptatie in je eigen gemeenschap. Wordt later je homoseksuele oriëntatie
ontdekt en bekend, dan wordt die toegang je
weer ontzegd, vanwege die seksuele oriëntatie.
Bij de Kikuyu worden alle jongens in de puberteit besneden, als een overgangsrite waarmee zij
een identiteit krijgen en worden opgenomen in
de Kikuyu-maatschappij. Maar als zij de leeftijd
van 25,30 jaar bereiken, wordt er ook verwacht
dat ze dit sociale contract vernieuwen door te
huwen. Aangezien dat bij mij niet het geval was,
net als bij zo veel andere homo's van mijn leeftijd en ouder, ben ik die sociale acceptatie kwijt
geraakt.
Op het persoonlijke niveau is er een gevoel van
teleurstelling en boosheid op de maatschappij,
omdat alle pijn die we in onze puberteit hebben doorstaan, kennelijk volkomen nutteloos
is geweest. Besnijdenis wordt hier gezien in de
culturele context. De waarde ervan - zo is ons
dat uitgelegd - is niet beperkt tot heteroconformiteit. Hoe kon je als klein jongetje, ondanks
dat het misschien wel werd aangenomen, op
die leeftijd perspectief hebben op een huwelijk,
daarop anticiperen?
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Religie
De Afrikaanse auteur Philip Mbithi verwees
naar de Afrikaanse mens als 'notoir religieus'.
Religieuze riten zijn traditioneel in alle activiteiten ingeworteld, persoonlijk of gemeenschappelijk, privé of openbaar, zelfs in die mate
dat het altijd moeilijk was om onderscheid te
maken tussen puur religieus en seculier. Met
zo'n ondergrond voelen homo's zich helemaal
buitengesloten, wanneer religieuze leiders hun
allerpersoonlijkste identiteit veroordelen.
De voortdurende crisis in de Anglicaanse kerk
verergert dit isolement, omdat de Afrikanen, en
vooral de Kenianen, zichzelf in moreel opzicht
zo geweldig vinden dat ze bijna niets anders
kunnen dan zich ontfermen over degenen 'die
van het geloof zijn afgedwaald'. Als je zegt dat
je Afrikaan en homo bent, lijkt het er niet alleen op dat je volledig op een dwaalspoor zit,
maar het lijkt ook op verraad ten opzichte van
de Afrikaanse kans op moreel leiderschap - de
enige kans die Afrika heeft op een soort van leiderschap in de wereld.

Relaties
Een Afrikaan bestaat alleen met het besef dat
hij / zij bij zijn / haar maatschappij hoort.
Vanwege de traditionele sociale context van armoede wordt het leven gedeeld en nooit individueel geleefd, en op die manier wordt alles in
de maatschappij gesocialiseerd. Homo's hebben
ook de behoefte om hun leven te delen, maar zij
hebben geen sociale structuur om uitdrukking
te geven aan die behoefte.
Als ik geen homo zou zijn, zou het helemaal
niet moeilijk zijn om die diepe gemeenschapsbehoefte in te vullen. Als homo wordt mij echter de toegang tot die sociale structuren waarbinnen die behoefte wordt geuit, ontzegd. Het
gaat dan primair om het huwelijk, maar zelfs
veel basaler dan dat: de ruimte om mezelf te
zijn, te bevestigen en te accepteren wie ik ben.
Er zijn tegenwoordig in de grote steden van
Kenia, zoals Nairobi en Mombassa, jonge homostellen te vinden. Toch is het een ongeschreven
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regel elkaar te introduceren als goede vrienden
die bij elkaar wonen. Als je begin twintig bent,
ligt er op hen nog niet die enorme druk om te
trouwen. Ben je begin dertig en woon je samen met een andere man, dan ligt alles anders.
Misschien moeten mensen van mijn leeftijd,
en ouderen, maar gewend raken aan onze eenzaamheid en er mee leren leven, een oefening
die ik nu pas onder de knie begin te krijgen.

Participatie in het economische leven
Gezien de wijdverspreide ontkenning
van
homoseksualiteit in Afrika zijn er geen specifieke, aanwijsbare regels of maatregelen die
homo's met een baan of een bedrijf discrimineren. Maar zodra een individu iets zou zeggen
over zijn / haar afwijkende seksualiteit, is een
werkverband direct uitgesloten, en juridische
toetsing (van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst) en compensatie is onmogelijk.
Fundamenteler is natuurlijk nog de gemoedstoestand van de homo of lesbo, aan wie een
leven in vervulling van zijn / haar volledige potentie ontzegd wordt.
De opgedrongen afgezonderde leefwijze houdt
in dat een persoon zich er altijd zorgen over
maakt dat haar / zijn seksualiteit geheim blijft
en op den duur vereist deze noodzaak van geheim en stiekem leven dat die persoon er al zijn
/ haar tijd en aandacht aan besteedt. Daarom
presteren homo's economisch en sociaal vreselijk slecht, als individu en als gemeenschap.
Voor velen die het moeilijk vinden om de dagelijkse strijd van het leven het hoofd te bieden
- dit, bovenop de onvermijdelijke druk die een
geïsoleerd leven met zich meebrengt - is opgeven heel gemakkelijk; dat verklaart de hoge
verslavingscijfers en andere vormen van zelfverwaarlozing onder hen.

De weg vooruit
Het leidt geen twijfel dat de huidige situatie niet
kan en niet mag blijven voortduren. Maar homo's moeten in deze strijd voor zelf-emancipatie zelf de leidende rol op zich nemen. Gelukkig
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heeft de strijd voor vrouwenemancipatie laten
zien dat met standvastige toewijding voor de
zaak zowel de traditionalisten als de religieuze
dwarsliggers opzij gezet kunnen worden.
Met de oprichting van de 'Gay and Lesbian
Coalition of Kenya' (GALCK) is een eerste
belangrijke stap op weg naar deze emancipatie genomen. De moed om op te staan en de
maatschappij onze aanwezigheid te tonen is
een noodzakelijke voorwaarde om de rechten
voor LGBTI-mensen op te eisen. Gelukkig zijn
er in Kenia veel mensen in de mensenrechtenbeweging in het algemeen bereid om met
GALCK samen te werken om dit doel te bereiken. Partnerschap tussen de LGBTI-mensen in
de steden en op het platteland is ook belangrijk.
Zelfs de mensen die in de stad een 'open en trots'
leven leiden, voelen namelijk de noodzaak om
zich weer een masker aan te meten, als zij hun
thuis op het platteland bezoeken. Dat duidt
erop dat er geen vrijheid en acceptatie kan zijn,
als niet iedereen vrij is en geaccepteerd is.

David Kuria heeft een MBA (Master of Business
Administration) van de Universiteit van Nairobi.
Hij leidt een online applicatie- en software-ont-

wikkelingbedrijf in Nairobi. Hij publiceerde in
2005 bij Gay Kenya het boek Understanding
Homosexual People in Kenya: The Cultural,
Health, Religious and Legal Issues. Nadere informatie is onder andere te vinden op de website:
http://www.gaykenya.com/

Noten
(1) Volgens het Keniaanse Wetboek van
Strafrecht is vrijwillige seks tussen mannen die 'tegen de natuurlijke orde' ('against
the order of nature') ingaat, verboden. De
straf ervoor kan oplopen tot veertien jaar
gevangenisstraf. (In het zelfde wetsartikel
wordt seks met dieren genoemd, waarop
dezelfde straf staat!) Ook pogingen van
mannen om andere mannen te verleiden
tot seks die 'tegen de natuurlijke orde'
ingaat, zijn strafbaar en kunnen zeven
jaar gevangenisstraf tot gevolg hebben.
Mannen die met mannen 'onbetamelijke'
('gross indecency') seks hebben, zowel in
de privé-sfeer als in de openbare ruimte,
of hen daartoe trachten te verleiden, kunnen vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

Nelson Mandela met LGBT-activisten Jan McKellen, Phumi Mtetwa en Simon Nkoli, namens de niet meer
bestaande National Coalition for Gay and Lesbian Equality - @ Gala (Gay and Lesbian Memory in Action).
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Bivos en hOIno-eInancipatie - hoe werkt het?
Monique Doppert

My dearest Roy,
Als ik uit de gevangenis kom, blijf ik lid
van Gay Association of South Africa,
en zal ik al het mogelijke doen om de
communicatie
te verbeteren
tussen
gays van alle rassen (...). Ik probeer je
snel weer te schrijven.
Simon (7 april 1986)

De Zuidafrikaanse anti-apartheidsen gayactivist Simon Nkoli schreef vanuit de gevangenis vele brieven aan zijn geliefde Roy.
Hij bleef lid, ondanks het feit dat de homoorganisatie
GASA zich distantiëerde
van
zijn (anti-apartheids-)
zaak, omdat deze niet
gerelateerd
zou zijn aan homoseksualiteit.
Uiteraard zat hem dat niet lekker en na zijn
vrijlating in 1988 richtte Nkoli de Gay and
Lesbian Organisation of the Witwatersrand
op. GLOW verbond zich openlijk met de
anti-apartheidsbeweging
en werd het publieke gezicht bij de onderhandelingen
over
homorechten
bij het inrichten - van onder
andere de grondwet - van het nieuwe Zuid
Afrika. Zo behoorde
Nkoli tot de eerste
homo-activisten
die Nelson Mandela in
1994 ontmoette.
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Niet lang na de vrijlating van Simon Nkoli werd
aan de andere kant van de wereld, op het Hivoskantoor in Den Haag, ook het thema homo-activisme aangekaart, maar vanuit een heel andere,
urgente invalshoek, namelijk de gruwelijk om
zich heen grijpende ziekte AIDS. Hivos raakte
er, als een op humanistische leest geschoeide
ontwikkelingsorganisatie, in een relatief vroeg
stadium van overtuigd dat de AIDS-epidemie
gevolgen zou hebben voor de brede doelstellingen armoedebestrijding en het versterken van
het maatschappelijk middenveld. Nog voordat
er sprake was van geformaliseerd beleid, werd
in 1990 het eerste verzoek om ondersteuning
gehonoreerd. En snel volgden er meer. De tijd
was duidelijk rijp voor actie. Vanaf 1990 heeft
Hivos - met geld of faciliteiten - organisaties
gesteund die mensen in ontwikkelingslanden
in staat stelden verdere verspreiding van HIV /
AIDS een halt toe te roepen. Het eerste AIDSproject betrof de steun aan 'Mexicanos contra
el SIDN, een project dat zich volledig richtte
op homo's en andere mannen die seks hebben
met mannen. Omdat homo's in ontwikkelingslanden vaak niet voor hun identiteit uitkomen,
blijft voor hen preventie, met voorlichting en
training, belangrijk. Hiermee krijgen zij de kans
om zichzelf te organiseren, vaak in een vijandige omgeving. Omdat andere organisaties zich
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hierop niet richten, was er voor Hivos een extra
reden om dat juist wel te doen.

mensenrechten. Zodoende groeide, binnen het
bestaande mensenrechtenbeleid
van Hivos,
de doelstelling om het emancipatieproces van
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
te bevorderen. En dit betekende dus het direct steunen van organisaties van homo's, lesbo's, bi's en trans-mensen voor hun rechten en
emancipatie, zonder of met specifieke activiteiten met betrekking tot de AIDS-problematiek.
Dit werd als zodanig in 1999 formeel vastgelegd
als beleid. 'Daarbij is het recht op zelfbeschikking, het kunnen maken van eigen keuzes, zelf
bepalen hoe met je eigen seksualiteit om te gaan
en er vorm aan te geven, van groot belang. Dit
past bij het humanistische gedachtegoed. Die
koppeling lag voor Hivos dus voor de hand,'
vertelt lreen Dubel.

Op een druilerige namiddag, aan het begin van
de herfst van 2007, zitten Hivos- medewerkers Ireen Dubel, Frans Mom en Teyo van der
Schoot rond de tafel voor een terugblik op het
vanuit Nederland wereldwijd werken aan de
lesbische en homo-emancipatie.
Frans Mom: 'Het klinkt wellicht morbide, maar
de opkomst van AIDS heeft voor de aandacht
van het onderwerp LGBT-rechten en -emancipatie als katalysator gewerkt in veel landen in
het Zuiden, maar ook voor Hivos zelf. Dit had
te maken met het feit dat veelal homomannen
en lesbische vrouwen het pionierswerk in de
strijd tegen HIV/AIDS hebben verricht. Niet
alleen in de westerse wereld, maar evenzeer in
het Zuiden werden vroegtijdig krachten vanuit de LGBT-beweging gemobiliseerd. Van het
begin af aan (1989) hebben we AIDS niet uitsluitend als medisch of gezondheidsprobleem
benaderd; de ziekte heeft veel raakvlakken met
andere ontwikkelingsproblemen,
zoals het niet
respecteren van de mensenrechten, discriminatie, stigmatisering, gen der-ongelijkheid en
achterstelling op vele gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs en economie. Als humanistische organisatie voelde Hivos zich extra
aangesproken, gegeven de taboes rond seksualiteit en stigmatisering van de vermeende 'risicogroepen', waaronder homo's en biseksuelen,
in ontwikkelingslanden. De noodzaak om seksualiteit in al z'n vormen bespreekbaar te maken werd door Hivos gezien als een voorwaarde
om de AIDS-problematiek daadwerkelijk aan
te pakken en vormde een meerwaarde voor het
reguliere werk van Hivos als organisatie die wil
bijdragen aan een vrije, eerlijke en duurzame
wereld. Hivos erkende de potentie van LGBTactivisten voor het doorbreken van deze taboes
en hun aandeel in de versterking van emancipatoire processen op het raakvlak van AIDS en
seksualiteit.'
In veel ontwikkelingslanden
worden homomannen en lesbische vrouwen gestigmatiseerd,
gediscrimineerd en veelal gedwongen om een
dubbelleven te leiden. Deze rechteloosheid
vormt een schending van de fundamentele

Dit alles vormde een uitdaging voor Hivos om
juist hiermee aan de slag te gaan, mede omdat tot op de dag van vandaag er bar weinig
donororganisaties zijn die zich specifiek richten op ondersteuning van LGBT-activisten en
-organisaties. Deze keuze is vertaald in beleid,
en politieke en financiële steun voor LGBT-organisaties. Momenteel ondersteunt Hivos circa
vijftig organisaties werkzaam op het terrein van
LGBT-rechten en -emancipatie.
Door hun grotere zichtbaarheid zijn homomannen vaker het doelwit van wetgeving en
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Humanisten geloven in de gelijkgerechtigdheid
van alle mensen. Iedereen moet haar of zijn leven naar eigen keuze kunnen inrichten, zolang
anderen daar geen schade van ondervinden.
Daarin vormt homoseksualiteit net als iedere
andere vorm van seksualiteit een enorme kans
voor individuen om van elkaar te genieten en
om elkaar genot te schenken. Humanisten zien
geen enkel verschil tussen homo- en heteroseksualiteit voor wat betreft rechten en plichten
van de betrokken partners. Door het eerder
genoemde pionierswerk in de strijd tegen HIV/
AIDS is het emancipatieproces van homomannen en lesbische vrouwen in het Zuiden onmiskenbaar versneld. Zij legden de relatie met de
strijd voor gelijke behandeling van en respect
voor andere minderheidsgroeperingen
in de
samenleving.

sancties dan lesbische vrouwen. Maar als lesbische vrouwen zichtbaar worden, zijn ook zij het
doelwit van hate crimes door leden van hun familie ofhun gemeenschap. De onzichtbaarheid
van lesbische vrouwen vindt ook zijn weerslag
in de homo- en vrouwenbeweging, onderstreept
Ireen Dubel: 'Er is binnen deze bewegingen
sprake van gen der-ongelijkheid met betrekking
tot hun deelname, besluitvorming, leiderschap,
toegang en controle over middelen.' Hivos wil
bijdragen aan het doorbreken van de stilte rond
vrouwen die seksuele relaties met vrouwen
hebben, en steunt hiervoor de in 2007 gerealiseerde bijzondere Hivos-leerstoel 'Gender and
Women's Same-Sex Relations Cross- Culturally'
bij de Universiteit van Amsterdam. In het kader van deze bijzondere leerstoel is thans mevr.
prof. dr. Saskia Wieringa werkzaam.
Een aansprekend voorbeeld van zichtbaarheid,
participatie en toegankelijkheid vormen de Gay
Games in 1998. Voor het eerst in de geschiedenis waren deze Games niet louter een blanke,
westerse aangelegenheid. Honderden vertegenwoordigers van homo- en lesbische organisaties uit het Zuiden, Centraal-Azië en OostEuropa verzamelden zich samen met duizenden Amerikaanse, Canadese, Australische en
Europese bezoekers in Amsterdam. Gedurende
deze zomerse week in augustus domineerden homoseksuele mannen en vrouwen het
Amsterdamse straatbeeld. Dat was voor alle
aanwezigen - bewoners en bezoekers - een unieke ervaring. De Gay Games bezoekers konden,
behalve deelnemen aan de sportactiviteiten,
ook de mensenrechtenconferentie bezoeken die
Hivos in nauwe samenwerking met Amnesty
International organiseerde. Zo nam Simon
Nkoli deel aan het mensenrechtenprogramma
van Amnesty / Hivos. Het werd Nkoli's laatste
publieke optreden in het buitenland. Daarna
verslechterde zijn gezondheid en eind november van hetzelfde jaar overleed hij.

de Gay Games niet vooral een pret- en publiciteitskwestie? En dat zijn bepaald geen prioriteiten in het werk van Hivos. Ook van de Hivoskantoren in de regio (San José, Bangalore en
Harare) komen kritische opmerkingen: het gaat
om een erg kleine groep, zoveel homo's zijn er
toch niet? Is armoede en ander onrecht bestrijden niet veel belangrijker dan een conferentie
organiseren tijdens de Gay Games? En dan de
vaak terugkerende vraag: Is homoseksualiteit
niet vooral een westers concept?
Homoseksualiteit is een gegeven in alle landen,
in alle culturen en alle sociale klassen, licht
Teyo van der Schoot toe. 'Als we moeten wachten tot de armoede de wereld uit is, dan kun je
lang wachten. Trouwens, het is een open deur,
maar homoseksualiteit komt voor in alle bevolkingslagen, dus ook onder armen. De graadmeter van de tolerantie van een samenleving is
de wijze waarop men omgaat met homoseksualiteit en abortus.' 'Onderschat niet het belang
van uitwisseling van internationale contacten
en ondersteuning: voegt Ireen Dubel toe: 'Juist
voor gemarginaliseerde groepen is dat van
groot belang. Deze contacten kan men - via
websites en mailingslists - goed onderhouden.
Kijk bijvoorbeeld maar naar het succes van de
website Behind the Mask.' (Zie de website www.
mask.org.za)

Met de Gay Games vlamt de discussie binnen
Hivos op over de zin en onzin van het steunen
van LGBT-initiatieven. Aan de lunchtafel, in
het souterrain van het Hivos-kantoor vliegen
de argumenten over tafel. Is het subsidiëren van

Deze non-profit media-organisatie publiceert
een website, waarop homo- en lesbische onderwerpen in Afrika centraal staan. De site is gelanceerd in 2000 en heeft sinds 2003 de officiële
NGO (niet gouvernementele organisatie)-status. De missie van Behind the Mask is om door
middel van journalistieke bijdragen en activisme bij het grote publiek aandacht te krijgen
voor LGBT-kwesties. De website Behind the
Mask speelt een belangrijke rol in het verstrekken van goed gedocumenteerde informatie over
homoseksualiteit en homo- en lesbische rechten in Afrika. Zo is per land de situatie rondom
homoseksualiteit helder beschreven. De site
werkt doeltreffend, gezien het nog steeds groeiende aantal dagelijkse bezoekers.
Oorspronkelijk was de website Behind the Mask
- voordat het een zelfstandige organisatie werd
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- een project van The Gay and Lesbian Archives
of South Africa (GALA, 1997, zie de website:
http://www.gala.wits.ac.za).
Dit archief is een
onderdeel van de centrale historisch archieven van de Universiteit van Witwatersrand in
Johannesburg. GALA, inmiddels omgedoopt
tot Gay and Lesbian Memory in Action, archiveert historisch materiaal uit het homo- en lesboverleden in Zuid-Afrika. Het archief poogt
een betrouwbare informatiebron
te zijn en
hoopt als katalysator te dienen voor het produceren van andere, eerder stilgehouden homogeschiedenissen en persoonlijke verhalen.
'Onze projecten hebben als uitgangspunt om
nieuw archiefmateriaal te produceren: meldt
directeur Ruth Morgan in het meest recente
jaarverslag van GALA. Het materiaal staat ter
beschikking van de LGBT-gemeenschap en het
grote publiek, voor culturele en onderwijsdoeleinden. Het verslag noemt voorbeelden van
theater-, film- en video-producties, maar ook
van de speciale wandelexcursie. Deze Queer
Johannesburg Tour is door het gemeentebestuur van Johannesburg opgenomen als een officiële stadswandeling.

families als van de autoriteiten. GALZ biedt professioneel advies aan de doelgroep, maar geeft
ook voorlichting aan het bredere publiek door
het verspreiden van informatie via publicaties
(boeken, pamfletten en flyers), workshops en
video's. Tevens organiseert GALZ gelegenheid
tot sporten, sociale avonden en weekend-workshops. Hierdoor is GALZ erin geslaagd kwesties
met betrekking tot seksualiteit op de agenda van
het publieke debat te zetten. Vooralsnog is het
de enige organisatie in Zimbabwe op het gebied
van gelijke rechten voor homo's en lesbo's.

Een ander voorbeeld is GALZ (Gays and
Lesbians of Zimbabwe - zie de website: www.
galz.co.zw), een organisatie die de rechten van
seksuele minderheden - homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgender personen
- bevordert in Zimbabwe. Sinds 1995 is homoseksualiteit in Zimbabwe niet alleen een gevoelige kwestie, maar vooral ook een doelwit van
het huidige regime, politiek en moreel. Het
kantoor van GALZ is in het verleden overvallen
door de lokale autoriteiten waarbij programmamateriaal en literatuur in beslag is genomen.
De autoriteiten beschouwen homoseksualiteit
als vreemd, westers, on-Afrikaans, onnatuurlijk
gedrag en behandelen homo's en lesbo's als outcasts. Zo herhaalde het staatshoofd onlangs bij
de viering van zijn 83ste verjaardag zijn boute
belediging dat 'homoseksuelen
en lesbische
vrouwen slechter zijn dan varkens'.
GALZ werkt als een strategisch forum waarbinnen homo's en lesbo's kunnen samenwerken onder andere in AIDS-programma's - zonder te
hoeven vrezen voor represailles, van zowel hun

Ondanks - en wellicht dankzij - de verhitte
discussies omtrent de Gay Games staat sinds
1998 de emancipatie van homomannen en lesbische vrouwen ook bij andere internationale
mensenrechtenorganisaties,
zoals Amnesty
International, op de agenda. Deze bredere acceptatie van het thema is uiteraard winst. Een
nadeel is de toename van de concurrentie bij de
rondedans om de - immer schaarse - beschikbare fondsen.
Het is veelzeggend dat de houding van Hivos
ten aanzien van LGBT-initiatieven vanuit het
Zuiden onveranderd blijft. Dat betekent dat de
eerste uitgangspunten, geformuleerd en vastgelegd als beleid in 1999, een stevig, tijdloos karakter bezitten. Het LGBT-fundament waarop
Hivos werkt - gebaseerd op de pijlers humanisme en mensenrechten - blijft hetzelfde. De
focus voor de komende jaren ligt vooral op het
uitbouwen van het programma en het werven
van fondsen, inclusief de daarbij behorende donorcoördinatie. Volgens Van der Schoot is Hivos
sterk in de' bottom-up
benadering: het goed
kunnen luisteren naar en samenwerken met lokale organisaties. Van der Schoot: 'Hierdoor is
de homo-invalshoek voor Hivos-medewerkers
vrijwel vanzelfsprekend. Projecten voor en door
homo's en lesbische vrouwen horen er simpelweg bij. Deze organische vanzelfsprekendheid
kunnen we gebruiken als unique selling point.'
Ook het versterken van de internationale
LGBT-beweging is een belangrijk punt, vult
hij aan. 'Behalve intensief blijven samenwerken
met homo- en lesbo-activisten en hun organisaties steunen we ook een internationaal netwerk als ILGA (International Lesbian and Gay
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Association). Je kunt kritiek hebben op een
dergelijke organisatie, die verder afstaat van
de dagelijkse realiteit, maar netwerken onderhouden en dwarsverbanden aanleggen is een
hoofdzaak in de huidige, snel globaliseren de
wereld. Daarom blijft het belangrijk zichtbaar
te zijn, ook op internationaal niveau.'

Aan het gesprek namen deel:
Ireen Dubel, programmamanager Gender, Vrouwen & Ontwikkeling bij Hivos;
Frans Mom, extern adviseur voor de Hivos-directie op het gebied van AIDS en LGBT-rechten en
voormalig senior beleidsmedewerker van Hivos
voor AIDS & LGBT-rechten;
Teyo van der Schoot, programmamanager
Mensenrechten & Democratisering bij Hivos.

Monique Doppert isprogrammamedewerker ICT
& Media bij Hivos en free-lance journalist.

Soweta Pride 2007 -

@

Behind the Mask.
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Internationale uitdagingen voor educatie over
seksuele diversiteit
Peter Dankmeijer

In 1998 vroegen Amnesty International
en
Hivos aan Empowerment
Lifestyle Services
om tijdens de Gay Games een workshop
over onderwijs tegen homofobie te organiseren. De belangrijkste
aanbeveling van
deze workshop was om een mondiaal netwerk voor uitwisseling
te creëren. Vanaf
2003 startte
Empowerment
een wereldwijd behoefte-onderzoek
naar de mogelijkheden voor zo'n netwerk. In dit artikel
volgt een aantal belangrijke conclusies en
een beschrijving, hoe de onlangs gestarte
Global Alliance for LGBT Education (GALE)
antwoord geeft op de geformuleerde
behoeften.
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Resultaten van het behoefte-onderzoek
Het behoefte-onderzoek inzake onderwijs tegen homofobie vond plaats door activisten en
professionals te interviewen. Er werden mensen
geïnterviewd uit vijftien landen in Europa, vijf
landen in Latijns-Amerika en mensen uit India,
Zuid-Afrika, Namibië en Australië. Het resultaat is gebaseerd op zestig gesprekken.
Uit deze peiling kwamen vier algemene conclusies naar voren:
Educatieve deskundigheid ontwikkelt zich
parallel aan de organisatie-ontwikkeling
van LGBT-organisaties.
Men ziet de doelen en strategieën in het
lokale perspectief.
De gemeenschappelijkheid zit in de aandacht voor heteronormen en seksuele diversiteit.
Lokale organisaties hebben vaak moeite
om de universele aspecten van educatie
over seksuele diversiteit te zien.

141

Educatie en organisatorische
keling

ontwik-

Reguliere onderwijsorganisaties
weten doorgaans weinig over homoseksualiteit of emancipatie. Veel reguliere organisaties (bijvoorbeeld
scholen of lerarenopleidingen) vinden het niet
noodzakelijk om na te denken over seksuele
diversiteit. Door dit onvermogen van reguliere
organisaties ligt de bal om LGBT-educatie op te
zetten in eerste instantie bij die LGBT-organisaties. Veel grass roots LGBT-organisaties zitten
echter in een beginfase van hun ontwikkeling.
Het is voor hen vaak nog moeilijk om een project te ontwikkelen, fondsen te werven en ze
missen de kennis over welke vorm van onderwijs' effectief kan zijn. We zien vaak dat grass
roots organisaties vijf fasen doorlopen in hun
organisatorische ontwikkeling:
1) Men bouwt een basisorganisatie op, vaak
een vrij kleine groep activisten, die hun
activisme opvatten als een vorm van voorlichting.
2) Men ontwikkelt een bredere achterban
van sympathisanten, leden en vrijwilligers,
waardoor de organisatie beter weet wat er
echt speelt onder LGBT's. Daardoor heeft
men meer informatie waarop men voorlichting kan baseren.
3) Men bouwt de organisatorische capaciteit
op door een 'collectief geheugen' te ontwikkelen, de interne democratie te regelen
en door informele diensten door vrijwilligers te organiseren (denk aan ontmoetings- en gespreksgroepen). Op deze manier kan men voorlichting en training zo
organiseren dat men niet steeds opnieuw
het wiel uit hoeft te vinden.
4) Men professionaliseert de interne organisatie, door financiering te verwerven, een
of meer professionals aan te stellen, projecten uit te voeren en door kortlopende
formele diensten aan te bieden (denk aan
voorlichtingsprojecten,
beleidsadvies,
piilotprojecten rond opvang van specifieke
groepen). In deze fase kan men betaalde
voorlichters inhuren.
5) Men professionaliseert de externe organisatie, door lange termijn allianties aan
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te gaan met reguliere organisaties en het
structureel aanbieden van externe diensten (denk aan het aanbieden van opleidingen, HIV-preventie, buddywerk, opvang, counseling). In deze fase kan men
structureel samenwerken met onderwijsorganisaties.
Voor beginnende organisaties is het doorgaans
niet duidelijk dat ze in een ontwikkelingsproces
zitten. Door internationale financiering kunnen beginnende organisaties soms wel opeens
een projectsubsidie binnenhalen. Maar vaak
kunnen ze de professionele verwachtingen van
de internationale donors (nog) niet waarmaken.

Doelstellingen en strategieën vanuit 10Itaal perspectief
Om effectief voorlichting te kunnen geven is
het essentieel om duidelijk te zijn over de uiteindelijke doelstellingen. Het is niet genoeg om
te zeggen: 'Alle vooroordelen de wereld uit' of
'Discriminatie tegengaan'. Want waar hebben
we het over? Welke oordelen zijn vooroordelen?
Welk gedrag is discriminatie? Horen negatieve
emoties en attitudes daar ook bij? Is tolerantie
een mooi streven of een denigrerende houding?
Op het gebied van homo-emancipatie is er nog
maar weinig nagedacht over zulke concrete
doelen. Er is dan ook weinig bekend over welke
soort voorlichting en training echt werkt.
Dit bleek ook uit het behoefte-onderzoek.
Overal ter wereld gaan activisten en voorlichters
ervan uit dat het doel 'homofobie bestrijden'
vanzelfsprekend is. Maar als men hierop doorvraagt, blijkt dat onder die vanzelfsprekendheid
een reeks van impliciete, maar uiteenlopende
opvattingen schuilgaat. Zo zijn er verschillende
ideeën over wat 'homoseksualiteit' of 'seksuele
diversiteit' betekent. Ook de aard van onderdrukking en uitsluiting verschilt, net als de opvattingen over hoe de maatschappij er beter uit
zou kunnen zien. Al die verschillende opvattingen leiden samen vervolgens tot uiteenlopende
ideeën over waarom voorlichting nodig is en
hoe het eruit zou kunnen zien.
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Opvattingen in het Westen
In Europa en in Noord-Amerika deelt men
mensen enerzijds in in hetero's en anderzijds in
de 'minderheden': lesbo's, homo's, biseksuelen
en transgender personen (LGBT-ers). Volgens
een Europeaan is je gevoel of je seksleven niet
een relatief onbelangrijk aspect van je leven.
Naast je sekserol bepalen je emoties en je seksuele voorkeur voor een belangrijk deel je maatschappelijke identiteit. Die categorisering, ook
wel 'de identiteitsstrategie' genoemd, is in de
westerse wereld het centrale aandachtspunt bij
het bestrijden van onrechtvaardig onderscheid.
Men stelt dat de meerderheid van heteroseksuelen andere seksuele groepen (minderheden)
onderdrukt. LGBT's worden zo eigenlijk gezien als een culturele minderheid. Het doel van
voorlichting en training is dan ook om goedkeuring voor niet-heteroseksuele identiteiten te
verkrijgen. Ik formuleer het nu nog vrij breed,
maar in de praktijk is de stuwende kracht van
homomannen
groter dan die van lesbische
vrouwen, biseksuelen en transgender personen.
Daardoor ligt de nadruk van voorlichting meer
op het bestrijden van homofobie in het bijzonder dan op het bestrijden van heteronormen in
bredere zin.

van communicatie en een manier om macht
en genot te verkrijgen. Hoewel de context sterk
heteronormatief is en seksualiteit zelf eigenlijk
taboe, blijkt er paradoxaal genoeg veel ruimte
te zijn voor erotisch gedrag dat niet heteroseksueel is of zich beperkt tot typische sekserollen.
Zo zijn half-transseksuele prostitués (mannen
die wel vrouwelijke hormonen en siliconen gebruiken, maar zich niet laten opereren) een veel
voorkomend verschijnsel en is het zeker niet
vanzelfsprekend dat de (macho) klant de penetrerende partij is. Sommige ondervraagden
noemen deze door elkaar heen lopende vormen
van seksualiteit en sekserollen 'vloeibare seksualiteiten'.
In Latijns-Amerika ligt het daarom voor de
hand om voorlichting te geven die de bevolking
bewust maakt van deze vloeibare seksualiteiten
en die eraan bijdraagt dat men er meer ontspannen mee omgaat. In de Latijns-Amerikaanse
context moet men dan natuurlijk wel rekening
houden met 'de strijd tussen de seksen', bijvoorbeeld door het machismo te nuanceren.

Opvattingen in Zuid-Oost Azië

In het perspectief van de meeste LatijnsAmerikanen is het niet erg relevant om over
seksuele voorkeur in de context van identiteit
te spreken. Twee concepten zijn belangrijker:
machismo en seksualiteit. Men vergroot rolpatronen tussen 'macho' mannen en vrouwelijke vrouwen uit en speelt ermee. In een spel
van aantrekking en afstoting test men wie de
macht heeft. Daarmee wordt het 'spel' soms
meer een 'strijd' dan een spel. Vrouwen zijn,
zeker tegenwoordig, overigens lang niet altijd
meer de zwakste partij. In dit 'spel' met sekserollen kan het gevaarlijk zijn om niet-heteroseksueel of atypisch sekserolgedrag te vertonen.
Vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen
lopen risico's op hevig afwerende reacties.
Erotische uitdaging is een belangrijke vorm

In Azië hebben veel landen eeuwenoude culturen en sociale tradities die in geen geval 'vloeibaar' zijn. Integendeel, sociale verhoudingen
zijn vaak op gedetailleerde manieren voorgeschreven. Het is hier erg belangrijk eerbied te
hebben voor mensen met een hogere status en
om schaamte te voorkomen. India, met zijn
kastensysteem, is hiervan het meest opmerkelijke voorbeeld. De traditionele sociale systemen
zijn doorgaans op een heteronormatieve manier georganiseerd. Mensen met homoseksuele gevoelens of mensen die vinden dat ze niet
het passende geslacht hebben, hebben eigenlijk
maar twee keuzes. Zij kunnen zich 'bekeren'
tot een speciale sociale klasse of kaste waarin
homoseksueel of transgender gedrag gangbaar
is, óf zij kunnen die gevoelens ontkennen. In
de meeste Aziatische landen zijn er groepen
transseksuelen die een traditionele manier van
bestaan hebben. Het bekendste voorbeeld zijn
de Hijra's uit India. Dit zijn mannen die zich
laten castreren en zich beschouwen als vrouw.
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Opvattingen in Latijns-Amerika

Zij hebben traditioneel de taak om te zingen en
zegeningen uit te spreken bij huwelijken en geboorten, maar in de hedendaagse praktijk valt
daar onvoldoende aan te verdienen. Daardoor
moeten de Hijra's geregeld in hun onderhoud
voorzien door prostitutie of lichte vormen van
afpersing (krassend zingen bij winkels tot ze betaald worden om weg te gaan, dreigen iemand
te vervloeken als ze niet betalen voor een zegening). De Hijra's en vergelijkbare groepen in
andere landen vallen in de laagste klassen van
de maatschappij.
Seksualiteit is in Azië traditioneel geen taboe, hoewel er wel regels en beperkingen gelden in verband met de sociale hiërarchie.
Conservatieve Aziatische overheden die 'een
terugkeer naar de originele Aziatische cultuur'
zeggen na te streven, nemen vaak Britse koloniale taboes over seksualiteit over.
In Azië bestaat nog nauwelijks voorlichting
over 'homoseksualiteit'. Mensen met een 'homoseksuele' identiteit zijn er vrijwel niet, hoewel hoge percentages van de mannen seks met
elkaar hebben. Cultureel sensitieve voorlichting in Azië sluit aan op de algemene waarde
van wederzijdse eerbied en het oplossen van de
lokale dilemma's rond seksualiteit (traditionele
openheid, koloniale taboes). Een voorbeeld van
zulke voorlichting vindt men bijvoorbeeld in
Bangalore. Daar geeft een middelbare school
seksuele vorming waarin respect centraal staat.
In de lessen gaan voorlichting over onthouding
voor het huwelijk en respect voor verschillende
leefwijzen (waaronder voor Hijra's) hand in
hand.

landen in het Zuiden is er wel enige toegang tot
scholen, maar de aandacht voor LGBT's is dan
doorgaans geïntegreerd in bredere AIDS-voorlichting, seksuele vorming en burgerschapseducatie. Daarom geven veel LGBT-organisaties er
de voorkeur aan om hun voorlichting geïntegreerd aan te pakken en zich eerst te richten op
de media, de politie of gezondheidsdiensten.

Heteronormen en seksuele diversiteit

Naast deze opvattingen over de inhoud van
voorlichting verschillen LGBT-organisaties in
hun prioriteiten voor educatie. Voorlichting
over seksuele diversiteit in scholen is in de
meeste landen niet de hoogste prioriteit, simpelweg omdat de toegang tot scholen en jongeren te moeilijk is. Veel overheden, scholen
en ouders denken nog dat voorlichting over
LGBT's neerkomt op het bevorderen van homoseksueel gedrag en pedofilie. In een aantal

Hoewel de geschiedenis, achtergronden en accentueringen van LGBT-organisaties variëren,
zijn er wel mogelijkheden voor een gemeenschappelijk denkkader en samenwerking. De
meeste LGBT-organisaties zien nu wel in dat
de concepten 'homoseksuelen en lesbiennes'
beperkingen hebben. Er zijn heel wat pogingen
gedaan om meer inclusief te denken.
In sommige landen probeert men inclusiever
te zijn door het concept 'seksuele minderheden'
te hanteren. Maar daartegen hebben anderen
weer bezwaar. Het nadeel daarvan is dat het
een slachtofferpositie impliceert en bovendien
de valse indruk wekt dat mensen die zich heteroseksueel noemen, geen homoseksueel contact hebben. Dit is vooral een probleem voor
delen van de wereld waar hoge percentages van
de (mannelijke) bevolking ook seks heeft met
seksegenoten.
Het meest inclusieve concept is 'seksuele diversiteit'. Het impliceert de erkenning dat er een
continuüm van gevoelens en identiteiten bestaat en integreert heteroseksueel gedrag. Het
nadeel is dat het begrip nogal vaag is; voor heteroseksuelen is het wellicht niet duidelijk waar
het begrip naar verwijst. Als men het gebruik
van het begrip 'seksuele diversiteit' uitwerkt
naar voorlichting, dan zal men vooral denken
aan aandacht voor seksualiteit en leefstijlen in
brede zin. Maar sommige organisaties zijn bang
dat een brede focus de aandacht voor LGBT-zaken zodanig zal beperken dat het niet meer lukt
om discriminatie en uitsluiting van LGBT-personen effectief te bestrijden.
De discussie over de juiste terminologie en de
consequenties voor educatie is dus voorlopig
nog niet ten einde. Maar het wordt steeds dui-
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Uiteenlopende prioriteiten

delijker dat de verschillende LGBT-bewegingen
twee gemeenschappelijke doelstellingen lijken
te hebben: om heteronormen te bestrijden en
vrijheid en respect voor seksuele diversiteit te
bevorderen. De uitwerking daarvan zal altijd
cultuurspecifiek zijn.

De Global Alliance for LGBT Education
Het nieuwe netwerk dat is opgezet op basis
van het behoefte-onderzoek,
heet de Global
Alliance for LGBT Education (GALE). Het netwerk werd in 2006 formeel opgericht en krijgt
de vorm van een vakvereniging die samenwerkt
via een virtueel platform (een interactieve website: www.lgbt-education.info).
Het virtuele
platform werd op 4 oktober 2007 gelanceerd.
Iedereen die iets doet of wil doen op het terrein
van voorlichting of training rond LGBT-thema's, kan lid worden door zich in te schrijven
via de website. Het lidmaatschap kost 60 edu
per jaar. De 'edu' is een virtuele munt die alleen geldig is binnen GALE. Men kan edu's verdienen door artikelen te schrijven, te redigeren
of te vertalen, of door actief lid te zijn in een
van de werkgroepen van de Alliantie. Door de
virtuele munteenheid kunnen ook minder rijke
mensen deelnemen aan de Alliantie. De website
is een kennisplatform voor educatiewerkers.
De website heeft een Engels, Frans en Spaans
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deel en er zijn discussiegroepen in nog meer
talen. Het publiek kan basisinformatie vinden
en samenvattingen van artikelen. Leden kunnen de volledige artikelen lezen en er opmerkingen aan toevoegen, deelnemen aan ontwikkelingsgroepen of samenwerken in strategische
groepen die lokale of internationale projecten
voorbereiden.
GALE werkt volgens het adagium 'Think global, act local'. Terwijl de ontwikkelingsgroepen
vooral nadenken over de beste aanpak van
bepaalde thema's, zoals docententraining, benadering van de media of het bestrijden van
fundamentalisme, zijn de strategische groepen
erop gericht om concrete uitvoeringsprojecten
te bedenken, er mensen en geld bij te vinden en
ze uit te voeren en te evalueren. In beide soorten groepen proberen de leden elkaar te vinden
op gemeenschappelijke doelen én op uitvoering met culturele sensitiviteit. Hopelijk wordt
de Alliantie een nuttig instrument voor vrijwilligers en beroepskrachten die met educatie over
seksuele diversiteit bezig zijn.

Peter Dankmeijer is directeur van Empowerment
Lifestyle Services, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs. Hij heeft een dubbele
carrière: een gericht op homo-emancipatie in het
onderwijs en een op homogezondheid en lokaal
beleid.
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Bishkek, Kirgizië,
8 april 2008
Politie-inval bij Hivos-partner Labrys
Ireen Dubel

De Kirgizische organisatie van lesbo's, homo's, biseksuelen en transgender personen,
Labrys (opgericht in april 2004), kreeg in
één week bezoek van haar twee Nederlandse
partners, Hivos en het coc. Een mooie
aanleiding voor een feestelijk etentje, zelf
klaargemaakt door de leden, in het nieuwe
gemeenschapcentrum dat Labrys in de stad
Bishkek huurt. Het centrum ligt in een wijk
die slecht bekend staat. In het verwaarloosde flatgebouw woont veel 'import', arme
Kirgiezen van het platteland. Er is veel verkeer op straat - het is een tippelzone voor
sekswerkers. Voor Labrys is het een vooruitgang: eindelijk een vaste eigen ruimte waar
leden elkaar ontmoeten, training en advies
ontvangen, en het biedt tevens een tijdelijk
onderdak voor jonge LGBT's die door hun
familie het huis uit zijn gegooid.
Het feestelijke etentje op 8 april werd met
geweld verstoord. Een politieagent uit de
wijk drong met twee andere militia-mensen en de eigenaar van het flatgebouw het
centrum binnen met een vaag verhaal over
geluidsoverlast en te veel in- en uitgaand
bezoek. De buren hadden geklaagd. De staf
van Labrys reageerde professioneel: vooral
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paniek onder de bezoekers voorkomen.
Zo hoorden de twee Hivos-medewerkers
pas tien minuten later wat er gaande was.
Het was al de vierde keer dat dit Labrys
overkwam. Terwijl een paar staf- en bestuursleden de politieagent om opheldering
vroegen, waren anderen druk bezig via mobiele telefoons hun advocaten, bevriende
media en mensenrechtenorganisaties
te
informeren over de inval. Voor de staf van
Labrys was het belangrijk om te voorkomen
dat alle aanwezigen naar het politiebureau
zouden worden afgevoerd, omdat zij niet
allemaal een identiteitsbewijs op zak hadden. Een aantal beschikte daar sowieso niet
over en dat zou hen in grote problemen
brengen. De laatsten werden behoedzaam
het pand uitgeloodst, terwijl de rest van de
staf de politie bezig hield tot de versterking
van de advocaten, media en mensenrechtenorganisaties aanwezig was. De politieagent eiste inzage in Labrys' documenten,
registratie, huurovereenkomst
en bankafschriften. Labrys werd beschuldigd van het
runnen van een bordeel. Ondersteund door
de advocaten hield Labrys voet bij stuk een
volkomen legale organisatie te zijn. Ook de
politieagent vroeg om versterking: er kwa-
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men vijf andere militia-personen bij. De
leider daarvan had het meeste gezag, kende
de wet en zorgde ervoor dat de zaak niet uit
de hand liep.
Het duurde ruim twee uur, voordat de politie, zonder dat er klappen waren gevallen, afdroop. Het incident maakt duidelijk
dat het voor Labrys heel moeilijk is om in
deze omstandigheden LGBT's een veilige
schuilplaats te bieden. Er vond vervolgens
intern een instant-evaluatie plaats in een
kringgesprek, over hoe de intimidatie was
ervaren en wat de eigen reactie was geweest.
Iedereen was open over de angst, kwaadheid en de herinnering aan eerder politiegeweld. Toen dreigden agenten de leden
met verkrachting. Ondanks de goede afloop

erkende Labrys het belang van training over
hoe om te gaan met politiegeweld en intimidatie. Een bizarre situatie: jezelf moeten
trainen om om te kunnen gaan met de politie.
'Homoseksualiteit is niet langer strafbaar
in Kirgizië, maar daarmee zijn wij nog lang
niet legaal!: concludeerde Labrys medewerkster Anna.
Voor meer informatie over Labrys zie:
http://kyrgyzlabrys.wordpress.com.

Drs. Ireen Dubel is programma manager
Gender, Vrouwen & Ontwikkeling van Hivos
en was, samen met haar collega Els Rijke,
aanwezig tijdens de inval bij Labrys.

Politie-inval bij LGBT-organisatie Labrys in Kirgizië. De politieman die de inval leidt, spreekt met de
advocaten van Labrys -

@

Ireen Dubel.
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De Verklaring van
Montreal over LGBTInensenrechten
Joke Swiebel

Sport en mensenrechten, hebben die twee
iets met elkaar te maken? Velen zullen bij
het stellen van deze vraag meteen denken
aan de Olympische Spelen in Peking in
2008. Helpen die Spelen de mensenrechtensituatie in China te verbeteren, komt er
meer openheid en kunnen mensenrechtenorganisaties nu meer druk uitoefenen? Er is
echter ook nog een andere manier waarin
sport en mensenrechten met elkaar te maken kunnen hebben. Een speciaal sportevenement kan georganiseerd worden met de
bedoeling een bepaald aspect van mensenrechten in de schijnwerpers te zetten. In die
traditie passen de Gay Games (zoals die onder meer in 1998 in Amsterdam zijn gehouden) en ook de Outgames van Montreal. (1)
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First World Outgames
Zomer 2006 vond in Montreal de eerste mondiale Outgames plaats, een sport- en cultuurfestijn waar lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgender personen
lieten zien wat ze waard waren. Meer dan 10.000
mensen namen actief deel aan wedstrijden in
35 sporten, meer dan 800 mensen kwamen bijeen voor de culturele onderdelen van het programma en de internationale conferentie over
LGBT Human Rights trok 1500 deelnemers. De
hele stad stond op zijn kop.
De voornaamste bedoeling van de conferentie
was homorechten te agenderen als een kwestie
van mensenrechten en daarvoor de nadrukkelijke aandacht van internationale instellingen te
vragen. Deze uitdaging is van de zijde van de VN
en de EU positief beantwoord. Louise Arbour,
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van
de VN, en Vladimir SpidIa, Eurocommissaris
voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke
Kansen, maakten veel indruk met hun geëngageerde keynote speeches. Ook de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE) liet zich niet onbetuigd. (2)
De conferentie werd besloten met de aanname
van de Declaration of Montreal.
In dit document werd - wellicht voor de eer-
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ste keer - getracht een samenvattende schets te
geven van de eisen van de internationale homobeweging. Enige kernpunten uit het document werden bij de opening van de Outgames
in het Olympisch Stadium van Montreal op
plechtige wijze voorgedragen door tennisidool Martina Navratilova en zwemkampioen
Mark Tewksbury. De tekst als geheel vormt een
lobby-document waarin in algemene termen
wordt uitgelegd wat de problemen zijn en in
welke richting de oplossingen gezocht moeten worden. Algemeen genoeg om in principe
overal bruikbaar te zijn en zonder juridische
scherpslijperij, waarmee je al gauw in utopisch
vaarwater komt. Met deze opmerking loop ik
echter vooruit op de conclusie van deze bijdrage. Laat ik eerst ingaan op de inhoud, de totstandkoming en de opvolging die tot nu toe aan
de Verklaring van Montreal is gegeven.

Verklaring van Montreal

(3)

De Verklaring van Montreal bestrijkt de vijf
hoofdthema's van de conferentie. Onder het
eerste thema - essentiële rechten - gaat het over
drie dingen: a) bescherming tegen geweld, van
overheden of van derden (van de doodstraf
tot hate crimes en gedwongen huwelijken); b)
vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering; en c) de vrijheid van (vrijwillig) seksueel verkeer tussen (volwassen) personen van
het zelfde geslacht - nu nog in tientallen landen verboden. Vele bijdragen in deze uitgave
illustreren dat dit inderdaad basisrechten zijn.
Zonder dat een begin daarvan verwezenlijkt
wordt, is er geen discussie mogelijk, kunnen
homobewegingen niet van de grond komen en
kan de strijd voor gelijkstelling en emancipatie
niet op de politieke agenda komen. Het is dan
ook van groot belang dat internationale instellingen hier blijvend aandacht aan besteden en
dat de situatie per land kritisch wordt gevolgd.
Ook zouden nationale overheden dit mee moeten nemen in hun buitenlands beleid.
Het tweede thema betreft een aantal mondiale
kwesties. Homorechten bevecht je niet in een
vacuüm. De strijd tegen HIV/AIDS kan niet
slagen zonder LGBT-mensenrechten te respec-
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teren en lokale homobewegingen er bij te trekken. Het recht op asiel wegens gegronde vrees
voor vervolging op basis van seksuele oriëntatie of gender-indentiteit zou erkend moeten
worden. (Hoewel we natuurlijk liever zouden
hebben dat vluchten niet nodig zou zijn, omdat
alle landen homorechten zouden erkennen).
Verblijfsrechten voor een partner uit het buitenland is zo'n andere heikele kwestie - in veel
landen voor een partner van gelijk geslacht zo
goed als onmogelijk. Allemaal redenen waarom
homorechten gemainstreamed zouden moeten
worden in de nationale en internationale politiek. Ook illustreren deze kwesties de noodzaak
van veel meer internationale voorlichting en
discussie. Vooral de VN zou het thema van de
LGBT-mensenrechten officieel moeten agenderen.
Het derde thema gaat over de homobeweging
zelf, of zoals dat in de Verklaring van Montreal
zo mooi heet, the diverse LGBT community. De
internationale homobeweging wordt nog te
zeer gedomineerd door verenigingen en groepen uit westerse landen, waarin ook nogal vaak
witte mannen de toon aangeven. Racisme en
seksisme binnen de homobeweging moeten
op de schop. De homobeweging in het Zuiden
verdient veel meer steun, vooral voor training
en internationale informatie-uitwisseling. Ook
moet de samenwerking met de vrouwenbeweging worden versterkt. Het gemeenschappelijke element van de homobeweging en de
vrouwenbeweging is immers hun beider strijd
tegen starre opvattingen over hoe mannen en
hoe vrouwen zouden behoren te zijn en tegen
het bevoorrechten van een eenzijdig mannelijk
hetero-belang.
Het vierde thema gaat over maatschappelijke
participatie. Lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgender personen
bevinden zich in alle sectoren van de samenleving. Op veel plaatsen lopen zij op tegen discriminerende regels en praktijken die hun openlijke en gelijkwaardige deelname verhinderen of
beperken. Een bewust gevoerd samenhangend
beleid daartegen bestaat bijna nergens, hooguit
hier en daar enige losse stukjes wetgeving. Het
gaat echter niet alleen om wettelijke, maar ook
om maatschappelijke gelijkheid. De wereld van
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bedrijf en beroep is daarbij cruciaal, omdat betaald werk de sleutel is tot (economische) onafhankelijkheid en de basis voor zelfverwerkelijking. Een beleid om discriminatie op het werk
tegen te gaan is dan ook cruciaal. Het huwelijk,
het ouderschap en partnerschapsregelingen
zouden open moeten staan voor iedereen, ook
voor paren van hetzelfde geslacht. Het onderwijs, de media, de gezondheidszorg en godsdienstige en levensbeschouwelijke instellingen
hebben ieder hun eigen rol te spelen in de strijd
om de realisering van LGBT-mensenrechten.
Het vijfde thema betreft het bewerkstelligen van
sociale verandering. Zonder twijfel zijn het lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen zelf - en hun
organisaties - die het voortouw moeten nemen
in de strijd. Zij zullen vooral hun achterban
moeten mobiliseren, een beroep doen op hun
solidariteit en hun financiële basis verbreden.
Ook moeten hun activiteiten veel professioneler
worden. Maar willen zij ooit slagen, dan zullen
ook anderen een bijdrage moeten leveren. De
Verklaring van Montreal eindigt daarom met
een oproep aan andere maatschappelijke actoren om hun verantwoordelijkheid te nemen:
vakbonden en beroepsorganisaties, NGO's, internationale bedrijven, religieuze en levensbeschouwelijke instellingen, fondsen voor goede
doelen, het sportwezen, politieke partijen, de
overheid en de internationale gemeenschap.

lega co-voorzitter prof. Robert Wintemute
(King's College, Londen) voorgelegd aan het
zogenaamde Internationaal Wetenschappelijk
Comité dat voor advisering over de voorbereiding van de conferentie een aantal keren bijeen
is gekomen. Suggesties voor verbetering zijn
meegenomen, maar grote controverses over de
inhoud zijn uitgebleven. Ook na de conferentie
zijn die niet opgetreden. Daarom lijkt de conclusie gewettigd dat de Verklaring van Montreal
een redelijk beeld geeft van de grootste gemene
deler van opvattingen en doeleinden zoals die
in de internationale homobeweging leven. Het
stuk is bij acclamatie bekrachtigd (endorsed)
door de deelnemers aan de Montreal-conferentie, maar het is niet een tot achter de komma
uit-onderhandelde
compromistekst
waarop
conferentietijgers zich hebben uitgeleefd, zoals
je die wel tegenkomt bij grote internationale
congressen van meer hecht georganiseerde internationale NGO's.
Aan het voornemen tot het opstellen van de
Verklaring van Montreal lagen verschillende
overwegingen ten grondslag. Behalve de begrijpelijke behoefte van de plaatselijke organisatoren om een tastbaar resultaat van de conferentie na te laten, waarvan de eer mede op het
bestuur van de stad Montreal zou afstralen, was
de eerste bedoeling het bieden van een (politieke) legitimatie aan het gay sportfestijn.

De Verklaring van Montreal is niet het eindproduct van een uitvoerig proces van consultatie
in de internationale homobeweging. Daartoe
ontbrak de tijd, de energie, maar vooral ook
de mogelijkheid. De beweging is immers zeer
versnipperd. De conferentie zelf bood ook geen
gelegenheid tot zo'n consultatieproces. Je kunt
niet in twee dagen recht doen aan de inbreng
van vijftienhonderd deelnemers die ieder voor
hun eigen workshop of deelonderwerp zijn gekomen en toch op tijd een eindproduct keurig
gedrukt in drie talen gereed hebben. In plaats
daarvan is een concept van de tekst, zoals opgesteld door mijzelf met hulp van mijn col-

Na jaren van discussie over het 'isolationisme'
van de Gay Games, waarvan de eigenaren niet
altijd even veel maatschappelijk en politiek
engagement ten toon hebben gespreid, was de
formule van de Outgames een andere. De internationale conferentie over LGBT-mensenrechten was in deze nieuwe opzet een essentieel en integraal onderdeel van het totaalplan.
Inkadering van het sportfestijn in de strijd
voor LGBT-mensenrechten was de belangrijkste achtergrond van de conferentie en ook van
het besluit die conferentie te doen uitlopen op
de aanname van de Verklaring van Montreal.
Het besluit is nooit ergens opgeschreven en
formeel gemotiveerd, maar puttend uit mijn
herinnering zou ik de doeleinden als volgt willen reconstrueren: I) Het vergroten van de le-
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Totstandkoming en achtergronden

gltlmltelt van de eisen van de internationale
homobeweging door die samenhangend op te
schrijven en toe te lichten en daarmee de kansen voor uiteindelijke inwilliging te vergroten.
Door deze eisen op te schijven in het discours
dat gangbaar is bij internationale organisaties,
wordt het gemakkelijker toegang krijgen tot
deze politieke arena's. 2) Het versterken van
het zelfbewustzijn en de respectabiliteit van de
(internationale)
homobeweging, een belangrijke onmisbare voorwaarde voor de erkenning
van de beweging als een relevante politieke actor. 3) Het bijdragen aan de missie van de Gay
and Lesbian International Sport Association
(GLISA) om de homo-sport niet alleen te zien
als een doel op zich zelf, maar vooral ook als
een instrument waarmee LGBT-mensenrechten
wereldwijd bevorderd kunnen worden. 4) Het
bieden van een benchmark waarmee voortgang
van de LGBT-mensenrechtensituatie
in de toekomst gemeten zou kunnen worden - een basis die op volgende conferenties zou kunnen
worden gebruikt om mee verder te werken, in
plaats van - zoals vaak gebeurt - opnieuw het
wiel te gaan uitvinden. (4)

Adhesie
Nog tijdens de Outgames betuigde de gemeenteraad van de deelgemeente Montreal centrum
(Arrondissement de Ville-Marie) haar steun aan
de Verklaring, later gevolgd door de gemeenteraad van Montreal zelf en twee Canadese politieke partijen, de New Democratie Party en
het Bloc Québecois. Ook in enige steden buiten
Canada - Brighton (VK), Barcelona (Spanje)
en Denver en San Francisco (VS) - heeft de
gemeenteraad zich achter de Verklaring van
Montreal opgesteld.
Een en ander was meer het gevolg van toevallige
acties van lokale betrokkenen dan het resultaat
van een systematische campagne om wereldwijde steun voor de Verklaring van Montreal te
genereren. Een dergelijke campagne is namelijk
niet gevoerd. Er waren wel plannen om na afloop van de conferentie een klein kantoortje op
te zetten om de continuïteit van het mensenrechtenwerk te garanderen en onder meer de
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follow-up van de Verklaring van Montreal te
begeleiden, maar deze hebben door geldgebrek
geen doorgang kunnen vinden. De Verklaring
van Montreal werd als het ware dakloos, dat wil
zeggen er was geen professionele organisatie
meer die zich het lot van de Verklaring aantrok.
Strikt genomen zou men van GLISA mogen
verwachten dat die op zijn minst enige coördinerende activiteiten op zich zou nemen, maar
daartoe is het tot nu toe niet gekomen.
In Nederland is enige activiteit ontplooid in
kringen van de vakbeweging. Dit heeft er toe
geleid dat adhesiebetuigingen zijn binnen gekomen van ambtenarenbond ABVA-KABO en
van het federatiebestuur van het FNV. Voor
het overige is het stil gebleven in Nederland.
Plannen die in kringen van het COC zijn opgesteld om de Verklaring actief te gaan promoten,
zijn niet tot uitvoering gekomen. Bij het COC is
de meeste aandacht uitgegaan naar het weer op
de kaart zetten van de eigen organisatie en het
actief beïnvloeden van de Nederlandse politiek
met het oog op de verkiezingen en de vorming
van een nieuw kabinet in 2007. Daarvoor had
de Verklaring van Montreal kennelijk geen toegevoegde waarde; de tekst is ook geenszins met
het oog op de Nederlandse situatie opgesteld.
De bedoeling van de Verklaring van Montreal
was dat deze door lokale homobewegingen
waar ook ter wereld naar eigen inzicht gebruikt
kan worden. We hebben geen overzicht in welke
mate dat daadwerkelijk het geval is geweest. Wel
is het volgende bekend. Met steun van Hivos
heeft het Indonesische Ardhanary Instituut de
Verklaring van Montreal in het Bahasa laten
vertalen en in een brochure uitgegeven. Ook
heeft een groep in Barcelona de Verklaring in
het Catalaans vertaald en uitgegeven. En verder
is de Verklaring hetzij in het Engels, het Frans
of het Spaans terug te vinden op allerlei websites van homobewegingen in diverse landen en
regio's.
De conclusie moet luiden dat een systematische
follow-up van de Verklaring van Montreal niet
echt van de grond is gekomen. De organisatoren van de conferentie hebben een bekende
fout gemaakt: alle aandacht en energie is naar
de conferentie zelf gegaan en naar de presentatie van de Verklaring van Montreal en toen dat
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allemaal voorbij was, had niemand meer energie zich in te zetten voor de follow up. Het is
nu aan de organisatoren van de volgende conferentie in Kopenhagen in 2009 om te laten zien
dat zij op de nalatenschap van Montreal willen
voortbouwen. Ook van het overkoepelende
verband GLISA zou men meer ondersteuning
mogen verwachten.

De Verklaring van Montreal en het
effect op internationale organisaties
Welk effect heeft de Verklaring van Montreal
binnen internationale
organisaties gehad?
Zoals gezegd, was de belangrijkste bedoeling
van de Verklaring homorechten als mensenrechten steviger op de agenda van internationale organisaties te verankeren. In dit opzicht
is er naar mijn indruk bij de Verenigde Naties
wel een stap vooruit gezet, hoewel de keten van
oorzaak en gevolg niet exact is na te gaan.

Amerikaanse landen. In de tweede plaats heeft
de Economic and Social Council (ECOSOC)
van de VN op 11 december 2006 consultatieve
status verleend aan drie organisaties die zich
inzetten voor LGBT-mensenrechten, te weten
aan ILGA-Europe en aan een Deense en een
Duitse organisatie. (7) Dit geeft die organisaties
toegang tot VN-gremia en eigen spreekrecht.
Het toekennen van deze consultatieve status
aan LGBT-mensenrechtenorganisaties
was
langzamerhand een cal/se célèbre geworden, nadat ECOSOC deze toe drie keer toe geweigerd
had aan ILGA. Inmiddels zijn een aantal andere
aanvragen van LGBT-organisaties weer verworpen of aangehouden. De strijd gaat voort.
De Verklaring van Montreal is tot op zekere
hoogte ook te zien als de voorloper van de
Yogyakarta Principles die in november 2006
door een groep van juridische deskundigen
werden opgesteld. (8) Dat document volgt de in
internationale mensenrechtenverdragen
vastgelegde omschrijvingen op de voet en past deze
toe op seksuele oriëntatie en gender-identiteit.
Deze Yogyakarta Principles zijn duidelijk opgeschreven door specialisten in het internationale mensenrechtenrecht (international hl/man
rights law), terwijl de Verklaring van Montreal
meer een politieke en beleidsmatige insteek
kiest. Beide documenten moeten niet als concurrenten van elkaar worden beschouwd, maar
gebruikt worden al naar gelang de context
waarin we ons bevinden.

Het is vooral van belang dat mevrouw Arbour,
de Hoge Commissaris voor Mensenrechten in
haar toespraak (5) in Montreal onomwonden
aangaf dat lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgender personen
die het slachtoffer zijn van geweld, net zo goed
als ieder ander recht hebben op bescherming
en dat het een schending van het internationale
recht is hen die bescherming te onthouden. Ook
de Verklaring van Montreal sprak hier van staten die falen in hun verplichting bescherming
tegen mensenrechtenschendingen
te bieden.
Er loopt een lijn van de toespraak van Louise
Arbour tijdens de conferentie en de Verklaring
van Montreal naar twee gebeurtenissen een
paar maanden later. In de eerste plaats heeft
op 1 december 2006 de vertegenwoordiger van
Noorwegen in de Mensenrechtenraad een interventie gehouden namens 54 landen waarin
de Raad werd opgeroepen stelling te nemen
tegen mensenrechtenschendingen
(moord,
geweld, martelingen) op basis van seksuele
oriëntatie en gender-identiteit. (6) De lijst van
ondersteunende landen was nog nooit eerder
zo groot geweest en omvatte niet alleen westerse landen, maar ook een flink aantal Latijns-

De conferentie van Montreal was de grootste
internationale conferentie over LGBT-mensenrechten die ooit is gehouden en ook de meest
prestigieuze. De Declaration of Montreal was
daarvan een hoogtepunt: een samenvatting en
uitleg van de eisen van de beweging, opgeschreven voor algemeen gebruik. Door dit niet-dogmatische karakter onderscheidt de Verklaring
van Montreal zich van de bovengenoemde
Yogyakarta Principles.
Met de Declaration of Montreal beoogden we
zoiets als 'politiek te maken': oude problemen
op een nieuwe manier verwoorden en deze op
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Conclusie

de politieke agenda zetten. In bepaalde opzichten is dit wel gelukt, zoals de reacties binnen en
rondom de VN laten zien. Maar de tegenstand
in diezelfde gremia is natuurlijk bij lange na
nog niet afgebroken. Anderzijds is door tekortschietende menskracht ook niet eruit gehaald
wat erin zat; de follow-up van de Verklaring
van Montreal heeft tot nu toe onvoldoende
aandacht gekregen.
Toen aan het opstellen van de Verklaring van
Montreal werd begonnen, is eerst nagegaan of
een dergelijk document al niet ergens bestond.
Dat bleek niet het geval. Kennelijk was tot op
dat moment de internationale homobeweging
zo zwak en verdeeld, of zo geconcentreerd op
deel-issues of lokale of nationale kwesties, dat
zoiets als een samenhangende beginselverklaring nog nooit was gemaakt. Die zwakte bestaat nog steeds en kan natuurlijk niet door een
stuk papier worden overwonnen. Die zwakte
komt voort uit de kwaal die we willen bestrijden. Doodzwijgen, isolement en onderdrukking eisen een menselijke tol, die juist ook zijn
weerslag heeft op de gebrekkige processen van
recrutering en management binnen internationale homo-organisaties. Voor de toekomst
van de internationale homobeweging is het
van groot belang dat training en vorming van
nieuw leiderschap systematisch ter hand worden genomen. In dit opzicht is de bijdrage van
internationale
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties zoals Hivos van onschatbare betekenis.

Drs. Joke Swiebel was van 1999 tot 2004 lid van
het Europees Parlement voor de PvdA. Eerder
bekleedde zij nationale en internationale ambtelijke functies, met name op het gebied van gelijke kansen voor vrouwen en mannen, sociale
zekerheid en arbeidsmarktbeleid. Als lid van het
Europees Parlement zette zij zich onder meer
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in voor toezicht op mensenrechten in de EU en
voor emancipatie van homo's en lesbo's. Zij was
co-voorzitter van de International Conference on
LGBT Human Rights in 2006 in Montreal.

Noten
(I)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

In 2003 splitsten de Outgames-organisatie
zich van de Federation of Gay Games af,
na meningsverschillen over de financiële
verantwoordelijkheden
en de plaats die
mensenrechten en politiek in de totale
organisatie van het festijn zouden mogen innemen. Inmiddels heeft dit geleid
tot de oprichting van een nieuw federatief verband, GLISA, de Gay and Lesbian
International Sports Association (www.
glisa.org)
Deze speeches zijn het gemakkelijkst te
vinden op http://www.ilga- europe.org/
europe/ news/ in terna tio naL co n feren ce_
on_IgbCrigh ts_montreal
Zie voor de volledige tekst http://www.dec1arationofmon treal.org/
De volgende World Outgames vinden
plaats in 2009 in Kopenhagen. Ook dan
wordt een conferentie over LGBT-mensenrechten gehouden. Zie www.copenhagen2009.org
Zie voetnoot 2.
Zie http://www.arc-international.net/norwaystatement.html
Zie voor deze besluitvorming bij de VN:
http://www. un.org/News/Press/docs/
2006/ ecosoc6242.doc.htm.
ILGA-Europe
is de Europese tak van de wereldwijde
International Lesbian and Gay Association.
Zie
http://www.ilga.org/index.asp
en
http://www.ilga-europe.org/
Zie voor de tekst http://www.yogyakartaprinciples.org/.
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De Yogyakarta
Principles
Boris Dittrich

Een Russische ervaring
'Doet het zeer?' vroeg ik aan het meisJe.
We zaten verstopt achter een auto voor het
politiebureau van Tverskaja aan de Bohsaja
Dmitrovkastraat in Moskou. Vanaf de andere
kant van de straat gooiden een groep skinheads en andere anti-homo nationalisten
eieren naar ons. De meeste eieren kwamen
tegen de muur van het politiebureau aan,
maar eentje belandde tussen de schouders
en de nek van het meisje. De dooier liet een
slijmerige, gele massa achter. Even daarvoor was ik het politiebureau ingegaan en
had om bescherming voor de groep homoen lesbo-activisten
gevraagd die door hun
tegenstanders werden belaagd. De dienstdoende politiecommandant
stuurde me
weg. 'Ga weg: zei hij, 'we moeten ons met
andere zaken bezighouden.' Maar nu de eieren die naar ons werden gegooid de muren
van zijn politiebureau
raakten, besloot hij
op te treden. Diverse politieagenten
kwamen de voordeur uitgerend en verdreven
de groep skinheads en fanatiekelingen. Niet
dat wij hier erg mee geholpen waren, want
ze groepeerden zich verderop in de straat
en bedreigden ons. Zij riepen: 'Moskou is
geen Sodom. Niet voor pederasten. Wij
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haten jullie lesbiennes, ga ons land uit.
Rusland moet rein en zuiver blijven.' De
politie arresteerde niemand van de haatsprekers, maar liet ons daar gewoon achter,
onbeschermd. Het meisje maakte haar nek
schoon met een papieren zakdoekje. Ze was
ongeveer twintig jaar oud en de Gay Pride
van mei 2007 was haar eerste demonstratie als lesbische activiste. Ze kwam niet uit
Moskou, maar uit een stadje een paar uur
daar vandaan. 'Eieren doen geen zeer. Maar
woorden wel: zei ze. 'Ze kruipen in je hoofd
en nestelen zich daar. Er is zoveel haat tegen lesbiennes. Die woorden achtervolgen
me 's nachts, als ik niet kan slapen. Maar ik
weiger toe te geven. Dit is ook mijn land. En
ik wil hier als een vrij burger kunnen leven.
Ik wil mijn seksuele oriëntatie vrij kunnen
uitdrukken. Ik wil hardop kunnen zeggen dat
ik van mijn vriendin hou, zonder dat ik bang
ben om daarvoor te worden vermoord.'
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Discriminatie wereldwijd
Over de hele wereld worden homo's, lesbiennes,
biseksuelen en transgender personen geconfronteerd met discriminatie. Gewoon omdat
hun seksuele oriëntatie of gender-identiteit niet
aansluit op de norm die de meerderheid van
hun gemeenschap heeft vastgesteld. De meerderheid kan op veel manieren mensen met een
andere seksuele oriëntatie of gender-identiteit
confronteren met het feit dat zij 'anders' zijn.
Allereerst kunnen LGBT-mensen in het dagelijkse leven worden geconfronteerd met discriminatie in de vorm van afwijzing door familieleden, ontzegging van arbeidskansen, toegang
tot medische zorg of huisvesting. Daarnaast
wordt discriminatie vaak geïnstitutionaliseerd
door overheidsinstanties. Geweld door politie
is een pijnlijk voorbeeld voor velen die zijn gearresteerd vanwege hun (vermoede) seksuele
oriëntatie of gender-identiteit. De wetgevers
in zeven landen op onze wereld hebben op homoseksualiteit de doodstraf gezet. In ongeveer
tachtig landen is het strafbaar met gevangenisstraffen van soms wel meer dan 25 jaar.

In Yogyakarta
In november 2006 kwam een groep deskundigen op het gebied van mensenrechtenwetgeving
bijeen in de Indonesische stad Yogyakarta. Zij
brachten deskundigheid vanuit de hele wereld
mee. Zij kwamen van Pakistan tot Kenia. Van
Botswana tot Thailand. Van Europa tot Nepal.
Van de Verenigde Staten (VS) tot China. Velen
van hen werken binnen het systeem van de
Verenigde Naties (VN), zoals de speciale VNrapporteurs op het gebied van mensenrechten
en anti-terrorisme, folteringen, het recht op
adequate huisvesting, het recht op de hoogst
haalbare gezondheidsnorm, buitengerechtelijke
en arbitraire executies en internationale solidariteit. Er waren ook leden aanwezig van de VNcommissie Mensenrechten en de VN-commissie Kinderrechten. Onder de aanwezigen waren
ook rechters en academici, zoals professoren
op het gebied van mensenrechtenwetgeving.
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En sommigen waren vooraanstaande leden van
mensenrechten -NGO's.
Deze deskundigen hebben alle bestaande mensenrechten geclassificeerd, op basis van internationale verdragen en jurisprudentie. Zij hebben
deze rechten vertaald naar seksuele oriëntatie
en gender-identiteit. Er werd niets verzonnen.
Alles wat in hun document werd opgeschreven,
had zijn oorsprong in bestaande mensenrechtenwetgeving of jurisprudentie. Een concreet
voorbeeld: Principle 10 gaat over het recht om
vrij te zijn van foltering en wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing. Alle
mensen hebben ontegenzeggelijk het recht niet
gefolterd te worden. Het is dus duidelijk dat dit
recht ook van toepassing is op homo's en lesbo's.

De Principles
Het document dat zij hebben uitgegeven, is
genoemd naar de stad waarin zij bijeenkwamen
en staat bekend als de Yogyakarta Principles.
Het bevat 29 Principles (beginselen) over de
toepassing van internationale mensenrechtenwetgeving in relatie tot seksuele oriëntatie en
gender-identiteit. Wanneer men de beginselen
leest, ontdekt men dat ze een verhaal vertellen. Zij beelden menselijk lijden in juridische
termen uit. De beginselen zijn ontwikkeld als
een antwoord op goed gedocumenteerde patronen van mishandeling over de hele wereld.
Deze mishandelingen, waaronder verkrachting,
buitengerechtelijke executies, folteringen, medisch misbruik, onderdrukking van vrije meningsuiting en samenkomst en discriminatie
op het werk, in de gezondheidszorg, het onderwijs, huisvesting en in de toegang tot justitie en
immigratie, treft miljoenen mensen die worden
belaagd op grond van hun (vermoede) seksuele
oriëntatie. Het voorbeeld van de Moskou Gay
Pride in 2007 kan worden aangevuld met duizenden verhalen uit landen over de hele wereld
waar LGBT-mensen slecht worden behandeld
door hun regering en medeburgers. Elke dag
opnieuw.
In het begin worden de belangrijkste beginselen genoemd, zoals het recht op gelijke be-
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handeling en non-discriminatie
en het recht
op leven. In Principle 5 staat het recht op
persoonlijke veiligheid. Het verklaart dat iedereen recht heeft op persoonlijke veiligheid
en bescherming door de staat tegen geweld
of lichamelijk letsel, of dit nu door een overheidsfunctionaris of door een individu of een
groep wordt toegebracht. Als de Russische autoriteiten hun internationale verplichtingen
en die jegens hun eigen burgers serieus hadden
genomen, zouden ze de vredige homo-activisten door de straten van Moskou hebben laten
gaan en zouden zij hen hebben beschermd tegen aanvallen van skinheads en fanatiekelingen. In plaats daarvan verbood de burgemeester van Moskou, Joeri Loezjkov, de Gay Pride
echter en bestempelde hij de homoparade als
satanisch. Met die beslissing schond hij ook
Principle 20, het recht op vrijheid van vreedzame samenkomst en associatie. De organisatoren van de Gay Pride in Moskou hebben een
klacht ingediend tegen het stadsbestuur. Men
verwacht dat deze zaak binnenkort voorkomt
bij het Europese Hof voor Mensenrechten in
Straatsburg. Dit Europese Hof heeft eerder al
andere Oost-Europese burgemeesters bekritiseerd voor het verbieden van gay prides in hun
hoofdstad.

Ontkenning
Er zijn politici die het bestaan van LGBT-mensen in hun land gewoon ontkennen. In veel
Afrikaanse landen ontkennen de leiders dat homoseksualiteit onderdeel is van het dagelijkse
leven. Tegelijkertijd verkondigen ze dat het gedrag van homoseksuele mannen of lesbische
vrouwen indruist tegen de Afrikaanse cultuur,
de Afrikaanse traditie of het Afrikaanse geloof.
In veel van deze landen verbieden de sodomiewetten seksuele relaties tussen twee instemmende volwassenen van hetzelfde geslacht.
De paradox is wreed. Telkens als Zuidelijk
Afrikaanse leiders zeiden dat homoseksualiteit
een waanvoorstelling was in hun land, werden
echte mensen die ervan werden verdacht, geslagen, gearresteerd en in de gevangenis gegooid.
Hetzelfde geldt voor de president van Iran,
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Mahmoud Ahmadinejad, die in 2007 een bezoek bracht aan de universiteit van Colombia
in New York. Hij veroorzaakte tumult door te
zeggen: 'Wij in Iran ... wij hebben geen homoseksuelen zoals u in uw land ... in Iran bestaat
zo'n fenomeen absoluut niet.' De pers van de
VS behandelde deze uitspraak als een schandaal, maar het was niets nieuws. Ahmadinejad
schendt Principle 3: 'Iedereen heeft overal voor
de wet het recht om als persoon erkend te worden ... Elke zelf-gedefinieerde seksuele oriëntatie en gender-identiteit van een individu is een
integraal onderdeel van diens persoonlijkheid
en is een van de meest basale aspecten van zelfbeschikking, waardigheid en vrijheid.'
De uitspraak van Ahmadinejad is schokkend,
omdat het Iranese wetboek van strafrecht
voorziet in straffen, tot aan de doodstraf, voor
homoseksueel gedrag. Zijn taal beschrijft een
afwezigheid. Zijn wet ziet op de naleving toe!

Andere rechten
De beginselen laten ook het belang zien van
non-discriminatie
voor het genot van economische, sociale en culturele rechten, zoals
werk, huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs
en gezondheid. Zij bevestigen de primaire verplichting van overheden om mensenrechten te
verwezenlijken. Elk beginsel is voorzien van gedetailleerde aanbevelingen aan overheden.
De Yogyakarta Principles bevatten niet het recht
op het huwelijk van twee personen van hetzelfde geslacht. Het civiele huwelijk is al enige tijd
beschikbaar voor stellen van gelijk geslacht in
Nederland, België, Spanje, Canada, Zuid-Afrika
en de Amerikaanse staat Massachusetts. Toch
beschouwen de deskundigen die de Yogyakarta
Principles hebben gecategoriseerd, het huwelijk
voor twee personen van hetzelfde geslacht niet
als een mensenrecht dat al is geaccepteerd door
de internationale mensenrechten-wetgeving.

Waarom zijn ze nodig?
Nu in de Yogyakarta Principles bestaande mensenrechten staan beschreven, dringt de vraag
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Human Rights Watch en diverse andere internationale
mensenrechten
NGO's hebben
de lancering van de Yogyakarta Principles

georganiseerd op het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties in New York. Dit evenement vond plaats op 7 november 2007. Het
werd medegeorganiseerd
door drie LatijnsAmerikaanse landen, Argentinië, Brazilië en
Uruguay. De regeringen van deze katholieke
landen laten de wereld zien dat fundamentele
mensenrechten
op iedereen van toepassing
zijn, ongeacht seksuele identiteit. De lancering
werd bijgewoond door veel mensen waarvoor
alleen nog staanplaatsen waren. Er waren 21
landen vertegenwoordigd.
De moderator,
Boris Dittrich, Advocacy
Director van het LGBT-programma bij Human
Rights Watch, benadrukte in zijn inleiding dat
de Yogyakarta Principles weergeven waar de
mensenrechten-wetgeving
en jurisprudentie
momenteel staan. Het is de bedoeling dat de
beginselen up-to-date gemaakt zullen worden
met aanvullende verplichtingen die voortkomen uit de verdere ontwikkeling van mensenrechtenwetgeving.
De Braziliaanse regering had minister Ana
Lucy Cabral, directeur van het departement
voor Mensenrechten en Sociale Zaken van het
Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, afgevaardigd. Zij benadrukte
dat de
Braziliaanse regering de Yogyakarta Principles
als een belangrijk document beschouwt dat hard
nodig is om de levens van LGBT-mensen over
de hele wereld te verbeteren. De Braziliaanse
regering heeft met LGBTcivil society groepen
samengewerkt om tot de ontwikkeling van
een nationaal programma ter bestrijding van
homofobie te komen, onder de naam 'Brazilië
zonder homofobie'. Zij kondigde bij de VN
aan dat Brazilië overweegt om de Yogyakarta
Principles in het Portugees uit te geven.
Uit Buenos Aires nam Frederico Villegas Beltran
het woord. Hij is directeur Mensenrechten
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in
Argentinië. Hij legde de VN-toehoorders uit dat
de Argentijnse regering in 2004 een Nationaal
Actieplan had ontwikkeld voor non-discriminatie. Dit plan bevat ruim tweehonderd specifieke voorstellen om discriminatie uit te roeien,
evenals wetgeving ter bescherming van geregistreerd partnerschap voor stellen van gelijk
geslacht. Hij gaf aan dat veel van de onder-
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zich op: Waarom zijn ze nodig? Het antwoord
ligt voor de hand. Helaas onderschrijven veel
overheden weliswaar mensenrechten,
maar
maken hierop uitzonderingen voor mensen
met een andere seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Zij zeggen dat zij bij het ondertekenen van mensenrechtenverdragen
nooit voor
ogen hebben gehad dat hun verplichtingen ook
zouden gelden voor LGBT-mensen. Deze overheden vergeten dat mensenrechten universeel
en ondeelbaar zijn, en dat alle mensen recht
hebben op het volledige genot van alle mensenrechten. Deze basisregel is vastgelegd in
Principle 1.

Magna Charta
De Yogyakarta Principles zijn baanbrekend.
Nog nooit eerder is een uitgebreid pakket juridische normen die zijn gerelateerd aan seksuele oriëntatie en gender-identiteit door zoveel
internationale juridische deskundigen aangenomen en gepubliceerd. De beginselen onderstrepen het feit dat niemand geweld of discriminatie zou moeten ondergaan op grond van
wie zij houden, hoe ze er uit zien of wie ze zijn.
De beginselen zijn een enorme sprong voorwaarts in de strijd om de primaire mensenrechten voor iedereen veilig te stellen. Zij zijn toekomstgericht en vormen een actieprogramma
voor overheden om gelijkheid veilig te stellen
en mishandeling uit te bannen. Maar zij benadrukken ook dat alle betrokken partijen de
verantwoordelijkheid dragen om mensenrechten te bevorderen en te beschermen. De aanvullende aanbevelingen zijn daarom gericht op
het VN mensenrechtensysteem, op instellingen
voor mensenrechten, op de media, op NGO's
en andere organisaties.
Eigenlijk vormen de Yogyakarta Principles een
wereldwijd Magna Charta voor LGBT-mensen.

Lancering bij de VN in New York

werpen uit de Yogyakarta Principles ook aandachtspunten in het Nationale Actieplan van
Argentinië zijn.
Dianela Pi, de eerste secretaris van de missie
van Uruguay bij de VN, merkte op dat haar
regering een discriminatiecommissie
in het
leven had geroepen die nationale beleidsvoorstellen opstelt ter bestrijding van racisme, xenofobie en discriminatie, waarin LGBT-kwesties aan de orde komen. Ook binnen de context van de Mercosur-bijeenkomsten,
de douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay,
Paraguay en Venezuela (opgericht in 1991), die
in Montevideo zijn gehouden, zet de regering
van Uruguay de Yogyakarta Principles op de
agenda.
Tijdens de lancering van de Yogyakarta
Principles bij de VN in New Vork werd een
verklaring van de Hoge Commissaris voor
Mensenrechten, Louise Arbour, door de onderdirecteur van haar kantoor voorgelezen. In
haar verklaring benadrukte mevrouw Arbour
dat het niet alleen ondenkbaar is om iemand
zijn of haar mensenrechten te ontzeggen op
grond van ras, religie of sociale status, maar
dat we ook alle pogingen om dit te doen op
grond van seksuele oriëntatie of gender-identiteit moeten afwijzen. De principes zijn een
gepaste verwijzing naar deze grondbeginselen.
Overheden hebben een wettelijke verplichting
om alle gevallen van geweld en mishandeling
te onderzoeken en te vervolgen, met respect
voor alle personen onder hun jurisdictie. Zij is
van mening dat respect voor culturele diversiteit onvoldoende is om het bestaan van wetten
die de fundamentele rechten op leven, veiligheid en privacy schenden door het criminaliseren van privé-relaties tussen instemmende
volwassenen te rechtvaardigen. De VN Hoge
Commissaris herhaalde het duidelijke standpunt van haar kantoor om de mensenrechten
van alle mensen, ongeacht hun seksuele orientatie of gender-identiteit, te promoten en te
beschermen.
Tijdens de lancering werd er melding gemaakt van de ontvangst van een steun brief
voor de bijeenkomst van de president van
de Intergroup on Gay and Lesbian Rights
van het Europese Parlement. Deze leden van

het Europese Parlement onderschrijven de
Yogyakarta Principles.
Door hun mede-organisatie
van de lancering van de Yogyakarta Principles hebben
Argentinië, Brazilië en Uruguay de wereldgemeenschap bij de VN laten zien dat niet alleen
West-Europese landen mensenrechten
met
betrekking tot seksuele oriëntatie en gen deridentiteit ondersteunen. Zij benadrukten de
universaliteit van mensenrechten.

158

Deel IV. Strategie

Andere lanceringen
Tot in december 2007 zijn de Yogyakarta
Principles geïntroduceerd in diverse landen. Ik
noem hier Brazilië als voorbeeld, waar de beginselen in meer dan vier steden zijn gelanceerd.
In Amsterdam werden de beginselen geïntroduceerd door Human Rights Watch tijdens de
door de Schorer Stichting georganiseerde internationale conferentie over HIV/AIDS, in relatie
tot mannen die seks hebben met mannen. Ze
zijn ook in Duitsland gelanceerd. De Europese
lancering van de Yogyakarta Principles vond
plaats in Vilnius, Litouwen, tijdens de internationale conferentie over homorechten, georganiseerd door ILGA Europe.

UNAIDS
Er zijn ook VN-organisaties die de Yogyakarta
Principles ondersteunen. Iknoem hier UNAIDS.
Tijdens de lancering bij de VN in New Vork
stelde Miriam Maluwa, UNAIDS landencoördinator voor Jamaica, de Bahama's en Cuba, dat
onderzoek van UNAIDS aantoont dat seks tussen mannen overal gebeurt, en dat veel van die
mannen ook seks hebben met vrouwen. De criminalisering van relaties tussen personen van
hetzelfde geslacht dwingt deze relaties tot een
ondergronds bestaan en spoort mensen aan
tot het actief vermijden van voorzieningen in
de gezondheidszorg en medische behandeling,
waarmee de gezondheidsrisico's voor de hele
gemeenschap worden verhoogd. Het is dus ook
vanuit het oogpunt van gezondheid noodzakelijk dat homoseksualiteit niet wordt gecrimina-

liseerd en dat discriminatie wordt gestopt. Dit
argument zou overtuigend kunnen zijn voor
regeringen die volhouden dat zij geen 'onnatuurlijk' gedrag willen decriminaliseren.

Parlementaire Bijeenkomst van de
Raad van Europa
Ook in andere internationale
organisaties
heeft men notie genomen van de Yogyakarta
Principles. Zo ook de Raad van Europa. In oktober 2007 heeft Patriarch Alexius II van Moskou
en heel Rusland een toespraak gehouden voor
de parlementaire bijeenkomst van de Raad van
Europa in Straatsburg, Frankrijk. In dit zogenaamde House of Human Rights vertelde hij
de parlementsleden uit 47 Europese landen dat
hij homoseksualiteit als een zonde, een ziekte,
beschouwt, en hij vergeleek het verdedigen van
mensenrechten voor LGBT-mensen met het verdedigen van kleptomanie. Sommige leden van
de Parlementaire Bijeenkomst applaudisseerden voor deze uitspraak; anderen verafschuwden het. De laatste groep bracht een motie ter
tafel waarin zij verwezen naar de woorden van
de Russische patriarch als voorbeeld van intolerantie jegens LGBT-mensen dat zo wijd verspreid is op het Europese continent. Zij wezen
op de positieve ontwikkeling die de introductie
van de Yogyakarta Principles inhoudt, als internationale wettelijke norm voor LGBT-rechten.
De motie vraagt om een nieuwe versie van het
onderzoek uit 2000 naar discriminatie op basis
van seksuele oriëntatie en gender-identiteit in
alle lidstaten van de Raad van Europa.

wetten en het beleid van 36 landen onder de
loep genomen, waarmee Nederland een bilaterale relatie heeft in het kader van ontwikkelingssamenwerking. In veel van deze landen is
homoseksualiteit strafbaar. Met de Yogyakarta
Principles als richtlijn voorziet men dat de
Nederlandse regering druk op deze regeringen
gaat uitoefenen om homoseksualiteit te decriminaliseren en discriminatie te stoppen.

Zuid-Afrika
De Zuidafrikaanse grondwet uit 1996 bevat
toonaangevende gelijkheidsbescherming waarmee het 's werelds eerste grondwet werd waarin
discriminatie op grond van seksuele oriëntatie verboden is. In de afgelopen jaren heeft de
regering het huwelijk voor twee personen van
hetzelfde geslacht geïntroduceerd. Toch bestaat
er nog steeds niet alleen ongelijkheid, maar ook
geweld.
De geweldadige moorden op lesbiennes in
2007 laten zien dat de grondwettelijke belofte
van Zuid-Afrika voor gelijke bescherming nog
realiteit moet worden. Lesbiennes in de townships van Zuid-Afrika zijn het doelwit van
verkrachting en moord. Human Rights Watch
riep de Zuidafrikaanse regering op om ervoor
te zorgen dat het lopende onderzoek naar deze
moorden grondig en onpartijdig wordt uitgevoerd en kan leiden tot de identificatie en succesvolle vervolging van de daders die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Human Rights Watch
benadrukt ook dat het belangrijk is dat de seksuele oriëntatie en het geslacht van de slachtoffers worden erkend als mogelijke motiverende
en verergerende factoren bij deze misdrijven.

Nederland
Conclusie

De Nederlandse regering heeft in november
2007 zijn nieuwe beleid voor Buitenlandse
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
gepresenteerd. In de regeringsdocumenten wordt de
strijd tegen discriminatie op basis van seksuele
oriëntatie en gender-identiteit als een van zes
prioriteiten genoemd. De Nederlandse regering
noemt de Yogyakarta Principles een leidraad
voor het nieuwe beleid. De regering heeft de

De meeste aanbevelingen in de Yogyakarta
Principles zijn gericht op regeringen. Dat is
logisch, omdat veel vormen van discriminatie
kunnen worden bestreden middels de ontwikkeling van wetgeving. Dus een top-down-benadering is echt nodig. Toch is het tegelijkertijd
van groot belang dat de mensen zelf zich gaan
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realiseren dat de Yogyakarta Principles van hen
zijn. Hierin worden hun rechten beschreven. Ze
kunnen sterker komen te staan door een volledige uitvoering van deze beginselen. NGO's
spelen een cruciale rol door de LGBT-onderwerpen bij het grote publiek en de autoriteiten
onder de aandacht te brengen. Van nature zijn
de Yogyakarta Principles opschreven in juridische taal, en hierdoor zijn zij niet bijzonder
toegankelijk voor mensenrechtenactivisten.
Een groep internationale NGO's, waaronder
Human Rights Watch, heeft het initiatief genomen om de beginselen te 'vertalen' in de vorm
van een Activisten Gids. Activisten zullen in
heldere bewoordingen en met veel goede voorbeelden lezen, hoe belangrijk de Yogyakarta
Principles zijn voor het dagelijkse leven van
LGBT-gemeenschappen over de hele wereld.
De Activisten Gids wordt in 2008 gepubliceerd.
Ik verwacht dat lokale NGO's die gids gaan
gebruiken voor een bottom-up benadering.

Ze willen waarschijnlijk druk uitoefenen op hun
regering om de juridische norm zoals omschreven in de beginselen na te leven. Zonder een actieve NGO- gemeenschap die de LGBT-rechten
verkondigt, lopen de Yogyakarta Principles het
risico om een levenloze serie normen te worden.
Met de introductie van de Yogyakarta Principles
is een nieuw zaadje geplant voor een betere toekomst voor LGBT-mensen over de hele wereld.

Mr. Boris Dittrich heeft rechten in Leiden gestudeerd, werd achtereenvolgens advocaat in
Amsterdam, rechter in Alkmaar en Tweede
Kamerlid en fractievoorzitter van D66. Hij werkt
sinds 2007 in New York op het hoofdkantoor
van de internationale mensenrechtenorganisatie
Human Rights Watch als advocacy director in het
LGBT- programma.
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LGBT-rechten op de
werkplek
De Britse ervaringen

Peter Purton

Het is nu ruim dertig jaar geleden

dat de

eerste openlijk lesbische en homoseksuele vakbondsleden steun wisten te winnen
van hun vakbonden tegen discriminatie op
de Britse werkplek. Het is ruim twintig jaar
geleden dat de Britse vakbeweging in een
debat tijdens het congres van de Britse vakcentrale (Trades Union Congress - TUC) in
1985 akkoord ging om het bestrijden van dat
soort discriminatie tot beleid te verheffen.
('1 En het is tien jaar geleden dat het beleid
een concretere vorm kreeg, toen er binnen
de TUC officiële vertegenwoordigingsstructuren werden geschapen. Gedurende al die
tijd, maar vooral in de afgelopen tien jaar,
hebben er fundamentele
veranderingen
plaatsgevonden
in de juridische, politieke
en sociale positie van LGBT-mensen in het
Verenigd Koninkrijk, veranderingen die met
elkaar zijn verbonden.

De juridische positie van lesbo's, homo's, biseksuelen en transgender personen heeft een
revolutie doorgemaakt. Tot 1967 waren mannelijke homoseksuele
handelingen
gewoon
verboden en was de lesbische liefde volkomen
onzichtbaar. Het proces van decriminalisering van mannelijke homoseks begon dat jaar
slechts gedeeltelijk en werd pas voltooid na de
verkiezingsoverwinning van de Labour-partij
in 1997. In 2008, na veel meer veranderingen
in zowel het straf- als het civielrecht, bestaat
er wettelijke gelijkheid voor lesbo's, homo's en
biseksuelen op bijna elk terrein. Transgender
personen hebben bescherming gekregen tegen
arbeidsdiscriminatie
na een geslaagde zaak
bij het Europese Hof en kregen in 2004 wettelijke erkenning voor hun verkregen gender.
Transgender personen hebben nog steeds geen
bescherming tegen discriminatie bij de levering
van goederen en diensten, maar er is hen beloofd dat deze omissie wordt opgeheven door
aangekondigde wetgeving. Deze is gericht op
het samenvoegen van alle primaire en secundaire antidiscriminatie- en gelijkheidswet- en
regelgeving tot een enkel statuut.
De voortschrijdende ontwikkeling van wettelijke gelijkheid is belangrijk voor de werkplek,
niet alleen vanwege de aan de werkgevers op-
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gelegde verplichtingen, maar ook omdat de
onderwerpen hierdoor vaak in het nieuws zijn
geweest. Deze profilering van LGBT-thema's is
omgezet naar concrete actie vanwege de toegenomen betrokkenheid van de vakbonden
bij de werkplekonderwerpen
en bij de bredere gelijkheidsagenda. De meerderheid van
de vakbondsleden behoort nu tot organisaties
die intern LGBT-structuren een officiële status
geven en hun eigen plicht erkennen om hard te
werken voor gelijkheid, zowel op de werkplek
als daarbuiten, en daarbij begrijpen dat er een
directe relatie bestaat tussen discriminatie op
de werkplek en sociale attitudes.
Ondanks wettelijke hervormingen is discriminatie niet ten einde en zijn de vooroordelen
ook niet verdwenen, al zijn er wel veel positieve
signalen. Het bewijs geeft aan dat er een veel
hogere tolerantie is bereikt dan tien of, zeker,
twintig jaar geleden, zonder dat er op dit moment al het punt is bereikt dat LGBT-mensen
als gelijken worden geaccepteerd.
Onderzoek wijst erop dat er nu een meerderheid onder de bevolking is die gelijkheid steunt,
maar dat conservatievere en vijandige opvattingen zijn blijven bestaan en dat deze diep zijn
geworteld. (2) Het is ook heel waarschijnlijk dat
veel mensen die publiekelijk erkennen dat discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of
gender-identiteit verkeerd is, blijven geloven
dat het LGB ofT zijn inferieur is aan 'normale'
heteroseksualiteit. Toch is het duidelijk dat er in
zeer korte tijd een drastische verandering is gekomen in de publieke opinie. Toen het geregistreerd partnerschap voor stellen van hetzelfde
geslacht in 2005 wettelijk werd vastgelegd, was
hiervoor een breed draagvlak en kregen ceremonies voor partnerschapregistratie
van bekende mensen als Elton John een positieve pers,
zelfs van kranten die zich altijd hadden afgezet
tegen gelijkheid (en dat op andere terreinen
nog steeds doen). Aan de andere kant bevestigen andere onderzoeken uit dezelfde periode
dat homofoob en transfoob gepest in onderwijsinstellingen en vooral op scholen epidemische vormen hebben aangenomen. (3) De tegenstelling tussen deze uitkomst en het algemene
onderzoek naar sociale attitude is markant.

Hoe deze twee contrasterende rapporten met
elkaar kunnen worden verenigd, blijft vooralsnog een kwestie van speculatie. De TUC en de
Britse onderwijsbonden voeren op dit moment
(2008) campagne voor krachtdadig ingrijpen
van de overheid om scholen die nu een broedplaats van reactionair denken vormen, te transformeren naar bakens van gelijkheid. Om dit
te bereiken moet er een aantal diepgewortelde
vooroordelen over jonge mensen en seksualiteit
worden aangevochten.
De krachtigste oppositie tegen elk van de recente gelijkheidsmaatregelen kwam van leiders van
religieuze organisaties en kerken (van evangelisch tot katholiek, en dat zijn dan de meeste
godsdiensten), van de reactionaire vleugel van
de Conservatieve Partij, de oppositiepartij, en
van extreem (neo-fascistisch) rechts. De verandering van de afgelopen tien jaar is dat deze
krachten nu duidelijk een kleine minderheid
vormen: het onderzoek Living Together heeft
bevestigd dat zelfs de meerderheid van de belijdende gelovigen gelijkheid steunen. Terwijl het
politieke debat in het parlement in het verleden en de commentaren in de media werden
gedomineerd door reactionaire argumenten
over 'de ondermijning van het gezin' en 'traditionele waarden', gaat de publieke dialoog nu
over 'gelijke behandeling', 'erkenning van diversiteit' en 'sociale insluiting'. Een grote meerderheid aan politici van de grote partijen heeft
de nieuwe agenda (in ieder geval publiekelijk)
overgenomen. Mensen die de belangrijke politieke partijen willen vertegenwoordigen, zijn
nu kwetsbaar om afgewezen te worden, als zij
anti-homoseksuele
opvattingen verkondigen
die tot nog maar een paar jaar terug niet onacceptabel werden geacht. De leiders van alle
grote politieke partijen geven publieke steun
aan gelijkheidsmaatregelen. Zelfs de tegenstanders van zulke wetten beginnen hun oppositie
tegenwoordig vaak met te zeggen dat 'zij ook
tegen discriminatie zijn, maar ..:
Is het huidige klimaat een tijdelijk verschijnsel, zou er een terugval plaatsvinden onder een
rechtse regering? Men kan erop anticiperen dat
wanneer de Conservatieven weer aan de macht
komen, de reactionairen in hun midden zichzelf gemachtigd voelen om zich krachtiger uit
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te drukken en te eisen dat de ministers op hun
agenda reageren. Toch zijn de meeste commentatoren het erover eens dat het landelijke beeld
inderdaad dusdanig is veranderd dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat een andere regering de
wetswijzigingen die tijdens de regeringsperiode
van Labour zijn doorgevoerd, ongedaan zal
proberen te maken, al zal verdere vooruitgang
waarschijnlijk wel stagneren.

pensioen werd geïntroduceerd. Hoe serieus
de vakbonden LGBT-gelijkheid vinden, bleek
ook in een ander voorbeeld: in 2007 was er de
kwestie, of de regering adoptiebureaus van de
katholieke kerk wel of niet vrij zou stellen van
de regels die discriminatie in goederen en diensten verbieden. De Algemeen Secretaris van de
Tue heeft een delegatie geleid die de verantwoordelijke minister ontmoette, en heeft eraan
bijgedragen dat een dergelijke ontheffing niet
werd verleend.

De Britse vakbeweging heeft een eervolle rol
gespeeld bij wat er thans bereikt is. Door de
lobby bij de regering en deelname aan publieke
campagnes vertegenwoordigden
de bonden
een belangrijke onderdeel van de allianties
die ook bestaan uit politieke krachten en nietoverheidsorganisaties, die tot elkaar waren gekomen om de juridische hervormingen van het
afgelopen decennium zeker te stellen. (4) Deze
allianties zijn steeds effectiever gebleken: zij
kregen de overhand in de discussie en hebben
de wetgeving tot in detail beïnvloed. Wat ook
echt heeft geholpen, is dat er nauwe banden
zijn tussen sommige grote vakbonden en de
heersende Labour-partij, al maken de LGBTonderwerpen uiteraard slechts een klein onderdeel uit van deze agenda.
Naast de interne relatie tussen de vakbonden
en de Labour-partij als sociale beweging is de
bereidheid van de vakbonden om onafhankelijk op te treden ter verdediging van de LGBTrechten een net zo markant element geweest
bij de recente vooruitgang. Zo hebben in 2004
zeven door de Tue gecoördineerde vakbonden
de regering voor het Hooggerechtshof gedaagd
inzake de invoering in de Engelse wet van de
Europese kaderrichtlijn tegen discriminatie op
het werk en tijdens de opleiding. Het komt zelden voor dat vakbonden het de Labour-regering op een dergelijke manier moeilijk maken.
Het ging over LGB-gelijkheid. Het resultaat
was, formeel, een verlies, maar in de praktijk
bleek het heel belangrijk te zijn om het aantal
uitzonderingen dat de regering had voorgesteld voor hun regelingen inzake discriminatie
op het werk te verkleinen. Dit heeft er direct
toe geleid dat in de eerstvolgende wetgeving,
over het geregistreerd partnerschap, de gelijke
toegang voor de langstlevende tot partner-

De belangrijkste onderwerpen voor LGB-werknemers zijn en blijven: pesten, onzichtbaarheid
en uitsluiting. Voor transseksuele werknemers
die dit ook ondervinden, zijn er nog meer belangrijke kwesties.
Er is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar
de ervaringen van LGBT-werknemers en elk
onderzoek heeft bevestigd dat het allerbelangrijkste onderwerp, de allerbelangrijkste vorm
van discriminatie pesten is, door managers of
door collega's. In hun campagne om wettelijke
bescherming tegen discriminatie zeker te stellen heeft de Tue in 2000 een onderzoek uitgevoerd en een rapport gepubliceerd waarin
ruim veertig procent van de respondenten verklaarden dat zij op het werk waren geconfronteerd met discriminatie en in bijna alle gevallen ging dat om pesten. (5) Vervolgonderzoek
heeft bevestigd dat dit nog steeds het geval is.
De juistheid van deze uitkomst wordt ook bevestigd door de gevallen die voorkomen bij het
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Toch zijn de vakbonden er zich ook van bewust
dat de bereikte consensus onder politici op
nationaal niveau ten gunste van non-discriminatie (zo niet gelijkheid) nog veel afwijkt van
de nog altijd bestaande realiteit op veel werkplekken. Er is geen kwantitatief bewijs van de
bewerkstelligde verbeteringen op de werkplek,
en er zijn zeker overduidelijke voorbeelden gerapporteerd van goede praktijken. Dit blijft in
ontwikkeling. Maar er is ook veel bewijs van
voortdurende discriminatie en vooroordelen.
We zullen de onderwerpen waarmee LGBTwerknemers worden geconfronteerd, onderzoeken en dan de strategieën van de vakbonden
om ermee te dealen bekijken.

Employment Tribunal (6), dat de reglementen
tegen discriminatie op grond van seksuele orient at ie toepast. Er wordt dan wel erkend dat
er om belangrijke redenen (zie hieronder) zeer
weinig zaken helemaal bij het tribunaal terechtgekomen zijn, maar nagenoeg elk gerapporteerd geval betrof pesten. (7) Met dat pesten
wordt de herhaaldelijke grof beledigende bejegening van leidinggevenden bedoeld, waardoor het slachtoffer soms gedwongen werd zijn
/ haar baan op te geven, alsook de stelselmatige, dagelijkse mishandeling in de vorm van
scheldnamen of anti-homo-'grapjes' door managers en collega's, waarmee een zeer onaangename en onwelkome sfeer werd gecreëerd
voor de LGB-persoon. In extreme gevallen was
er sprake van fysiek geweld, of van mensen die
werden weggestuurd om andere redenen, die
door de tribunalen aan het licht gesteld werden als dekmantel voor discriminatie.
Het viel misschien te verwachten dat dergelijke
dingen vooral zouden gebeuren in de economische sectoren waar de vakbonden zwak zijn en
het geldende arbeidsethos getypeerd kan worden als passend bij een door mannen gedomineerde, agressieve concurrentie. Dit stereotype
klopt soms, maar in de realiteit komt pesten net
zo vaak voor in organisaties waar de vakbond
vertegenwoordigd is en waar een sterk beleid
voor gelijke kansen wordt gevoerd, alsmede in
sectoren waar een andere arbeidsethos heerst,
zoals de publieke sector. Zo maakt de homofobe houding die, zoals eerder aangegeven, op
scholen heerst, het veel LGBT-leerkrachten en
ander personeel heel moeilijk om in die sector
te werken. Die homofobie beperkt zich niet tot
het onderwijs en is binnen de hele publieke sector te vinden. De realiteit is dat vooroordelen
op elke werkplek te vinden zijn en tot discriminatie kunnen leiden, als ze niet afdoende worden bestreden.

optie voor de velen die besluiten, om welke reden dan ook, niet open te zijn over hun seksualiteit. Dit aspect van het probleem is per definitie niet te kwantificeren. De redenen voor geheimhouding lopen uiteen, van het niet anders
willen lijken dan anderen tot de aanwezigheid
van een homofobe cultuur en het gevoel te hebben dat niet aan te kunnen. Soms is de LGBTpersoon nog niet uit de kast tegenover familie,
buren of de plaatselijke gemeenschap en wil hij
/ zij dit geheim niet onthullen. Soms hebben ze
een conservatieve, religieuze achtergrond waarin homoseksualiteit veroordeeld wordt als een
zonde, en is het voor hen erg moeilijk om hun
seksualiteit te verenigen met hun geloof. Elke
keuze blijft een persoonlijke afweging, maar de
realiteit dat veel LGBT-werknemers in de kast
blijven, ondermijnt de pogingen om vijandige
werkplekken om te zetten in LGBT-vriendelijke
werkplekken. Het versterkt het argument dat
vakbonden die met werkgevers samenwerken,
eerst dat zouden moeten veranderen, om het
mogelijk te maken dat meer werknemers open
zijn over hun seksualiteit of gender-identiteit.
Dit besef heeft belangrijke consequenties voor
de vakbondstrategieën.

Mensen die open zijn over hun seksualiteit in
een discriminerende werkomgeving, ondervinden onmiddellijk het gepest. Dit zijn mensen
die waarschijnlijk de discriminerende persoon
aanspreken, via interne procedures, vakbondsinmenging of door de zaak uiteindelijk voor een
tribunaal te laten komen. Zo'n gevecht is geen

Er kunnen ook andere zaken meespelen, waarvan er vele afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de werknemer om naar leidinggevenden en collega's toe openheid te verschaffen over
hun leven. De wet maakt het illegaal om iemand
toegang te weigeren tot dezelfde voordelen die
beschikbaar zijn voor hun heteroseksuele collega's. Maar om vrij te vragen om een zieke partner te bezoeken of te regelen dat zo'n partner
mee kan komen naar een sociale activiteit van
het werk, vergt openheid van de werknemer, uit
de kast komen. Het zelfde probleem bij het creeren van een 'LGBT-vriendelijke' werkplek bepaalt daarom ook, of individuele werknemers
voelen dat zij toegang hebben tot de voordelen
waartoe zij bij wet gerechtigd zijn.
Voor transgender-werknemers
is het probleem
van het pesten dat voortkomt uit vooroordelen
en onwetendheid, eveneens significant. Het is
ook niet zo waarschijnlijk dat een transgender-persoon die vastbesloten is om naar zijn of
haar voorkeur-gen der te leven, kan vluchten in
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onzichtbaarheid. De enige keus is om de relevante onderwerpen met de manager te bespreken, vooral als de persoon van plan is om een
gender-operatie te ondergaan. Maar zelfs als
dat niet het geval is, vereist een besluit om je in
het andere geslacht te presenteren beslissingen
van de manager. In zo'n periode zullen ogenschijnlijk eenvoudige vragen als welk toilet een
transgender-persoon
gaat gebruiken, een veelvuldige bron van conflict zijn, zoals vakbondsfunctionarissen bij herhaling melden.
Voor beide groepen werknemers bestaat het
probleem van gebrek aan numeriek gewicht.
De transgender-gemeenschap
is erg klein en er
zijn op de meeste werkplekken waarschijnlijk
maar weinig transgender-werknemers.
Het kan
daarom moeilijk zijn om werkgevers ervan te
overtuigen dat zij specifiek beleid moeten opstellen, voordat het om een echte persoon gaat.
Voor LGB-werknemers voor wie onzichtbaarheid veel gemakkelijker is, kan het probleem
van het overtuigen van de werkgever om in actie te komen even groot zijn. Om deze onzichtbaarheid aan te pakken worden werkgevers
steeds vaker gevraagd om vragen naar seksuele
oriëntatie en gender-identiteit op te nemen in
hun werknemer-volgsysteem. Slechts een klein
deel doet dit op dit moment, maar het is een
groeiende trend. Toen de Tue voor het eerst
advies uitgaf aan vakbonden over volgsystemen, was de toon behoedzaam, vanwege het
risico op weinig respons wat weinig nut zou
opleveren. Nu het nationale beeld blijft verbeteren, zijn er plannen om positievere richtlijnen uit te geven. Diezelfde argumenten zijn
van toepassing op LGBT-werknemers als die
voor het volgen op ras, gender en lichamelijke
beperkingen. Zonder gegevens zal het moeilijk
zijn te achterhalen, of werknemers eerlijk worden behandeld. Anders dan de andere categorieën van controle kan er echter sprake zijn van
grote weerstand tegen dergelijke vragen. In het
advies van de Tue over volgsystemen blijft benadrukt worden dat het van groot belang is dat
werkgevers een duidelijke visie hebben op wat
zij zullen doen met die gegevens en dat ze dit
zorgvuldig aan hun personeel uitleggen.
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Het succesvol aanpakken van discriminatie op
de werkplek betekent dat je een LGBT-vriendelijke werkplek wilt creëren. De wet is er om discriminatie te voorkomen, maar het hoofddoel
voor vakbonden moet zijn om discriminatie
uit te bannen zonder daarvoor naar een tribunaal te hoeven gaan. Dit doel kan met twee essentiële en gerelateerde componenten worden
bereikt: met positief beleid en optreden door
de werkgever, en met een stem voor de LGBTwerknemers. Deze zijn gerelateerd, omdat ondervindingen laten zien dat werkgevers noch
(soms) vakbondsonderhandelaars
altijd begrijpen welke stappen ze moeten nemen.
Er wordt vakbonden aangeraden te zorgen
dat werkgevers hun organisaties promoten als
LGBT-vriendelijk. Dit betekent het presenteren van een beeld van de werkgever als één die
LGBT-mensen verwelkomt; dat begint met hun
gelijke kansenbeleid en hun wervingsmateriaal.
Goede training voor al hun managers is uiterst
belangrijk voor de uitleg over waarom heteroseksistische beeldvorming moet worden vermeden. De arbeidsvoorwaarden moeten nondiscriminatie zeker stellen, maar om verder te
gaan: er moet ook gepast taalgebruik gebezigd
worden om de betrokkenheid bij LGBT-gelijkheid in alle beleidsstukken en procedures van
de organisatie aan te tonen. Er moeten specifieke procedures worden opgesteld voor als
transgender-werknemers
voor hun geslachtsverandering kiezen. Er moet hard worden opgetreden tegen pesten. Zulke stappen worden
beter beargumenteerd, als de onderhandelaars
het voordeel hebben door LGBT- mensen zelf
geadviseerd te worden.
Groot-Brittannië heeft een sterkte traditie van
mensen die, geconfronteerd met discriminatie,
zich zelf organiseren en de discriminatie aanpakken, en deze traditie is overgenomen binnen
de vakbeweging. Het beleid binnen de vakbonden kwam grotendeels tot stand, omdat LGBleden (de T werd meestal later toegevoegd)
gezamenlijk veranderingen eisten, en het pleit
wonnen. Zo is er binnen de Tue ook een jaarlijkse LGBT-conferentie waar beleid wordt besproken en waar een commissie wordt gekozen
die de Tue adviseert over LGBT-onderwerpen.
Het resultaat hiervan is dat de zaken waar de
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Tue en individuele vakbonden campagne voor
voeren direct voortkomen uit de ervaringen en
beslissingen van de LGBT-vakbondsleden zelf.
Uit deze fora komen adviezen naar voren over
een breed aantal onderwerpen betreffende de
werkplek, maar ook ervaringen en voorbeelden van hoe daar mee omgegaan kan worden.
Deze expertise komt terug in de praktijk van de
vakbond via training voor vakbondfunctionarissen en vertegenwoordigers van bedrijven en
via de publicatie van advies door zowel de Tue
als de individuele vakbonden. De opleidingstak
van de TUe, Unionlearn, heeft een handboek
uitgegeven (Out at Work, 2006), voor gebruik
door cursusleiders binnen de vakbond. De grotere afzonderlijke vakbonden doen hetzelfde.
Sommige vakbonden stimuleren de ontwikkeling van LGBT-ledengroepen binnen hun
structuren op regionaal en lokaal niveau. Daar
waar lokale groepen zijn, kunnen deze directe
invloed uitoefenen op de vraag, over welke
zaken met de werkgever moet worden onderhandeld, en zij kunnen helpen de invoering
van het beleid te controleren. Ondertussen
zijn er bij sommige grotere organisaties LGBTnetwerken. Dit is de route die de lobbygroep
Stonewall graag ziet; deze groep richt zijn aandacht op samenwerking met werkgevers op
bestuursniveau. Al verwelkomen vakbonden
de opzet van een LGBT-werknemersnetwerk,
en doen ze daar vaak aan mee, desalniettemin
zijn er toch geldige argumenten aangevoerd,
dat deze aanpak de werkgever aanmoedigt om
de normale onderhandelingskanalen
met de
erkende vakbonden te vermijden en er in plaats
daarvan voor te kiezen om met zelf aangestelde
woordvoerders te spreken die aan niemand verantwoording schuldig zijn. Vanuit het gezichtspunt van vakbonden is dat een trend die moet
worden tegengegaan.

hebben. Een groot deel van de werknemers,
vooral in de private sector en in het middenen kleinbedrijf, is geen lid van een vakbond. En
nog niet alle vakbonden zijn er goed van doordrongen dat zij actie moeten ondernemen binnen hun eigen beleid en structuren om ervoor
te zorgen dat LGBT-onderwerpen, namens hun
leden, in hun werk worden geïntegreerd. Maar
als men de vooruitgang van de afgelopen tien
jaar kan voortzetten, moet het in de komende
tien jaar komen tot zowel de consolidatie van
de huidige vooruitgang als de veel effectievere
normalisering van gelijkberechtiging. De grootste gevaren voor zo'n ontwikkeling kunnen liggen in een nieuw kabinet of een afzwakking van
de rol en de effectiviteit van vakbonden.

Dr. Peter Purton is beleidsmedewerker voor de
rechten van mindervaliden en LGBT-mensen bij
Trades Union Congress (TUC) in Londen.

Noten

Ondanks alle goede vooruitgang die er in de afgelopen tien jaar is geboekt, blijft er nog veel te
doen om LGBT-gelijkheid op de werkplek werkelijk te realiseren. De meeste werkgevers in het
Verenigd Koninkrijk erkennen de LGBT-onderwerpen in hun arbeidsbeleid in het geheel niet,
zelfs niet als ze een algemeen gelijkheidsbeleid

(1) TUe,
afkorting
van Trades Union
eongress, is vergelijkbaar met de FNV in
Nederland, een federatie van vakbonden,
die de meerderheid van de werknemers
vertegenwoordigt. Thans zijn er 59 Britse
vakbonden lid van TUe, met samen bijna
zeseneenhalf miljoen leden.
(2) Living Together, British attitudes to lesbian
and gay people, Stonewall, 2007, constateerde dat er bij 93 procent van een onderzoek onder 2000 mensen steun was voor
wetten die tegen discriminatie beschermden, en dat zestig procent dacht dat lesbo's
en homo's open zouden moeten kunnen
zijn over hun seksualiteit.
(3) Zie bijvoorbeeld Ruth Hunt, Johan Jensen,
The School Report: the experiences of young
gay people in Britain's Schools, Stonewall
2007. Vergelijkbare uitkomsten zijn vastgesteld door onderzoek naar de positie van
transgender personen in het onderwijs, en
door onderzoeken binnen het onderwijs
aan zeventienjarigen en ouder.
(4) Er waren nauw gelieerde campagne-ac-
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tiviteiten tussen de TUC, de LGB-lobbygroep Stonewall, de Labour Campaign for
Lesbian and Gay Rights (nu LGBT-Labour
genaamd), en parlementsleden van de
Labour-partij om de overwinning op de
gelijke pensioenen en goederen en diensten zeker te stellen.
(5) Uitgegeven als Straight Up!, en verkrijgbaar via de website van de TUC, WWW.tuc.
org.ukJequality.
(6) Deze Employment Tribunals zijn lagere
rechtbanken in Groot-Brittannië die de
jurisdictie hebben om vele soorten geschil-

len tussen werkgevers en werknemers te
horen. De meeste geschillen die er worden
behandeld, betreffen onterecht ontslag en
discriminatie op de werkvloer.
(7) Een van de weinige andere gevallen was
een belangrijke zaak waarin de interpretatie werd getest van de ontheffingen op
de wet voor godsdienstige organisaties. Er
werd geconstateerd (2007) dat de Bisschop
van Hereford onwettig had gediscrimineerd door de weigering van een baan
als jeugdwelzijnswerker aan een homo op
grond van zijn seksualiteit.

Donna Smith en Prudence Mabele, leden van de Zuidafrikaanse
LGBT-rechten in Montreal, juli 2006 - @ [reen Dubel.
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delegatie, bij de internationale conferentie over
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Zelfportret
Dédé Oetomo

Zover als ik mij kan herinneren, heb ik me
altijd aangetrokken
gevoeld tot andere
jongens en jonge mannen. Totdat ik in
de puberteit kwam, dacht ik dat dat heel
normaal was. Soms vond ik het vanwege
opmerkingen
van mijn leeftijdgenoten
en oudere mensen wel vervelend dat ik
niet hield van sporten of andere fysieke
activiteiten en meer dan andere jongens
huilde en vaak met meisjes speelde.
In mijn puberteit las ik een artikel over
homoseksualiteit
in een tijdschrift waar
mijn niet-religieuze, redelijk burgerlijke
familie op was geabonneerd
en ik realiseerde me dat mijn voorkeur een naam
had, homoseksualiteit,
en dat er anders
tegen aan gekeken werd dan tegen een
voorkeur voor de andere sekse.

Ik hield mijn voorkeur voor mij, totdat ik
het, twintig jaar oud, durfde te vertellen aan
een goede vriendin op de lerarenopleiding
waar we beiden op zaten. Tegen die tijd las
ik al boeken over (mannelijke) seksualiteit,
gedeeltelijk om antwoorden te vinden over
mijn afwijkende seksualiteit. Mijn vriendin
introduceerde me bij een psycholoog die
zij kende en hij liet me testen op mogelijke
anatomische en hormonale problemen. De
hormoon test moest worden uitgevoerd in
Jakarta, de hoofdstad, op zo'n 800 km afstand van Soerabaja waar ik woonde en
studeerde. Aangezien mijn spaargeld onvoldoende was, besloot ik het mijn ouders
te vertellen en hen om financiële steun te
vragen. Hun reactie was rationeel: zij zagen
het als een probleem dat moest worden opgelost en zo onderging ik, vergezeld door
mijn vader, de testen. In Jakarta verwees
mijn psycholoog mij ook naar zijn professor psychiatrie die, waar ik pas later achter
kwam, mijn vader had verteld dat er niets
aan te doen was, en dat ik als homo in de
maatschappij moest leren leven.
Mijn therapeutische sessies met de psycholoog leken nog het meest op een onafhan-
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kelijk studieonderdeel. Hij leende mij zijn
boeken over seksualiteit en las daarnaast
zelfs die van mij. Door deze boeken werd
het mij duidelijk dat homoseksualiteit een
seksuele variatie was waar je je niet voor
hoefde te schamen. Ik ging steeds minder
vaak naar de psycholoog toe en uiteindelijk
helemaal niet meer.
Ondertussen leerde ik van het bestaan van
de homobeweging en homogemeenschappen in het Westen, en tijdens een vijf jaar
durend verblijf in de Verenigde Staten, waar
ik aan de Cornell University een doctoraalopleiding talen volgde, kwam ik uit voor wie
ik was en werd ik lid van de homo-organisatie op de campus. Ik schreef ook artikelen
over homoseksualiteit voor de Indonesische
media en communiceerde met andere homo's in Indonesië, wat uiteindelijk in maart
1982 leidde tot de oprichting van Lambda
Indonesia, een organisatie die vier jaar
heeft bestaan. Sinds die tijd ben ik een soort
woordvoerder voor de Indonesische homogemeenschap, hetgeen mij in staat stelde
om de oprichting van andere organisaties te
faciliteren, inclusief mijn huidige organisatie, GAYaNUSANTARA, in augustus 1987.
Niet alleen leerde ik door de media andere
homo's kennen, ik maakte via de 'waria's'
(mannelijke naar vrouwelijke transgender
personen) en de homo's waarmee ik correspondeerde, ook kennis met verschillende
gemeenschappen in de archipel. Na de opmars van het internet bleek het een uitstekend medium te zijn om andere homo's,
lesbo's, transgender personen, interseks en
andere queers te ontmoeten. Als activist
word ik ook door mensen benaderd voor
counseling, introducties en andere activiteiten.
Als een pas beginnende activist realiseerde
ik me, hoewel ik tegen die tijd niet langer
religieus actief was, dat ik vanuit de cultuur
en de religie weerstand zou ondervinden. Ik
werd bijgestaan door oudere wetenschappers (homo's, maar minder openlijk dan
ik), die mij wezen op de inheemse vormen
van seks tussen geslachtsgenoten in de
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Indonesische culturen. In de Indonesische
maatschappij, waarin tradities hoog worden
gehouden, bleek dit een behoorlijk krachtig argument voor de homo-emancipatie
te zijn. Ik las daarnaast massa's literatuur,
waaronder over religie, om mijzelf voor te
bereiden op de steeds vaker voorkomende
openbare debatten waar ik voor gevraagd
werd vanwege mijn toenemende bekendheid in de media.
Het is mogelijk om in Indonesië publiekelijk als homo te leven, zoals ik in de afgelopen 25 jaar ook heb gedaan. Openbare
genegenheid tussen mensen van hetzelfde
geslacht is niet ongewoon in onze maatschappij. Met mijn eerste partner leefde ik
negentien jaar openlijk samen, en daarna
tweeënhalf jaar met een andere partner. Op
dit moment heb ik een lange-afstandsrelatie
met mijn huidige partner, Purba, met wie
ik mogelijk in de toekomst ga samenwonen.
Hoewel we onze relatie niet wettelijk kunnen registreren in Indonesië, vinden we dit
nu ook nog niet nodig. We weten dat we
altijd naar Canada kunnen gaan, als we de
behoefte voelen om te trouwen.
Als ik er al iets bij voel, dan is het minder
veilig in de homobuurten in het Westen,
aangezien ik weet dat het in elkaar slaan
van homo's er nu eenmaal bij hoort. Ik ben
in Indonesië zelf een keer met de dood bedreigd, in september 1999, vlak voordat we
een nationale LGBT-netwerkbijeenkomst
in Solo, Centraal Java, zouden houden, en
dit tot de conservatieve islamitische groepen doordrong die niet wilden dat hun
stad in 'een tweede Sodom' zou veranderen.
Hoewel we deze bijeenkomst destijds hebben moeten afzeggen, ontvingen we steunbetuigingen van vele pro-democratische
groeperingen.
De strijd voor gelijke en eerlijke behandeling van
de LGBTIQ-ers in Indonesië
Op zijn minst in theorie worden LGBTIQers, hoewel niet uitdrukkelijk, door de
grondwet
en andere
mensenrechtenwetgeving in Indonesië beschermd. Het
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Nationale Mensenrechten Actiebeleid 20042009 noemt de LGBT-ers 'een speciale
groep waarvan de rechten dienen te worden
beschermd'. Maar de uitvoering vordert
langzaam en de dagelijkse werkelijkheid is
natuurlijk anders; andere mensenrechten
worden ook nog steeds maar al te vaak door
de staat overtreden. Waria's (mannen die
zich kleden en gedragen als vrouwen) en
vrouwelijke prostituees worden regelmatig door de politie in de straten en parken
bijeengedreven, vastgehouden, tot betaling
voor vrijlating gedwongen en soms verkracht. Sommige lesbo's en homo's krijgen
te maken met discriminatie op hun werk of
in de buurt, wanneer mensen hun seksuele
voorkeur kennen of er lucht van krijgen.
De grootste uitdaging voor LGBTIQ-ers in
Indonesië vloeit voort uit de familie die zich
opwerpt als de beschermer van de heteronormatieve cultuur en in veel gevallen de
religie. Het gebrek aan kennis over seksuele
verscheidenheid en de universele druk om
te trouwen en een gezin te stichten veroorzaken veel pijn. Activiteiten op dit gebied in
Indonesië moeten zich dan ook richten op
de mensenrechten en juridische aangelegen-

ft happy family'. Foto van een fototentoonstelling
Family, georganiseerd door GAYa NUSANTARA,
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heden en op de culturele en religieuze kwesties, het laatste door middel van educatie.
Juridisch en algemeen
In het huidige Indonesische Wetboek van
Strafrecht zijn alleen homoseksuele handelingen met een minderjarige (niet uitdrukkelijk gedefinieerd, maar in samenhang met
andere wetten door advocaten vaak geïnterpreteerd als onder de zeventien of achttien jaar) strafbaar gesteld. Homoseksuele
verkrachting
wordt
niet
genoemd.
Transseksuelen die de operatie hebben ondergaan, kunnen naar de rechtbank voor de
wettelijke verandering van hun geslacht.

Dédé Oetomo is de oprichter en bestuurslid
van GAYaNUSANTARA (GN), de door Hivos
gesteunde homo-organisatie in Indonesië.
GN verricht onderzoek, geeft voorlichting en
voert een lobby voor goed beleid op terreinen
van seksuele gezondheid en welzijn voor homo's en andere mannen die seks hebben met
mannen, en in meer algemene zin voor andere seksuele minderheden. Zie: http://www.
gayanusantara.org.

tijdens het Festival Spirit of the Rainbow: Love and the
maart 2008, in Soerabaja - @ Rr. Agustine.
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Verenigd door liefde,
verbannen door de
wet: iInInigratie en
hOInoseksuele stellen
Martha McDevitt-Pugh

Martha McDevitt-Pugh is een liefdesbanneling, een term die voor het eerst door haarzelf is gebruikt toen ze zich realiseerde dat
zij helemaal geen vrije keuze had gemaakt
om met haar partner Lin in Nederland te
gaan wonen. Op haar veertigste werd ze
verliefd op een vriendin die ze zeventien
jaar daarvoor had ontmoet. Het stel kwam
overeen om twee jaar in Nederland te gaan
samenwonen,
totdat Lins zoon het voortgezet onderwijs had afgerond. Martha liet een
bloeiende carrière in Silicon Valley achter,
in de veronderstelling
dat ze daar terug zou
komen. Pas toen ze was vertrokken, ontdekte Martha dat de immigratiewetgeving
in de VS discriminatie
inhield en dat haar
tijdelijke afwezigheid tot permanente
verbanning kon leiden, tenzij zij zich met anderen zou verenigen om hierin verandering
aan te brengen.

Stellen en gezinnen met meerdere nationaliteiten zijn overal om ons heen te vinden. De
buurman is met een Zweedse getrouwd, je
Pakistaanse collega heeft een Nederlandse partner, het kind waarmee je bent opgegroeid had
een moeder uit Costa Rica. Multiculturele families maken onderdeel uit van ons dagelijks
leven, omdat migratie al eeuwenlang een feit
is en zelfs werd gestimuleerd om het gat in de
naoorlogse arbeiderskrapte te dekken. Het was
onvermijdelijk dat partners uit verschillende
landen of met diverse culturele achtergronden
verliefd zouden worden en gezinnen zouden
stichten. Ondertussen hebben het goedkope
reizen en het toerisme, evenals de opkomst van
het internet, steeds meer mogelijkheden gecreëerd om een partner uit een ander land te
ontmoeten. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk om stellen te ontmoeten die al online afspraakjes hadden, voordat ze elkaar in levende
lijve ontmoetten.
Als je een heteroseksueel stel, afkomstig uit
verschillende landen, en verloofd of getrouwd
bent, erkent de immigratiewet je relatie. Een
aantal landen erkent ook ongetrouwde heteroseksuele partners. Erkenning van heteroseksuele stellen in de immigratiewetgeving voor gezinnen maakt het mogelijk om
een partner of echtgeno(o)te te laten im-
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migreren in het kader van gezinshereniging.
Indien je partner echter van hetzelfde geslacht
is, is gezinshereniging slechts in negentien (I)
landen mogelijk. In sommige hiervan zijn de
voorwaarden restrictiever (of strenger) dan die
gelden voor stellen van verschillend geslacht. Zo
wordt de homoseksuele relatie tussen een persoon uit Oostenrijk en Canada wel in Canada,
maar niet in Oostenrijk erkend. De Canadese
partner kan de immigratie voor verblijf van de
Oostenrijkse partner in Canada financieel bekostigen, en het Canadese juridische systeem
behandelt het stel als elk ander gezin. Ze kunnen ervoor kiezen om te trouwen, of niet, en
indien zij voldoen aan de immigratiecriteria,
kan de Oostenrijkse partner zijn of haar koffers pakken en naar Canada verhuizen, zodra
het immigratieproces is afgerond.

Vermont (of Massachusetts, waar homoseksuele stellen voor de wet kunnen trouwen) is het
sinds president Clinton in 1996 de Defence of
Marriage Act (DOMA) heeft ondertekend voor
de federale instanties van de Verenigde Staten
(VS) verboden om hun geregistreerd partnerschap te erkennen.
DOMA definieert het huwelijk als een wettelijke vereniging tussen één man en één vrouw.
Het verbiedt de federale regering van de VS om
homoseksuele relaties te erkennen en partners
van hetzelfde geslacht voorzieningen te bieden.
Toen de wet in werking trad, verwachtte men
dat een Amerikaanse staat het huwelijk open
zou stellen voor homoseksuele stellen en dat andere staten dergelijke huwelijken zouden moeten erkennen, overeenkomstig de Amerikaanse
grondwet. Vanwege DOMA hoeven staten homoseksuele geregistreerde
partnerschappen
van andere staten niet te erkennen. Dit betekent
dat een geregistreerd partnerschap in Vermont
geen federale voorzieningen biedt, zoals het
recht om een partner te laten immigreren of
om een uitkering te innen voor een partner.
Voor 'homohuwelijken' die in Massachusetts,
Canada of een van de andere landen waar homoseksuele of lesbische stellen kunnen trouwen, gelden de federale voorzieningen ook niet,
vanwege DOMA.
Nieuwe stellen die moedig genoeg zijn om een
relatie aan te gaan met iemand uit een ander
land, komen voor een aantal uitdagingen te
staan. De logistiek van internationale bezoeken
kan complex zijn, maar stellen die besluiten
dat zij bij elkaar willen zijn, staan ook voor een
andere uitdaging: het kiezen van een thuisland.
Wordt het jouw land, mijn land of moeten we
een derde land zoeken dat ons wil hebben?

Stelt u zich eens voor dat dezelfde Oostenrijkse
persoon verliefd zou worden op een Amerikaanse persoon die in een stadje in de staat
Vermont woont, zo'n vijftig kilometer van
de grens met Canada. Vermont was de eerste
Amerikaanse staat die homoseksuele relaties
erkende, toen in 2000 het geregistreerd partnerschap werd geïntroduceerd. Geweldig! Dus
de Oostenrijkse en Amerikaanse partners
kunnen in Vermont een geregistreerd partnerschap aangaan, net als in Canada, toch?
Welkom in de wereld van aparte, maar gelijke erkenning van relaties. Ons CanadeesOostenrijkse stel heeft een aantal mogelijkheden waarbinnen hun relatie kan worden
erkend: zij kunnen net als elk heteroseksueel
stel trouwen, of ze kunnen vragen om erkenning van hun niet-getrouwde partnerschap.
Ons Amerikaans-Oostenrijkse stel kan daarentegen elkaar de liefde verklaren en een wettelijk
geregistreerd partnerschap aangaan zoals in
Vermont (of zelfs de Canadese grens overgaan
en wettelijk trouwen), maar hun geregistreerd
partnerschap is alleen geldig in staten en landen
die het geregistreerd partnerschap tussen mensen van hetzelfde geslacht zoals dat in Vermont
erkennen. Zodra zij de grens tussen Vermont en
New Hampshire overgaan, wordt hun geregistreerd partnerschap en de bescherming die dit
met zich meebrengt, niet langer erkend. Zelfs in

Het recht om een echtgeno(o)t(e) te laten immigreren en het bekostigen daarvan is een van
de meer dan duizend huwelijksrechten. In landen als Nederland en België maken wetten voor
samenleving het allang mogelijk het verblijf van
een niet-echtgeno(o)t(e)
te bekostigen. Deze
wetten bieden homo's en lesbiennes een manier
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Immigratie en erkenning

om hun partners onder de bestaande immigratiewetgeving te laten immigreren. Dankzij de
bereidheid van deze samenlevingswetgeving
werd Nederland een van de eerste landen waar
burgers en ingezetenen zich wettelijk konden
laten verenigen met partners uit het buitenland, ongeacht hun seksuele geaardheid.
Sinds de jaren 1990 van de vorige eeuw volgden
vele andere landen: Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk (VK) hebben hun immigratiewetgeving herzien om homoseksuele stellen te erkennen. Oorspronkelijk stelde het VK een speciale
wet op, de Unmarried Partners Ruie, die vereiste
dat partners eerst twee jaar moesten samenwonen, voordat zij konden immigreren. Voor veel
stellen stelde deze wet hen voor een duivels dilemma: je moest eerst twee jaar samenwonen
om in aanmerking te komen, maar je mocht
niet in het VK samenwonen en veelal ook niet
in je thuisland. Totdat in 2005 de wet met de
Civii Partnership Act werd gewijzigd, moesten
veel stellen allerlei moeilijke omwegen bewandelen (zoals aan een Britse universiteit studeren
op een studentenvisum om twee jaar te kunnen samenwonen), voordat zij een aanvraag
konden indienen via de Unmarried Partners
Rule. Een stel uit de VS en het VK moest zelfs
voor twee jaar naar Argentinië verhuizen, daar
Engelse les geven en twee jaar samenwonen. Zij
hadden hiervoor hun banen en de kinderen van
een van de partners achter moeten laten. De financiële en emotionele lasten van dergelijke ad
hoc oplossingen zijn enorm, niet alleen voor
het stel, maar ook voor hun familie, werkgevers
en gemeenschap.

nen aantonen dat zij een toegewijde relatie zijn
aangegaan. Als je verliefd wordt op iemand uit
een land waar homoseksuele relaties voor immigratiedoeleinden worden erkend, ben je mobiel. Maar als je een burger bent van een land
als Italië, Rusland of de Verenigde Staten, kan
verliefd worden op zijn best betekenen dat je
je land moet verlaten zonder de zekerheid dat
je er kunt terugkeren. Veel stellen die in beide
thuislanden geen erkenning krijgen van hun
relatie, zoeken naar verblijfsmogelijkheden in
een derde land via werk of afkomst. Dat houdt
in dat ze een nieuw leven in een land moeten
opbouwen waar geen van beide partners familie of wortels heeft.
Zelfs in landen die bijna gelijke rechten toekennen aan homoseksuele stellen, zoals de Civii
Partnerships in het VK, kan het doorgronden
van de werking van deze wetten en van de beschikbare opties overweldigend ingewikkeld
zijn. De meeste mensen verwachten niet dat ze
verliefd worden op een buitenlander. Zij moeten zich de immigratiewetgeving eigen maken,
terwijl ze ook een relatie opbouwen met iemand uit een andere cultuur, met andere manieren van communiceren, schoonouders en
andere familieleden. Daarnaast krijgen ze ook
te maken met de financiële en economische
aspecten van het hebben van twee thuislanden. Er zijn maar weinig ondersteunende instanties die stellen helpen bij het zoeken naar
ad hoc oplossingen voor het omgaan met het
gebrek aan gezinserkenning van homoseksuele
relaties.

Homo's en lesbiennes met partners uit het
buitenland raken verzeild in een gecompliceerde juridische situatie, waarin ze zich door
diverse wetten moeten heen worstelen om de
niet-zulke-gelijke immigratiesituaties
te omzeilen. In slechts een paar landen (Nederland,
Canada, België, Spanje en Zuid-Afrika) is immigratie even ee'nvoudig als die voor heteroseksuelen, die kunnen trouwen en daardoor kun-

Recente EU-wetgeving, de Directive on Free
Movement Rights for EU Citizens and their
Famiiy Members (Directive 2004/58), definieert regels voor de erkenning van gezinnen van
EU-burgers voor immigratie naar lidstaten. De
richtlijn maakt het voor EU-burgers mogelijk
dat hun gezinnen binnen de EU kunnen verhuizen voor werk, onderwijs en pensioen. De
uitvoering hiervan heeft de weg geëffend voor
erkenning van homoseksuele stellen voor immigratiedoeleinden
in landen zoals Ierland.
Maar in sommige landen moeten homoseksuele stellen hun zaak voorleggen aan het Europese
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Worstelen m.et niet-zulke-gelijke
wetten

Hof om rechten te verwerven onder deze wetgeving. (2)

de mogelijkheid elkaar te steunen en krachten
te bundelen in het pleiten voor verandering.

Werken aan verandering

De gemeenschap van bannelingen

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender organisaties hebben al tientallen jaren
samengewerkt aan de verandering van immigratiewetgeving en vaak met succes. Zelfs een
land als Australië dat homoseksuele stellen
praktisch voor geen enkel doel erkent, staat een
burger toe de overkomst van een homoseksuele partner voor immigratie te bekostigen. De
LGBT-beweging heeft zich gericht op uitbreiding van de rechten voor homoseksuele stellen,
zoals pensioen- en andere staatsvoorzieningen,
adoptie en het recht te huwen. Het recht te immigreren is meestal een van de eerste rechten
die wordt toegekend.
Het is in deze context van uitbreiding van
rechten voor homoseksuele stellen in veellanden - huwelijksrechten in Nederland (2001),
België en Canada (2003), immigratierechten
in Duitsland en het VK, en het Pacte Civil de
Solidarité (PACS) in Frankrijk - dat in 2002 de
Stichting Love Exiles (liefdesbannelingen) werd
opgericht. Voor het eerst kregen homoseksuele
stellen en hun gezinnen rechten en mobiliteit
in een groeiend aantal landen in West-Europa,
Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Deze
rechten stonden in sterk contrast met het gebrek aan erkenning in aangrenzende landen,
zoals de Verenigde Staten en een groot deel van
Zuid- en Oost-Europa.
Love Exiles begon als een viering van de levens van LGBT-immigranten en de mensen
die hun tot steun waren. De oorsprong ligt
in Nederland, waar een groep NederlandsAmerikaanse homo- en lesbische stellen ruim
tien jaar samen gezellige etentjes organiseerden.
Deze etentjes hadden tot doel de isolatie van de
LGBT-immigranten en hun Nederlandse partners te doorbreken en bood tegelijkertijd de
waardevolle mogelijkheid voor uitwisseling van
verhalen en strategieën en een ondersteunend
sociaal netwerk. Deze gemeenschap was de inspiratie voor het opzetten van de stichting Love
Exiles: samenwerken aan meer zichtbaarheid,

De VS is het grootste westerse land dat burgers
en ingezetenen niet toestaat een homoseksuele
partner te laten immigreren. (3) Homo's en lesbiennes in de VS trekken steeds vaker naar het.
buitenland voor werk en plezier en ontmoeten hun buitenlandse partners online. Bijna
alle Amerikaanse homo's en lesbiennes vinden
het raar en schokkend dat ze juist in een land
dat wordt bevolkt door immigranten, ontdekken dat een partner alleen voor een green card
(permanente verblijfsvergunning) in aanmerking kan komen, als die partner op verzoek en
kosten van een werkgever kan immigreren of
via een familielid (ouder of kind) permanent
bij hen kan intrekken. Een partner die geen beroep heeft op basis waarvan hij of zij een werkvisum kan krijgen, kan in aanmerking komen
voor een visum voor tijdelijk werk of een studentenvisum (of voor het risico van illegaliteit
kiezen), maar een permanente verblijfsvergunning is geen optie. De meeste binationale stellen hebben heel wat hobbels te nemen, wanneer
zij leren dat de wet bepaalt dat sommige stellen
en gezinnen over de grens kunnen worden herenigd, maar andere niet.
LGBT-organisaties zijn in de Verenigde Staten
druk aan het pleiten voor wetten die toelaten
dat gezinnen worden herenigd, ondanks het
geslacht van de partner. De Uniting American
Families Act (UAFA) en de voorganger daarvan
de Permanent Partners Immigration Act zou de
Amerikaanse wet zodanig aanpassen dat homoseksuele stellen zouden vallen onder de wet op
gezinshereniging. In het verleden bestond hiervoor behoorlijke steun, maar dit bleef steken
in het door de Republikeinen gedomineerde
Amerikaanse Congres, totdat de Democraten in
2006 weer aan de macht kwamen. Veel bi-nationale LGBT-stellen werken hard aan de ondersteuning van deze wetgeving, om hun partners
in de Verenigde Staten te houden met alle juridische middelen die ze hebben. (4) Sommigen
hebben al een permanente verblijfsvergunning
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gekregen via een werkgever, wat deze wel 50.000
dollar kan kosten. Voor diegenen die geen
werkgever hebben die bereid is om voor een
green card als financier op te treden voor een
buitenlandse partner, kan de steun van organisaties zoals Immigration Equality, Love Sees No
Borders, het National Center for Lesbian Rights
en Out4Immigration
hoop bieden op een oplossing in de nabije toekomst. Deze Amerikaanse
organisaties zijn op nationaal en lokaal niveau
actief en bieden steun aan stellen die zitten te
springen om advies en juridische verwijzingen.
Zij spelen ook een belangrijke rol bij het informeren van de bevolking en wetgevers over het
toenemende probleem van LGBT-gezinnen in
de VS die te maken krijgen met emigratie, langdurige scheiding, illegale status en deportatie.
Ondertussen zijn er al veel Amerikaanse homo's en lesbiennes verliefd geworden en hebben hun land verlaten om bij hun partner in
Europa, Australië, Nieuw-Zeeland of Canada te
zijn. Zodra deze immigranten, of 'liefdesbannelingen', hun huis verlaten, zijn ze onzichtbaar. Amerikaanse staatsburgers in het buitenland tellen niet mee voor de volkstelling in de
VS. Daardoor is het onmogelijk precies vast te
stellen hoeveel liefdes bannelingen de Verenigde
Staten gedwongen hebben verlaten. Nieuwe
immigranten
bouwen vaak geïsoleerd een
nieuw bestaan in een nieuw land op, waardoor
ze nog onzichtbaarder worden. Zij beleven hun
situatie als iets persoonlijks en niet als iets wat
een hele gemeenschap aangaat. Zij richten hun
aandacht op een baan, een carrière, een huis en
de integratie in een nieuwe cultuur. Ze hebben
het financieel vaak zwaar vanwege de arbeidsen carrièresituatie. Het is vaak moeilijk om een
nieuwe baan in een nieuw land te vinden en de
taalbarrière te overbruggen. Bannelingen met
een professionele carrière moeten vaak kiezen
tussen opnieuw naar school gaan, omdat hun
opleiding niet wordt erkend, of hun professionele carrière staken en op een nieuw vakgebied opnieuw beginnen. Dit is een specifiek
probleem voor bannelingen die middenin hun
carrière zitten. Het is dan ook geen verrassing
dat binationale stellen worden geconfronteerd
met stress en boosheid over hun situatie. Dit
kan leiden tot depressie, problemen met de in-
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tegratie in de nieuwe cultuur en gezondheidsproblemen.
De Stichting Love Exiles pakt de problemen die
worden veroorzaakt door het gebrek aan immigratierechten aan door gemeenschappen op te
zetten met LGBT-mensen die de wereld hebben
moeten afreizen om bij hun geliefde te kunnen zijn. Bannelingstellen moeten hun thuis,
familie, baan, en gemeenschap achterlaten en
een nieuw leven opbouwen. Veel stellen zijn
erin geslaagd nieuwe carrières op te bouwen,
nieuwe eigen bedrijven te starten, te integreren
in nieuwe gemeenschappen en families, en hun
eigen gezin te stichten. Door het opzetten van
een gemeenschap voor liefdesbannelingen is er
in Europa en Noord-Amerika meer begrip gekomen voor de immigratie-ongelijkheid en het
belang van betere immigratiewetgeving.

Virtuele gemeenschappen
In november 2002 werd Love Exiles tijdens een
Thanksgiving-galadiner
in Amsterdam gelanceerd, in aanwezigheid van zeventig bannelingen en hun vrienden en familie. Onder de sprekers was ook de voorzitter van de stadsdeelraad
en de parlementariër Boris Dittrich. De feestelijke lancering bevestigde ook de pioniersrol
die Dittrich had gespeeld om van Nederland
het eerste land ter wereld te maken dat gelijke
huwelijksrechten toekende aan homoseksuele
stellen. Er werden persberichten uitgedeeld en
er werden relaties gelegd met partnerorganisaties in andere landen die voor dezelfde gelijke
rechten opkomen. En terwijl de vrijwilligers de
avond ervoor nog voorbereidingen troffen voor
het galadiner, was buiten Nederland al bekend
dat Love Exiles werd gelanceerd. Een EU-burger met een partner uit de VS die in Londen
woonde, belde op om te vragen, hoe hij een
vestiging van Love Exiles in het VK kon opzetten. De eerste virtuele gemeenschap kwam als
Yahoo-groep online, waarmee bannelingen en
geïnteresseerden meer te weten konden komen
over het leven in ballingschap en de gelegenheid kregen om waardevolle informatie en contacten uit te wisselen.
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Sinds 2002 zijn er in Canada, Duitsland,
Australië en Spanje gemeenschappen van Love
Exiles opgezet. Love Exiles Canada ondersteunt
veel LGBT-mensen die zich richten op Canada,
waar een puntensysteem wordt gehanteerd
voor het aantrekken van vakkundige immigranten en waar men alle stellen gelijk erkent.
Alhoewel de virtuele gemeenschap veel paren
met een buitenlandse partner uit de VS aantrekt
die hopen op een thuis over de Amerikaanse
grens, ondersteunt Love Exiles alle LGBT-stellen die op zoek zijn naar een land waar ze wettig samen kunnen zijn. Er komen vragen vanuit de hele wereld binnen. Veel stellen zoeken
wanhopig naar een thuis in het VK, Canada of
Nederland, omdat die landen bekend staan om
hun homovriendelijke klimaat. Helaas kunnen
maar weinig stellen aan de criteria voldoen en
de middelen vergaren om samen verder te kunnen in een derde land.

Promotie van LGBT-rechten
Virtuele en lokale gemeenschappen zijn waardevol en noodzakelijk voor de ondersteuning van LGBT-stellen. Er worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd door lokale
gemeenschappen,
die de gemeenschap van
bannelingen informeren en van meer kennis
voorzien en ook buiten de gemeenschap actief
zijn. Zo heeft Love Exiles twee bijeenkomsten
georganiseerd met de consul van de VS in
Nederland. Dit waren echte dialogen waarin
informatie werd uitgewisseld over de ervaringen met de regering van de VS van bannelingen, maar er werd ook gesproken over de immigratiewetgeving en visumcategorieën in de
VS. De consul-generaal beantwoordde hierbij
vragen over onderwerpen zoals adoptie, problemen die LGBT-stellen tegenkomen als zij de
VS binnenkomen via het visa waiver programme, en de potentiële risico's die je loopt als je je
homoseksuele relatie aan de grens van de VS
verbergt. Zij adviseerde binationale stellen om
samen de VS binnen te komen en de immigratiebeambte openlijk te vertellen over hun
relatie, zodat de leden van de gemeenschap
minder angst hebben en betere ervaringen op-
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doen bij het binnenkomen bij de immigratiedienst.
Love Exiles onderhoudt ook contacten met politieke partijen die gelijkheid voor alle gezinnen
ondersteunen. Democrats Abroad, de emigrantentak van de Democratische Partij in de VS
heeft fora over Love in Exile georganiseerd in
Parijs, Madrid en Barcelona. Deze bijeenkomsten boden de burgers van de VS de gelegenheid om te ontdekken met wat voor uitdagingen LGBT-Amerikanen met een buitenlandse
partner te maken krijgen, maar ook om strategieën te bespreken voor wetswijzigingen. Veel
Amerikaanse uitgewekenen hoorden hier voor
het eerst van de strijd die hun LGBT-Iandgenoten moeten leveren en waren boos over de
onrechtvaardigheid van de toegangsontzegging
voor verblijf in de VS voor Amerikaanse gezinnen. Door publicaties in belangrijke media,
zoals de Spaanse krant El Pais kreeg het onderwerp brede aandacht. Love Exiles nam deel aan
de bijeenkomst in Washington in 2007 van de
Democratie National Committee. Hier werden
de strategieën onderling op elkaar afgestemd
tussen de leden van de lobby voor LGBT- en
voor Vrouwenrechten en werd er een lezing gegeven tijdens een forum dat was georganiseerd
door de Amerikaanse Young Democrats. Love
Exiles neemt ook deel aan de Democrats Abroad
Poliey Group on Family Issues.
Immigratie is ook een issue voor het bedrijfsleven. Multinationals met activiteiten in de VS
kunnen hun personeel niet vrijelijk naar behoeven verplaatsen naar de Verenigde Staten
als de werknemer een partner van hetzelfde
geslacht heeft. Bedrijven verliezen personeel als
LGBT-werknemers uit de VS verliefd worden
op een buitenlandse burger en in ballingschap
gaan. Deze brain drain van Amerikaans talent
beperkt de concurrentiepositie van bedrijven.
Love Exiles werkt samen met LGBT-netwerken
in grote bedrijven om het onderwerp onder de
aandacht te brengen en breed personeels- en
relocatiebeleid te ontwikkelen dat voorzieningen en steun biedt voor werknemers in een homoseksuele relatie. In Nederlands werkt Love
Exiles samen met verenigingen van homo's en
lesbiennes binnen het Company Pride Platform
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bij Nederlandse bedrijven zoals de ING Groep,
Shell, TNT en IBM.

Invloed op fa:milies en ge:meenschappen
Dankzij de gerichte aandacht voor en de gecreëerde zichtbaarheid van liefdesbannelingen
is nu duidelijk hoezeer het gat in de immigratiewetgeving de bredere gemeenschap treft.
Onder de Amerikaanse homo's en lesbiennes
met een buitenlandse partner die niet in ballingschap kunnen leven, zijn veel mensen die
ouders hebben met een zorgbehoefte. Een
Noors-Amerikaans
stel is drie jaar bezig geweest en heeft veel kosten gemaakt om hun
immigratie naar Canada voor te bereiden,
omdat de Amerikaanse burger enig kind is en
twee oude ouders heeft waarvoor ze beter kan
zorgen vanuit Canada dan vanuit Noorwegen.
Dergelijke gevallen laten zien dat de onmenselijkheid van regeringen die weigeren homoseksuele relaties te erkennen niet alleen de
stellen zelf treft, maar ook hun familie. Een
Amerikaan die in Thailand woont, beschreef
het dilemma van zijn familie als volgt: 'Als de
VS homoseksuele relaties zoals die van ons
voor immigratiedoeleinden
zou erkennen zou
dit sterkere families opleveren. Mijn ouders
zijn nu in de tachtig. Het is tijd voor Tom en
mij om voor ze te gaan zorgen. Wat kunnen
we doen?' (5)
Doordat ruim 170 landen homoseksuele relaties nog steeds niet erkennen, blijven LGBTmensen in ballingschap gaan, totdat er sprake
is van gelijke rechten wereldwijd. Bedrijven
zullen getalenteerd personeel blijven verliezen
en landen zullen hun burgers opleiden om ze
uiteindelijk kwijt te raken aan ballingschap.
Burgers tot bannelingen maken leidt tot verscheurde families en gekwetste gemeenschappen. De erkenning van LGBT-stellen is een kans
om het sociale weefsel dat een gemeenschap
bijeen houdt te versterken. Een familielid verwoordde het zo:
'Ik ben een getrouwde, katholieke moeder
van drie kinderen in de prachtige staat
Californië. We leven een eenvoudig maar
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zinvol leven. We brengen graag tijd door
met familie en vrienden. Helaas kan een
deel van onze familie niet bij ons zijn, omdat onze regering te archaïsch is om te begrijpen dat liefde geen grenzen kent. Liefde
beweegt zich van persoon tot persoon, en
zoekt niet naar het "geschikte" geslacht.
Het zoekt naar die personen die het zullen
ontvangen en geven. Liefde is iets wat je
iemand geeft, in de hoop dat ze die liefde
zullen verzorgen, koesteren en in tweevoud beantwoorden. Mijn schoonzusters
delen zulke liefde. Het is verdrietig dat zij
niet elke dag hier bij hun familie kunnen
zijn. We missen ze vreselijk. We zijn de
Nederlandse regering dankbaar, omdat zij
deze liefde en deze wederzijdse verbintenis
begrijpt en hen toestaat om alle rechten te
genieten die gelden voor alle getrouwde
mensen.' (6)
Totdat alle families het recht hebben om vrijelijk te kiezen in welk thuisland zij willen wonen,
blijft de Stichting Love Exiles ijveren voor gelijke immigratietoegang voor LGBT-mensen.

Martha McDevitt-Pugh is de oprichtster en voorzitter van de Nederlandse Stichting Love Exiles.
Zij is ook lid van de stuurgroep van de Gay and
Lesbian Association (GALA) bij de ING Groep,
waar zij werkt als senior business project manager.

Noten
(1) Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland,
IJsland, Israël, Nederland, Nieuw Zeeland,
Noorwegen, Portugal, Zuid-Afrika, Spanje,
Zweden, Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk.
(2) Raadpleeg voor richtlijnen voor homoseksuele stellen de publicatie van ILGAEurope, EU Directive on Free Movement
and Same-Sex Families: Guidelines on the
Implementation Process, oktober 2005.
(3) Het rapport 'Immigration Equality 2005'
van Human Rights Watch is een uitsteken-
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de bron: Family Unvalued: Discrimination,
Denial, and the Fate of Binational SameSex Couples under u.s. Law.
(4) Niet zo lang geleden was de enige manier
voor veel homoseksuele stellen om samen te wonen om dit illegaal te doen in
het land van de partner. Nu LGBT-mensen meer rechten krijgen, weigeren steeds
meer stellen om de wet te overtreden en
eisen zij een wettelijke status.
(5) Email die door een Amerikaans staatsburger met een Thaise partner gestuurd aan
de Stichting Love Exiles.
(6) Brief van Jeannie McDevitt aan de burgemeester Job Cohen over het eerste lustrum

Zichtbaarheid

-

@

van het huwelijk tussen geslachtsgenoten
in Nederland, http://wijgaanonsechtverbinden.nl/boekje. pdf

Bronnen
Love Exiles Foundation: www.loveexiles.org
Immigration Equality: www.immigrationequality.org
Human Rights Watch: www.hrw.org
Out4Immigration: www.out4immigration.org
ILGA Europe: www.ilga-europe.org
Company Pride Platform: www.companyprideplatform.nl

Flickr / RandomlyRoaming.
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'The greenwood' in
Mauriee en
Brokebaek Mountain
Het droefgeestige afscheid van een hoopgevende

metafoor

André Hielkema

Mauriee(1987) en Brokebaek Mountain (2005)
waren in de afgelopen twintig jaar twee bijzonder succesvolle films (11, die de ontwikke-

A hypothetical gay-positive space

len met elkaar vergeleken worden en zal de
door Teegarden geconstateerde
verwantschap ertussen worden onderzocht. Daarbij
staat het begrip 'the greenwood', afkomstig
uit Forsters boek, centraal, in de context van
hedendaagse homofobie en homohaat.

Er wordt in het onderstaande niet stilgestaan bij
de lange geschiedenis van de homoseksualiteit
als 'bijzonderheid' en 'uitzondering'. Het beginpunt ligt in dit artikel bij de jaren 1970, toen de
homo-emancipatiestrijd
al een tijd gaande was
en 'coming out' in een beperkt aantal landen ter
wereld geen stap meer hoefde te zijn van een
miserabel, verborgen leven in de kast naar het
leven van een nagewezen paria, sociaal afgewezen of zelfs vervolgd. Op sommige plaatsen in
het Westen was het voor homo's en lesbo's mogelijk geworden om uit de kast te komen en te
pogen geluk te vinden. In de ellendige omstandigheden waarin zij hadden verkeerd, kwam
dus verbetering. Er was sprake van een echte
overgang, al bleef de situatie zeer kwetsbaar.
Gegeven de omslag in de publieke opinie over
het bestaansrecht van homo's en lesbo's op dat
moment, was het voor homoseksuele schrijvers en lezers duidelijk dat de liefde voor het
eigen geslacht beslist op een positieve manier
beschreven moest worden in de literatuur.
Specifieker betekende dit dat er in de homoseksuele letterkunde rolmodellen gecreëerd moesten worden aan de hand waarvan homo's en
lesbo's een gelukkig leven zouden kunnen gaan
leiden. Uiteraard was het laatste alleen mogelijk
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lingen in de strijd voor homo-emancipatie in
het Westen op een opmerkelijke wijze markeren. Beide zijn vernoemd naar het literaire
werk waarop ze gebaseerd zijn, respectievelijk de roman Mauriee (geschreven in 19131914, gepubliceerd in 1971) van E.M. Forster
(1879-1970) en de novelle Brokebaek Mountain (in 1997 als verhaal gepubliceerd in The
New Yorker) van Annie Proulx (geboren in
1935 en sinds 1994 woonachtig inWyoming).
In een aantal opzichten zijn deze films en
verhalen met elkaar verwant: '( ...) both stories, both films are really very similar at the
core. They're about being gay and in love in
a world of misunderstanding
and prejudice.
Mauriee and Brokebaek both say there's no
choice about who you are, who you love there's only a choice of what you do about it:
aldus de Amerikaanse filmcriticusTeegarden.
(211n het navolgende zullen deze twee verha-

na hun zelfaanvaarding, hun 'coming out' en de
bevrijding van en door zichzelf. Gregory Woods,
hoogleraar homostudies aan de Nottingham
Trent University, kenschetst deze ontwikkeling als volgt: 'Prom the late 1960's to the early
1980's, nothing so severely limited the range of
our gay novelists as the imperative to provide
relentlessly positive images and unambiguously
happy endings. Anything less would have been
dismissed by gay reviewers as negative at best,
at worst self-hating. All signs of unhappiness
had to be given causes which were c1early distinguished from homosexuality itself.' (3)
Porster was zich hier al in 1913, toen hij aan zijn
roman Maurice begon, terdege van bewust. (4)
Het verhaal roman gaat over de persoonlijke
ontwikkeling van de homoseksuele hoofdpersoon Maurice, een niet onbemiddelde effectenmakelaar, die zichzelf na een lange lijdensweg
aanvaardt en uiteindelijk een duurzame relatie
aangaat met een man, de jachtopziener Alec. In
het nawoord bij de roman die in 1971 na zijn
dood verscheen, schreef Porster: 'A happy ending was imperative. I shouldn't have bothered to write otherwise. I was determined th at
in fiction anyway two men should fall in love
and remain in it for the ever and ever th at fiction allows, and in th is sense Maurice and Alec
still roam the greenwood. (...) Happiness is its
keynote - which by the way (...) has made the
book more difficult to publish. (...) If it ended
unhappily, with a lad dangling from a noose
or with a suicide pact, all would be weil (...).
But the lovers get away unpunished and consequently recommend crime.' (5)
Hoe vinden Maurice en Alec hun geluk?
Welnu, zij trekken zich terug in de natuur, in
'the greenwood'. Maurice neemt zich dat al
voor tijdens een gesprek met zijn psychiater /
hypnotiseur, die hem in een eerdere fase van
de roman van zijn homoseksualiteit zou moeten 'genezen' en die tegen hem zegt: '( ...) you
must remember that your type was once put to
death in England.' Maurice antwoordt: 'Was it
really? On the other hand, they could get away.
England wasn't all built over and policed. Men
of my sort could take to the greenwood.' (6) Aan
het einde van het boek gebeurt dat laatste ook.
Maurice en Alec verdwijnen en niemand ziet
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hen meer terug. 'Maurice (...) leaving no trace
of his presence ...' (7)
In het nawoord dat hij in 1960 bij de roman
schreef, geeft Porster aan dat hij tijdens het
proces van redigeren tussen 1914 en dat jaar
heeft overwogen een epiloog aan zijn boek
toe te voegen, waarin een zus van Maurice
twee houthakkers ontmoet: haar broer en zijn
vriend? Hij vond dit echter niet geloofwaardig,
omdat het beeld van de ontsnapping naar 'the
greenwood' inmiddels gedateerd zou zijn. 1912,
het jaar waarin Maurice eindigt, was volgens
Porster min of meer 'the last moment of the
greenwood'. (8) Porster verklaart dat in zijn nawoord: 'Our greenwood ended catastrophically
and inevitably. Two great wars demanded and
bequeathed regimentation which the public
services adopted and extended, science lent her
aid, and the wildness of our island, never extensive, was stamped upon and built over and
patrolled in no time. There is no forest or feil to
escape to today, no cave in which to curl up, no
deserted valley for those who wish neither to
reform nor corrupt society but to be left alone.'
(9)

Desalniettemin vonden Maurice en Alec in
1912 nog wel hun toevlucht in 'the greenwood'.
Voor de homoseksuele 'lotgenoten' die na hen
kwamen, is deze ontsnapping in de ogen van
Porster echter onmogelijk geworden. Het geeft
daarnaast te denken dat Porster niet in staat was
om zijn roman af te sluiten met een hoofdstuk,
waarin hij zijn lezers laat zien dat zijn hoofdpersonen daadwerkelijk gelukkig geworden zijn
in 'the greenwood'. Dat was immers het doel
van het boek: 'Happiness is its keynote'. Porster
kon er zich niet echt een beeld van vormen.
Dit is een verontrustende conclusie. Het lijkt,
op dit punt aangekomen, niet zo zinvol meer
om 'the greenwood' te beschouwen als de natuur sec, bossen, grotten, onbewoonde valleien,
een daadwerkelijke ontsnappingsroute.
'The
greenwood' kan misschien beter gezien worden
als een symbool dat staat voor de mogelijkheid
voor homo's en lesbo's om gelukkig te worden.
De Amerikaanse schrijver David Leavitt wijdt
in zijn roman The Page Turner (1998) een op-
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merkelijke passage aan deze kwestie. (10) De
hoofdpersoon in The Page Turner vraagt aan
een vriend die Mauriee net gelezen heeft, wat
hij van Forsters werk vindt. Deze vriend antwoordt: 'I liked everything except the ending.
Probably I'm skeptical, but the fact that you
never get to hear what actually happens to
Maurice and Alec after they run away together doesn't sit weil with me. Besides, what is a
greenwood?' Hij voegt daaraan toe: 'Actually, according to my professor, it comes from Edward
Carpenter. He was this queer philosopher who
basically left the world and went off with his lover George Merrill to be wood cutters together.'
(11) De tegenvraag
van Leavitts hoofdpersoon
is dan: 'Left the world? Is that possible?' Dit is
het antwoord van de vriend: 'Maybe then. But
it doesn't matter, my professor says, because for
men of Forster's generation the greenwood was
a hypothetical gay-positive space they had to
posit in order to will it into being.' (12)
Met 'the greenwood' wil Forster, volgens
Leavitt, dus een hypothetische homo-positieve ruimte scheppen die homo's en lesbo's
met hun wil waar moesten maken. (13) Bij Jon
Harned, hoogleraar Engelse letterkunde aan de
Universiteit van Houston (Downtown), is een
verdere uitwerking van deze notie te vinden. (14)
Hij noemt het slot van Mauriee wel degelijk bevredigend: 'The novel's conclusion is satisfying
as weil in that the retreat of the two lovers into
a vague, primordial "greenwood" (...) bespeaks
in its very indefiniteness Maurice's hard-won
recognition th at he has no preordained identity as a homosexual, th at he must create one
for himself and those around him as members
of oppressed classes.' Anders dan bijvoorbeeld
Hirschfeld en de Nederlandse voorvechter op
het gebied van de homo-emancipatie Schorer
(zie over Schorer elders in deze uitgave) in het
Interbellum 'bediende' Forster zich in Mauriee
niet van de kort voor 1900 letterlijk 'uitgedokterde' homoseksuele identiteit (15), op basis
waarvan homo's en lesbo's weliswaar bestaansrecht konden vragen aan de hen vijandige samenleving, maar op grond waarvan zij zich tegelijkertijd lieten stigmatiseren als foute zielen
in verkeerde lichamen. Harned stelt vast dat
Mauriee 'does not represent homosexual de-
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sire as the essence of a timeless identity or homosexuality as one of two mutually exclusive
sexual categories'.
Harned vervolgt met betrekking tot Maurice:
'The novel does not end with Maurice's "coming out", his fin ding out the truth ofhis sexuality within himself. The lower-class, bisexual
Alec and the middle-class, homosexual Maurice
must improvise a new kind of relationship out
of the similarities and the differences in their
experiences. The mysterious greenwood symbolizes not the nostalgic illusion of an original plentitude but the very lack of identity.'
Deze conclusie van Harned dat we 'the greenwood' niet moeten zien als een verwoest Engels
Arcadië, maar als een uit- of afstel van de aanname van Maurice van een afgebakende homoseksuele identiteit, brengt ons enerzijds tot een
eindpunt, namelijk dat Maurice en Alec verdwijnen en de lezer / kijker geen zicht krijgt op
hun geluk, maar anderzijds ook bij een nieuw
begin, namelijk bij Brokebaek Mountain,
de
film en de novelle waarin 'the greenwood', dat
wil zeggen de samengenomen thematiek van
de ongedefinieerde aantrekkingskracht tussen
geslachtsgenoten en de maatschappelijke onmogelijkheid ervan, met de natuur, de eenzame
wildernis, als aanlokkelijke uitweg, meer nog
dan in Maurice, centraal staat. (16)

And I don't want a be de ad
Brokebaek Mountain gaat over twee arme boerenknechten, Jack en Ennis, - 'both high school
drop out country boys with no prospects' (17)
- die elkaar in de zomer van 1963 tijdens het
hoeden van een kudde schapen op de hellingen
van Brokeback Mountain in de Amerikaanse
staat Wyoming ontmoeten, daar verliefd op
elkaar worden en een seksuele relatie krijgen.
Ze zijn dan allebei nog geen twintig. Het zijn
geen echte cowboys, want koeien drijven doen
ze niet. Ze praten met elkaar: 'They were respectful of each other's opinions, each glad to
have a companion where none had been expected.' (18) Na dat zomerseizoen in de bergen
scheiden zich hun wegen en ze doen dan wat
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de Amerikaanse plattelandsomgeving van hen
verwacht: ze trouwen en krijgen kinderen. Jack
vestigt zich in die periode 1200 mijl zuidelijker,
in Texas.
Dit neemt niet weg dat het verlangen naar elkaar
heftig blijft en uiteindelijk hun hele leven gaat
beheersen. Ze zoeken elkaar na vier jaar weer
op en maken er in de loop van de tijd een traditie van om af en toe samen een 'vistochtje' in
de bergen van Wyoming te ondernemen (maar
nooit meer op de hellingen van Brokeback
Mountain). Die weken - ze vangen geen enkele
vis -, één of twee keer per jaar, zijn de enige momenten, waarop zij, in het geheim, hun liefde
beleven. Dat is hun tragiek en het gaat zo twintig (!) jaar door, totdat Jack door een ongeval
sterft, 39 jaar oud. Ennis blijft dan achter. Hij is
nog steeds een boerenknecht, maar inmiddels
gescheiden. Hij woont in een trailer en leeft een
leven dat hij eigenlijk niet wil leiden. Hij houdt
zich vast aan een shirt van hem en een shirt van
Jack die zij in 1963 op Brokeback Mountain
tussen de schapen hadden gedragen. Hij schaft
zich ook nog een ansichtkaart van Brokeback
Mountain aan.
In het begin van hun relatie, op Brokeback
Mountain, zijn Jack en Ennis volkomen verbijsterd over hun gevoelens voor elkaar. Ze
kunnen er geen naam voor vinden: 'They never talked about the sex, [they] let it happen,
at first only in the tent at night, then in the full
daylight with the hot sun striking down, and at
evening in the fire glow, quick, rough, laughing
and snorting, no lack of noises, but saying not
a goddamn word except once Ennis said, 'Tm
not no queer," and Jack jumped in with "Me
neither. A one-shot th ing. Nobody's business
but ours.''' (19)
Als ze vier jaar later weer bij elkaar zijn, ligt
deze zaak nog steeds in het midden. Ennis: 'You
know, 1was sitting up here all th at time tryin to
figure out if I was -? I know I ain't. I mean here
we both got wives and kids, right? I like doin
it with women, yeah, but Jesus H., ain't nothin
like this. I never had no thoughts a do in it with
another guy except I sure wrang it out a hunderd times thinkin about you.' (20)
Jack stelt dan de vraag aan de orde, hoe nu
verder om te gaan met de situatie, maar Ennis

ziet weinig mogelijkheden voor de toekomst.
Jack stelt dan voor de eerste keer voor dat zij
hun heil in 'the greenwood' zoeken: 'Listen. I'm
thinkin, teil you what, if you and me had a little
ranch together, little cow and calf operation,
your horses, it'd be some sweet life.' (21) Ennis
reageert echter direct negatief; 'the greenwood'
is wel het allerlaatste waar hij naartoe wil gaan
met Jack. Hij illustreert zijn antwoord met een
gruwelijk verhaal, dat zowel de novelle als de
film in feite stuurt:
"'Whoa, whoa, whoa. It ain't goin a be th at
way. We can't. I'm stuck with what I got,
caught in my own loop. Can't get out of it.
Jack, I don't want a be like them guys you
see around sometimes. And I don't want a
be dead. There was these two old guys ranched together down home, Earl and Rich
- Dad would pass aremark when he seen
them. They was a joke even though they
was pretty tough old birds. I was what,
nine years old and they found Earl dead in
a irrigation ditch. They'd took a tire iron
to him, spurred him up, drug him around
by his dick until it pulled off, just bloody
pulp. What the tire iron done looked like
pieces a burned tomatoes all over him,
nose tore down from skiddin on gravel."
"You seen that?"
"Dad made sure I seen it. Took me to see
it. (...) Dad laughed about it. Heli, for all I
know he done the job. If he was alive and
was to put his head in th at door right now
you bet he'd go get his tire iron. Two guys
livin together? No. All I can see is we get
together once in a while way the heli out
the back a nowhere -"
"How much is once in a while?' said Jack.
'Once in a while ever four fuckin years?"
"No,' said Ennis C ••• ). I goddamn hate it
that you're goin a drive away in the mornin and I'm goin back to work. But if you
can't fix it you got a stand it," he said.' (22)
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Jack betwijfelt - ten onrechte - of dergelijke
gruwelijke daden in Wyoming gepleegd worden, als het gaat om samenwonende mannen.
De stad - hij noemt Denver - kan wellicht ook
een uitweg bieden. (23) Ennis reageert er niet op

en meer ontmoetingen dan die twee jaarlijkse
'vistochtjes' zijn er niet. Dat gaat zo door tot
mei 1983. Jack en Ennis maken dan te paard
een kampeertocht door de natuur en hebben
de afspraak dat ze er in augustus in dat jaar
weer op uitgaan, maar Ennis moet dat vanwege
zijn werk op een ranch uitstellen tot november. Jack is daar zeer ontevreden over, waarop
Ennis vraagt, of hij een andere oplossing heeft.
Jack: '1 did once.' Daarmee verwijst hij naar zijn
voorstel uit 1967 om samen het geluk op een
ranch in 'the greenwood' te zoeken. Jack: 'Teil
you what, we could a had a good life together, a
fuckin real good life. You wouldn't do it, Ennis,
so what we got now is Brokeback Mountain.
Everything built on that. lt's all we got, boy,
fuckin all (...) Count the damn few times we
been together in twenty years. Measure the fuckin short leash you keep me on (...) You got no
fuckin idea how bad it gets. I'm not you. I can't
make it on a couple a high-altitude fucks once
or twice a year. You're too much for me, Ennis,
you son of a whoreson bitch. 1wish 1knew how
to quit you.' (24) Ennis is zeer geschokt, maar eigenlijk is de klacht van Jack geen nieuws en met
zijn woede-uitbarsting:
'nothing ended, nothing begun, nothing resolved ...' (25) Het is hun
laatste gesprek.
Na Jacks dood bezoekt Ennis diens ouders en
dan is 'the greenwood' opnieuw aan de orde.
Jacks vader, een rancher, vertelt het volgende:
'1 can't get no help out here. Jack used a say,
"Ennis del Mar;' he used a say, 'Tm goin a
bring him up here one a these days and we'll
lick this damn ranch into shape." He had some
half-baked idea the two a you was goin a move
up here, build a log cab in and help me run this
ranch and bring it up. Then, th is spring he's got
another one's goin a come up here with him
and build a place and help run the ranch, some
ranch neighbor a his from down in Texas. He's
goin a split up with his wife and come back
here. So he says. But like most a Jack's ideas it
never come to pass.' (26) Uit Jacks ouderlijk huis
neemt Ennis de twee shirts mee, die Jack daar
twintig jaar bewaard had.

Deel IV. Strategie

If you can't fix it you got a stand it
Brokebaek Mountain, met name de film, is aangemerkt als een meesterlijk, maar diep-treurig
document van de ijzige Amerikaanse homofobe
plattelandssamenleving en Proulx heeft bevestigd dat zij deze met haar novelle heeft willen
aanklagen. Naar aanleiding van de boekuitgave
van het filmscript van Brokebaek Mountain
schrijft zij: 'It is a story of destructive rural homophobia. Although there are many places in
Wyoming where gay men did and do live togeth er in harmony with the community, it should
not be forgotten that a year after this story was
published Matthew Shepard was tied to a buck
fen ce outside the most enlightened town in
the state, Laramie, home of the University of
Wyoming.' (27)
Matthew Shepard (1976-1998) was een homoseksuele student politicologie die in oktober
1998 om zijn geaardheid dusdanig mishandeld
werd dat hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Op de avond van 7 oktober
1998 ontmoette hij zijn twee moordenaars.
Nadat hij hen verteld had dat hij homoseksueel was, namen ze hem mee in hun auto. Op
een verlaten plek beroofden ze hem, waarna hij
zwaar mishandeld werd en vervolgens aan een
hek werd gehangen. Shepard werd achttien uur
later gevonden, door hersentrauma zo zwaar
gewond, dat herstel niet mogelijk zou zijn. Op
12 oktober werd hij dood verklaard. Zijn moordenaars zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Sinds hun proces beweren beiden
dat hun daad gerechtvaardigd wordt door de
bijbel.
Het is in deze homofobe context niet zo verwonderlijk, dat Brokebaek Mountain, de film,
in een aantal Amerikaanse staten, waaronder
Utah, het platste platteland van de VS, niet vertoond mocht worden. (28) Verder heeft Brokebaek
Mountain in de VS een zogeheten R-rating, hetgeen betekent dat jongeren onder de achttien
jaar de film enkel onder begeleiding van een
volwassene mogen zien. Tegen de Amerikaanse
warenhuisketen
Wal-Mart werd door de
American Family Assocation (AFA) een grootscheepse handtekeningenactie opgezet, omdat
Wal-Mart de dvd van Brokebaek Mountain ver-
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kocht. Volgens de christelijke familie-organisatie probeerde Wal-Mart hiermee de acceptatie
van homoseksualiteit te vergroten. Wal-Mart
bleef overigens de dvd verkopen.
Ook in het algemeen is de positie van homo's
in de VS er de laatste jaren niet beter op geworden: tijdens de tweede termijn van Bush jr. als
president bereikte de homofobie in de VS een
nieuw hoogtepunt. In 2004 werd hij herkozen
met hulp van evangelische kiezers die tegen het
huwelijk tussen geslachtsgenoten zijn. In een
meerderheid van Amerikaanse staten is daarna
een verbod op het huwelijk tussen geslachtsgenoten ingesteld. En in november 2007 meldde
het Amerikaanse homoblad The Advocate dat in
2006 het in elkaar slaan van homo's was toegenomen: 'Hate crimes against gays made up 16
percent of total documented hate crimes across
the U.S. in 2006, up from 14 percent in 2005,
the FBI reported Monday. The rate of all biasmotivated crimes increased 8 percent in 2006.
Hate crimes based on sexual orientation are the
third most common type behind those based
on race and religion, according to the annual
report.'

en op niets uitlopen, het leven van hemzelf en
dat van Jack, maar ook dat van hun echtgenotes. Maar wat is een heldhaftige houding in
deze omstandigheden? Maurice en Alec keren
zich in Forsters roman moedig tegen de maatschappelijke conventies en verdwijnen in 1912
als levensgezellen in 'the greenwood'. We moeten van Forster maar aannemen dat zij daar
een bevredigender leven leiden dan voor Jack
en Ennis in hun tijd, op hun plaats mogelijk is,
maar we zien er niets van, omdat Forster in zijn
tijd niet in staat was er een beeld van te geven.
Jack en Ennis daarentegen leven feitelijk hun
hele leven in 'the greenwood', de wildernis, en
aangenomen zou mogen worden, dat zij - in
1983 - bovendien ook in Leavitts 'hypothetische homo-positieve ruimte' leven.
Een jaar eerder, in 1982, had Foucault immers
al in alle vrijmoedigheid in het Westen kunnen
opmerken, dat mannen stil moesten staan bij
vragen als: 'Hoe kunnen mannen samen zijn,
samen leven, hun tijd delen, hun maaltijden,
hun slaapkamer, hun vrije tijd, hun zorgen,
hun kennis, hun geheimen? Wat betekent het
om samen met mannen "naakt" te zijn, buiten de gevestigde kaders van instituties, gezin
en werkkring ... van aangezicht tot aangezicht
zonder vooraf gevormde taal en zonder enige
zekerheid over de betekenis van elkaars wederzijdse aantrekkingskracht? Zij staan zo voor de
taak een nog vormloze, ongedefInieerde relatie
van A tot Z uit te vinden.' (30) Foucaults vragen
uit 1982 zijn bedoeld om manieren te vinden
om invulling te geven aan Forsters en Leavitts
'greenwood'.

De angst van Ennis om in 'the greenwood' uit
de kast te komen is dus bepaald niet ongegrond.
Het beeld dat Proulx schetst van Ennis die door
zijn vader gedwongen wordt de gemartelde en
vermoorde Earl aan te zien, het kernpunt in het
verhaal, is eigenlijk overbodig: in een dergelijke
homohatende sociale omgeving is het trauma
van Ennis na het zien van het verminkte lichaam van Earl als verklaring voor zijn keuze
om zijn gevoelens voor mannen, althans voor
Jack, diep verborgen te houden, niet echt nodig. De homohaat wordt ook zonder het lijk
van Earl al genoeg geproefd. Proulx eindigt
haar novelle met het volgende beeld van Ennis:
'There was some open space between what he
knew and what he tried to believe, but nothing
could be done about it, and if you can't fIx it
you've got to stand it.' (29)
Het is eenvoudig om kritiek te leveren op Ennis'
weinig heldhaftige houding van zelfopgelegde
gevangenschap, waardoor vier levens alleen
maar pijnlijk en tragisch blijken te kunnen zijn,

Maar: langs deze weg werkte het dus niet in
het Wyoming van 1983 (en ook niet in dat van
1998). Twee mannen, samen, teruggetrokken
op het platteland, de wildernis, de ontsnappingsclausule voor Maurice en Alec, en ook
voor Jack, is het schrikbeeld van Ennis, en - zoals gezien - terecht. Daarmee komt er in feite
een treurig einde aan Forsters hoopvolle metafoor van 'the greenwood'. Hij meende dat het
noodzakelijk was om zijn roman Maurice af te
sluiten met een gelukkig einde, dat de richting
zou wijzen naar een toekomst, waarin homo's
en lesbo's zichzelf zouden kunnen zijn. Proulx
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legde de nadruk op de wanhoop van nu, op
een bepaalde plaats in een bepaalde situatie (in
Wyoming, op het platteland), maar wel zestig
jaar na Maurice, toen die 'hypothetische homopositieve ruimte' er simpelweg was, niet in 'the
greenwood' als de wildernis, maar wel in bijvoorbeeld Denver, San Francisco, New York of
Amsterdam. Maar wat konden die steden be-'
tekenen voor twee onbeholpen, arme boerenknechten ...?
De Amerikaanse student Andrew Israel Ross
(University of Michigan, Ann Arbor) vraagt
zich op zijn weblog af, welke strategie in literair opzicht effectiever is, die van Forster of die
van Proulx: 'Which is more effective? Pointing
to future happiness, showing that two men can
love and care for each other (Maurice] or illustrating how society destroys such possibilities
(Brokeback Mountain]?' (31) Hij laat het afhangen
van de tijd, waarin de verhalen spelen en de auteurs die concipieerden: Forster zocht in 19131914 een gelukkig einde, maar kon zich dat niet
voorstellen, terwijl Proulx in 1997 wel een heleboel mogelijke gelukkige levens voor zich zag,
hoe moeizaam ze vaak ook werden opgebouwd
en bevochten, maar tevens wilde wijzen op alle
gevaren en ook op wat het nog aan moeite zou
kosten, bijvoorbeeld de zoektocht die Foucault
in 1982 beschreef. Jack en Ennis stonden nog
niet eens aan het begin van die zoektocht. Ross
schrijft dan: 'One (Maurice] is a tale of hope,
the other (Brokeback Mountain] a warning that
we have much more work to do. Both speak to
fantasy: one of impossible happiness, the other
of darkest possibility. Thus, they're both inverted. When happiness seems impossible, art
expresses it. When we can alm~st touch happiness, art warns us not to become complaisant.
That's why Jack had to die, while Maurice could
live happily ever after.' Vanuit dit perspectief is
er nog een lange weg te gaan, waarbij overigens
beide strategieën nodig zijn.

Nederlandse opinieweekblad Vrij Nederland zo
lang mogelijk onverschillig te staan tegenover
wat Matthew Shepard en die denkbeeldige, anonieme Earl overkwam in Wyoming. Immers:
'Wie homo noch homo-hater is kan (...) met
recht zeggen: erg, maar ze [de homofoben]
kwamen niet voor mij.' (32) Grunberg maakt zich
vervolgens kwaad over het feit, dat uit Proulx'
verhaal kan worden afgeleid dat meer mensen
het eigenlijk wel wisten van Jack en Ennis: hun
voorman op Brokeback Mountain in 1963,
Ennis' vrouw, Jacks vrouw, Jacks ouders. Maar
al die mensen zeggen het allemaal niet: ze laten
het allemaal zo - en hun zwijgen is verstikkend.
Volgens Grunberg zit de angel vooral daar. Om
Jack en Ennis staat 'een gemeenschap die stikt
in zijn eigen mythen, ook genoemd: tradities'.
Het gaat er namelijk niet om, of Jack, Ennis,
of welk individu dan ook reparabel is voor die
gemeenschap, in de zin dat ze zich aanpassen
of aan kunnen passen, maar of de betreffende
gemeenschap reparabel is voor hen, door hen
te kunnen accepteren in wie ze wezenlijk zijn. Is
dat laatste niet zo, is de gemeenschap niet reparabel, dan kun je volgens Grunberg niet langer
volhouden: ze komen niet voor mij. (33) Op een
gegeven moment komen ze dan ook voor jou.

Drs. André Hielkema is historicus en werkzaam
bij de Humanistische Alliantie en bij de humanistische stichting Socrates.

Noten

De schrijver Arnon Grunberg probeert in zijn
bespreking van Brokeback Mountain in het

De film Maurice won prijzen tijdens het
filmfestival van Venetië in 1987. De film
Brokeback Mountain werd genomineerd
voor maar liefst acht Oscars, en won er
drie, maar niet die voor de beste film. De
film won verder onder andere in Venetië de
Gouden Leeuw, prijzen voor Best Picture
en Best Director van de British Academy
of Film and Television Arts en vier Golden
Globe Awards. Voor een film over homoseksualiteit is dat ongekend.
(2) Teegarden, John, 'Audience's Stills', in:
Audience Magazine, 2006.
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Ze komen ook voor jou

(1)

(3) Woods, Gregory, A History of Gay
Literature; the male tradition, Yale
University Press, New Haven / Londen,
1998, p. 34l.
(4) Hielkema, André, 'A happy ending was
imperative; over de betekenis van Maurice
voor de homo-emancipatie', in: Tijdschrift
voor Humanistiek, nr. 19, oktober 2004, p.
36-48.
(5) Forster, E.M., Maurice, Penguin Books,
Harmondsworth, 1971, p. 218.
(6) Idem, p. 185.
(7) Idem, p. 215.
(8) Idem, p. 21l.
(9) Idem, p. 22l.
(10) Leavitt, David, The Page Turner, Houghton
Mifflin Company, Boston / New York,
1998, p. 143-144. The Page Turner is door
regisseur Ventura Pons verfilmd (filmtitel:
Food of Love).
(11) De socialistische dichter, filosoof, publicist en homo-activist Edward Carpenter
(1844- 1929) realiseerde zich in de beginjaren 1880 dat hij homoseksueel was.
In 1891 ontmoette hij zijn levensgezel
George Merrill, een ongeletterde arbeider uit Sheffield, waarmee hij in 1898
ging samenwonen op het platteland in
Millthorpe, Derbyshire. Ze bleven samen
tot Merrills dood. Niet alleen dat twee mannen samenwoonden, was in het Engeland
van die tijd ongehoord, maar ook dat zij
uit twee verschillende klassen kwamen.
Forster schreef Maurice, geïnspireerd door
enkele ontmoetingen met Carpenter en
Merrill. (E.M. Forster, Maurice, p. 217)
Voor Carpenter en Merrill voldeed 'the
greenwood'.
(12) Leavitt, The Page Turner, p. 144.
(13) Leavitt, David, De Bladomslaander, De
Harmonie
/ Manteau, Amsterdam
/
Antwerpen, 1998, p. 13l.
(14) Zie voor de citaten uit Harneds artikel:
Hielkema, p. 45.
(15) Over de 'uitdoktering' van de homosek-
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(16)

(17)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

sualiteit zie onder andere: M. Foucault,
Geschiedenis van de seksualiteit, deel
1, De wil tot weten (1976); G. Hekma,
Homoseksualiteit, een medische reputatie
(1987); G. Robb, Strangers, Homosexual
love in the nineteenth century (2003).
In het navolgende wordt bij de uiteenzetting over Brokeback Mountain de tekst van
de novelle van Annie Proulx gevolgd, niet
het filmscript.
Proulx, Annie, Close Range: Brokeback
Mountain and Other Stories, Harper
Perennial, Londen, New York enz., 2006, p.
284.
Idem, p. 289.
Idem, p. 291.
Idem, p. 298.
Idem, p. 300.
Idem, p. 300-301.
Dit zegt Jack in de novelle, niet in de film.
Proulx, p. 309.
David Leavitt schrijft over deze passage
in zijn weblog van 8-12-2005 op Slate
Culturebox: 'What both men want (...) is
wh at Ennis is afraid to let them have: the
steadiness of each other's companionship.
( ) The result is a defence of gay marriage
(

).'

(26) Proulx, p. 314.
(27) Geciteerd in: Grunberg, Arnon, 'Ze komen
altijd, ook voor jou', in: Vrij Nederland, 112-2006, p. 77.
(28) Overigens is Brokeback Mountain ook in
andere landen, waaronder Maleisië, China
en een groot aantal Arabische landen, verboden. In Singapore is het vertonen van
de film wel toegestaan, met als reden: de
film maakt geen propaganda voor een homoleefstijl.
(29) Proulx, p. 318.
(30) Geciteerd in: Hielkema, p. 46.
(31) Andrew Israel Ross, op zijn weblog Air
Pollution, 'Death and Love', 23-1-2006.
(32) Grunberg, p. 77.
(33) Idem, p. 78.
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EU-steun voor LGBTlI1.ensen in buurlanden:
is dat (goed) genoeg?
Maxim Anmeghichean

en Aija 5alo

De Europese Unie heeft diverse instrumenten om de mensenrechten te kunnen
controleren en te stimuleren, zoals andere
Europese en internationale instellingen dat
ook doen. Met de ondertekening van het
Verdrag van Amsterdam heeft het Europese
Unie acquis (1) zich expliciet gecommitteerd
aan de gelijkheid en non-discriminatie
op
grond van seksuele oriëntatie. Gelijkheid,
ongeacht gen der-identiteit
en gender-expressie, is opgenomen
in het wettelijke
raamwerk van de EU, via de Richtlijn Gendergelijkheid.
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Binnen de context van de recente golf aan EUuitbreidingen werd non-discriminatie op grond
van seksuele oriëntatie onderdeel van de zogenaamde toetredingscriteria van Kopenhagen.
Volgens deze toetredingscriteria moeten landen voldoen aan een volledig pakket EU acquis om in aanmerking te kunnen komen voor
lidmaatschap. Men heeft ook gebruik gemaakt
van bepalingen in het Verdrag van Amsterdam
om het standpunt van de EU over LGBT-rechten in relatie tot de derde landen (inclusief het
Europese Nabuurschapsbeleid) en in de internationale arena, zoals de Verenigde Naties en de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (OVSE) te rechtvaardigen.
Naleving van dit beleid vereist actieve controle
en participatie van de burgerrechtenorganisaties, zowel in Brussel als in het veld. De LGBTbewegingen zijn binnen de toetredingslanden
van de EU en hun buurlanden doorlopend in
ontwikkeling. Dit geldt ook voor de mensenrechtenorganisaties en de internationale NGO's.
Deze organisaties moeten hun mogelijkheden
voor het documenteren van schendingen van
mensenrechten en hun lobby bij de Europese
instellingen versterken.
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Het EU-toetredingsproces als promotiemiddel voor mensenrechten van LGBTmensen
LGBT-mensen behoren tot een van de meest
gediscrimineerde sociale groepen in de Balkanlanden en Turkije. Opiniepeilingen laten consequent zien dat homoseksualiteit een van de
minst getolereerde fenomenen is. Uitingen van
haat en homofobe opmerkingen worden op
alle niveaus door politici regelmatig gebezigd
en slechts weinig landen bieden bescherming
tegen discriminatie op grond van seksuele orientatie en / of gender-identiteit.
Vergeleken met veel.andere minderheidsgroeperingen worden schendingen van mensenrechten jegens LGBT-mensen vaak niet gedocumenteerd en gerapporteerd. Er moet nog
veel verbeterd worden aan de juridische en
sociale positie van LGBT-mensen en dit kan
door er meer aandacht voor te vragen (inclusief documentatie en rapportering) en door
een actieve lobby. ILGA-Europe steunt dergelijke inspanningen via het Pilot Human Rights
Violations DOCllmentation Fund. Zo zijn er drie
projecten gefinancierd, in Servië en via lobbypartnerschappen met organisaties in Kroatië en
Macedonië.
Na een eerste enquête die in februari 2005 in
Belgrado werd gehouden onder de LGBT-gemeenschap lieten Nis en Novi Sad de volgende
alarmerende gegevens zien:
Ruim negentig procent van de mensen
die aan de enquête had deelgenomen, wist
van gevallen van geweld jegens lesbo's en
homo's.
71,8 procent van hen was zelf op grond
van hun seksuele oriëntatie gewelddadig
behandeld, terwijl meer dan de helft van
de deelnemers meer dan eens met geweld
te maken had gehad.

Kroatië en Macedonië daarna ook discriminatie op grond van seksuele oriëntatie verboden,
maar dit is wel onder druk van Europese instellingen gebeurd.

In de meeste Oost-Europese landen werden
homoseksuele handelingen pas kortgeleden gedecriminaliseerd. Onder druk van de Raad van
Europa kwam de decriminalisering in Servië
tussen 1990 en 1994 tot stand, en in Albanië,
Bosnië en Macedonië tussen 1995 en 1999.
Van deze landen hebben Bosnië-Herzegovina,

Het wettelijke kader voor de mensenrechten
van LGBT-mensen is dus nog steeds in de huidige EU-toetredingslanden,
in de westelijke
Balkanlanden en in Turkije verre van compleet.
In veel van de landen in kwestie houden de
inwoners er over het algemeen vijandige gevoelens op na jegens seksuele minderheden en
transgender personen.
Tegelijkertijd komen er in de meeste van de
huidige EU-toetredingslanden LGBT-bewegingen in actie die lobbyen voor de invoering van
de mensenrechten voor LGBT-mensen. Deze
organisaties ontwikkelen hun capaciteiten en
hun inzicht in de mensenrechten-instrumenten van de Europese instellingen, zodat zij de
gelijke rechten van iedereen, ongeacht seksuele
oriëntatie, gender-identiteit of gender-expressie, kunnen verbeteren. Sterke burgerrechtenorganisaties spelen een sleutelrol bij de bepaling van het gewicht dat er gegeven wordt aan
de situatie van LGBT-mensen, bijvoorbeeld in
het toetredingsproces van de Europese Unie.
Mensenrechten vallen binnen de Europese
Unie onder de prioriteiten van het Europese
Partnerschap. Het uitzicht op toetreding dat
de EU biedt, is gebaseerd op het Verdrag over
de Europese Unie en de toetredingscriteria van
Kopenhagen uit 1993. Die eisen dat er volledig wordt voldaan aan de fundamentele mensenrechten, en de Europese Conventie over
Mensenrechten
in het bijzonder. Diezelfde
criteria werden gebruikt om de LGBT-rechten
aan het toetredingproces voor de allernieuwste
lidstaten en voor de huidige toetredingslanden
toe te voegen.
Momenteel telt de Europese Unie drie kandidaat-landen en vier mogelijke kandidaat-landen. Bovendien is Kosovo een partner van de
EU in het Stabilisatie- en Associatieproces.
Vanuit het oogpunt van mensenrechten van
lesbo's, homo's, biseksuelen en transgender
personen is de vraag, of een land klaar is voor
toetreding, afhankelijk van drie criteria: de verwijdering van alle significante discriminatie op
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grond van seksuele oriëntatie in het wetboek
van strafrecht, de omzetting van de anti-discriminatie acquis van de EU naar nationale wetgeving en het respect voor fundamentele rechten
(recht op vrijheid van samenkomst, recht op
vrijheid van vereniging en recht op bescherming tegen geweld) zonder discriminatie.
Aan het eerste criterium wordt door de meeste
toetredingslanden voldaan. De vooruitgang die
wordt geboekt bij het tweede en derde criterium, is veel beperkter. Toch zijn al deze criteria bindende eisen voor de toetreding van alle
landen.
De Europese Commissie controleert jaarlijks
de prestaties van elk kandidaat-land, elk potentieel kandidaat-land en Kosovo, en beziet
of er wordt voldaan aan de verplichtingen
van de partnerschapovereenkomsten
die tussen een land en de EU zijn afgesloten. (2) Dit
belangrijke element van het Stabilisatie- en
Associatieproces wordt in een jaarrapport, opgesteld door de Commissie, per land openbaar
gemaakt. De vergelijkbare rapporten in het
kader van de meest recente uitbreiding van de
EU bleken krachtige instrumenten te zijn om
regeringen over te halen tot het invoeren van
hervormingen.

Aan de mensenrechten van LGBT-mensen is in
2007 belangrijke aandacht besteed in de voort-

gangreportages van de Commissie over Turkije
en Servië. Een andere nieuwe en positieve ontwikkeling is dat de Commissie de schendingen
van mensenrechten van transseksuelen en travestieten in Turkije expliciet aan de orde stelt.
LGBT-rechten krijgen op zijn minst enige aandacht in het merendeel van de acht landenrapporten, een belangrijke vooruitgang sinds het
jaar ervoor.
In het geval van Turkije, binnen de context
van het voortgangsrapport 2007, werd er een
nieuwe partnerschapovereenkomst
getekend,
waarin een expliciete verwijzing is opgenomen
naar de plicht van Turkije om 'in de wet en in de
praktijk het volledige genot van mensenrechten
en fundamentele vrijheden voor iedereen te
garanderen, zonder discriminatie en ongeacht
taal, politieke opvattingen, geslacht, raciale of
etnische afkomst, religie of geloof, handicap,
leeftijd of seksuele oriëntatie'. Met deze bindende verplichting geeft de EU een krachtig signaal
af naar de Turkse regering over haar positie.
Dat de LGBT-rechten in de meeste voortgangsrapporten worden opgenomen is grotendeels
het resultaat van actief lobbywerk, documentatie en controle van schendingen van mensenrechten en een nauwe samenwerking tussen
LGBT-organisaties en de Europese Commissie.
Helaas zijn er in een aantal van de voortgangsrapporten uit 2007 van de Commissie, zoals
het in rapport over Macedonië, geen expliciete
verwijzingen naar discriminatie op grond van
seksuele oriëntatie en gender-identiteit opgenomen; dit ondanks de aanlevering van gedocumenteerd bewijs van dergelijke schendingen
van mensenrechten.
De voortgangsrapporten bevatten ook verschillende algemene verwijzingen naar mensenrechten van minderheden en kwetsbare groepen
en naar anti-discriminatiewetgeving.
ILGAEurope gelooft dat met zulke verwijzingen
impliciet ook LGBT-mensen worden bedoeld.
Voor een actieve verbetering van de mensenrechten voor LGBT-mensen is het echter erg
belangrijk dat alle internationale instellingen
en organisaties in hun officiële verplichtingen,
overeenkomsten en rapporten expliciet verwijzen naar seksuele oriëntatie, gender-identiteit en gender-expressie, omdat dit belangrijke
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De voortgangsrapportages
van de Commissie
zijn de belangrijkste middelen die de EU voor
handen heeft voor wat betreft de beïnvloeding
van de mensenrechtensituatie
in kandidaatlanden en potentiële kandidaat-landen. De aanloopperiode tot aan de feitelijke lidmaatschapovereenkomsten is bij uitstek geschikt om druk
op de regeringen in deze landen uit te oefenen,
omdat de rapporten deel uitmaken van de officiële beoordeling van de kandidaat-landen. De
geleidelijk aan bredere en meer expliciete opname van de mensenrechten van LGBT-mensen
in het controlesysteem van de Commissie en in
de voortgangsrapportages
heeft tot gevolg dat
die rechten binnen de Europese Unie worden
erkend en dat er van toekomstige leden wordt
verwacht en geëist dat zij voldoen aan deze
Europese waarden.

Na de laatste uitbreidingsgolf die in januari
2006 werd afgesloten met de toetreding van
Roemenië en Bulgarije, heeft de EU in het oosten

nieuwe buren: de zogenaamde westelijke nieuwe onafhankelijke staten (WNOS - Moldavië,
Oekraïne, Wit-Rusland, al zijn de EU- verhoudingen met het laatstgenoemde land bevroren)
en de zuidelijke Kaukasus (Georgië, Armenië,
Azerbeidzjan).
Volgens een onderzoek dat in april 2002 is
uitgevoerd door de Lambda League for Sexual
Equality in Wit-Rusland (Lambda Belarus),
vond 47 procent van de respondenten dat homoseksuelen gevangen gezet moeten worden.
Zo'n 86 procent van de Moldavische bevolking
wilde geen homoseksuelen als buren hebben,
volgens de Barometer van de Publieke Opinie, in
2002 uitgevoerd door het Instituut van Publiek
Beleid. Volgens het onderzoeksbureau EVS had
in 199965 procent van de burgers van Oekraïne
liever geen homoseksuelen als buren. Wat nog
erger is, is dat er in de afgelopen vijf jaar een
toename is te zien aan homofoob gedrag in
de openbare ruimte, en dat is een beangstigende trend. Zo stelt het rapport van 2007 van
Homoseksuelen en de maatschappij in Oekraïne
dat wordt gesteund door ILGA-Europe en is
ontwikkeld door de NGO Nash Mir, dat 'vertegenwoordigers uit alle leeftijdscategorieën in de
afgelopen vijf jaar homofober zijn geworden.
Toch blijft de meest tolerante groep jegens homoseksuelen die van jonge mensen van zestien
tot 29 jaar. Desalniettemin worden hier ook de
duidelijkste negatieve tendensen gezien: Terwijl
in 2002 het percentage van respondenten van
zestien tot negentien jaar dat voor gelijkheid
voor homoseksuelen was, 63,2 procent beliep
(19,5 procent tegen), zien we dat in 2007 de
hoeveelheid positieve antwoorden voor deze
leeftijdscategorie is gedaald tot veertig procent
(42 procent tegen).'
De woorden van Elena Tevtoradze, Voorzitter
van de Mensenrechtencommissie van het Georgische Parlement, laten niet alleen de publieke
opinie zien, maar manipuleren deze ook (3):
~.. onze problemen van vandaag de dag zijn
werkloosheid, drugsverslaving, georganiseerde criminaliteit en veranderende oriëntatie.
Wat bedoelt u met veranderende oriëntatie?
Ik bedoel natuurlijk seksuele oriëntatie. Ik
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zichtbaarheid van en aandacht voor het onderwerp oplevert. Ons lobbywerk heeft laten zien
dat waar LGBT-mensen niet expliciet worden
genoemd, zij bijna automatisch worden buitengesloten van debatten en vervolgacties.
Aangezien de verwijdering van alle belangrijke
discriminatie op grond van seksuele oriëntatie
in het wetboek van strafrecht, de omzetting van
de EU anti-discriminatie acquis naar nationale
wetgeving en het respect voor fundamentele
rechten zonder discriminatie deel uitmaken van
de acquis van de Europese Unie, is de naleving
van al deze EU-eisen een ondubbelzinnig toelatingscriterium voor elk land. Alle staten die tot
nu toe zijn goedgekeurd als lidstaten, hebben
aan alle acquis voldaan, hetzij voorafgaand aan
de toetreding, dan wel tijdens de overgangsperiode. Het belangrijkste sanctiemiddel van de
EU is daarom het weigeren of accepteren van
een staat als lid van de Unie.
Het toetredingsproces van de EU heeft om die
reden in de afgelopen drie, vier jaar in de twaalf
nieuwe lidstaten geleid tot invoering van nieuwe
wetgeving die discriminatie op grond van seksuele oriëntatie in arbeidssituaties verbiedt. Dit
ondanks de vertoonde homofobie en tegenzin
in sommige van deze landen. Sommige nieuwe
lidstaten, zoals Roemenië, zijn zelfs, onder druk
van de burgerrechtenbeweging, verder gegaan
dan de EU-eis en hebben de discriminatie ook
buiten arbeidssituaties verboden. De EU kan
weliswaar traag zijn en terughoudend lijken,
maar heeft wel een belangrijke rol gespeeld bij
de bewerkstelliging dat basale mensenrechten,
zoals vrijheid van vereniging, van meningsuiting en van vergadering uitgeoefend kunnen
worden zonder enige vorm van discriminatie.
(Letland, Polen en Litouwen zijn de meest recente voorbeelden.) Duimen maar dat men
druk blijft uitoefenen!

Een wortel en een stok voor nieuwe EUburen

vind het zo jammer dat zoveel jonge mensen
hun seksuele oriëntatie veranderen. Als we
dit niet in goede banen leiden, kunnen we
morgen tegen een vreselijke catastrofe aankijken.
Wat zijn naar uw idee de manieren waarop
men het probleem van veranderende seksuele oriëntatie moet bestrijden?
We kunnen niets doen aan degenen die met
deze oriëntatie zijn geboren. Maar we weten
allemaal heel goed dat veel mensen anderen
nadoen en hun oriëntatie daarom veranderen. Op de een of andere manier beschouwt
men dat vreselijke gedrag als modieus. We
moeten onze jongeren niet over zulke dingen
laten nadenken. Een massale verandering
van seksuele oriëntatie kan veel schadelijker
zijn dan jongeren die het pad van de georganiseerde misdaad opgaan.'
Een belangrijk aspect van homofobe campagnes in Oost-Europa is de sterke steun van religieus rechts. Een homofoob evenement dat werd
georganiseerd door een van de charismatische
kerken The Embassy of the Blessed Kingdom
of God For All Nations met de slogan Liefde tegen homoseksualiteit, vond op 5 oktober 2007
plaats in het centrum van Kiev en werd geleid
door een Armeense, Litouwse en Nigeriaanse
priester. Het evenement vond plaats aan de
vooravond van de verkiezingen waarin de burgemeester van Kiev, parochiaan van de bovengenoemde kerk, werd herkozen. Zo kreeg de
plaatselijke LGBT-organisatie GenderDoc-M
sinds 2005 in Moldavië voor zeven openbare
evenementen geen vergunning van de autoriteiten van de stad Chisinau. De weigeringen
werden gemotiveerd op grond van 'moraliteit',
christelijke waarden en een stortvloed van
protestbrieven, gericht aan het stadskantoor,
die waren georganiseerd door religieus rechts.
Dat front heeft ook protesten georganiseerd
en pamfletten met homofobe inhoud uitgedeeld. Religieus rechts, vooral de evangelische
en baptistenkerken, ontvangen bij hun homofobe campagnes financiële steun en advies van
organisaties uit het kamp van het Amerikaanse
christelijke rechts, zoals de Precept Churches
International, het Catholic Family Institute, de

American Family Association enzovoort. Een
vergelijkbare herkomst van steun bij homofobe
campagnes is over de hele wereld te zien, vooral
in Afrika, en recentelijk dus eveneens in Oosten West-Europa. De grootste kerk in deze regio
is de orthodoxe kerk en deze mengt zich ook
in het homofobe debat: Kortgeleden heeft het
hoofd van de Russische orthodoxe kerk, Alexius
II, in zijn toespraak voor de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa homoseksualiteit vergeleken met een ziekte, zoals kleptomanie. Onder deze omstandigheden en met
een publieke opinie die niet aan de kant van
LGBT-gemeenschappen staat, biedt de EU een
belangrijke alternatieve stem, sterk beluisterd
en in staat om de hierboven genoemde 'wortels'
te gebruiken.
Om een basis te vormen voor politieke relaties met de nieuwe buurlanden heeft de EU
het Europese Nabuurschapsbeleid voorgesteld:
Concrete stimulansen die de EU aan nieuwe
democratieën in ruil voor hervormingen biedt.
Onder die 'wortels' vallen overeenkomsten voor
visum -facilitering, economische partnerschappen, de mogelijkheid voor vrije handel en intensivering van financiële steun. De 'stok' bestaat
uit eisen voor democratische, economische en
sociale hervormingen, respect voor mensenrechten en het naleven van EU-waarden. Het
Nabuurschapsbeleid dekt ook de zuiderburen
van de EU: Noord-Afrika, Libanon, Israël en
Palestina. Het doel van het Nabuurschapsbeleid
is om een 'zone van welvaart en een vriendelijke omgeving' te creëren die is gebaseerd op wederzijdse commitment met gemeenschappelijke
waarden, waaronder de rechtsstaat, behoorlijk
bestuur en respect voor mensenrechten, ook de
rechten van minderheden.
De stappen voor de invoering van het beleid
zijn:
Definieer een set prioriteiten, samen met
het partnerland, waarmee het land dichter bij de Europese Unie komt te staan
wanneer het aan die prioriteiten voldoet.
In de praktijk worden deze prioriteiten
vastgesteld na de voorbereiding van een
Landenrapport door de Commissie.
Verwerk deze prioriteiten in wederzijds
overeengekomen Actieplannen (voor drie
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jaar) die een aantal belangrijke gebieden
bestrijken: politieke dialoog en hervormingen, handel, justitie en binnenlandse
zaken enzovoort. Onder de prioriteiten die moeten worden opgenomen in
de Actieplannen en die tot doel hebben
de commitment tot het naleven van de
Gemeenschappelijke Waarden te versterken, vallen respect voor mensenrechten en
fundamentele vrijheden. De Actieplannen
kunnen worden opgevolgd door verdere
tussentijdse documenten, zoals het vaststellen van prioriteiten voor een bepaald
jaar of de behandeling van een specifiek
onderwerp.
Controleer de voortgang in naleving van de
overeengekomen prioriteiten met behulp
van de rapporten die periodiek door de
Commissie worden voorbereid. De intentieverklaring is dat er door de Commissie
een 'tussenrapport' moet worden opgesteld binnen twee jaar na de goedkeuring
van het Actieplan.
Pas na 3 jaar de Actieplannen aan of vernieuw deze.

rele fondsen, steun bij hervormingen enzovoort
wel verkleind of helemaal niet gegeven. Zoals
meestal in de politiek gaat het bij de betrekkingen van de EU met haar buurlanden niet om de
sancties, maar om de onderhandelingen en de
politieke wil van de buurlanden om zich bij de
Europese Unie aan te sluiten. Een koude relatie
met de EU vanwege een slechte mensenrechtensituatie is iets wat de politieke elite van de
EU-omgeving tegenwoordig niet wil.

Er zijn geen directe sancties die de EU kan opleggen, wanneer een land het Actieplan niet
respecteert. Maar, zoals in het geval van WitRusland, als een land een zwakke democratie en
mensenrechtensituatie heeft, worden de 'wortels' in de vorm van structurele en infrastructu-

Het Actieplan van de EU voor Moldavië is een
model met een voorbeeldfunctie. Dankzij het
lobbyen via het Europese Parlement en met
de Europese Commissie zelf bevat het hoofdstuk over mensenrechten in het Actieplan een
clausule die specifiek is voor Moldavië: het implementeren van anti-discriminatiewetgeving
voor minderheden die aansluit op de Europese
normen. Aangezien seksuele minderheden niet
expliciet werden genoemd, moest er meer druk
worden uitgeoefend door burgerrechtenorganisaties en de Commissie om ervoor te zorgen
dat de Moldavische regering accepteerde dat
met 'minderheden'
ook 'seksuele minderheden' worden bedoeld. Onlangs hebben de autoriteiten onder druk van de EU een werkgroep
anti-discriminatiewetgeving
opgezet waarin
vertegenwoordigers van de regering en de
burgerrechtenorganisaties
zitting hebben. De
Moldavische onderminister van Justitie heeft
zich ook publiekelijk verplicht tot het ontwikkelen van een wet die in overeenstemming is
met de EU-normen. De belangrijke truc voor
de burgerrechtenorganisaties
is de nieuwe wetten te gebruiken, de LGBT-gemeenschappen
te informeren over de mogelijkheden die deze
bieden en de invoering af te dwingen. Pas dan,
en alleen dan, wordt een wet iets dat niet alleen
is opgelegd door het Westen, maar ook gewenst
en toegepast wordt binnen de nationale context.
Helaas bestaan er geen succesverhalen over
andere buurlanden. Toch bieden de Nabuurschapinstrumenten - als ze goed worden ingezet - mogelijkheden voor de bevordering van
LGBT-rechten buiten de grenzen van de EU.
Het is belangrijk om te beseffen dat sociale en
juridische veranderingen, of die nu in nieuwe
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Het is belangrijk te begrijpen dat het
Nabuurschapsbeleid zich bezighoudt met een
breed scala aan onderwerpen, voornamelijk
economie, corruptie en juridische hervormingen. Mensenrechten zijn belangrijk, maar vormen ook een gecompliceerd vraagstuk met veel
aspecten, zoals de mensenrechten van nationale
minderheden, militairen, kinderen, vrouwen,
toegang tot de rechtspleging, vrije en eerlijke
verkiezingen enzovoort die met elkaar concurreren. Onder deze omstandigheden lopen
de LGBT-rechten het risico dat ze van minder
belang worden geacht of volledig worden genegeerd, en het is dus cruciaal dat ze constant met
goed gedocumenteerd bewijs op de agenda worden gezet, vooral bij de Europese Commissie.

lidstaten, toetredingslanden
of buurlanden
optreden, niet plaats vinden zonder druk van
de EU. Veel regeringen zien de erkenning van
LGBT-rechten als een jammerlijk offer dat zij
moeten brengen op weg naar hun integratie
binnen de EU. Zij brengen deze 'offers' voor het
'hogere doel' van voordelen die samenhangen
met toetreding tot en nabuurschap met de EU,
en dan vooral de toegang tot de EU-markt, de
ontwikkeling van de infrastructuur, sociale zekerheid, en leningen en subsidies.
Natuurlijk zouden wij als activisten graag meer
concrete resultaten willen zien. Maar we begrijpen ook dat zonder druk op de EU-instellingen
vanuit de Unie en de daaropvolgende EU-druk
op derde landen, deze positieve veranderingen,
hoe lang deze dan ook op zich hebben laten
wachten, niet mogelijk zouden zijn geweest. Er
liggen jaren van routinematig lobbywerk aan
ten grondslag, waartoe de beweging zich heeft
verplicht.

Maxim Anmeghichean (maxim@ilga-europe.
org) en Aija Salo,(aija@ilga-europe.org) werken voor ILGA-Europe; Anmeghichean als
Program mes Direetor en Salo als Programmes
Officer. Zie: http://www.ilga-europe.org/

Noten
(1) Acquis: de totale verzameling wetten van
de EU.
(2) De voortgangsrapporten van het jaar 2007
zijn online te vinden via http://ec.europa.
eu/ enlargement/key _documents/reports_
nov _2007 _en.htm
(3) 'Why does Georgian youth change sexual orientation?', in: Akhali Taoba (New
Generation), nr. 307.

Anti-homo-demonstranten
in Warschau, Polen, 2006, met op de spandoeken: 'Weg met de schaamteloze homopropaganda. Zeg nee tegen de verkrachting van onze moraal in de naam van vrijheid.' - @ Michal Zacharzewski,
SXc.
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De tirannie van de
l1\eerderheid (1)
Homo's in Polen

Wende/moet

Boersema

Vooraanstaande
Poolse homoseksuelen
voeren een nieuwe solidariteitsstrijd.
Zij
noemen zich 'liefdesdissidenten'
en vechten
voor een tolerant klimaat. De Polen worden
steeds nationalistischer
en maken het homo's moeilijk. 'Toen ik een puber was in het
Polen van de jaren tachtig, werd op school
tijdens seksuele voorlichting
gewoon verteld over homoseksualiteit.
Was ik nu jong
geweest, dan had ik het gevoel gehad dat er
al over me geoordeeld was, dat ik meteen
een politiek standpunt in moet nemen.'
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Tomász Kitlinski is filosoof aan de Marie Curie
Universiteit in het Poolse Lublin. Met zijn partner Pawel Leszkowicz, kunsthistoricus aan de
Adam Mickiewicz Universiteit van Poznan,
publiceert hij regelmatig over ontwikkelingen rond homoseksualiteit en homofobie in
Oost-Europese landen, met name Polen. Polen
haalde de afgelopen jaren een aantal keren de
krantenkoppen in Europa, omdat de autoriteiten homomarsen verboden en anti-homowetten wilden invoeren. Zo wilde de regering van
Jaroslaw Kaczynski, tweelingbroer van president
Lech Kaczynski, onder meer homo's uit het onderwijs weren. Met het aantreden van Donaid
Tusk als premier in november 2007 belandden
die wetsvoorstellen in de koelkast. Tusk beloofde voor de verkiezingen het Europese Handvest
voor de Rechten van de Mens te ondertekenen,
dat discriminatie op grond van geslacht en
seksuele oriëntatie verbiedt. Zijn voorganger
Jaroslaw Kaczynski had ondertekening altijd
geweigerd, omdat Polen in zijn woorden vooral
op het gebied van homorechten (en de doodstraf) 'cultureel anders' is. Zijn broer Lech - nog
tot 20 10 president - is minder uitgesproken,
maar deelt de mening van zijn broer.
Maar Tusk en zijn partij Burgerplatform maakte die belofte niet waar, tot grote teleurstelling
van homo-activisten. In zijn eerste, urenlange
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rede tot het parlement maakte Tusk geen enkele
opmerking over de rechten van seksuele minderheden en van vrouwen. Kitlinski: 'Wij waren geschokt dat onze nieuwe regering de oude
hierin volgde. Alsof ze ook bang zijn voor besmetting met de "morele degeneratie" van het
Westen, zoals de Kaczynski's dat noemden. We
rekenden echt op verandering.'
Volgens Kitlinski was homoseksualiteit met de
komst van de Kaczynski's voor het eerst een
belangrijk verkiezingsthema in Polen. 'Hun regering bestond uit een partij met een anti-communistisch verleden en met een fascistische,
antisemitische geschiedenis. Voor hen is de
homo de nieuwe gezamenlijke vijand.' De inmiddels vertrokken vice-premier - en leider van
de extreem-rechtse Poolse Gezinsliga - Roman
Giertych stelde homo's openlijk gelijk aan pedofielen en pederasten. Een opvatting die ook
in tv-spotjes op de publieke omroep werd geventileerd, met name vlak voor de homornars
in 2006. 'En dat terwijl Poolse en Europese wetten deze discriminatie zwart op wit verbieden:
aldus Kitlinski. 'Wat ons nog het meest verontrust, is dat er dan geen tegen geluiden te horen
zijn in de Poolse media. Een Pools opinieblad
had zelfs een cover met daarop in chocoladeletters: Dictatuur van de Gelijkheid! Met een foto
van een heterostel met plakband over de mond.'
De strekking van het artikel was dat homo's te
veel aandacht trekken en te veel eisen.
Nu Polen zich meer naar het Westen richt, voelen homo's zich vrij om voor hun rechten op te
komen, maar zetten ook de tegenstanders flink
aan. Volgens Kitlinski en Leczkowicz zorgen de
recente opleving van het nationalisme en de
opkomst van bijbehorende politieke partijen, in
combinatie met een sovjetverleden en een militant-conservatiefkatholicisme,
voor een onverdraagzaam klimaat voor minderheden. Polen
is hiervan hét voorbeeld, maar ook Litouwen,
Roemenië en in iets mindere mate Slowakije en
Kroatië passen in het rijtje. Ook het wegpesten
van de Nederlandse ambassadeur uit Estland wiens partner man en zwart is - liet zien dat homoseksualiteit in de nieuwe EU-lidstaten nog
niet overal geaccepteerd wordt.
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De toetreding tot de EU en de pijn die de
voorbereiding op het lidmaatschap heeft veroorzaakt, zo stellen de Poolse wetenschappers,
heeft de positie van de nationalisten versterkt
en een tegenreactie op gang gebracht. 'Brussel met zijn "liefde" voor homo's - staat in de ogen
van deze patriotten voor decadentie en moreel
verval, die de katholieke Pool of Roemeen kunnen "besmetten": aldus Kitlinski. 'Het is, denk
ik, niet toevallig dat de homo mars in Warschau
in 2004 voor het eerst werd aangevallen, een
paar dagen na de toetreding tot de EU. Terwijl
deze mars al sinds 1994 jaarlijks onopgemerkt is
gehouden, met een paar honderd deelnemers.'
De kerk ondersteunt de 'morele revolutie', die
de Poolse nationalisten in de politiek willen
doorvoeren. In Rusland, Oekraïne, Bulgarije en
Servië is de oosters-orthodoxe kerk zelfs nog
conservatiever en militanter dan de katholieke.
Zo heeft de Russisch-orthodoxe kerk openlijk
contacten met nationalistische, haast fascistische milities - groepen gewelddadige jongeren.
'Dezelfde die de deelnemers aan de homornarsen in Moskou belaagden. Tsjechië, Slovenië,
Hongarije en ook Estland zijn aanmerkelijk
liberaler. Kitlinski en Leszkowicz schrijven dat
deels toe aan de grote invloed van de protestantse kerk in die landen.
'Religie is in veel Oost-Europese landen niet
los te zien van kwesties rond seksualiteit,'
zegt Leszkowicz, die vorig jaar in Polen een
expositie van moderne kunst organiseerde
onder de titel Liefde en Democratie. 'Voor een
Nederlander is dat vast moeilijk voor te stellen. We hebben in Amsterdam gezien dat daar
de homocultuur een a-politiek, a-religieus en
soms zelfs een commercieel karakter heeft.
In de tentoonstelling heb ik elke verwijzing
naar religie vermeden. Ik wil kunst laten zien
in het kader van de Verlichting, vrijheid en
seksuele pluriformiteit. Dat is voor Polen en
Oost-Europeanen revolutionair, terwijl WestEuropa die ontwikkeling al in de jaren zestig
doormaakte. Het zegt toch veel dat ik eerst
geen enkele galerie of museum in Polen kon
vinden die deze expositie aandurfde. Moderne
kunst is hier nog een vorm van verzet.'
Volgens Leszkowicz verhindert de starre hou-
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ding van de (katholieke en orthodoxe) kerk - of
de 'taal van de kerk' zoals hij het noemt - een gezonde dialoog in de samenleving. 'Voorvechters
van gelijke rechten spreken in termen van vrijheid, gelijkheid of discriminatie. Terwijl tegenstanders van homoseksualiteit het hebben het
over "afwijking, zonde of ziektebeeld': Dat gaat
volkomen langs elkaar heen. Het is toch onvoorstelbaar dat in die termen over Joden of
zwarten gepraat zou worden?'
Maar dat is de donkere kant van het verhaal.
Leszkowicz en Kitlinski vinden zichzelf geen
pessimisten. Ze constateren dat de 'liefdesdissident', zoals zij de homoactivist hebben gedoopt,
nieuwe bondgenoten maakt. 'Polen heeft een
traditie van sterk verzet, van dissidentschap.
Vroeger streden ze tegen de communisten, nu
vecht de "liefdesdissident" voor gelijke rechten
voor iedereen, man en vrouw. Overigens zijn de
dissidenten van toen, zoals vaak gebeurt, de gevestigde orde van nu.'
Kitlinski trekt een vergelijking met de strijd
voor homorechten in de VS in de jaren tachtig onder president Reagan. 'Dat waren echte
culturele oorlogen en die voeren we nu hier.
Het zorgt voor een nieuwe solidariteit, ook met
minderheden over de grenzen.'
Hij noemt het voorbeeld van de Roma-activisten die meeliepen in een Roemeense homoparade. In Warschau steunde de liberale Joodse
gemeenschap de homornarsen onder het motto
'minderheid voor minderheid'. De homostrijd
krijgt steun van milieubeweging, van nieuwlinksers en vooral van de feministische beweging. 'Want de huidige politieke elite is anti-feministisch,' stelt Kitlinski. 'Abortuspraktijken
worden doodgezwegen, discussies belanden al
snel in de sfeer van "onze natie gaat ten onder
als we niet genoeg kinderen baren': Traditionele
familiewaarden gaan boven alles.'
De liefdesdissidenten
gebruiken informele
netwerken en moderne media voor hun communicatie. 'Internet is de plek waar het protest bloeit,' aldus Leszkowicz. 'Toen Roman
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Giertych in Polen minister van onderwijs werd,
gingen in een mum van tijd in alle grote steden scholieren uit protest de straat op. Sms'jes
en e-mails deden het werk. Geen wonder dat
Giertych voorstander is van internetcensuur.'
Naast de druk van de protestbewegingen hopen Kitlinski en Leszkowicz dat de steun van
de Europese Unie doorslaggevend zal zijn
in de strijd. 'De Roma, de milieubeweging
in het Oostblok, allemaal hebben ze veel bereikt mede dankzij Brussel,' aldus Kitlinski.
'De homofobie in het voormalig Oostblok is
in het Europees Parlement al gesignaleerd,
en veroordeeld. Het lidmaatschap
van de
Unie zal ervoor zorgen dat democratie langzamerhand "geïnternaliseerd"
wordt in het
voormalige Oostblok. Mensen beseffen dat
democratie geen tirannie van de meerderheid
mag zijn.' Leszkowicz ziet daarvan al de eerste signalen. 'Zo zag ik een Poolse jezuïet op
tv die zei: "Katholiek zijn betekent geen stenen
gooien naar homo's." En onlangs schreef de
gezaghebbende Poolse krant Gazeta Wyborcza
over de weigering van de nieuwe premier het
Europese mensenrechten-handvest
te ondertekenen: "Een grote schande. Polen, het land
dat onder de vaandels van de mensenrechten
het communisme pootje lichtte wat de val van
de Muur inluidde, zou voorop moeten gaan in
de bescherming van mensenrechten." Kijk, dat
soort dingen geeft me hoop.'

Drs. Wendelmoet Boersema studeerde Slavische
talen, was onder andere correspondent voor
Trouw in Rusland en is thans chef Buitenland
van Trouw.

Noot
(1) Dit is een geactualiseerde versie van het
artikel 'De tirannie van de meerderheid'
dat op 13 juli 2006 verscheen in dagblad
Trouw.
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Zelfportret
Radenka Grubacic

Toen ik dertien jaar was, voelde ik me
aangetrokken tot een kleuterleidster.
Dit
was voor mij verrassend
en overweldigend tegelijk. Eerst dacht ik dat het iets
volkomen normaals was, omdat liefde
normaal is. Ik vertelde het aan mijn zus
en een vriendin, maar ik werd belachelijk
gemaakt en werd niet serieus genomen.
Toen ik zestien was, kwam ik tegenover
mezelf als lesbo uit de kast. Ik was me
volledig bewust van mijn identiteit en ik
omarmde het. Maartegelijkertijd
hield ik
het geheim, omdat ik nu wist hoe men in
de gemeenschap
aankeek tegen homoseksualiteit,
vooral in kleinere steden,
zoals de stad waarin ik woonde. Toen ik
ouder was, begon ik uit de kast te komen
bij een paar schoolvriendinnen,
maar zij
waren niet echt behulpzaam. Op de universiteit vertelde ik het aan bijna al mijn
vriendinnen
en van hen kreeg ik veel
steun.
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Ik heb mezelf altijd geïdentificeerd als lesbisch, maar nu ben ik dat ook voor mijn
omgeving. Ook voor mijn zus en mijn moeder. Het is niet makkelijk om ervoor uit te
komen dat je lesbisch bent in Servië, omdat
lesbo's, net als homo's, beschouwd worden
als 'abnormaal', 'ziek', 'pervers', en zij bloot
staan aan geweld, discriminatie en geïnstitutionaliseerde homofobie. Diverse angsten
weerhielden mij ervan om uit de kast te komen; angst voor afwijzing door de mensen
waar ik om gaf, angst voor geweld (fysiek en
verbaal) etcetera. Deze angsten zijn een manifestatie van geïnternaliseerde homofobie,
dat een bijverschijnsel is van de geïnstitutionaliseerde homofobie.
In 1997 ontmoette ik voor het eerst andere
lesbo's, toen ik me aansloot bij Labris. Ik
ben nu al tien jaar actief binnen Labris en ik
ontmoet elke dag LGBT-mensen. Maar het
is doorgaans heel moeilijk voor LGBT-mensen om in contact te komen met hun eigen
gemeenschap, omdat deze gemeenschap
heel onzichtbaar en besloten is.
Servië is een heel traditionele, conservatieve
en patriarchale maatschappij, waarin mensen die geen blanke, heteroseksuele, orthodoxe Serviërs zijn, niet worden geaccepteerd
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en gerespecteerd en worden blootgesteld
aan institutionele discriminatie en homofobie. Servië is grotendeels orthodox en de
kerk beschouwt homoseksualiteit als een
zonde. Men denkt dat homoseksualiteit uit
het Westen is 'geïmporteerd', net als drugsverslaving, pedofilie etcetera. Sommige
mensen zeggen dat homoseksualiteit niet
inherent is aan Serviërs en dat 'Serviërs geen
flikkers zijn'. Soms hield ik me stil over mijn
seksuele oriëntatie, op grond van de door
mij genoemde angsten. Zo heb ik met mijn
vader nooit gesproken over de aard van
mijn relatie met mijn 'huisgenote en vriendin'. Ook de ouders van mijn vriendin zijn
zich niet bewust van onze relatie. Ik heb het
geluk dat ik bij Labris werk, dus ik hoef mijn
seksuele oriëntatie op het werk niet te verbergen. Ik weet niet hoe ik mij zou gedragen
als ik elders een andere baan zou hebben.
Hoe meer ik openheid geef over mijn seksualiteit en het feit dat ik een voorvechter ben
van mensenrechten voor LGBT-mensen, hoe
meer ik bloot sta aan geweld. In 200 1 was ik
een van de organisatoren van de eerste Gay
Pride Parade in Belgrado. Nadat ik me bij de
menigte deelnemers had aangesloten op het
Republieksplein, gooiden passanten eieren
naar mij en mijn vrienden, omdat zij dachten dat we deelnemers waren. Dat was de
eerste keer dat ik slachtoffer werd van fysiek
geweld vanwege mijn seksuele oriëntatie.
Als lesbo en als strijdster voor mensenrechten voor LGBT-mensen ervaar ik bijna dagelijks discriminatie, geïnstitutionaliseerde
homofobie en heteroseksisme.
Ik dacht altijd dat lesbo's, homo's, biseksuelen en transseksuelen op een andere
manier werden gediscrimineerd. Ik dacht
dat lesbo's veel minder gauw fysiek geweld
zouden ervaren. Maar toen was er die Pride
Day in 2001 en duizend hooligans joegen
de deelnemers over het hele plein op om ze
verwonden en te vermoorden. Ze waren ook
gewelddadig tegen lesbo's en het maakte
niets uit of je een lesbo of een homo was.
Mensen ondervinden vaak ook verbaal of
fysiek geweld vanwege hun gender-expressie
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en vermoede homoseksualiteit. Dat ik me in
1997 bij Labris aansloot, een lesbische mensenrechtenorganisatie' is een van de belangrijkste momenten in mijn leven geweest. Die
beslissing heeft mijn leven veranderd. Ik heb
altijd gevoeld dat ik ergens bij moest horen
en fantaseerde altijd over mezelf als lid van
een organisatie die strijdt voor de rechten
van LGBT-mensen. In 1997 kreeg ik waarop
ik had gehoopt en sindsdien is Labris een inherent deel van mijn leven. Labris werkt aan
de uitbanning van alle vormen van geweld
en discriminatie jegens lesbo's en vrouwen
met een niet-heteroseksuele oriëntatie.
De positie van LGBT-mensen in Servië is de
laatste tien jaar enorm veranderd. De verandering, hoewel traag, openbaart zich op
zowel juridisch als sociaal vlak. De LGBTmensenrechten komen over het algemeen
in het publieke debat in Servië steeds meer
ter sprake, de media lijken dit onderwerp op
een positievere wijze dan voorheen te belichten en de wetgeving erkent vaker de rechten
van LGBT-mensen. Toch valt er nog veel te
doen, op het vlak van de maatschappelijke
percepties van homoseksualiteit en een volledige wettelijke erkenning van LGBT-rechten als onderdeel van mensenrechten.
Ik heb al zes jaar een relatie en ik woon samen met mijn vriendin. De manier waarop
wij samenwonen, de constante druk van geinstitutionaliseerde homofobie daargelaten,
is niet anders dan die van heteroseksuele
stellen. We maken plannen, we proberen
onze doelen te bereiken, we gaan samen op
vakantie, we betalen de rekeningen etcetera.
We proberen een normaal leven te leiden. Ik
mis twee dingen. En wel dat ik niet met iedereen openlijk over onze relatie kan praten
en dat ik met mijn partner geen kind kan
krijgen. Toen ik eerst voor mezelf uit de kast
kwam, droomde ik van een leven met een
vrouw die ik lief had en mijn droom is uitgekomen.
Politieke context
Het sociale milieu in Servië is enorm homofoob, xenofoob en nationalistisch, beïn-
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vloed door sociale en economische crisissen,
waar ondanks de coalitie van democratische
partijen, de Servische Radicale Partij een
sterke politieke machtsfactor is. Hierdoor
kunnen
wij de LGBT-mensenrechten
nauwelijks bespreekbaar maken. LGBTrechten worden niet erkend als primaire
mensenrechten door de officiële overheidsinstantie het Agentschap voor Mensen- en
Minderhedenrechten.
Het zijn de verschillende LGBT-NGO's en mensenrechtenNGO's die deze rechten erkennen en ervoor
opkomen. Geweld, discriminatie en openbare hate speech tegen LGBT-mensen komt
in het openbaar en de media vaak voor.
In 1994 werd homoseksualiteit gedecriminaliseerd in het Wetboek van Strafrecht
van Servië. Voor 1994 stelde het Wetboek
van Strafrecht homoseksuele handelingen
strafbaar. Lesbo's werden in die wet niet genoemd; zij waren onzichtbaar. Maar toch
zijn er geen bewijsstukken van homo's die
werkelijk zijn gearresteerd op grond van
hun homoseksualiteit.
Nu, in 2007, zijn er vier wetten die discriminatie op grond van seksuele oriëntatie verbieden: de Wet over radio/tv-Uitzending, de
Wet op Publieke Informatie, de Arbeidswet
en de Wet op het Hoger Onderwijs. De Antidiscriminatie Wet en de Wet voor Gender
Gelijkheid zijn in Servië nog niet aangenomen. Al deze wetten noemen seksuele orientatie in algemene zin, wat inhoudt dat zij
niet specifiek zijn voor lesbo's en homo's.
Wij verwachten dat in de nieuwe, nog aan te
nemen wetten ook discriminatie op grond
van gender-identiteit en gender-expressie is
opgenomen.
Lesbo's in Servië mogen geen kinderen
adopteren of kunstmatig geïnsemineerd
worden. Er is geen informatie voor hen beschikbaar over reproductieve rechten, en er
zijn geen gezondheidsdiensten beschikbaar
etcetera. De meeste medici weten niets van
dit onderwerp. Sommigen van hen weigeren
zelfs lesbo's te behandelen, omdat zij niet
weten hoe ze ermee om moeten gaan. Aan
de andere kant zijn lesbo's te bang om tegen-
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over hun gynaecoloog open te zijn over hun
seksuele oriëntatie uit angst dat zij worden
genegeerd of belachelijk gemaakt. Er bestaat
geen specifiek onderzoek dat bevestigt dat
lesbo's zelden naar een gynaecoloog gaan,
in vergelijking met heteroseksuele vrouwen,
maar er zijn veel redenen om aan te nemen
dat dit een feit is. Daarom organiseert Labris
seminars over lesbische mensenrechten voor
gezondheidswerkers in staatsinstellingen in
Servië, vooral voor psychologen en andere
geestelijke verzorgers.
Momenteel ben ik programmacoärdinator
bij Labris. Ik ben verantwoordelijk voor het
beheer van programma's, communicatie,
promotie en fondsenwerving. Labris is een
lesbische mensenrechtenorganisatie, in 1995
opgericht in Belgrado. Het werk van Labris
is gestoeld op de principes van het feminisme, anti-nationalisme, anti-militarisme en
solidariteit met alle gemarginaliseerde groeperingen. De doelstellingen van Labris zijn:
Vergroten van de weerbaarheid, zelfstandigheid en zeggenschap van lesbo's en vrouwen met een niet-heteroseksuele oriëntatie, acceptatie van
hun identiteit en ondersteuning om
deze identiteit te beleven in de huidige
maatschappij.
Bevorderen van het recht op een lesbische levenswijze en het terugdringen
van publieke homofobie.
Samenwerken en netwerken met lesbische en andere LGBTIQ-groepen in
Servië, voormalig Joegoslavië en in het
buitenland.
Werken aan wetswijzigingen ter erkenning van de rechten van LGBTIQmensen.
Lobbyen bij NGO's en overheidsinstellingen voor acceptatie van lesbische
rechten als onderdeel van mensenrechten.

Radenka Grubacic is programmacoördinator
bij Labris, een door Hivos gesteunde organisatie. Zie: http://www.labris.org.yu
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Niet-heteroseksueel
ouderschap in LatijnsAlUerika (1)
Juan Marco Vaggione

Adoptie door LGBTO-personen of paren is
één van de meest omstreden wensen vandaag de dag, aangezien de aanwezigheid
van minderjarigen de sociale vooroordelen
en fobieën ten aanzien van seksuele diversiteit aanwakkert. De discussie over adoptie
door LGBTO-personen of paren is een discussie over de legitimiteit van de mens als
verwekker en, tegelijkertijd,
een kritiek op
de enge opvatting over het gezin als heteroseksueel gezin. Religieuze, wetenschappelijke, morele en wettelijke argumenten
worden gecombineerd
om de legitimiteit
van het ouderschap voor niet-heteroseksuele personen te verbieden. De weerzin
is zo mogelijk nog sterker dan die tegen de
wettelijke erkenning van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Als
paren van gelijk geslacht het hoofd bieden
aan het dominante vertoog en de scheiding
tussen seksualiteit en voortplanting verder
verdiepen, dan zal het vaderschap / moederschap van LGBTO-personen, een verbinding kunnen leggen tussen seksualiteit
en voortplanting vanuit een positie van dissidentie. Personen en paren waarvan wordt
verondersteld dat hun seksualiteit niet reproductief is, planten zich voort. Adoptie,
kunstmatige inseminatie, tussenkomst van

200

derden, vorige relaties, enzovoort zijn manieren die voortplanting
mogelijk maken,
vanuit een 'onmogelijke' positie.
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In het geval van Latijns-Amerika wordt de weerstand tegen de legitimiteit van het niet-heteroseksuele ouderschap verhevigd door de grote
historische en sociaal-politieke invloed van de
katholieke kerk. De rechten van LGBTQ-personen, in het bijzonder het recht op adoptie, zijn
een obsessie geworden voor de kerk, die hen bestempelt als een nieuwe bedreiging voor het gezin. De katholieke kerk (of beter gezegd, diens
nationale en internationale hiërarchie) houdt
vol dat adoptie van kinderen door homoseksuelen niet alleen een immorele handelwijze is
en in strijd met het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind, maar ook een daad van geweld
tegen minderjarigen aangezien 'de afwezigheid
van de seksuele bipolariteit obstakels creëert in
de normale ontwikkeling van kinderen die in
deze verbintenissen zouden opgroeien'. (2) De
katholieke kerk in Latijns-Amerika is er in geslaagd dat haar definitie van het gezin op overheersende wijze van kracht is, waardoor er geen
plaats is voor het pluralisme dat nodig is voor
erkenning van de rechten van LGBTQ-personen. Enerzijds baseerde de staat zijn wetgeving
op de katholieke doctrine waardoor hetgeen
dat door de kerk wordt beweerd, met wetten
wordt bekrachtigd. Het nationale gezin en het
katholieke gezin werden voorgesteld als deel
van dezelfde realiteit en welke poging dan ook
om de katholieke beginselen te wijzigen, werd
beschouwd (en nog steeds door verschillende
sectoren) als een aanslag op de staat. Anderzijds
heeft de eeuwenlange invloed van de kerk op de
bevolking van Latijns-Amerika geleid tot een
ideologisch proces waarin het patriarchaat en
de hetero-normativiteit worden voorgesteld en
beleefd als natuurlijk en legitiem.

een discussiepunt te worden in de regio en de
publicatie van de drie besproken boeken in dit
artikel zijn een uiting hiervan. Tegenover een
samenleving die in grote mate nog steeds wordt
gedomineerd door symbolische constructies
waarbij het vaderschap voornamelijk wordt
gekoppeld aan heteroseksualiteit,
betekent
de publicatie van deze boeken een proces van
zichtbaar maken, zowel van het niet-heteroseksuele ouderschap en de problemen omtrent dit
ouderschap als van de bestaande argumenten
ten gunste van het recht van LGBTQ-personen om te kunnen adopteren. De drie boeken
hebben gemeen dat ze positief staan tegenover
adoptie door LGBTQ-personen en hiervoor argumenten vanuit verschillende disciplines gebruiken. Twee ervan zijn bundels met artikelen,
ook over andere onderwerpen. Het derde boek
gaat uitsluitend over de thematiek adoptie en
homoseksualiteit. Ze verschenen alle drie in
2007, twee in Brazilië en een in Argentinië, en
in zijn geheel vormen ze de meest systematische en omvattende poging in Latijns-Amerika
de complexiteit van de dwarsverbanden tussen
seksualiteit en ouderschap te doorgronden.

Desondanks is Latijns-Amerika gestart met
een langzame doch onverbiddelijke weg in de
richting van de legitimiteit en wettelijkheid van
de rechten van LGBTQ-personen. Op deze weg
heeft ook de vraag naar het recht op adoptie
zijn intrede gedaan. Vanuit civil society, in het
bijzonder door feministisch activisme en de
beweging voor seksuele diversiteit, heeft het
debat over de vormen van regelgeving van het
gezin een openbaar karakter gekregen. Het thema van niet-heteroseksueel ouderschap begint

De twee bundels met artikelen bevatten verschillende analyses over niet-heteroseksueel
ouderschap en adoptie vanuit verschillende
disciplines. Het algemene vertrekpunt is het
doorbreken
van de vooronderstelling
dat
voortplanting een exclusief monopolie is van
de heteroseksualiteit. Op deze wijze zijn verschillende van de artikelen in Conjugalidades,
Parentalidades e Identidades Lésbicas, Gays e
Travestis er opgericht de verschillende vormen
van niet-heteroseksueel ouderschap zichtbaar
te maken, de manier waarop deze identiteiten
worden vorm gegeven en de sociale druk die
erop wordt uitgeoefend. Florencia Herrera (3)
geeft een beschouwing van de situatie van lesbische moeders in Chili en in Spanje, een realiteit waarin 'een marginale identiteit - lesbisch'
wordt gecombineerd
met 'een traditionele
identiteit - moeder'. (p. 223) In het bijzonder
richt de auteur zich op 'de andere moeder', oftewel degene die de partner is van de biologische
moeder, die wettelijke bescherming moet ontberen en genoodzaakt is om informele strate-
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gieën te vinden om haar rol als moeder, anders
dan volgens de biologische definitie, te kunnen
rechtvaardigen. Een ander artikel van dit boek
(4) gaat in op de sociale druk van het heersende
gezinsmodel (nucleair en heteroseksueel) op
lesbische paren met kinderen, dat voor hen 'als
referentie dient, voornamelijk, voor de eigen gezinsstructurering als homo-ouders'. (p. 297) Het
artikel van Fernanda Cardozo (5) signaleert een
groep die over het algemeen weinig aandacht
krijgt, zowel in onderzoek als in de politiek: de
situatie van de travestieten. Zij analyseert in het
bijzonder de verschillende manieren waarop de
travestieten van Florianópolis, Brazilië, vormgeven aan verwantschap, inclusief de aanwezigheid van kinderen. Hierbij wordt bevestigd
dat de verwantschapsrelaties op een flexibele
wijze zijn opgebouwd, aangezien 'het moeder
zijn, vader zijn, broer zijn, tante zijn, vormen
zijn die gerealiseerd worden en waarover onderhandeld wordt door betrokkenen zelf in die
context'. (p. 244)

genomen, aangezien 'dit of als niet natuurlijk /
normaal wordt beschouwd ..., of er wordt vanuit gegaan dat dit voornamelijk psychologische
schade bij kinderen kan veroorzaken ..., of zelfs,
dat als het wordt geaccepteerd, dit dan niet
wordt gedaan op basis van de wens van een stel
om een ouderschapsband aan te gaan, maar op
basis van de affectieve behoeften die een jongen
of een meisje kan hebben'. (p. 357)

Twee andere artikelen in dit boek gaan over de
manier waarop de massamedia, in het bijzonder
de kranten, het niet-heteroseksueel
ouderschap behandelen. Het artikel van Elizabeth
Zambrano (6) onderzoekt de behandeling van
het homo-ouderschap als een sociaal vraagstuk
in de Braziliaanse krant Folha de San Pablo door
middel van een analyse van auteurs en artikelen.
Ze bevestigt dat over het algemeen de discussies
zich richten op medische (psychische gezondheid), wettelijke (wel of geen rechten) en morele (over het algemeen, de religieuze moraal)
kwesties, dat homoseksualiteit begrepen wordt
'als iets dat onderdeel uitmaakt van de essentie
van het individu' (p. 337-338), hoewel de auteur ook naar voren brengt dat de LGBTQ-activisten in deze discussies in toenemende mate
aanwezig zijn en daarin een veel bredere (constructivistische) visie op de seksualiteit inbrengen. Het artikel van Micaela Libson (7), op haar
beurt, onderzoekt de betogen in de rubriek ingezonden brieven van het Argentijnse dagblad
La Nación. In de genoemde rubriek hebben
verschillende lezers hun mening geventileerd
over het homo-ouderschap, waarbij duidelijk
weerstand tegen deze mogelijkheid wordt waar-

De andere bundel met artikelen, Homoparentalidades. Nuevas Familias, behoort tot de categorie theoretische werken die als voornaamste
doel hebben om nieuwe disciplinaire inzichten
aan te dragen voor het fenomeen van homoouderschap. Het door Rotenberg samengestelde
boek, ofschoon interdisciplinair, legt de nadruk
op psychologische en psychoanalytische betogen die pleiten voor ouderschap van en voor
adoptie door LGBTQ-personen. De psychologie en de psychoanalyse zijn sterke disciplines
voor de essenties van het debat over deze onderwerpen, want ze worden beschouwd als legitiem en 'toegestaan' voor het identificeren van
de risico's van kinderen die opgroeien in 'nietheteroseksuele gezinnen'. Daarom is het opmerkelijk dat de specialisten van deze disciplines
de heteronormatieve inhoud van hun eigen
theoretische stellingen herzien. In haar artikel
houdt Mariam Alizade (8) vol dat minderjarigen die zijn opgegroeid in niet-heteroseksuele
gezinnen, hun vraagtekens hebben geplaatst bij
'bepaalde klassieke ideeën van de psychoanalyse
wat betreft de omgang met seksuele verschillen
in de structurering van de menselijke psyche'.
(p. 78) Daarom heeft de psychoanalyse de uitdaging om begrip te hebben voor een nieuwe
symbolische ordening van het gezin, aangezien,
zoals Pablo Ceccarelli (9) beweert, 'het gebruiken
van de psychoanalyse voor het argument dat
er slechts één correct ouderschap zou bestaan,
gebaseerd op de meest voorkomende vorm van
sociale organisatie, overeenkomt met het denkbeeldig maken van hetgeen symbolisch is, en dat
is op zijn minst pervers'. (p. 149) Op deze wijze
herformuleren de verschillende artikelen in de
bundel centrale concepten voor deze disciplines
zoals onder andere seksualiteit, seksuele en gender-identiteit, de kinderwens en verwantschap,
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vanuit een positieve houding ten aanzien van
niet -heteroseksueel ouderschap.
Tot slot bevat het boek Homossexualidade e
Adoçao, naast andere aspecten, een analyse van
de rechterlijke macht als een belangrijk domein
voor de legalisering van niet-heteroseksueel
ouderschap. De rechters zijn een belangrijk
doelwit geworden voor het opeisen van uitbreiding van de seksuele en reproductieve rechten
in Latijns-Amerika. Tegenover de moeilijkheid
om vanuit de wetgevende macht veranderingen tot stand te brengen staat de mogelijkheid
tot interpretaties die verschillende rechters
kunnen geven, en die tot aanpassing van de
jurisprudentie kan leiden die, ook al wordt
die gevolgd door een minderheid, de wettelijke ruimte voor de adoptie door LGBTQ-personen vergroot. De auteur onderbouwt haar
betoog empirisch en het boek bevat talrijke
interviews met psychologen, sociaal werkers, ombudsmannen
en rechters, alsook een
analyse van acht adoptieprocessen waarin de
verzoekende partij homoseksueel is, alhoewel
zeven van de geanalyseerde gevallen van mannen zijn. De auteur bevestigt dat in de regio Rio
de Janeiro, Brazilië, de adoptieprocessen door
homoseksuele personen worden goedgekeurd,
hetgeen 'een complexiteit op het gebied van
het dwarsverband tussen kruising tussen ouderschap en seksuele oriëntatie' suggereert (p.
136). Toch is het van belang om op te merken
dat de positieve houding van de rechters niet
noodzakelijkerwijs een kritisch standpunt inhoudt ten aanzien van hetero-normativiteit als
dominant systeem, omdat de erkenning van de
rechten van gays en lesbiennes samengaat met
een herbevestiging van bepaalde maatschappelijke stereotypen en vooroordelen. In de geanalyseerde rechterlijke gevallen, bijvoorbeeld,
wordt het recht op adoptie door homoseksuele
mannen erkend, waarbij het belang wordt benadrukt van de moederlijke eigenschappen van
die mannen, zodat het gemakkelijker wordt je
'een gezin zonder vrouwelijke aanwezigheid'
voor te stellen. (p. 200).

Amerika inzake het thema niet-heteroseksueel
ouderschap. De eis van LGBTQ-personen om
te worden erkend als verwekkers is steeds meer
een openbaar agendapunt geworden in verschillende landen in Latijns-Amerika, alhoewel
de wettelijke realisering hiervan, op dit moment, nog miniem is. Dat wat een onzichtbare
kwestie was (minderjarigen opgevoed door
LGBTQ-personen of paren), is nu een politiek,
wetenschappelijk en juridisch vraagstuk geworden. De discussie over het recht van LGBTQpersonen op adoptie, zoals dit in de hier besproken publicaties wordt beargumenteerd, is
een discussie over de wijze waarop het gezin in
de hedendaagse samenleving wordt opgevat,
met een pleidooi voor meer pluriforme interpretaties. Desalniettemin, is het van belang te
erkennen dat het risico bij dit soort eisen is dat
het gezin als een institutie van sociale controle
wordt versterkt, met een uitbreiding van de definitie ervan en met de toevoeging van, op zijn
minst gedeeltelijk, 'nieuwe' subjecten (over het
algemeen gays en lesbiennes) ten koste van het
versterken van de uitsluiting van de rest (transpersonen). Het recht is een belangrijke producent van subjectiviteit en identiteit en daarom
gaat veel 'vooruitgang' in relatie tot seksuele
diversiteit gepaard met de prijs van het institutionaliseren van seksuele constructies die sterk
tot de essentie zijn teruggebracht en die het
risico lopen om hetero-normativiteit
als dominante ideologie te versterken. De uitdaging
is niet het mogelijk maken van adoptie door
homo mannen en lesbische vrouwen door hen
op te nemen in de definitie van het gezin, maar
het doen uiteenspringen van het traditionele
gezinsconcept, zodat dit mogelijk is voor alle
variëteiten.

Prof dr. ]uan Marco Vaggione is werkzaam als
hoogleraar in de sociologie aan de Universidad
Nacional de Córdoba, onderzoeker bij de Raad
voor Wetenschappelijke en Technische Studies
van Argentinië (CONICET) en onderzoeksadviseur bij Católicas por el Derecho a Decidir,
Córdoba in Argentinië.

De publicatie van de drie besproken boeken is
een indicatie voor de vooruitgang in Latijns-
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Noten
(1) Dit is een besprekingsartikel
van de
volgende drie boeken: Grossi, Miriam,
Anna Paula Uziel y Luiz Mello (red.)
Conjugalidades,
Parentalidades
e
Identidades
Lésbicas, Gays e Travestis,
Editora Garamond, Rio de Janeiro, 2007,
alsmede: Rotenberg, Eva y Beatriz Agrest
Wainer
(red.),
Homoparentalidades.
Nuevas Familias, Lugar Editorial, Buenos
I
Aires, 2007, alsmede: Anna Paula Uziel,
Homossexualidade
e Adoçäo, Editora
Garamond, Rio de Janeiro, 2007.
(2) 'Overwegingen omtrent de projecten voor
wettelijke erkenning van de verbintenissen
tussen homoseksuele personen', voorbereid
voor de Congregatie voor de Geloofsleer
van la Fe, 2003.
(3) 'La otra mamá: Madre no biológicas
en la pareja lésbica', in: Conjugalidades,
Pa ren ta lidades e Identidades Lésbicas, Gays
e Travestis.
(4) 'Nao podemos falhar: a busca pela normalidade en Famïlias Homparentais', door
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Marcos Roberto Vieira Garcia, André
Guimaraes Wolf, Eliane Vieira Oliveira,
Janaina Tizeo Fernandes de Souza, Luana
de Oliveira Gonçalves en Mariana de
Oliveira, in: Conjugalidades, Parentalidades
e Identidades Lésbicas, Gays e Travestis.
'Performatividades de Género, Performatividades de parentesco: notas de un estudo com travestis e suas familias na cidade
de Florianópolis/SC', in: Conjugalidades,
Parentalidades e Identidades Lésbicas, Gays
e Travestis.
'Do privado ao publico: A homoparentalidade na pauta de jornal Folha de Sao
Paulo', in: Conjugalidades, Parentalidades e
Identidades Lésbicas, Gays e Travestis.
'Yo opino... Construcciones discursivas
sobre la homoparentalidad', in: Conjugalidades, Parentalidades e Identidades Lésbicas, Gays e Travestis.
'Homoparentalidades',
in: Homoparentalidades. Nuevas Familias.
'Configuraciones
edipicas contemporáneas: reflexiones sobre las nuevas formas
de paternidad', in: Homoparentalidades.
Nuevas Familias.

Deel IV. Strategie

Zelfportret
Jorge Bracamonte AI/ain

Halverwege de jaren zeventig zat ik op
de populairste
openbare
school van
mijn wijk in Lima. Het was op deze
school waar ik op veertienjarige
leeftijd,
tussen het spel en het huiswerk door,
samen met mijn schoolbankgenoot
de
beleving van seksualiteit ontdekte. Mijn
eerste ervaring kwam heel plotseling,
zonder dat ik er zelf over had nagedacht.
op een verrassende
en plezierige wijze.
Niets wat ik tot dan toe in mijn korte leven had meegemaakt,
kon ik hiermee
vergelijken.
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Mijn eerste gevoelens van pijn en lastige
vragen kwamen pas veel later, op de universiteit. Toen ik achttien jaar was, werd
ik voor het eerst verliefd op een persoon
van hetzelfde geslacht als ik. Het was een
relatie waarin het verlangen zich verwarde
met een wereld vol lectuur, muziek, film,
vrienden en vriendinnen, naast politieke
idealen. De binnenplaats van de faculteit
der letteren van de universiteit was onze
ontmoetingsplaats, voorafgaande aan ons
liefdes pad. En daarna kwamen keer op keer
de schuld en de vragen die mijn geweten in
de war brachten: waarom moet ik dit doen?
waarom voel ik me niet zoals de anderen?
wat gebeurt er als de rest er achter komt? ...
en mijn familie? Mijn strategie destijds, om
weerstand te bieden aan mijn eigen angsten
en fantasieën, was die van het verbergen
van mijn eerste liefde in de vorm van een
vriendschap.
Tegelijkertijd ontdekte ik mijn eerste vrienden van de 'kring' en de eerste nachtclubs
en discotheken. De weekenden duurden
eindeloos lang in de discotheek, op het volleybalveld en tijdens de steelse ontmoetingen. We waren een klein groepje jongeren
die zich radicaal bevestigde in ons anders
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zijn. Het was op deze plek waar wij voor
het eerst hoorden van het bestaan van de
Movimiento Homosexual de Lima (Mhol),
de eerste LGBT-groep die in Peru werd opgericht.
Halverwege de jaren tachtig werd het politieke geweld in het land steeds heviger en
door de acties van Sendero Luminoso (S.L.)
(1) verplaatste de oorlog zich van het platteland naar de stad (Lima). De binnenlandse
oorlog had het land verdeeld en de jongeren op de universiteit die politiek actief
waren aan de linkerzijde, raakten verstrikt
tussen twee vuren: die van de staat, die alle
jongeren met een collegekaart als verdacht
beschouwde, en die van de S.L., die ons zag
als verwoede vijanden vanwege onze keuze
voor democratische veranderingen.
Alsof dat nog niet genoeg was, aan het einde
van het decennium, kwamen we er achter
dat al veel langer door zowel het Lichtend
Pad als de MRTA (2) in streken onder hun
controle homoseksuelen op selectieve wijze
achtervolgd, mishandeld en vernietigd werden. Zo drongen de verschrikkingen van de
oorlog geleidelijk tot ons door. Uiteindelijk
vernietigde dit onze dromen over rechtvaardigheid en verandering.
In deze zelfde jaren dook er tegelijkertijd
een andere ramp op, die van de AIDS-epidemie. De eerste verhalen begonnen de
ronde te doen over personen in onze omgeving die werden getroffen door HIV. Met
angst en na uitgebreide discussies hierover
heeft onze gehele groep de hulp ingeroepen
van Mhol om de eerste testen op HIV/AIDS
te laten doen. Een van ons kreeg een positieve uitslag. Onze reactie was onvolwassen, we wisten niet wat te doen, we waren
bang voor de mogelijkheid van 'besmetting'.
Ons egoïsme belette ons om te denken aan
wat er met onze positieve kameraad aan de
hand zou kunnen zijn. In de daaropvolgende jaren begonnen de gevallen zich te
vermenigvuldigen en begon de dood zich te
verspreiden onder onze vrienden en mogelijke partners.
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Aan het begin van de jaren negentig, met
een universitaire titel op zak en met werkloosheid in het vooruitzicht, met verbroken dromen van rechtvaardigheid en met
de epidemie die als een schaduw over mijn
omgeving hing, besloot ik te emigreren om
mijn opleiding na mijn bachelor voort te
zetten. Mexico heeft me niet alleen de gelegenheid gegeven om een masterstudie te
voltooien en vervolgens mijn doctoraat te
behalen, maar ook om afstand te nemen
van mijn land en om mijn wonden te heIen. Op deze wijze, tussen de nachten van
Tepito en mijn maatje Omar, het Collegio
de México (Universiteit van Mexico) en
la Plaza de Coyoacán, een bekend plein in
Mexico stad, de opstand van de Zapatistas
(3) en het homo-activisme
in Mexico, begonnen mijn opvattingen en gebroken geest
zich te herstellen.
Mijn terugkeer naar Peru, eind 1999, bracht
me weer naar de collegezalen, nu als docent. Samen met Mema Mannarelli, Ana
Güezmes en Willy Nugent, en met ondersteuning van Manuel Burga, ontwikkelden
we het Gender-studies programma van
de Nationale Universiteit van San Marcos.
Door dit Gender-studies programma werd
de thematiek van seksuele diversiteit voor
het eerst op de universiteit geïntroduceerd,
maar niet volgens de gangbare, traditionele
biomedische of psychologische benaderingen. In 2001 heb ik, vanuit de universiteit en
in samenwerking met Mhol, een belangrijk
seminar georganiseerd voor het debat over
de problematische relatie tussen seksuele
diversiteit, mensenrechten en burgerschap.
Mijn terugkeer viel ook samen met de uiteindelijke val van de Fujimori-dictatuur. (4)
Tijdens de acties van burgers op straat in
2000 trof ik opnieuw mijn oude links georiënteerde kameraden en oude en jonge
LGBT-activisten aan. Het was een periode
van hoop, waarin we ons allemaal gelijk
voelden als burgers en voorstanders van de
democratie. Heel snel besloot ik dat ik politiek actief moest worden op het terrein van
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mijn seksueel anders zijn. Ik ontdekte dat
vergeleken met een tiental jaren eerder het
LGBT-activisme zich had verrijkt, hetgeen
mogelijk was geworden door de democratische veranderingen, en dit was zichtbaar
in de vorm van nieuw leiderschap, nieuwe
agenda's en groepen. Tegelijkertijd werden
nieuwe strategieën ontwikkeld. Deze waren
gecompliceerd, omdat ze uiting gaven aan
de nieuwe waardering voor de politiek en
een gerichtheid op de overheid, maar ook
aan kritiek en cultureel protest. En ook,
vanzelfsprekend, begonnen de eerste Gay
Pride demonstraties.
We moeten op dit moment het hoofd bieden
aan belangrijke problemen en uitdagingen.
In de openbare sfeer is ons het trieste lot
ten deel gevallen dat we rekening moeten
houden met een slecht ingelichte politieke
en een homo- / trans- / lesbofobe klasse
die niet in staat is om een enkele wet goed
te keuren die het burgerschap van LGBTpersonen erkent en garandeert. In LatijnsAmerika zijn we een van de landen die op
het terrein van politiek en beleid de minste
vooruitgang heeft geboekt. Ook moet rekening worden gehouden met de openlijke
bemoeienis van de hiërarchie van de katholieke kerk die elke erkenning van de rechten
van de LGBT-personen tegenhoudt, zoals
dat in 2005 is gebeurd, toen de bisschoppelijke conferentie druk heeft uitgeoefend op
de Peruaanse staat om de vermelding van
deze personen in het Nationale Plan van
Mensenrechten ongedaan te maken.
De juridische situatie van de LGBT-personen is bijzonder moeilijk. Alle kwetsbare
bevolkingsgroepen op het gebied van de
mensenrechten kunnen in Peru rekenen
op een specifiek normatief kader voor bescherming en bevordering van hun rechten, met uitzondering van LGBT-personen
en -gemeenschappen. Het Congres van de
republiek verzet zich sinds jaren op systematische wijze tegen welke vorm van erkenning van de mensenrechten van de LGBT-
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gemeenschappen dan ook. In 2006, toen de
wet voor de wijziging van het Wetboek van
Strafrecht werd goedgekeurd, met inbegrip
van specifieke vormen van discriminatie,
werd het principe van seksuele oriëntatie
nadrukkelijk buitengesloten. En recentelijk,
bij het goedkeuren van de wet voor gelijke
kansen voor de vrouw, is het principe van
seksuele oriëntatie ook niet opgenomen.
Niet alleen dat, in bepaalde gevallen bestaan
er discriminerende normen en / of normen
die geweld bevorderen. Onder verschillende inheemse bevolkingsgroepen van de
Amazone bestaan gemeenschapsregelingen
die homoseksuele vrouwen en mannen bestraffen. Op dezelfde wijze hebben enkele
lokale overheden verordeningen afgekondigd die de bewegingsvrijheid van de travestieten inperkt in de historische centra
van de steden waar zij wonen.
Bij dit alles moet worden aangetekend dat
er tal van situaties zijn geweest waar de
LGBT-beweging onvoldoende aandacht aan
heeft besteed. De LGBT-beweging is ten onrechte verstrikt geraakt tussen de politieke
lobby gericht op de overheid enerzijds en
cultureel verzet anderzijds. We zijn niet in
staat geweest om onszelf te herkennen in de
ervaring van de LGBT-personen, getekend
door een historisch spoor van ongelijkheid
en onderdrukking, ofwel op basis van identiteit, van leeftijd, regionaal, cultureel, van
geslacht en / of klasse.
Het schijnbare bestaan van een 'universeel LGBT-persoon' heeft het moeilijk gemaakt om antwoorden te ontwikkelen op
het geweld tegen lesbische vrouwen en de
beheersing van de lichamen van lesbische
vrouwen, op het schokeffect van de HIVepidemie voor de GBT-bevolking, op de
exemplarische afstraffingen en misdaden
uit haat naar trans-personen en gays in de
regio's waar de staat nauwelijks aanwezig
is, op de vormen van extreem geweld en
kwetsbaarheid die transgender personen,
bij wijze van voorbeeld, meemaken.
Daarom moeten we waken voor zelfgenoeg-
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zaamheid. Niets in het LGBT-activisme
heeft enige betekenis, noch een ethische
grondslag, als de LGBT-beweging het vermogen van verontwaardiging en empathische binding verliest, om precies te zijn,
met de ervaringen van LGBT-personen,
voor wie de voorwaarden voor een respectvol en waardig leven niet gegarandeerd zijn.
Onze beweging blijft alleen in leven, als die
in staat blijft om te dromen, om zich te herkennen in zijn diversiteit en zijn kracht, om
zich te onttrekken aan verleidingen van de
macht en te assimileren, en om met optimisme te kijken naar de horizon van een
andere mogelijke wereld met rechtvaardigheid, vreugde en genot voor iedereen.
Juridisch
Op grond van gegevens van de International
Lesbian and Gay Association (ILGA) zijn
relaties tussen personen met hetzelfde geslacht in Peru wettelijk toegestaan en is discriminatie op basis van seksuele oriëntatie
op de werkplek verboden.
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Dr. Jorge Bracamonte Allain is coördinator
van het Programma voor de Bevordering
en Bescherming van de Mensenrechten van
LGBT-personen bij Mhol. Hij is voormalig
voorzitter van de Moviemento Homosexual
de Lima (Mhol). Zie: http://www.mhol.org.
pe. Mhol is een door Hivos gesteunde organisatie.

Noten
(1)

Het Lichtend Pad, een maoïstische
guerrillabeweging in Peru.
(2) Revolutionaire
Beweging
Tupac
Amaru, een rivaliserende guerrillabeweging in Peru.
(3) Revolutionaire beweging die streeft
naar autonomie van de Indiaanse bevolking en zich verzet tegen neo-liberale globalisering.
(4) Fujimori was van 1990 tot 2000 president van Peru.

DeelIV.Strategie

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
I.

2.

3.

4.

5.

6a.

b.

c.

d.

e.

f.

Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in
april, juli, oktober en december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gezonden naar: Redactiesecretariaat Tijdschrift
voor Humanistiek, t.a.v. dr. Sybrandt van Keulen, Van Asch
. van Wijckskade 28, 3512 BSUtrecht, tel. (030)2390100, e-mail:
svk@uvh.nl
Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit
dat een bijdrage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden.
Theoretische en praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij
beoordeling wordt gelet op stijl (zinslengte, begrijpelijkheid,
adequaat gebruik van de lijdende vorm) en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere conclusies).
Schema's, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een goede
afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Vanwege het karakter van het tijdschrift worden geen financiële
vergoedingen betaald voor bijdragen.
De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de zomerperiode). Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering
worden aansluitend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiesecretariaat). Maximaal 4 weken na
bespreking volgt bericht aan de auteur. Maximaal 18 maanden
na bespreking volgt plaatsing.
Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat
nadrukkelijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem beoordeeld door leden van de redactieraad.
De uitslag wordt anoniem medegedeeld aan auteurs.
Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette
(voorzien van de naam van de auteur) of als attachment via
e-mail. De tekst wordt aangeleverd als WP51, WP8 ofWP9-document; indien wordt gewerkt met Word for Windows: het document opslaan als WP-document (Bewaren als ... of Opslaan
als WP-bestand). Als word-document aangeleverde teksten
worden niet geaccepteerd. Vermeld per begeleidende brief of email uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele referentiewens.
Hanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal
(het 'Groene Boekje', 1995) en gebruik geen tekstuele afkortingen, dus: bijv. = bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; etc.
= et cetera. Instellingen eerst voluit schrijven met de afkorting
tussen haakjes: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW); daarna afkorten: NIZW.
Houd de tekst zo 'schoon' mogelijk, dus zónder opmaakcodes
en zonder tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer
bovenin het document alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanumme ring, uitvullen: volledig, en afbreken: uit. Gebruik
geen Tabs en maak uw wensen voor layout kenbaar met tussen
haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw automatische stijlopties uit te zellen vóórdat u begint met schrijven. Neem bij
vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.
In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursief gebruikt! Doe het consequent bij de titel van een boek, de naam
van een tijdschrift of krant en bij woorden van buitenlandse
origine die niet voorkomen in het 'Groene Boekje', zoals empowerment of allachment. Doe het eveneens bij alle buitenlandse
tekst (óók in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij woorden of
korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.
Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen
van congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus:
het congres 'Voorbij het produkt'.
Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd voorzien van een literatuur verwijzing (zie f). Neem
de tekstlellerlijk over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan
door: [...]. .
Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:113) bij meerdere publikaties in een jaar;
• (Vlug e.a., 1997:113) bij meerdere auteurs;

• (1997:113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;
• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin,
binnen de punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op
meerdere voorafgaande zinnen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bij citaten: altijd na het aanhalingsteken sluiten.
Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met een volledige
vermelding in de literatuurlijst (zie 8).
7. Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden,
tenzij anders met de redactie wordt overeengekomen. Opbouw
en volgorde van een bijdrage is altijd als volgt:
De titel ( < 8 woorden)
b
Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14
woorden)
c
De naam van de auteur (geen titulatuur)
d
De zgn. leader, een samenvallende introductie ( < 120 woorden)
De tekst zelf met:
I) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alinea's
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie
f
Auteursgegevens, eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g
Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h
Een notenlijst ( < 25 noten)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen
in
alfabetische volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere pu.blicaties van eenzelfde auteur: plaatsen in volgorde van jaartal.
Bij meerdere publicaties van een auteur uit eenzelfde jaar aldus
de jaartallen vermelden: (1993a), (1993b), et cetera. Hanteer
interpunctie, opbouw én volgorde als in de volgende voorbeelden (vetrnarkeringen dienen hier slechts ter verduidelijking):
a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A. (1993', Psychology, University Press, London.
Carr, A. & Barret, B.C. (1993), Psychology, ...
Carr, A., Barret, B.C. & Yalom, D.E. (1993), Psychology, ...
b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red. (1994), Essays on Rogers, VUB-Press, Brussel.
Carr, A. & Barret, B.C. red. (1994), Essays on Rogers, ...
c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), 'Client-centered Therapy', in: Carr, A. red.
(1995), Counselling, VUB-Press, Brussel, pp. 152-168.
d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie, 1998/nr. 3, (jrg. 8), pp. 66-81.
9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk aanvullende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan het eind van de zin (dus nooit middenin
een zin) het nummer tussen haakjes zellen. Aan het eind van
de tekst, na de literatuurlijst, de noten zellen. Dus niet de voetnoot- of eindnootfunctie gebruiken!! Literatuurverwijzing in
noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurvermelding in noten:
als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte) literatuurverwijzing
(Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuurvermelding in de literatuurlijst: Carr, A. (1993), Psychology,
University Press, London. Literatuurvermeldingen alleen in de
notenlijst plaatsen, indien het publicaties betreffen waarnaar
aanvullend wordt verwezen.
10. Recensies zijn meer dan een samenvalling van een boek: het
oordeel of standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking.
Zij hebben een omvang van < 1600 woorden en kennen geen
noten. Het gerecenseerde boek bovenaan de recensie vermelden als bij 8a-b, inclusiefISBN-nummer en prijs. De naam van
de recensent onderaan plaatsen, eventueel als bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h. Het
besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b,
echter zonder ISBNen prijs.
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