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Waar ziin de Gay Games en de Homo-Expo voor nodig?
Moeten het waterbed, de parkewloer en het hockeyveld
zo nodig'gehomoseksualiseerd'

rsBN 90-6222-271-4

worden? Moet een geë-

mancipeerde groep wel een groep willen blijven?

Homo's en lesbo's lijken na het verwerven van relatieve
gelijkheid nu in het stadium te ziin beland van de uitbouw van een eigen wereld met een eigen infrastructuur. Een groepscultuur die niet meer gebaseerd is op
homo-onderdrukking, maar op'homo-plezier.' De strijd
voor gelijke rechten leidde tot maatschappeliike erkenning, maar ook tot een nieuwe verzuiling. Homo's en
lesbo's timmeren lustig voort aan hun eigen wereld,
zonder dat dit nog veel emancipatorische onderbouwing

lijkt te behoeven.
Jan Willem Duyvendak e.a. analyseren in os vrnzuu,rNc
vAN DE HoMoBEWEGING het emancipatieproces van

homo's en lesbo's in Nederland en andere
\ülesteuropese landen, waardoor algemene mechanismen
van groepsdenken duideliik worden. Ook andere groe-

pen eisen immers politieke rechten op basis van hun
persoonlijke identiteit, zoals gehandicapten, ouderen en
migranten.
Er blijkt een moeizame overgang plaats te vinden van
een identiteitenpolitiek gericht op het tegengâan van dis-

criminatie, naar een politiek waarin het draait om bevordering van maatschappeliike pluriformiteit. In dit boek
wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag
hoe collectieve identiteiten een rol kunnen spelen bil het
tegengaan van discriminatie en bij het vormgeven van
een pluriforme samenleving.
Jan Willem Duyvendak (rgSg) is docent homostudies
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en verbonden
aan de Amsterdamse School voor SociaalWetenschappelif k Onderzoek.
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Identiteitenpolitiek en 'queer

Dat Nederland de afgelopen decennia in sociaal, cultureel en economisch opzicht in hoog tempo veranderd is, mag bekend verondersteld worden. Het is, zoals zo vaak bij cliché's, eigenlijk een weinigzeggende uitspraak. 'lü?'ant wat er precies gewiþigd, is en waarom dit
gebeurde, komt nog zelden aan de orde als deze stoplap eenmaal gebruikt is. Na de jaren zestig werd alles nu eenmaal anders.

Als onderkend wordt dat het wellicht minder, of minder blijvend
anders werd dan de jaren-zestiggeneretie ooit hoopte, dan is dat voor
sommigen aanleiding tot nostalgie naar die veelbewogen tijd en voor
anderen reden tot opluchting, maar nauwelijls een reden tot reflectie
op de vraag wat er vluchtig en wat er blijvend veranderde. Het is met
de jaren zestig dan ook droevig gesteld.

Uitgangspunt van dit boek is dat een van de belangrijlate vernieuwingen uit de jaren zesrig en zevendg - het idee dat þersoonlijkd
identiteiten politieke relevantie hebben - nog steeds buitengewoon
actueel is. Niet in de zin dat het als oud idee nieuw lwen ingeblazen
zou moeten worden, maar wel det veel van de huidige kansen en problemen een consequentie zijn van de nieuwe politiekzoals diezS jaar

geleden door sociale bewegingen tor onnrikkeling lnvam: 'identi-

teitenpolitiek'.
Dat ookvandaag de dag nieuwe groepen, en groepen binnen groepen, sociale en politieke rechten opeisen en zich luidruchtig als achterstandsgroep presenteren, kan alleen begrepen worden vanuit de
socide logica die in de jaren zestig opgeld deed met de leuze dat'het
persoonlijke politiek is' (Aerts 1986). Nieuwe sociale bewegingen zoals de vrouwen-, homo- en lesbo-, gekken-, gehandicapten-, en

racismebeweging zetten vanaf die

anti-

tijd'ziclnelf'politiek in omdat zij

zich þersoonlijli tekortçdaan voelen.
7

Natuurlijk was in de ofiìciële politiek al lang sprake van þolitieken
van het persoonlijkd. Stuurman maakt onderscheid tussen drie modellen van de politiek van het persoonlijke: het model van de confessionele zuilenstaat, van de keynesiaanseverzorgingsstaat envan de sociale bewegingen ven de jaren zesdg en zeventig (1982:81)' Het nieu-

we van de derde vorm.school in het expliciet als politiek definiëren
van voorheen private hvesties als de relaties tussen mannen en vrouwen, selaualiteit en dergelijke. Dit waren zaken die door dominante
groepen in de andere tradities hoogstens impliciet als þolitieli weren niet als inzet van strijd of als veranderbaar door de beã.n

çzi.rr,

.rokk"n"t. In hun streven moesten bewegingen dan ook voortdu'

rend slag leveren om de grenzen van de 'politieli door zich te verhouden tot de andere twee tradities.
Hoe succewol zij hierin zijn geweest, is voor de meeste emanci-

(Duypatiebewegingen redelijk beschreven, althans voor Nederland
u"rd"k..". tggz;Yender Loo e.a. 1984; Van Noort 1988; Outshoorn
Tielman r98z; \(l'armerdam en Koenders 1987)' Te weinig echter
wordt het verband onderzocht tussen deze identiteitenpolitiek uit de
jaren zæventig en de kansen en problemen zoals die zich voor aller'h*d"
gro.p.r, op dit moment voordoen' De politieke en sociale si(on)motuatie is zljearlater drastisch gewijzigd, en daarmee ook de
1986;

gelijkheden van identiteitenpolitiek.
Het gaat hierbij vanuit het perspectief van bewegingen om twee
,,.r"nd.rirrg.rr. In de eerste plaaa heeft een eanal groepen veel doe-

len bereikt, bijvoorbeeld homoselauele mannen en lesbische vrouwen. Sommigen spreken zelfs van een voltooid emancipatieproces:
'Inderdaad, de emancipatie van homot is voltooid of nagenoeg voltooid, en niet alleen in Amsterdam. De hele samenleving - de overheid, de politiek, het bedrijfsleven, de organisaties, de verenigingen erkent dat homot gelijkrvaardig ziin atn hetero's. Natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die schelden op flikkers en Pofien zoals er ook
altijd mensen zullen blijven die discriminerende grappen maken over
zlr?¡rten, maer de samenleving als zodanig maakt geen onderscheid

meer', schrijft bijvoorbeeld Herman'\Tigbold in De Grocne Atnster'

dammervan 3 november r99VÃloewel hij wellicht overdrijft, staat
een beweging als de homobe{veging inderdaad voor de vraag of een
8

geëmancipeerde groep nog wel een groep is en, vooral, moet willen

blijven.
In de rweede plaats is sprake van 'nieuwe achtergestelden' die middenin een emancipatieproces verkeren, bijvoorbeeld gehandicapten,
ouderen en etnische minderheidsgroepen. Zij kunnen zich afrragen
in hoeverre een emancipatiestrategie waarin de tigen groep' benadrukt wordt, waarin de 'eigen identiteit' offensiefwordt geprofileerd,
vandaag de dag nog effectiefis en geaccepteerd wordt. Vreemd genoeg lijkt hiervoor juist in Nederland met haar verzuilingstraditie

weinig ruimte. Vaarschijnlijk doet 'groepspolitiek ons te sterk denken aan tijden waar weinigen naar terug verlangen. Is het in zdn context nog mogelijk om onderscheid te maken tussen progressieve en
traditionele vormen van identiteitenpolitiek?
In dit boek zullen we stilstaan bij het verloop van het emancipatieproces van een specifieke groep - homoselsuele mannen en lesbische
vrouwen -, ook om zicht te laijgen op algemene mechanismen van
'groepsdenken'. W'e zullen zien dat de huidige discussie voorwloeit

uit de moeizame overgâng van een identiteitenpolitiek gericht op het
tegengaan van discriminatie nâar een politiek waarin het draait, of
zou moeten draaien, om de bevordering van maatschappelijke pluri-

formiteit.
Natuurlijkwaren er in de jaren zeventig ook aanzetten tot een dergelijke diversiteitspolitiek - het eendimensionale burgerlijke besaan
moest het in de ogen van de nieuwe bewegingen immers ontgelden.
Juist omdat dqeaanvalredelijksuccesvol is geweest, en minder sprake is van eenduidige maatschappelijke normen, is de pluriformiteitsvraag vandaag een heel andere dan twintig jaar geleden. In postmo-

derne tijden gaat het eerder om de omgekeerde vrag of het respect
voor verschillen uiteindelijk niet leidt tot de situetie waarin iedereen
opgesloten zitinz\nof haar eigen 'zuil'zonder dat nog sprake is van
levendig grensverkeer.
De politisering van persoonlijke lcwesties in de jaren zeventig mag
dan geleid hebben tot gelijke rechten voor sommige groepen, het
heeft ook depolitisering tot gevolg gehad: onder gelijþzinden heeft
iedereen nu het recht 'zichzelf' te zijn want identiteiten worden weer
als privé-aangelegenheid gezien.

9

Voor emancipatiebewegingen is deze depolitisering een

Seva:rr'

Het bevechten van een betere positie veronderstelt immers een zekere
mate van publieke, zichtbare identiteit.

Inleiding. Feør ofa qaeerpknet?

Voor mensen die al relatieve gelijkheid en maatschappelijke erken-

ning hebben verworven' is depolitisering veel minder een probleem.
Homoselauele mannen en lesbische vrouv¡en timmeren lustig voort
aan hun 'eigen wereld' zonder dat dit nog veel emancipatoire onderbouwing behoeft. Soms lijkt het alsofwe terug zijn in de hoogtijdagen
van de verzuiling, met âls verschil dat we vandaag spreken over een

multiculturele samenleving. Maar is hetverschil echt zo groot? Klopt
de suggestie die uit de term 'multiculturele samenlevingi spreekt dat
mensen tegenwoordig gemengd met elkaar zouden leven, en niet
naast elkaar en langs elkaar heenzoals in devenuilingstijd?
Om antwoorden te vinden op deze vragen gaân we in dit boek na
hoe collectieve identiteiten niet alleen een rol kunnen spelen bij het
tegengaan van discriminatie, maar ook bij het vormgeven van een

'Het groepsleven van homoselsuele mannen en lesbische vrouÌven
gingveel meer inhouden dan seksuele ontmoetingen; het besloeg ook
politieke, religieuze en culturele activiteiten. Homoselcualiteit (m/v)
wordt minder een selsuele categorie en meer een buman idzntity,'
(D'Emilio, 198ltz+8)

De homowereld als Bibelebonse berg

pluriforme samenleving.
'Ik kan op dit moment
is het boek niet alleen een produkt van de mensen die hun
naam onder een paragraaf of een hoofdstukzetten' Met name de medewerkers van het Homodok en Mariette van Staveren hebben ook

Natuurlijk

hun bijdrage aan dit boek geleverd.
Als redacteur wil ik mijn mede-auteurs danken voor de intensieve
samenwerking, waardoor het boek naar mijn idee meer is geworden
dan de som van zijn samenstellende delen.
JAN \pILLEM DtÍY\¡ENDAK

dineren, overnachten, zwemmen, zingen, lunchen, in homosueelverband
musea bezoeken, naar de homoselsuele dokter, naar de homoseksuele
sportschool en naar de homosauna gaan; ik kan mijn wastafel homo-

- in Amsterdam - homoselcueel dansen,

seksueel laten ontstoppen; mijn vakantiereis homoselaueel boeken en

genieten; mijn auto of fiets potteus laten repareren; mijn horoscoop
homoseksueel laten trekken en mijn huis homoselaueel laten verhuren. Ikkan naar de homoboekhandel en naar de homohulpverlener; ik
kan al mijn informatie uit een rijk geschakeerde homo-pers halen, en
mijn colleges bij homostudies volgen; ik kan lid worden van een homosel¡sueel dispuut of van een homogroep bij de politie, het leger, de
vakbond ofvan mijn favoriete politieke partij.' Deze beschrijvingvan
de homowereld als Bibelebonse berg'heeftveel discussie oPgeroePen.

Zo vroegen sommigen zich af of de auteur soms iets tegen het beleven
van een gemeenschappelijke cultuur had: moest homoselaualiteit opnieuw onzichtbaar worden? Anderen lazen de lijst juist instemmend
als een opsommingvan 'verworvenheden', als het bewijs dat homo's en
lesbot op wegzijn een heuse, volwassen gemeenschap te worden'
lnrygl gaven de Hilversumse homo-expo en de uiwerkiezingvan
IO

II

Amsterdam tot plaats waar de Gay Games in 1998 zullen plaatsvinden
de discussie over grenzen aan het homoseksuele 'groepsgevoel' een
nieuwe impuls. Niet alleen vanuit homok¡ing, maar ook door relatieve buitenstaanders' werd de vraag oPgeworpen waarom het waterbed,

de parkewloer en het hockeyveld zonodig 'gehomoseksualiseerd'
moeten worden. Anderen benadrukten juist dat na de

fases

waarin

discriminatie is bestreden en gelijke rechten zijn verworven, homot
en lesbo's nu in het stadium zijn beland van de creatie van een eigen
wereld met een eigen homoseksuele infrastructuur.'
De laatsten verdedigen het bestaan van een homoselsuele en lesbische groepscultuur steeds minder met het argument det 'er nog zoveel

discriminatie bestaat'. De Bibelebonse berg wordt opgeëist in positieve termen.'We hebben recht op een eigen gemeenschap met een eigen

cultuur, recht op een 'eigen wereld', niet meer gebaseerd op homoonderdrukking maar op'homoplezier'.
Dat in formele, juridische zin minder sprake is van discriminatie
betekent dus niet vanzelfsprekend het verdwijnen van een aparte homosubcultuur. Integendeel, homo- en lesbovoorzieningen groeien
blijven groeien. Niet door de aanwas van zich sterk onderscheidende rypes - zoals in de jaren zeventig - maar doordat de
meer modale homo en lesbo aansluiting weet te vinden nu de ergste

zelfs sterk, en

repressie verdwenen is. Deze verbreding is een succes van de emanci-

patiebeweging, waarvân de vruchten nu ook door minder radicale
homo's en lesbo's kunnenworden geplukt'

Hoe kunnen we deze verbreding kenschetsen? Is sprake van een
ontrvikkeling in de richting van een 'gemeenschap' waarin mensen
niet alleen verbonden zijn door een uitgebreid nenverk van voor¿ieningen, maar zich ookverbonden voelen?
Een eerste aanwijzing hiervoor zou kunnen ziin dat mannen met
homoselauele contacten de afgelopen tijd als het ware 'homoseksueler' zijn geworden doordat aids, en daarmee homoselsualiteit, zo
sterk in de aandacht is komen te staan. Door de enorme publiciteit
rondom aids werd iedereen meer geconfronteerd met homoseksualiteit. Aids vormt een gemeenschap. De onderlinge solidariteit en het
hulpbetoon laten zien dat homo's en ook lesbot zich als naaste verwanten beschouwen.
T2

De weede reden om te spreken van een gemeenschapstendens is de
geschetste groei en bloei van allerhande activiteiten onder homo- en
lesbovlag. Deze onrwikkeling is ongerwijfeld ookbevorderd door aids.
Nog nooit is er in de wereld zoveel door homob samen ge$¡andeld'
gezongen en in oldtimers gereden als juisthet afgelopen decennium.
Hoewel zowel homot als lesbo's meer dan ooit tevoren onder elkaar verpozen, wil dit nog niet zeggen dat sprake is van één grote gemeenschap. Zo bestaat. er verschil tussen orgnisaties die zich inzet-

ten voor belangen en groePen die elkaar treffen voor het aerkngen'
Terwijl de belangengroepen die zich met homoselsualiteit als probleem bezighouden (coc, anti-discriminatiemeþunten, organisaties voor homo's en lesbo's in de kerk) het vooral van subsidies moeten
hebben, is het plezier sterk profijtelijk georganiseerd. Hoewel het
coc professionaliseert en de markt oPgaat, en de uitbaters van de homoselauele lust charitatiever lijken te worden, is de kloof tussen Probleem en profijt nog steeds niet echt overbrugd. Buiten de Randstad

dit overigens minder omdat daar belangenbehartiging en verlangenbwrediging vaak nog hand in hand gaan. De lokale coc-afdeling is er zowel voor disco- als discussie-avonden.
Een tweede relativering van het beeld van één grote gemeenschap
is dat lesbo's en homo's zich, door de onstuimige groei van de subcul-

speelt

tuur, steeds meer met kleine groePen gelijþstemdenverbinden. Net
zoals de onderlinge solidariteit tussen homo's en lesbo's niet altijd
even groot is, zo moeten we ook het gemeenschapsgevoel tussen bijvoorbeeld de DonderdagAvond Eetclub (corpsballen) en deTlut (alternativo's) niet overdrijven. Specialisatie staat soms haaks op identi
ficatie met anderen.

Anders en dus apart
De homoseksuele identiteit is voor veel mensen kennelijk zo belang:
rijk geworden dat ze niet alleen in hun selauele activiteiten maar bijvoorbeeld ook in sport en spel graag onder seksueel gelijkgerichten
willen vertoeven. Het gegeven dat homo's en lesbot zich in de 'gemengde' volleybalclub of in dominant heteroseksuele zangkoren en
13

corpora niet op hun gemak voelen moet niet weggecijfèrd worden'
Het toegenomen belang van de homoseksuele identiteit kan echter
niet meer door discriminatie worden verklaard. Feitelijke discriminarie neemt in Nederland immers eerder af dan toe. Als dit het geval is,
welke argumenten worden dan door betrokkene¡r gebruikt ter rechtvaardiging van de homoseksualisering van de wereld?
Het eerste ârgument dat we tegenkomen zit nog dicht bij het klassieke discriminatie-argument en hangt samen met de aidsepidemie.
Door aids is een dreigende situatie ontstaan. Angst voor discriminatie
viel afte lezen van het spandoek dat tijdens het Seropositive Ball levensgroot aan de voorgevel van Paradiso hing: all people uith aid¡ are
innocent. Ook in kwesties rondom resten, trialsvoor geneesmiddelen
en

voorlichtin gin darÞ rooms, worden heteroseksuelen weer veelvul-

dig van homofobie beticht.a

\Øie dit argument hanteert kan echter niet otn het feit heen dat
aids in ieder geval in Nederland heeft blootgelegd hoe liberaal de sa-

menleving is geworden. Groepsvorming kan dan ook niet verklaard
worden uit feitelijke discriminatie, maar wel uit de angst voor mogeiijke discriminatie.
Misschien is de discriminatie niet toegenomen door aids, de epidemie heeft het homoseksuele leven wel zwaar belast. Deze druk is
ook een mogelijke verklaring voor de groei van de homowereld. Niet
alleen is sprake van groei van het professionele apparaat dat zich be-

zighoudt met de epidemie, ook worden er steeds rneer activiteiten
ontplooid om het leven nog zo aangenaam mogelijk te houden. Illustratief hiervoor is de uitspraak van de voorzitster van het bestuur van
de Gay Games, dat homo's in deze tijden van ellende ook wel eens
recht hebben op wat gezamenlijke vrolijkheid, op onbekommerd plezie¡ want kom daar nog mâar eens om in homoland. Als deze analyse
juist is, dan is de groei van de 'zuil' (uitgebreid netwerk van voorzieningen voor gelijkgestemde n met relatief hechte banden) niet veroorzaakt door de niet-meer-zo-l>oze buitenwereld, als wel door een in
verlegenheid gebrachte binnenwereld. Het bouwen aan en het beschermen van het eigen huis is noodzakelijk geworden nu binnen een
decennium de vrolijke voorhoede (gay gay!) veranderd is in een bedreigde risicogroep.
r4

Deze positie waarin defensief een eigen wereld wordt opgeëist,
wordt steeds vaker aangevuld met het offensieve argument dat in een
aparte homowereld ook echt aparte dingen gebeuren. Zo stelt Cees
van der Pluijm in de Bob Angelo-lezing 1993'Overigens is mij alle
weerzin tegen de Gay Games vreemd. Ik vind het juist zo aardig wanneer homot als een van de opbouwende bijdragen âân de samenleving laten zien hoe de dingen ook anders kunnen. Prestatiegerichte
wedstrijdsport mag er zijn, maar de Gay Games laten zien dat het ook
anders kan.' Deze meer positieve benadering benadrukt dat homo's
en lesbo's zich apart moeten organiseren, juist om te kunnen tonen
dat ze 'anders' zyn. Afzonderlijkwant uitzonderlijk.

In

deze cultuurkritische variant' die de bijdrage van de homo/les-

bosubcultuur aan een pluriforme samenleving bezingt, worden openingen naar de buitenwereld gelaten. Zo stellen de organisatoren van
de Gay Games dat de spelen voor iedereen oPen stâan. Juist 'eigen
organisatie maakt in hun ogen uirwisseling en grensverkeer mogelijk.
Het anti-discriminatie- en het pluriformiteitsargumenr. zyn feite-

toont dat het homoseksuele
'anders'
is, en daarom ook een
bestaan in negatieve oÂvel positieve zin
'eigen wereld' verdient. Bernadette de tVits reactie oP het artikel van

lijk twee zijden van

dezelfde medaille die

\Xligbold in De Groene Amsterdammer is een mooi voorbeeld van het
door elkaar heen gebruiken van deze twee registers. Eerst stelt ze dat
'culturele verworvenheden als de homohoreca, de seksuele infrastructuur met inbegrip van cruisen in het groen, homostudies, de Gay Games en ook zo'n homoseksuele consumentenbeurs uitingen zijnvan
met anderen gedeeld plezier' en 'geen uitingen van gezamenlijk beleefde zieligheid'. In de volgende zin schrijft ze doodleuk dat'een homostel graag een waterbecl wil uitproberen zonder dat een verkoper

(...) begint te zeuren ove¡ zedenbedervend gedrag.' Om vervolgens
weer terug te grijpen op de bijdrage van de homosubcultuur aan een
gevarieerde samenleving: 'De reden dat de gemeente Amsterdam de

Gay games een kleine aanmoedigingssubsidie verschafte, is dan ook
niet gelegen in een beroep op discriminatie, maar in een brede kijk op
wat de stacl nodig heeft, wil ze zich internationaal kunnen blijven
profileren als brandpunt van culturele vernieuwing' (De Groene Am'
sterd¿mmer, ro november ryy) . Met ande¡e woorden: het plurifor-

t,

miteitsargument wordt eersr haàst ongemerkt ingewisseld voo¡ het
anti-discrirninatieargument, om vervolgens weer als uitsmijter van

r:ug

dat homoì en lesbo's inderdaad maar weinig verschillen van de

heteroseksuele medemens.

Afhankelijk van de mate waarin hornot en lesbot gemarginali-

stal te worden gehaald.

seerd worden, is

in de subcultuur sprake van wisselende mengsels van

vijand- en spiegelbeel<len van de dominante cultuur. Na een fase

vaîtg4j tot

Apart maar niet noodzakelijk anders
Naast deze twee argumenten voor de groei van de subcultuur, die
beide het anders-zijn benaclrukken, bestaat er nog een derde. Hierin wordt gesteld dat aparte organisatie van groepen niet automatisch betekent dat ook sprake is van wezenlijke verschillen. Dit ar'Welgument speelt ook een rol in de discussie over de Gay Games.
is het allemaal niet zo bijzonder en 'anders' wat er in de homoen lesbowereld gebeurt, mâar so what? Nederland telt toch zoveel

licht

groepjes?

Onder andere Hocquenghem heeft gewezen op het mechanisme
dat in een open, liberale samenleving groepen sterk op elkaar gaan
ken, wat paradoxaal genoeg de geslotenheid van groepen vergroot:

lij'In

een totaal gehomogeniseerde maatschappy zijn de groepen het meest

gesloten. Alle groepen zijn min of meer identiek, allemaal hebben ze
dezelfde levensstijl, dezelfile moraal en dergelijke, maar toch zijn ze

halverwege de jaren zestig

- waarin lesbot en homot

-

zich

schuilhielden en spiegelden aan de dominante norm, volgde een vijandfase - van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig - waarin (een
minderheicl van) de minderheid zich als avant-garde opstelde. De
laatste jaren zijnwe aangekomen in een derde fase: de parallelle cultuur. 'ï7'ensen van moderne holno's en lesbot, zoals het homohuwelijk, lopen tegenwoordig immers verrassend parallel aan traditionele
leefstijlen. En ook nieuwe verschijningsvormen vân de subcultuur,
zoals homo-expot en praalwagens op Roze Zaterdag, staan weinig

lcitisch ten opzichte van de buitenwereld.
Het lijkt heel moeilijk om 'anders' te blijven wanneer discriminatie
afneemt. In plaats van te veronderstellen dat alles wat onder lesboì en
onder homo's gebeurt'anders' is, willen we in dit boek onderzoeken
hoe de hc¡mosubcultuur zich tot cle buitenwereld verhoudt: volgzaam, uitdagend of onverschillig?

allemaal gesloten, op zrchzelf teruggetrokken. \Øaarom? Omdat als
iedereen hetzelfde is, er geen enkele reden is om elders te gaan kijken'
Neem het voorbeeld van homo- en 'gewone' disco's en van 'gewone'
en homo-pers, die nauwelijks van elkaarverschillen (Verhaar en Bou-

Groepsvorming in verzuild Nederland

man,1986:72), Samengevat: apart maar gewoon hetzelfde.

mannen en lesbischevrouwen, is in Nederland geen nieuwfenomeen.
Door de specifieke geschiedenis van Nederland, waar ook dominante
groepen minderheden waren, hebben we hier zelfs een begrip voor

Dat we mengsels van deze drie argumentâties ter rechwaardiging van
de claim van een 'aparte' wereld tegenkomen, is historisch begrijpe-

lijk. Discriminatie werd aanvankelijk bestreden door te benadrukken
dat homot en lesbo's afgezien van hun seksuele voorkeur, eigenlijk
gewoon hetzelfde rvaren. Later, toen de tolerantie toenâm, werd. het
aÂrijkende ten voorbeeld aan de samenleving gesteld. 'Hoe durven
jullie ons, flikkers en potten, te onde¡drukken terwijl ons luswolle leven heel wat spannender is dan jullie saaie, burgerlijke heterobestaanl?' En op het toppulìt van de tolerantie keerde het idee weer te-

r6

De creatie van een eigen leeÂvereld, in dit geval door homoseksuele

dergelijke 'eigen werelden: de zuil (I-ijphart 1968; Stuurman 1983).
Terwijl de oude zuilen, gebaseerd op religieuze en klassentegenstellingen, de afgelopen decennia desintegreerclen, lijkt nieuwe zuilvorming
op bijvoorbeeld etnische en seksuele basis op te treden.
ve rzuiling juist gezien de NederlandDe
vergelijking tussen Nederland anno
se geschiedenis verraderlijk.
rgto en ry9o gaat immers op veel punten mank.'lerwijl in de eerste
decennia na cleTweede $l'ereldoorlog bijna de gehele samenleving or-

Nu

is gebruik van het begrip
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dentelijk in zuilen was georganiseerd, is nu sprake van verzuiling van
kleine, relatief marginale groePen' Het heftige debat over de

Zo ontstaan cle nieuwe zuilen. Burchten vân bevrijding zijn het',
schrijft bijvoorbeeld Stephan Sanders ft99236) . Hij moet ook weinig

(on)wenselijkheid van een aparte islamitische zuil, leerde ook dat het
de vraag is of deze klassieke emancipatiestrategie in het grotendeels
ontzuilde Nede¡land nog wel zo goed werkt' Het debat over de ho-

hebben van homo's en lesbo's die hun 'eigen identiteit willen beleven.
Hij pleit voor een 'universalisme van de ontdekking, een voortduren-

mozuil maakte duidelijk dat anno t994 venuilirre eigenlijk alleen
mâar gepast wordt geacht voor groePen in een aanzienlijke achter-

Vanuit Nederlands perspectief zijn we door de bevrijdende werking die de ontzuiling heeft gehad, sterk geneigd het clubdenken in
te wisselen voor het lidmaatschap van de wereldgemeenschap. Vanuit
dit perspectiefwordt alle groepsvorming gewantrouwd, en lijkt de samenleving door de 'nieuwe verzuiling' eerder bedreigd dan verrijkt te

standssituatie

-

en dus niet voor homoseksuelen. Bibelebonse bergen

zijn hoogstens acceptabel als tijdelijke vluchtheuvels.
Natuurlijk weet iedereen dat Nederland nog steeds het land is van
de ontelbare clubs, verenigingen en stichtingen, maar interessante

anaþes van de grondslagen van (nieuwe) organisaties zijn niettemin
uiterst schaars. Vaak wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat het allemaal'functionele' organisaties zijn van Postzegelverzamelaars, kattenliefhebbers, cluivenmelkers, kickbolsers of oranje-fans, openstaand voor alle mensen ongeacht hun sekse, seksuele voorkeur, geloof of gezindte. Verenigingen, met andere woorden, met een
bescheiden wij-gevoel', waar de identiteit geen doel op zich is.
Organisaties waarvoor de creatie van een eigen, herkenbare identi-

de poging het eigene te overstijgen (Sande rst99z39).t

worden.

In andere lanclen, bi.fvoorbeeld

de Verenigde Staten, heerst echter

bij velen de overtuiging dat groepsvorming, inclusief e¡kende groepsrechten, noodzakelijk zijn voor een echte mebing pot. De samenleving als geheel wordt door de pluriformiteit van gemeenschappen
verrijkt, wânt aparte organisatie leidt tot gelijkwaardige, maa¡ niettemin verschillende communities.Her. ontwikkelen van een eigen iden-

titeit wordt, althans in de Verenigde Staten,

paradoxaal genoeg als

cie komen, een paar jaar onderwijs in hun eigen taal en cultuur' Voor

voorwaarde gezien voor het overschrijden van de grenzen van de eigen groep, als voorwaarde voor pluriformiteit. En dat geldt ook voor
seksuele gerneenschappen:'de erkenning van "selcuele identiteiten",
hoe ambivalent ze ook mogen zijn, lijkt een voorwaarde te zijn voor
seksuele diversiteit' (W'eeks, r98 5: zro).

het overige doen groepsculturen folkloristisch aan, worden geassocieerd met een ver verleden, een afgesloten tijd waar (post-)moderne
individuen zich niet grâag mee inlaten. Groepsgevoel lijkt ten koste
te gaan van ons individualisme, van onze unieke identiteit die zich

Hoe zit het nu met grensoverschrijdingen in Nederland? Is, naast
homoseksualisering van de 'binnenwereld' waarin steeds mee¡ activiteiten onder de noemer 'homoseksueel' en 'lesbisch worden ontplooid, ook sprake van homoseksualisering van de 'buitenwereld'? In

juist heeft ontworsteld aan oude bindingen. 'Vij'voelen ons vanzelf'
sprekend 'thuis' bij een kosmopolitische instelling (De Swaan 1987).
Sommigen gruwen bij het idee van De Grote Verzuiling als een
'maatschappij van thuislanden' waarin (respect voor) het Anders zijn
van de Ander benadrukt wordt. 'De etnische kinderen zullen op etnische scholen hun eigen etnische onderwijs krijgen, in hun eigen etni-

kunst, cultuur, media en mode zijn homoseksuele mannen en lesbische vrouwen bijvoorbeeld niet alleen zichtbaar maar ook in hoge

teit wél centraal staat, kunnen in het moderne Nederland alleen een
tijdelijk fenomeen zijn. Minderheden hebben emancipatiebewegingen, en soms, wanneer ze uit een ander land of een afgelegen provin-

werkloos worden -- en het etnische scenario
ze door hun eigen, categorale
eigentijdse, etnische wijze.
op
een
worden
beziggehouden
instelling

sche

zuil. En wanneer

speelt wat

r8

ze

dit betreft op zeker - zullen

mate trendsettend (cle oorbel, het mannenpaardestaartje). Vindt er,
met andere woorden, een dubbele homo-seksualisering van de wereld
plaats? Enerzijds door een steeds verder uitdijencle subcultuur, en anderzijds door penetratie van deze subcultuur in cle dominante cultuur? Is een zekere mâte van groepsvorming een voorwaarde voor vermenging, zoals ook de organisatoren van de Gay Games claimen? Is
het feit dat populaire voetballe¡s niet zijn weg te slaan uit homodisco-

t9

een voorbeeld van 'vermenging op onze voorwaarden ? Of
blijft de Bibelebonse berg toch een afgesloten vestingl

theek

It

Interne pluriformiteit
De creatie van een 'eigen wereld' is de centrale lavestie van dit boek,
en wel om twee redenen. In de eerste plaats laat de 'interne' pluriformiteit in subculturen vaak te wensen over' Hoewel het Nederlandse
'homohuis' vele kamers telt, is dat nog ge€n garantie dat andere dan
homo-identiteiten binnenskamers de ruirnte krijgen, laat staan dat ze
evenveel ruimte krijgen. 'Naarmate (...) het homo-zijn meer als de
positieve kern van de eigen identiteit wordt beschouwd, maakt het
homo's blind voor verschillen met betrekking tot ras, klasse, gender,
leeftijd en etniciteit. Deze worden dan hoogstens beschouwd als secundaire kenmerken, die dus van minder belang ziin dan de overkoepelende homo-identiteit', aldus Steven Seidman (I99r:r83)'

standpunt dat het lesbische veel meer is dan het seksuele.d Zo schrijft
Lilian Fade¡man: 'Vrouwen die zichzeff lesbisch noemen, beschouwen 'lesbianisni niet in de eerste plaats als een seksueel fenomeen.'(r98r:r4z) Vooral lesbisch feministen definieerden het'lesbisch
continuuni (Adrienne Rich) in weinig seksuele termen. 'Het omvat
veel meer dan de mogelijlùeid van genitale seks. Het gaat om andere
ervaringen van enorme intensiteit, zoals het delen van je innerlijk leven, het gezamenlijk in verzet komen tegen mânnentirannie en het
huwelijk, het opzetten van vrouwennetwerken en vrouwengemeenschappen, etc' ft98l:.29).
Deze opvatting riep echter verzet op. Het politieke lesbianisme
leek de specificiteit van lesbische seksualiteit te ontkennen: 'Lesbianism is being desexualised as fast as movement dykes can apply the
whitewash' (Califia, ry8t34).7 In reactie op de brede, feministisch
geinspireerde omschrijving, h¡¡am er een seksualisering van het lesbische op gang: een onrwikkeling van praat- naar SM-groepen. Het
lijkt erop dat de homoseksualisering van de wereld voor lesbot niet

Gender-blindheid kan geillustreerd wo¡den aan de hand van de

zozeer gebiedsuitbreiding impliceert als wel een verandering van het

Nederlandse discussie. Zo spreken zowel Gert Hekma als Bernadette
de \Øit probleemloos over 'georganiseerde homoselsualiteit' en 'sek-

terrein. Een actieve, zelfgekozen seksuele identiteit werd het gemeenschappelijke terre in waarop lesbische vrouwen elkaar vonden.

suele infrastructuur' zonder te differendëren nâar mânnen en vrouwen. Maar houdt 'de' homoseksualisering van de wereld wel hetzelfde

in voor dames en heren?

Doordat niet-seksuele terreinen, zoals voetbal, gehomoseksualiworden, lijkt het alsof homoseksuele mannen 'seksueler' wor-

seerd

den: ook voetbal wordt onder homok een erotisch spel. Maar we zouden evengoed de tegenovergestelde conclusie kunnen trekken' Homoseksualiteit wordt .iuist minder seksueel nu onder homoselauele
vlag ook gevoetbald, gezongen en gegeten wordt. f)e homoseksueel is
immers niet langer louter promiscue en 'pervers" hij blijkt ook mooi
te kunnen zingen, goed te kunnen zwemmen' ja, z.elß iets met autob
te hebben: hij rijdt in oldtimers''Wellicht leidt de homoseftsualisering

van de wereld dus tot een deseksualisering van de iclentiteit van de
homosel<sueel.

Externe pluriformiteit
Een tweede reden om de eigen wereld van homoì en lesbot onder
cle loep te nemen is de vraag wat het effect van de groepscultuur is
op de samenleving als geheel. Iedereen die een 'eigen wereld' claimt,
zal zich immers moeten afuragen wat dit voor gevolgen heeft voor
de mogelijkheden van anderen. In hoeverre draagt de cr€atie van
een eigen homowereld bij aan een pluriforme samenleving, een samenleving waarin sprake is van vele, verschillende, gelijkwaardige
levensstijlen?8

Zo kan de ontwikkeling vân

een 'eigen' homoseksuele wereld

voo¡beeld het idee bevestigen dat seksuele

bij-

identiteit altijd gebaseerd

Onder vrouwen lijkt zich eercler een beweging in tegengestelde

is op voorkeur voor personen van een bepaalde selse. Seksuele voor-

richting te voltrekken. Hier wordt vertrokken vanuit het 'brede'

lçeuren clie stoelen op een andere basis verdwijnen hierdoor uit

2A
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zicht.e Het binaire schema hetero-homo blijft door de homoseksualisering van de wereld keurig overeind zolang beide zich als aparte we-

relden tot elkaar ve¡houden, en het eenduidige verschil door beide
zijden geproclameerd wordt. 'Je kunt homoseksualiteit alleen maar
als een "etnische groep" beschouwen wanneer je er van uitgaat dat de
voorkeur voor een bepaald geslacht de basis is van een seksuele oriëntatie. Het hele idee dat homoseksualiteit je identiteit verschaft, veronderstelt dat seksuele object-keuze het belangrijkste element is van
je seksuele identiteit (...). In die zin heeft de mainstream homoseksuele cultuur de bevoorrechte positie van de indeling hetero/homo-

identiteit gewoon overgenomen van mainstream Amerika' (Seidman,r997tzr).
Betekent dit nu dat we bij voorbaat willen stellen dat homo- en lesbo-

identiteiten geheel zouden moeten verdwijnen omdat'eigen werelden per definitie een sta-in-de-wegzijnvoor een pluriforme samenleving? Dat een samenleving alleen maar kan frrnctioneren wanneer
mensen hun identiteiten als homo, lesbo, zwart' gehandicapt, etc' irrelevant verklaren? of veronderstelt pluriformiteit juist een zekere reIevantie van collectieve identiteit, omdat alleen een geprofileerde sarnenleving pluriform kan zijn?
Indachdg het gevaar van interne en externe homogenisering, lijkt

het de opgave van de homo- en lesbobeweging te zijn om collectieve
identiteiten te creëren die bijdragen aân een pluriforme samenleving
- wat een zekere profilering vereist -, zonder dat dit een homogeniserend effect heeft 'naar binnen toe' Een homovoetbalelftal kan verfriseen reguliere comPetitie wanneer niet iedere voetballer
die homoseksueel is piotseling een homoseksuele voetballer hoeft te
worden. Openlijke homosel'çsuele politici kunnen een aanwinst zijn
send zijn

in

wanneer niet iedere homo of lesbo in de politiek automatisch een homopoliticus wordt (laat staan daartoe ge-'out'wordt).
Over deze strategische balans komen we ook aan het slot van het
boek nog uitgebreid te spreken, mâar wât staat de lezer (m/v) eerst te
wachten?

22

De opbouwvan het boek

Voordat we in het tweede deel van het boek ingaan op de normatieve
vraag welke identiteitenpolitiek de homo- en lesbobeweging zou
kunnen volgen om zowel de inte¡ne als externe pluriformiteit te garanderen, brengen we in het eerste deel descriptiefin kaart welke ontwikkelingen zich in de beweging en subcultuur onder homo's en lesbo's hebben voorgedaan. Na een introducerende paragraafover hoe
homoverlangens, de basis van de subcultuut en homobelangen, de
basis van de beweging, zich tot elkaar verhouden, worden de gemeenschappelijke ontwikkelingen in'ùØest-Europa sinds 1945 beschreven.
Vervolgens komen in de landenstudies ook de verschillen aan bod.

Zo wordt bij de behandeling van de Nede¡landse homobeweging
vanaf :945 aandacht besteed aan het opmerkelijke succes van de jaarlijkse Roze Zarerdag, en aan de sterke parlementaire oriëntatie van de

Nederlandse beweging op Den Haag. Hierna volgen portretten van
België, Engeland, Duitsland en Frankrijk. Ook in deze landen is
sprake van een uitdijende homo- en lesbosubcultuut maar hieruit
mogen we niet de conclusie trekken dat 'de homoseksualisering van
de wereld' overal hetzelfde betekent. Zowelin het rype identiteit dat
de subcultuur voortbrengt, als in de onmikkeling van de beweging
blijken zich tussen de landen grote verschillen voor te doen.
In deel II ¡icht de aandacht zich opnieuw op het gemeenschappe-

lijke. In dit geval op 'identiteitspolitieken zoals we die in alle landen
tegenkomen. In de eerste plaats staat de zichtbaarheidsstrategie ter
discussie, waarin de 'coming out' een voorname rol speelt.'\ilelk rype
collectieve identiteit kan op basis van homoseksuele voorkeur worden gevormd, bijvoorbeeld in vergelijking met mensen met een handicap? In de wveede plaats wordt aandacht besteed aan de tendens
naar ruimtelijke concentratie, territo¡ialisering van de homosubcultuur. Is sprake van gettovorming of van pleisterplaatsen, en wat betekent dit voor de interne en externe pluriformiteit? In de derde plaats
staan we stil bij een fenomeen dat nauw samenhangt met deze ruimteli.jke onwvikkeling, namelijk dat homo's gezien worden als economisch invloedrijke groep. Afgezien van de commercialisering van de
subcultuur heeft dit ook als effect dat de strategie van de homobewe23

ging economischer wordt (boycots en dergelijke) wanneer bedrijven
zich niet va¡r hun homovriendelijke kant laten zien. Maar ook hier
rijst de vraag welke uitsluitingsmechanismen een dergelijke economische strategie met zich meebrengt. Draait het op de homo-expo niet
cLass, blanke homoman; Iaat de
andere identiteiten? Tenslotte
voor
wel
ruimte
koopkrachtige vraag
staan we stil bij vee tendensen onder dames. Enerzijds de tendens
tot politisering, anderzijds tot privatisering, tot damesnetwerken,

louter om de welgestelde, midd'le

vriendinnenkringen en lesbosalons. Ook in deze gespleten situatie
speelt de vraag: wie worden hier in-, en wie buitengesloten?
In n¡¡ee afsluitende essays schetsen we de contouren van een mogelijke pluriforme strategie voor de homo/lesbobeweging. Gaat de strategie van 'collectieve identiteiten die ondersteund wordt door een zogeheten communitaristische politiek, per se ten koste van individuele
vrijheid en van de betrokkenheid van diverse culturen op het grotere
geheel? En in hoeverre biedt de Amerikaans geinspireerde stroming
Quzer Theory door haar onbekommerde, en welhaast ouderwetse
aanval op de dominante normaliteit een offensiever PersPectief dan

de Bibelebonse geborneerdheid? Interessant is dat men

in

'queer

theory zowel oog heeft voor de interne verscheidenheid onder lesbo's
en homo's, als expliciet nadenkt over het belang van maatschappelijke

pluriformiteit.
JA,NWTLLEM DITWENDAK
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HET VERLANGEN IN BEW'EGING

r

Begrip voor een beweging

r,r Belangen en verlangens

Er zijn heel uiteenlopende

sociale bewegingen die allemaal hun ei-

gen kenmerken en dynamiek kennen.' Zo zijn de vredes- en milieubeweging sterk extern gericht: het zijn instrumentele bewegingen

die grote groepen mensen kunnen aanspreken omdat iedereen in
principe betrokken kan raken en mee kan doen (Koopmans r99z).
Dat ligt anders voor emancipatiebewegingen waarbi,i þersoonskenmerken' een rol spelen. Aangezien niet iedereen migrant, vrouw, gehandicapt of homoseksueel is, is de natuurlijke achterban van deze
bewegingen vanzelfsprekend kleiner. De subjectieve betrokkenheid
bij emancipatiebewegingen leidt er mede toe dat de groepsidentiteit
een grotere rol speelt in dit rype bewegingen dan bij deelnemers aan
de vredes- of milieubeweging. Hoewel de harde kern van deze laatste bewegingen ook naar een herkenbare identiteit streeft - biivoorbeeld door zich met buttons te behangen -, is een vredesidentiteit

toch heel wat anders dan een homoselcuele of een lesbische identi-

teit.'Identiteitenpolitiek' is met name voor emancipatiebewegingen
weggelegd.
'W'at

zijn de kenmerken van een sociale beweging die gevormd

is

rond de gemeenschappelijke noemer 'selauele voorkeur'? W'at betekent het voor de onmikkeling van de homo- en lesbobeweging dat
selsueel verlangen de basis ervan vormt? Enerzijds heeft een dergeIijke subculturele beweging een interne oriëntatie: het accent ligt op

de eigen groep. Anderzijds is een beweging per definitie meer dan
een subcultuur. De groepskenmerken worden door een beweging
ook naar buiten toe geprofileerd. Een preciese anaþe van de relatie
tussen beweging en subcultuur is dus geboden wanneer we de dyna-

miek van de homobeweging goed willen begrijpen: de subcultuur is
een noodzakelijke maar geen voldoende basis voor een beweging,
Hoe ingewikkeld de verhouding tussen beweging en (commerciële)
subcultuur is, kan aan de hand van de volgende twee voorbeelden
worden geillustreerd. Het eerste laat zien dat een beweging, wil ze
ove¡leven, niet te veel afstand kan nemen van haar subculturele basis. Het tweede voorbeeld maakt echter duidelijk dat ze zich ook
niet geheel en al met de (commerciële) subcultuur moet identifice-

Het eerste voorbeeld. In de jaren zeventig was het coc een verklaard
tegenstander van de exploitâtie van homodisco's door zijn lokale aÊ
delingen, Men was van mening dat pleisterplaatsen die zich uitslui-

tend richtten op een homoselcueel en lesbisch publiek een sta-in-deweg betekenden voor de integratie van homoseksualiteit in de samenleving. Iedereen zou welkom moeten zijn' Het achterliggende idee
was dat de belangen van homo's en lesbot uiteindelijk het best gediend waren met de 'oplossing' van homoselsuele (én heteroseksuele)
identiteiten als zodanig. Afgescheiden, exclusieve plaatsen zoals dis-

cot, pasten niet in dit strev€n omdat op dergelijke plekken homo- en
lesbo-identiteiten juist ge(re)produceerd werden. Pas eind iaten ze'

Het weede voorbeeld, In

1985 schreef de belangrijkste Franse homoondernemer van die dagen, David Girard, het volgende in een open
brief in het homoblad Gai Piedvlakvoor de jaarlijkse Gay Pride Para-

de:

'Iedereen naar de demonstratie! Maar het is wel zeker dat wij niet

in

dezelfde geest gaan demonstreren als de mensen van de cuann (een

politieke homo-organisatie, ¡wo). Zij zullen de straat opgaan om homofobie aan te klagen. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar sta me
toe om op te merken dat demonstreren met een spandoek "Stop de
homofobie" geen enkel effect heeft, laat staan dat het sympathie zou
opwekken. Het is sneu. Het is grijs. Nee wij, wij komen om te feesten. En wat wij zullen ve¡dedigen is het ¡echt om te feesten. Dat is

wat'communicatiever' en'opwekkender' voor de deelnemers, en
daarom heel wat indrukwekkender en aantrekkelijker voor de toeheel

schouwers en de media.' (Gøi Pied, m. 174:6r)

Deze brief markeerde het begin van een omslag in de geschiedenis
van de Franse homobeweging.Ibrwijl Girard, en met hem vele anderen, in 1985 nog van mening was dat de verworven seksuele vrijheid
gedemonstreerd moest worden aan de buitenwacht, bleek een paar

ventigwerd dit standpunt herzien:

jaar later dat tonen hoe 'gat' 'gaylife'wel niet is geen voldoende prik-

'Het coc neemt nadrukkelijk afstand van de nogal negatieve sfeer ten
opzichte van de recreatie, die in de eerste jaren n 1971 geheerst

kel meer was om de straat op te gaan. Het aantal deelnemers aan de
F¡anse Roze Zaterdagdaalde gestaag van ro.ooo begin jaren tachdg
tot 2.ooo à 3,ooo in de rweede helft van het decennium. Er was spra-

heeft.De nadruk op het getto-karakter van veel recreatie-activiteiten
heeft in die tijd het zicht op de positieve mogelijkheden van recreatie
voor het opbouwen van een homo-identiteit te veel belemmerd.' (gecit. in Jansen, r983 :zor)
Subculturele en politieke activiteiten werden niet langer als strijdig
beschouwd maar als elkaar aanvullend. Sterke identiteiten werden nu
gezien als een voorwaarde voor homo-emancipatie; gescheiden recreatie \Merd zelfs gestimuleerd omdat het de bevrijdingsstrijd kon
onde¡steunen. De'identiteitenpolitiek was geboren.

z8

ke van een voor de beweging

tamelijk funeste overgang van politieke

manifestatie naar vercommercialiseerd feest, van politieke identiteiten naar subculturele sujetten; belangen en verlangen bleken in die
context uiteindelijk niet complementair maar contradictoir."
Het F¡anse voorbeeld laat zien dat het bewegingskarakter verdwijnt wanneer het verlangen eenzijdig gaat domineren. Er resteert
een in zichzelf gekeerde subcultuur waarin geen sprake meer is van
politieke homo-identiteiten. De Nederlandse geschiedenis illustreert
dat de beweging op den duur ook dreigt te marginaliseren wanneer
belangenbehartiging te los komt te staan van de subcultuur: 'identiteitsvorming' - de voornaamste prikkel voor deelnemers aan de
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homoi lesbobeweging - krijgt dan namelijk steeds minder aandacht.
Deze dreiging is niet urgent zolang de beweging de enige plek is
waar mensen hw coming outkunnen hebben.'Sl'anneer alleen participanten kunnen delen in het collectieve goed'homo-identiteit', dan
heeft een subculturele beweging weinig last van fee riding.Wanneer
het emancipatieproces echter ver is gevorderd, dan wordt parasitair
gedrag wel degelijk een oPtie: 'In de loop van de tijd, leidt het succes
van bewegingen ertoe dat identiteiten als collectieve goederen beschikbaar komen voor iedereen. Dat wil zeggen dat (,..) ze niet langer
het exclusieve eigendom van de beweging zijn, en dus niet meer functioneren als prikkel om in de beweging te ParticiPeren' (Friedman en

McAdam, r99z:r57-ry8)' Juist de homobeweging heeft hieronder te
lijden: wanneer de subcultuur commercialiseert kunnen mensen hun
collectieve identiteit heel goed beleven buiten de beweging om, Puur
op basis van plezier (Duyvendakrggo)'
In zo'n situatie komen organisaties die zich voornamelijk op de belangenzijde richten onder zware druk te staan om meer oP de recreatieve toer te gaan. Vooral bladen vertonen dan een tendens tot depolitisering: er worden minder pagina's ingeruimd voor politieke en so-

ciale informatie, en meer voor bloot (Duyvendak & Duyves r99)'ln
een situatie van afnemende discriminatie ontstaan in een subculturele beweging als de homobeweging tendensen richting involutie en
commercialisering. Involutie is de neiging om de blik naar binnen te
keren, om de stap te zetten van de uitdaging van anderen naar het ver-

maak onder elkaar.r Commercialisering betekent dat dit vermaak
wordt uitgebaat, hetgeen dikwijls gepaard gaat met een ruimtelijke
concentratie aan uitgaansgelegenheden.
Het Nederlandse voorbeeld toonde dat de balans tussen belangenbehartiging en verlangenbevrediging verstoord raakte toen het coc
zich een tijd lang eenzijdig op de buitenwacht richtte' De recreatie
werd verwaarloosd en daarmee raakte de basis van de beweging ondermijnd. Door weer tijdig het belang van het identiteitsaspect te onderkennen, kon het coc voorkomen dat het een lanpame dood stierf

Frankrijk met hetculRrr gebeurde.
Dat het coc rveer plaats inruimde voor identiteitsvorming, hvam
ook doordat de betekenis van identiteiten veranderd was. Identitei-

zoals dat late¡ in

1o

ten waren in de nieuwe politiek die zich richtte op het zichtbaar maken van homoseksualiteit en het uitdagen van de buitenwereld direct
van belang geworden. Een dergelijke identiteitenpolitiek ver¿oent
dus de tegenstrijdigheid die kan bestaan tussen verlangen (plezier) en
belangen (politiek): het 'persoonlijke' verlangen bleek politiek te zijn
geworden.

In Frankrijk lag de situatie in

de jaren tachtig heel anders. Daar

b o om aan commerciële verstrooiingsmogelijkheden niet. Ze was op de parlementaire politiek gericht. Autoriteiten werden bewe¡kt door lobby- en andere onzichtbare activiteiten.
Door deze fixatie verloor ze uit het oog dat deze þolitiek haar eigen
basis erodeerde, dat ze aan haar eigen succes ten onder ging. Voor veel
homot en lesbot leek de politieke strijd ten einde. Politieke identiteiten waren taboe in de subcultuur. Het feest kon gaan beginnen.

overleefde de bewe ging de

Beide voorbeelden illustreren dat de onrwikkeling van beweging
zijn. Ze worden beïnvloed door

en subcultuur geen interne processen

de bredere politieke en de culturele context. Dat de Nederlandse
homo/lesbobeweging haar leden begin jaren zeventig stimuleerde om
'uit' te komen en deel te nemen aan gemengde homo/hetero-activiteiten, hing samen met het ontstaan van een nieuwe situatie waarin
homoseksualiteit vrij breed geaccepteerd leek te worden. Het idee van
een autonome subcultuur werd afgedaan als achterlijk en overbodig;
een collectieve homo-identiteit als zelfonderdrukkend. Gescheiden
organisatie en groepsgevoel waren in strijd met integratie in de samenleving. In Frankrijk gebeurde begin jaren tachtig met het aan het
bewind komen van Mitterrand gedeeltelijk hetzelfcle. Het plotselinge
en grote succes van de beweging leek een 'eigen wereld' overbodig te

maken (Duyvendak r 992) .Telaat realiseerde de Franse beweging zich
dat de comme¡cie wél tegemoet k'¡¡am aan de blijvende behoefte aan
plezier op gescheiden grondslag.

In hoofdstuk z over

de verschillende landen laten we zien hoe de

politieke verhoudingen hebben doorgewerkt in de balans tussen beweging en subcultuur. Repressie door autoriteiten, ondersteuning
door bondgenoten én (kansen op) politiek succes blijken directe gevolgen te hebben voor het rype identiteit dat domineert in beweging
en subcultuur,

1t

Natuurlijk zouden we

de werkelijkheid geweld aan doen wânlìeer

we culturele factoren zouden verwaarlozen. Ook het culturele klimaat heeft directe invloed op de identiteiten clie zich in de subcultuur ontrvikkelen: zijn deze spiegelbeeldig, antagonistisch of parallel?
Hierna zullen we zien dat de homoseksualisering van de wereld
zich in alle \Øesteuropese landen voordoet, mede onder invloecl van
vergelijkbare culturele veranderingen in deze landen' In hoofdstuk z
zal blijken dat de betekenis van 'de homoseksualisering' verrassend
verschillend kan zijn door de uiteenlopende politieke context'

ren van leiclinggevenc{e en invloedrijke figuren in de samenleving

-

met een intern aanbod aan onrmoeringsmogelijkheden (Tielman

r98z; \Øarmerclam en Koende¡s :1987). Deze strategie werd ook gevoerd door 'homofiele' organisaties die in landen als Denemarken
(1948), \Øest-Duitslancl

$94),

Zweden (r95r), België (1954), Frank-

rijk $95a) en Groot-Brittannië (1958) aan het firmament wâren verschenen.t Begin jaren vijftig nam het coc het initiatief om de verschillende organisaties bij elkaar te brengen (International Committee for Sexual Equalig). Ol. bleek uiteindelijk te ambitieus; veel
organisaties hadden al problemen genoeg om binnen hun eigen land
te overleven.

r.z Fæn homoseksuele geschiedenis van'West-Europa sinds r94;a

Door de nazi-terreur moest de hornobeweging na deTweede'W'ereldoorlog een nieuwe start maken. Slechts een enkel blad,zoals Der Kreis
fty1-t96) overleefde de oorlog' In de jaren viiftig werd dit tijdschrift vanuit Zwitserland door Karl Meier in verschillende talen over
'West-Europa verspreid. Het was het enige lichtpuntje in een duister
decennium. Mannelijke homoseksualiteit was in verschillende landen nog strafbaar, onder andere in Engeland, \Øest- en Oost-Duitsland (tot resp. 1969 en 1967), Oostenrijk (tot t97), Finland (tot
r97r), Ierland en Rusland (beide tot t9y).ln menig ander land was
de leeftijdsgrens voor homoselsueel contact hoger dan voor hetero'\í'est-Duitsland (waar de
seksueel contact. In Groot-Brittannië en
nazi-wetgeving met betrekking tot homoseksualiteit nog steeds van
kracht was) nam het aantal vervolgingen op grond van overtreding
van de goede zeden zelfs nog toe vergeleken met de vooroorlogse Periode. De media droegen dapper hun steentje bij aan het afbeelden
van homoseksuelen als corrumPeerders van onschuldige jongeren'
Homoseksuele vrouwen en mannen leefden een dubbelleven' waarvan de onzichtbare helft zich aßpeelde in een ondergrondse subcul-

tuur.
De weinige organisaties die zich inzetten voor de belangen van homoseksuelen moesten buitengewoon voorzichtig en behendig optre-

den. Het meest succesvol hierin was het coc, opgericht in 1946' Het
combineerde een extern gerichte sleutelfigurenpolitiek - het benade32

Deze na-oorlogse homo-organisaties durfden niet van dominante
normen en waarden af te wijken. Z4 probeerden slechts het lamentabele imago van 'de homofiel' op te vijzelen door hem voor te stellen
als respectabele burger, en haar, voorzover er überhaupt aandacht

voor vrouwen bestond, als betrouwbare burgeres. Homoselsuelen
waren net als anderen, behalve dat ze op mensen van hetzelfde geslacht vielen: 'Centraal staat de simpele erkenning dat homofilie een
liefdesvorm is, die in onze cultuur altijd een rol heeft gespeeld en dar
homofielen in de eerste plaats mensen zijn ... mannen en vrouwen'
(gecit. in'Warmerdam en Koenders, 1987:165).
In de tweede helft van de jaren zestig deed zich echter in menig
land een klimaawerandering voor. De houding ten opzichte van hornoseksualiteit veranderde, niet zozeer door activiteiten van homoorganisaties maar doo¡dat het tlzige morele klimaat overal begon te

ontdooien. Puriteinse morele codes verdwenen ogenschijnlijk

als

sneeuw voor de zon. Veel van deze veranderingen leken zich min of
meer gelijktijdig in verschillende landen te voltrekken: er was sprake
van een'seksuele revolutie'.6
Deze veranderingen in de seksuele moraal worden vaak verklaard

door transnationale fenomenen zoals de baby boom van na de TweedeVereldoorlog, de groeiende deelname aan hoger onderwijs, veranderingen in de technologie, de toenemende beschikbaarheid van anticonceptiva én de stijgende welvaart. De revolutie die zich als gevolg
hie¡van in de seksuele mo¡aal heeft voorgedaan, wordr nogal eens geschetst als een lineaire onwikkeling: een verschuiving van een waart3

den- en normenpatroon waarin seksualiteit primair een voortplantingsfunctie heeft en binnen het huwelijk plaatsvindt, naar een mo,aal *aarin.eLrualiteit als lust centraal staat, Iust die beleefd kan worden met zichzelf of met één of meerdere parrners van willekeurig welke sekse. Een ontwikkeling naar een zedelijke norm die eigenlijk alles

toestaat zolang seksuele handelingen mââr op vrijwilligheid gebaseerd zijn; een overgâng van een verbods- naar een vormgevingsmoraal (Schnabelrg8o)'
Zoals we zullen zien was dit proces veel gedifferentieerder dan de
algemene noemer 'seksuele revolutie' suggereert' De veranderingen

*"r.r, ,"..

divers en tegenstrijdig, zowel wat betreft verschillende
groepenT, als de verschillende landen. Niettemin zijn er ook opvallená. p"rall.[. onwikkelingen. In veel \Øesreuropese landen vonden na
r9á5 fiberaliseringen plaats in de wetgeving met betrekking tot seksualiteit. De belangrijkste veranderingen betroffen de decriminalisetùØales (1967) en lVestring van homoseksualiteit in Engeland en

Du]tsh¡rd (tS6g). De discussie en besluiworming hadden het effect
dat vele homo- en lesbo-organisaties opgericht werden.s Naast de verschijning van vele nieuwe blaadjes en de opkomst van een commer\w'est-Berlijn
ciele subcultuur in onder andere Londen, Amsterdam,
en Hamburg, was er nog een gemeenschappelijke trend: in veel landen zagen meer radicale groepen het licht'
Heib.gin van de jaren zeventig was een keerpunt

in het

bestaan

van veel homo-organisaties' De reformistische'homofielen -organisaties die op kousevoeten door de jaren z€stig wâren geslopen' met
van discretie en respectabiliteit, moesten het veld
ruimen voor militante homo- en lesbo-organisaties, Net zoals het
Amerikaanse Gay Liberation Front, ontsraan na de New Yorl¡se stonewall-rellen in 1969 (Duberman 1993), benadrukten deze nieuwe
h,rr,

"...nt,r.ring

het Engelse Gay Liberation F¡ont sterk beinvloed door de countercalture, New Left en radicaal-fèministische analyses. In Frankrijk ont-

stond in het revolutionai¡e klimaat van 1968 het Comité d'Action Pédérastique Révolutionnafte. ln ry7r was de tijd rijp voor het ruen
(Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire), dat op zijn beu¡t de
ontwikkeling van vergelijkbare groepen in België en Italië (Frente

Unitario Omossessuale Rivoluzionario ltaliano) gestimuleerd heeft.
Deze radicale vleugel van de homobeweging werd gedomineerd door
studenten die ook betrokken waren bij extreern-linkse pârtijen. Hoe
meer het politieke klimaat waarin zij *'erkten gepolariseerd was, en
hoe meer hun partijen in termen van revoluties dachten, hoe radicaler homoseksualiteit gepoiitiseerd werd.

In Nederland stellen eind jaren zestig studentengroepen de hanpassingspolitiek' van her coc aan de kaak. In de jaren zeventig volgen De
Rooie Flikkers en lesbisch-feministische groepen. Het coc past zijn
politiek tenslotte aan en behoudt hierdoor zijn bestaansrecht. \Øaar
het Nederlandse ontmoetingscentrum overleeft gaan andere 'homofielen'- organisaties en -bladen zoals Arcadiein Frankrijk, Der Kreis tn
Duitsland/Zwitserland en Wnnen in Denemarken, ten onder. Zij
verdwijnen omdat er geen publiek meer is voor aangepaste vormen
van homoseksualiteit.
De expansie van de lesbo- en homowereld gaat in de jaren zeventig

ook gepaard met fragmenratie. Er ontstaan conflicten over een meer
politieke dan wel culturele oriëntatie, en onder de aanhangers van de
politieke oriëntatie ook nog eens over de 'juiste' lijn. Deze discussies
en de n¡¡isten over feminisme, pedofilie en sadomasochisme leiden
tot een tamelijk chaotisch geheel van organisaties. Bovendien is de
'beweging' zich tegelijkertijd verder aan het specialiseren en is sprake

groepen openheid, uitdaging en trots - en wel op basis van een poliii"k. *.rrlyr. van wat voorheen als 'private perversie' was afgedaan'
Deze identiteitenpolitiek kwam ook tot uiting in de oprichting van

van institutionalisering: er ontstaan homo- en lesbogroepen in ker-

een Liberation Fronr in Groot-Brittannië,'sü'est-Duitsland, Italië,
Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland.
Hoewel de retorica en inspiratie gedeeltelijk van over¿ee hramen'
werden cle acties gekleurd door de nationale politieke cultuur. Zo is

Op Europees niveau probeert de Internarional Gay Associatione
(urtt976) het geheel enigszins te coördineren. Ook op Roze Zaterdagen, die in veel landen vanaf ry79 een jaarlijks evenemenr worden,
sluiten organisaties zich aaneen. De onderlinge verschillen worden
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ken, vakbonden, welzijnswerk en gezondheidszorg, en aan de universiteit.

1'

op deze dagen van 'trots' als positieve verscheidenheid aan de bui,"rr*".ht gr.p..r..tt..rd. Al deze activiteiten, in combinatie met de
onst,rimige glo.i u"r-, de commerciële subcultuur, leiden ertoe dat
homoseksualiteit een zichtbare, publieke én politieke h,trestie is geworden. Niet homoseksualiteit is nog langer het probleem maar de
houding van de samenleving ten opzichte van homoseksualiteit'

Dat homo's en lesbo's publiekelijk konden gaan verkondigen dat de
houding van de samenleving het echte probleem was' werd parado*"d j.no.g mogelijk gemaakt doordat die houding van de buitene jaren ze'
wereld ãl in positieve zin aan het veranderen was' Vanaf d
opventig deed ri.h ..r, transnationale trend voor naar meer liberale
Europese
meeste
in
de
vattingen over homoseksualiteit, tenminste
landen.
Täbel r.r'o brengt deze ontwikkeling in beeld. In alle landen bli.iken
leeftijd voor
conservâtieve opvattingen vooral bij mensen van hcgere

te komen, wat betekent dat de groep die homoseksualiteit afivijst
bij de jeugd
steeds kleiner wordt." Deze convergerende ontwikkeling
van de eerlicht
in
het
in verschillende landen moet worden begrepen
dergenoemde economische en culturele processen'

(perTâbel r.r Afkeuring van homoselaualiteit per leeftijdscategorie
kan
worden
nooit
homoseksualiteit
centage van -.rr..n dat zegt dat
goedgekeurd)
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Afgezien van de algemene trend richting liberalisering, springen verschillen tussen landen sterk in het oog. Voo¡dat we de landspecifieke
verschillen proberen te verklaren, stâân we nog even stil bij meer algemene facto¡en. Ter verklaring van de verschillen zullen we met name
moeten kijken naar culturele en politieke factoren. Economische
(lees: welvaart) aspecten blijken relatief onbelangrijk te zijn. Het rijkste land ter wereld, de Verenigde Sraren, is samen met relatief arme
landen als Ierland en Spanje immers het meest conservarief (zie ook

D'Emilio ry92) terwljl andere rijke landen nu juist relatief liberaal
zijn (Denemarken, Duitsland en Nederland). Misschien is welvaart
een noodzakelijke voorwaarde voor de individualisering van leeßtij-

len (Evans 1993), m ar het is zeker nier een voldoende voorwaarde
voor de emancipatie van homoselaualiteit,
Van de culturele factoren lijkt religie het meesr re kunnen verklaren. Hoewel het katholieke geloof niet per definitie een hinderpaal
vormt voor

'seksuele bevrijding' - zo speelden delen van de ¡oomskatholieke geestelijkheid in Nederland een vooruirstrevende rol met
betrekking tot homoseksualiteit (zie Oosterhuis t99L) -, is de positie
van homoseksualiteit het slechtst in katholieke lande¡r. Naasr de
Zuideuropese landen zijn ook Ierland en België duidelijke voorbeel-

den. De Ve¡enigde Staten tonen echrer dat de relevante vraag uiteindelijk niet is welk geloof men aanhangt - katholiek of protestant maar dat elk geloof negatief uitwerkr voor homoseksuelen (m/v). In
het algemeen kunnen we stellen dat des te religieuzer een land is, des
te intoleranter de bevolking zich opstelt tegenover homoseksualiteit.
In Zuideuropese landen lijkt nog een andere culturele factor van
belang: opvattingen over gender. In deze landen is een negatieve houding tegenover homoseksualiteit verweven met attirudes ten aanzien
van 'mannelijkheid' en irouwelijkheid'. Homoseksuelen worden als
verwijf<l beschouwd, en dat is een van de ergste dingen die een 'echte
man' kan overkomen. Het vrouwelijke imago van (mannelijke) homoseksualiteit heeft niet alleen als consequentie dat de opinies over

homoselsualiteit negatief zijn, ook het zelfbeelcl van betrokkenen
wordt er direct door beïnvloed, met alle (politieke) consequenties van
dien. AIs 'seksuele betekenis meer door gender dan door selsuele
voorkeur wordt bepaald, is de onrwikkeling van een homowereld en

)/

homo-identiteit veel minder waarschijnlijk (Adam, 1987:88)' In
deze landen kan iemand homoseksuele contacten hebben zonder

een

zichzelf te beschouwen als'homoseksueel'. Dit betekent dat culturele tradities indirect van grote invloed zgn op de mogelijke wegen
naar emancipatie.

lijken politieke factoren niet van groot belang.Terwijl spanje onder een rechrse dictatuur zuchtte tot halverwe-

Op het

eerste gezicht

is het een liberaler land dan het democr¿tische
veranderingen in Frankrijk rond r98o - het aan de macht

g.ã, j^r"nr"uentig,

l"[e.'O.

komen van Mitterrand - kunnen ons echter leren dat de politiek wel
degelijk invloed kan hebben op de publieke opinie over homoseksualitJit. Het culturele klimaat kan ve¡anderen onder invloed van politiek handelen. De aanwezigheid van sterke lokale organisaties in linkzo'n indicatie dat de ontwikkeling van beweging en subcultuur niet te allen tijde hinder hoeft te
im^.hirmo' en de katholieke kerk' Als de politieke
orrã.*ind.n ,r"t
condities maar gunstig genoeg zijn kan er wel degelijk progressie wor-

se Italiaanse en spaanse steden is ook

den geboekt.

den waar de positie van homoseksuelen nog zwak was. Politiek rechts

kon daar van de ziekte profiteren. Zo verscherpte in Engeland onder
Thatcher de censuur, en politieprovocaries waren aan de orde van de
dag. De homobeweging werd in het defensief gedrongen, mer name
toen Clause zSwerd aangenomen. Deze wer verbiedt lokale autoriteiten 'het opzettelijk propageren van homoseksualiteit'. Deze politieke
aanval verslechterde ook het imago van homoseksualiteit in de publieke opinie.'Waar in 1985 nog 6r procent van de Engelsen instemde

met de uitspraak dat'homoseksuele relaties tussen volwassenen legaal
zou moeten zijn (tegen 17 procent oneens), was drie jaar later slechts
een magere 48 procent het hiermee eens, terwijl het aantal verklaarde
tegenstanders gegroeid was tot 4l procent (Jeffrey-Poulter r99r::,¡,8r39, 163, zz5-zz6);" Dit toont opnieuw welke invloed de politiek kan
hebben op het culturele klimaat, zo sterk zelß dat homofobische reac-

ties kunnen worden opgeroepen in een land waarin het geloofgeen
centrale plaats inneemt (\?'eeks 1985).
JAN \ùøILLEM DUWENDAK

potiticl zullen er echter voor waken al te zeer vooroP te lopen' Het
politieke klimaat zal de culturele tradities nooit zoveel ontloPen dat
politici hun (her)verki ezing op het spel zetten' De combinatie van
een positief politiek klimaat en een tamelijk negatief, restrictief cultudat zich in Frankrijk begin jaren tachtig voordeed'
is dan ook tamelijk uitzonderlijk. De tegenovergestelde situatie, een
gunstig cultureel klimaat en een vijandige politieke situatie, is overiook tamelijk onwaarschijnlijk (misschien is de \Øeimar Repu-

...1

kli*""t,

!.rm
úü.k

"oals

hi.*"r,

een voorbeeld).

In

de meeste landen echter gaat een

li-

berale culturele houding gepaard met politieke openheid, bijvoorbeeld in Nederland (IGiesi 1993). En, andersom, wordt culturele
rigiditeit weerspiegeld in politieke bekrompenheid, zoals in Frankrijk

irid. ;"r..,

zeventig (Mossuz-l,avau r99r), en

1985) en de Verenigde Staten

in Engeland (Veeks

(D'Emilio en Freedman

1988)

in

de ja-

ren tachtig.

De elkaar wederzijds versterkende effecten van politiek en cultuur
kunnen ook worden geTllustreerd aan de hand van de reactie oP de
aidsepidemie. Aids veroorzaakte 'morele paniek in die'westerse lan39
38

z Beweging en subcultuur in vijf
\Øesteuropese landen'

-

homoseksuele sportactiviteiten, waarvan zwemmen, wandelen, au-

torijden, volleyballen, zelfuerdediging en bodybuilding het meest populair zijn
culturele homoselsuele activiteiten zoals zingen in koren, theater
maken, samen esperanto praten, film- en literaire festivals organiseren, galeries bezitten, archieven en documentatiecentra opzetten, informatie verspreiden via'gay and lesbian switchboards', niet-comrnerciële bladen en tijdschriften verspreiden, radioprogrammat maken

-

z.r Tussen subcultuur en beweging

In

de jaren zeventig

nam de commerciële subcultuur een hoge vlucht:

cafés, restaurants, hotels en disco's openden hun deuren' Alleen in die
landen waar homoseksualiteit nog wettelijke belemmeringen kende,
bestonden er enige beperkingen voo¡ de groei van de subcultuur' Zo

duurde het in Franl<rijk tot ongeveer rg8o voordat aan allerlei vormen
van juridische tegenwerking een einde kwam (Cavailhes e'a't984) '
De ontwikkeling in de vijf door ons onderzochte landen laat zie¡
dat de opkomst van een commerciële subcultuur niet beschouwd
moet worden als het resultaat van voorafgaande bewegingsactiviteiten: de subcultuur ontplooit zich ook daar r¡/âar geen sterke beweging
(meer) is. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de subculturen althans aan herenzijde - vân Engeland, Duitsland, Frankrijk, België
en Nederland sterk op elkaar lijken.

'\fillen we een

preciezer beeld krijgen van de manier waarop de

subcultuur zich heeft onrwikkeld, dan stuiten we op het probleem
dat het onderzoek naar de subcultuur nog in de kinderschoenen
staat. \(/e presenteren daarom een heel globale 'sociale kaart'van de
homo/lesbosubcultuur in de vijf landen, zonder veel cijfermatige onderbouwing. In onderstaande lijst zijn sport, sociale, culturele, religieuze en gezondheidsactiviteiten opgenomen.' Deze subculturele
activiteiten zijn in alle vijf landen op enig tijdstip ontplooid:

- commerciële homoseksuele pleisterplaatsen zoals bars, cafts, disco's, restaurants, hotels, sauna's, relatiebemiddelingsbureaus' escortservices, reisorganisaties, dansscholen, campings, uitgeverijen (van
tijdschriften, romans of porno), boekhandels, postorderbedrijven
4o

-

sociale groepen van jongeren, oude¡en (roze rimpel), dikke man-

nen, alcoholici, kinderen met een homoseksuele ouder, ouders met
homoseksuele kinderen, getrouwde homoseksuelen, gehandicapte
homoseksuelen, buitenlandse of 'etnische' homoseksuelen, homo's
met psychische problemen (zelfhulpgroepen), homot van verschillende gezindte (zowel humanistische als kerkelijke -protestants, katholiek, joods), homoseksuele vakbondsleden (vooral onderwijzers
en mensen we rl<zaam in de gezondheidszorg), docenten en studenten
aan universiteiten, theologen en

juristen

-

aids-gerelateerde groepen, zowel zelfhulp als (semi-)professioneel
(voor mensen met aids, voor seropositieven, voor overlevende part-

ners), groepen voor preventie-activiteiten, politieke activiteiten,
\Øe lijken niet aan de conclusie te ontkomen dat, bijna onopgemerkt,

in heel uiteenlopende
landen een verrassend identiek profiel heeft. Subculturen zijn in de
een verzuilingsproces gaande is; een proces dat

jaren zeventig en tachtig qua type activiteiten sterk op elkaar gaan lijken. Ze zyn een transnationaal fenomeen geworden.
Als we naar de belangenkant kijken dan vinden we ookveel verge-

lijkbare organisaties in de vijf landen: voor gelijke rechten, voor de
Gay Pricle Da¡ binnen politieke partijen, tegen de veronachtzaming
van aids. Toch zullen we zien dat aan de belangenkant ook sprake is
van aanzienlijke verschillen, van duidelijk nationale profielen.
De verschillen tussen bewegingen lijken dus grorer te zijn clan tus4r

subculturen, ook al omdat politieke organisaties veel minder stabiel zijn dan subculturele. Maar we moeten opPassen dat we de parallellen tussen subculturen niet ove¡schatten. Het lijkt misschien alsof
subculturen tussen landen inwisselbaar zijn, maar schijn kan bedriesen

gen. Er zijn namelijk grote verschillen in het type identiteit dat in
subculturen tot onwikkeling komt, juist omdat de verhouding tussen beweging en subcultuur in de verschillende landen zo divers is.

z.z Nederland:Van potten en flikkersl

De geschiedenis van de Nederlandse beweging *o.rlroo."l geschreven worden aan de hand van de meest constante factor, het coc.a Het
coc is erin geslaagd zich decennialang in het centrum van de Nederlandse homobeweging te handhaven. Niet altijd zonder concurrentie, maar wel zodanig dat tot op de dag van vandaag andere organisaties verplicht zijn zich tot het coc te verhouden.
Voor de wortels van wât nu de ¡w¡n-coc heet moeten we terug
naar t946 toen het \Øetenschappelijk-, Cultureel- en Ontspannings-

centrum Shakespeare Club werd opgericht. De Shakespeare Club
was weliswaar niet clandestien maar artikel z48bis uit het \Øetboek
van Strafrecht bood de overheid genoeg mogelijkheden om deze organisatie nauwlettend in de gaten te houden't Op de eventuele aan-

wezigheid van minderjarigen op bijeenkomsten van de Club werd
streng gecontroleerd en de landelijke overheid deed herhaaldelijk pogingen het verenigingsblad Leuensrecht te verbieden. Nog in 1948
overwoog justitie om alle 'ontuchtige handelingen tussen meerderjarigen van hetzelfde geslacht' strafbaar te stellen' Zover is het nooit gekomen, maar het is een indicatie voor het klimaat waarin de Shakespeare Club moest opereren. Een direct gevolg was dat de Club in
haar optreden naar buiten sterk beperkt was. Ze werd min of meer
gedwongen om besloten en ondergronds te werken'
Yanaf ry46 tot in het begin van de jaren zestig was het coc voornamelijk georganiseerd rond het verlangen.6 De organisatie bood haar

leden tal van verstrooiende activiteiten zoals dansavonden en lezingen. Alleen de leiding van het coc had contacten met de buitenwe-

reld (Tielman r98z). Zy overlegde met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals de kerken, de (geestelijke) gezondheidszorg en de media. Op die manier kon het cocztjn ideeën over
homoseksualiteit buiten de eigen lring brengen.
De periode ry62-r968 is het best te karakteriseren als een overgangstijd. Het was met name de maatschappelijke onrwikkeling, en
(nog) niet de politieke, die het coc de mogelijkheid gaf zich te her-

oriënteren op zyn positie. Aangezien homoseksualiteit in bredere
kring bespreekbaar was geworden, ontstond voo¡ de vereniging de
mogelijkheid om integratie van homoselsualiteit te gaân bepleiten.

'Nu

bewakers van moraal en geestelijke gezondheid in het openbaar
tot de medemenselijkheid van homoseksuelen hadden besloten kregen die laatsten de kans om de samenleving hun respectabiliteit te to-

nen. Binnen het maatschappelijk nog marginale en introverte coc
realiseerde een aantal leden (...) van het hoofdbestuur zich het historisch unieke van de gelegenheid en zij bepleitten openbaar optreden
van de vereniging' (Van Stolk, ry9rt6). Dit leidde onder andere tot
een naamswijziging in 1964;het coc heette voortaan 'Nederlandse
Vereniging van Homofielen coc'. Door publikatie van hetblad Dialoog, ookvanaf ry64,wilde de vereniging de brug slaan tussen hetcoc
en'de maatschappij'.
Met het wegvallen van de ergste repressie kwam de eensgezindheid

binnen het coc echter onder druk te staan. Achtereenvolgens uitten
de Studenten 'Werkgroepen Homoseksualiæit (tg6Z) en Nieuw Lila
(1969) hun ongenoegen over de nog ergvoorzichtige nieuwe politiek
van het coc. In de periode r 968-197r slaagde het coc erin deze kritiek
in de organisatie te verwerken. Met medewerking van kopstukken uit
deze oppositie, zoals Joke Swiebel (Nieuw Lila) en Rob Tielman (Stu-

denten tùØerkgroepen Homoseksualiteit), zette het coc 1n r97r een
nieuwe koers uit.

Op papier ging het om een radicale koerswijziging die

ingezet

werd met de leuze 'integratie door confrontatie'. Lezen we echter de
teksten van de 'vernieuwers' dan blijken z4 zichvooral te ergeren aan
het bedeesde optreden van het coc, zonder er fundamenteel andere
ideeën over homoseksualiteit op na te houden. 'De isolatie van de
homo is in wezen grotendeels ook zijn eigen schuld, daar hij zich on43
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zichtbaar heeft gehouden, zodat de hetero alleen maar geconfronteerd werd met extremen op dit gebied en daar zijn (voor)oordelen
over homofielen op heeft gebaseerd. Door confrontatie blijken een
groot deel (zo niet alle) vooroordelen weg te vâllen en blijkt, dat de
homo net zo'n doodgewoon mens is als ieder ander alleen met dit verschil, dat hij/zij houdt van een partne¡ van heøelfde geslachr' (Proef'

dinghetbladvan dersvu, t968-r,3; gecit. bijVan Stolk, r99r:23). Of
inr969 nogverwoordde: 'Heeft men lelijke handen dan kan men daar tegen in opstand zijn, maar het ook aanvaarden. En dat geldt voor alle dingen in
het leven, ookvoor het homofiel zijn (idem, pp. z4).
zoals de progressieve psychiater'Wijnand Sengers het

1ègen deze integratie-ideologie verzetten zich de Rooie Flikkers en
lesbisch-feministen. De laatsten hadden doo¡ de discussies in de vrouwenbeweging een uitgesproken vernieuwende opvatting over het politieke karakte Í varl zogenaamd persoonlijke zaken als homoseksualiteit. Hoewel ook het coc de politieke confrontatie niet meer uit de
weg wilde gaan, bleef zijn streven primair gericht op integratie, op
aansluiting bij de bestaande maatschappij. De praktijk uit de vrou-

wenbeweging waarin het eigen leven en lichaam tot inzet werd gemaakt van politiek - wat per definitie een zekere mate van trots op het
'eigene' impliceerde -, wâs een noviteit voor een beweging die tot dan
toe om acceptatie en integratie had gevraagd. Dromen over een andere
wereld, laat staan een eigen wereld, een Lesbian Nation (Pattynama
1989), waren als vloeken in de integratiekerk. De stap om het getto
waartoe de buitenwereld homoselsuelen (miv) veroordeeld had niet
langer negatief te beoordelen, maar als een waardevolle, zelfs voorbeeldige eigen wereld te beschouwen, was voor velen een stap te ver.

Uit het aannemen van een geuzennaâm blijkt dat ook de Rooie
Flikkers de 'omkeringsstap' gemaakt hadden, ook zij waren trots geworden op hun homoselaualiteit. Hun identiteitenpolitiek leidde tot
een echte confrontatie met allerlei autoriteiten uit onderwijs en politiek. Door zich offensief als homoseksuelen te manifesteren' waren
ztj, aan de mannenkant, een van de eerste groepen die zichzelf tot inzetva;tr politieke strijd maakten. De confrontatie die het coc in zijn
nieuwe naam beloofd had, werd feitelijk door de Rooie Flikkers aangegaan.
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Confrontatie bleek alleen mogelijk op basis van een eigen collectieve identiteit; anders zou een op de buitenwereld gerichte politiek
slechts leiden tot assimilatie . Hun eigen, dat wil zeggen 'flikker'-identiteitwerd mede daarom in de loop van de tijd steeds belangrijker. De
Rooie Flikkers gingen zich toeleggen op het onrwikkelen van een eigen cultuur, een cultuur waarin lustbeleving een centrale plaats innam. Rooie-Flikkerfeesten, Rooie-Flikkermuziek en dergelijke namen uiteindelijk de plaats in van het actievoeren en ageren tegen au-

toriteiten.

Ook de Rooie Flikke¡s zijn, gezien de centrale plaats die het coc
innam in de beweging, verplicht geweest zich tot die organisatie te
verhouden. Naast kritiek op het integratiedenken was er kritiek op
het coc als organisatie. Zij vonden het coc een ondemocratisch en
bureaucratisch orgaan, een instituut dat de emancipatie van homot
en lesbot eerder hinde¡de dan stimuleerde' De Rooie Flikkers vielen
het instrumenteel gerichte coc scherp aan: 'Het coc vertegenwoor-

digt de in de kategorie homoselaualiteit ondergebrachte flikke¡verlangens. Ze doetdat in de vorm van rePresentâtie: ze herleidt de

flik-

kerverlangens tot haalbare homobelangen ..'"
Binnen het coc werd vri.i mild gereageerd op deze aantijgingen.
Het bestuur verklaarde begrip te hebben voor de geuite kritiek maar
veroordeelde de door de Rooie Flikkers gehanteerde middelen. Ondanls de verzoenende toon ging het coc niet zo ver dat het zijn ideologische uitgangspunten bijstelde in de door de Rooie Flikkers ge-

rvenste richting. Het coc had namelijk inmiddels enig succes geboekt met zijn instrumentele opstelling. Via de Schorerstichting was
in 1968 de eerste ove¡heidssubsidie aan de homobeweging toegekend,
en het coc was sinds het begin van de jaren zeventig vertegenwoordigd in een aantal adviesorganen van de regerin g.ln r97r werd artikel
z48bis eindelijk uit het\fetboek van Strafrecht geschrapt en ten tijde

van het kabinet-Den Uyl kreeg het coc de gewenste Koninklijke
Goedkeuring, 'een teken van maatschappelijke erkenning'. In datzelfde jaar 1973 besloot de regering dat homoseksualiteit Yoortaan
geen reden meer mocht zijn voor afkeuring voor de militaire dienst'
Het coc was dus niet van plan nieuwe kansen op succes te versPelen of de reeds verworven overheidssteun op de tocht te zetten' In de

4'

kolommen va n Seþviel te lezen: 'FIet hante¡en van verschillende strategieën kan wel degelijk zijn nut hebben en 'De tijd van de ene homofìele moederkerk \¡/ordt ook door het coc niet meer teruggewenst.'8 Geen integratie dus van het ideeëngoed van de Rooie Flikkers en lesbisch-feministen, maar ook geen polarisatie. Mede
hierdoor konden scheuringen binnen het coc vermeden worden.e
Terwijl de Rooie Flikkers zich terugtrokken op het terrein van het
verlangen en de lust, e¡r lesbisch-femitristen een vooraanstaande rol
gingen spelen in de vrouwenbeweging, ontstonden op veel plaatsen
nieuwe homo-organisaties en verschenen nieuwe homobladen. De
homobeweging maakte zich op om nieuwe terreinen te vetoveren, ze
lo¡¡am steeds vaker en massaler in de openbaarheid en profileerde zich
op de meest uiteenlopende gebieden. De oprichting van homogroepen binnen politieke partijen, in vakbonden, in onderwijs en gezondheidszorg \¡/aren slechts enkele voorbeelden. Naast een subculturele oriëntatie, de organisatie van homoseksuelen rond het verlangen, ontwikkelde zich in de jaren zeventig een sterker wordende
stroming die de belangen vân de beweging hoog op haar agenda
plaatste; om haar doelen te realiseren bewandelde ze regelmatig de
weg naar Den Haag.

wendiscriminatie (in ry7 5 had Man-Vrouw-Maatschappij het initiatief tot deze wet genomen) naar de rechtspositie van homoseksuelen
op zwaar christelijke scholen.

uiteindelijk aan de Kamer is voorgetot een 'enkel feit': homosekteruggebracht
legd, is homoseksualiteit
suelen mogen niet gediscrimineerd worden louter om het enkele feit

In het wetsvoorstel

zoals dat

van hun seksuele voorkeur. Anders gezegd, onder de voorwaarde dat
'bijkomende gedragingen voor thuis worden bewaard, mogen homo's en lesbo's niet langer door werkgevers geweigerd worden'
Uit de reactie van het coc op dit voorstel blijkt dat zijn standpunt
tegenover de vraag of de 'homo-identiteit' nu relevant of irrelevant

moet zijn

in de samenleving, vriendelijk

gezegd dubbelzinnig is.

Enerzijds gaat het coc een eind mee met 'het enkele feit'-redeneren.
In discussies met het cDA en andere zedenmeesters wordt gesteld dat

homoselsualiteit inderdaad primair een privé-aangelegenheid is. En
juist daarom kan hetcoc de vraag stellen waar die christelijke scholen
zich eigenlijk mee bemoeien. Het coc verwijt het cpe en andere
christelijke organisaties dat ze 'meer' van homoseksualiteit maken
dan het eigenlijk is: een seksuele voorkeur zegt niets over een gelooßovertuiging, ze hoeft helemaal niet te botsen met de beginselen van
een christelijke school.

De parlementair-politieÞe

In

weg: wie maaþt utelþ uerschil?

r98z wordt als reactie op gewelddadige gebeurtenissen tijdens

Roze Zaterdag in Amersfoort door velen een krachtig pleidooi ge-

voerd om de overheid nu eindelijk op haar verantwoordelijkheid te
wijzen. Om hierbij een handje te helpen biedt het coc aan premier
Lubbers en staatssecretaris Kappeyne van de Cappello van Emancipatiezaken in 1983 de nota'Homoseksualiteit in het Overheidsbeleid'

(lVerþroep Amersfoorter Beraad, r983).
Uit de nota blijkt dat het coc groot belang hecht aan het realiseren

aan

van gelijke rechten. De'Wet Gelijke Behandeling is dan ook een test-

voor de vereniging. De inzet van de wet is immers gelijke behandeling ongeacht iemands sekse, kleu! lichamelijke gesteldheid of seksuele voorkeur. Het testcasekarakter wordt nog vergroot doordat in
de loop van de tijd een parlementaire aandachtsverschuiving heeft
plaatsgevonden. Het accent is verlegd van het tegengaan van vroucase

46

Anderzijds wordt gesteld dat zo'n scheiding tussen'het enkele feit'
(de homoseksuele voorkeur) en het bijkomende gedrag niet te maken
is, net zomin als dit bij heteroseksuelen zou kunnen. Een homoseksueel zou daarom ook zijn oorbel in de klas moeten kunnen dragen,

vriend mee moeten kunnen nemen naar schoolfeestjes en dergelijke. Homoseksualiteit houdt in deze visie een homoseksuele levensstijl in.
In de discussie wint minister Dales de parlementaire slag door tussen deze nvee posities in te gaan zitten: natuurlijk is 'het enkele feit'

zi.in

meer dan een seksuele voorkeur waar je verder niets van mag merken,
maar het bijkomende gedrag mag niet botsen met de uitgangsPunten

van de school. Homoseksuelen kunnen bescherming tegen discriminatie krijgen, juist omdat ze zo weinig verschillen van de rest (of omdat ze die verschillen alleen op gepaste plekken zichtbaar maken).
Deze dubbelzinnige opvatting over de homoseksuele identiteit
47

rechten zouden moeten krijgen als heteroseksuelen. De inzet van het

ook een gegronde reden voor discriminatie vormt. Daar waar de Kamer eerst gelijke behandeling voor homo's en lesbo's predikt, stelt
Den Haag zich nu op het standpunt dat er wel degelijk sprake is van
verschil: homoì en lesbot krijgen niet dezelfde rechten als heterosek-

coc is hoger: de relatiewetgeving

als zodanig moet worden veranderd, en wel zo dat er van het traditionele burgerlijk huwelijk niet
veel meer overblijft (IJssel, ry9r:49). Achtergrond van deze stellingname is het idee dat de homoseksuele levensstijl juist de beperkingen
van het monogâme, vrouwonvriendelijke huwelijksinstituut heeft

suelen.

blootgelegd. Het zou daarom onzinzijn om op dit punt gelijke behandeling op te eisen (is even slecht soms ook gelijk?). Begin jaren negentig verandert het coc onder druk van de omstandigheden dit
standpunt. Nadat met name door de Gay Krant en religieuze homoseksuelen (m/v) een campagne is gevoerd voor het homohuwelijk,
stelt het coc in r99r dat 'het (burgerlijk) huwelijk of moet worden aÊ
geschaft of opengesteld voor vrouw-vrouw en man-man paren'.'o
Deze verandering moet ook verklaard worden uit de opstelling
van de politiek. Nogal wat politieke partijen zijnlangzamerhand enthousiast geworden over het homohuwelijk. Een schuine blik wordt

streven krijgt door de aidsproblematiek een andere dimensie.
Het voeren van een gelijkheidspolitiek van homo- en heteroseksuelen
ligt immers veel minder voor de hand als het om aids gaat. Uiteinde-

daarbij geworpen op l)enemarken, waar homo's en lesbo's kunnen
trouwen (maar geen kinderen mogen adopteren). Deze relatieve

instantie op de bestrijding van de epidemie onder risicogroepen' AI
snel blijkt echter dat een dergelijke benadering risico's met zich meebrengt. In de media wordt bijvoorbeeld gesproken over een 'homoziekte'. Mede hierdoor vindt er vanaf 1987 een 'onthomoseksualisering van het aidsbeleid plaats. De verschuiving van risicogroepen
naar risicohandelingen wordt ook noodzakelijk omdat steeds duide-

zien we ook terug in de discussie over relatiewetgeving, populair vaak
samengevât onder de term 'homohuwelijk . Het coc huldigt aanvan-

kelijk niet het standpunt dat homo's en lesbo's op dit gebied dezelfde

openheid ten opzichte van de wensen van een deel van de homogemeenschap kan het coc niet veronachûamen, ook al niet omdat een
meer principiële discussie ove¡ de voor- en nadelen van de bestaande
relatiewetgeving maar moeilijk op gang komt.

Bij de beTnvloeding van de politieke agenda neemt de homobeweging het pure gelijkheidsstreven dus als maatstaf om in Den Haag
niet afgescheept te worden met bijzondere, negatieve groepsrechten
(Van Kuppevelð,ryy).

Dit

lijk is nog steeds 8o procent van alle Pâtiënten

homoseksueel. Een

âparte, categorale aanpak ten aanzien van aids is dus onvermijdelijk.
Het coc raakt begin jaren tachtig al snel bij het aidsbeleid betrok-

ken en is een van de initiatiefnemers tot het opzetten van Preventieactiviteiten (Duyvendak en Sleutjes 1989). Vanaf 1985 lcijgt het coc
een vertegenwoordiger in de dan opgerichte Nationale Commissie
Aids Bestrijding (Ncaa). In deze commissie ligt het accent in eerste

Maar juist omdat het coc vasthoudt aan gelijke rechten, kiest ze of

lijker wordt dat meer groepen met het virus besmet raken' Door aids

voor afschaffing van het huwelijk voor iedereen, of, schoorvoetend,

niet langer als een homoprobleem maar als een gezondheidsprobleem
te defìniëren (Mooij 1993), lijkt homo- of hetero-zijn voor het beleid
geen verschil mee¡ te maken.
Met deze onthomosel$ualisering van aids komen de subsidies
voor een categorale aanpak evenwel onder druk te staan. Vandaar dat
de homobeweging zelf om een 'groepspolitiek' vraagt, niet omdat homoseksuelen principieel anders zouden zijn, maar wel omdat zij in de

voor openstelling voor iedereen. Ze ziet echter niets in een aparte regeling voor homoseksuele en lesbische paren: het margarinebriefe
(Ruygrokrggz). Homoselauelen zouden in dat geval namelijkslechts
hun relatie kunnen laten registreren, terwijl het huwelijk het exclusieve recht van heteroparen zou blijven. Het coc kan natuurlijk nooit
instemmen met dit voorstel dat zich baseert op het idee dat homo's en
lesbo's in negatieve zin anders zijn dan hete¡oseksuele paren.
-\l'at
betreft het huwelijk staat de regering dus op het standpunt dat
homoseksualiteit wel degelijk een relevant verschil rnaakt en daarom
48

praktijk rneer risico lopen.
Het coc stri.idt vanaf het begin van de jaren tachtig voor het realiseren van formele gelijke rechten. Hierbij wordt zovcel mogelijk ge49

tr¿cht om homoseksualiteit als irrelevant, en dus als non-discriminatiegrond te presenteren. De enige, negatieve, uiøondering hierop
wordt noodgedwongen gevormd door het aidsbeleid.
Maar ook in dit beleid wordt voortdurend benadrukt dat het eigenlijk'toevallig' is dat het hier primair om homoseksuelen gaat. Discussies over een eigen homoseksuele levensstijl, en het mogelijke verband tussen die levensstijl en de snelle verspreiding van het virus worden in de kiem gesmoord.'lü'aar homoselaualiteit vroeger niet alleen
'zomaar anders' was, maar in de ogen van nogal wat homo's ook als

bevrijdender, geëmancipeerder c.q. 'beter' werd beschouwd, is vandaag de dag þrincipiële promiscuïteit' (zoals Martin van Amerongen
de seksuele moraal van homo's samenvat) niet zo'n progressief profileringspunt meer. Aids heeft precies toegeslagen op het punt waar homot en hetero's het meest van elkaar verschilden, in de sels. Homo's,
die net een cursus condoomgebruik achter de rug hebben, zullen niet
meer zo snel beginnen over het leuke, ofandere van homoseks. Ieder
verschil is dodelijk.

De Nederlandse overheid voert een politiek waarin onder meer migranten, homoseksuelen en gehandicapten geïntegreerd dienen te
worden. Daarbinnen is weinig ruimte voor erkenning van verschillen, behalve dan wanneer politici dat verschil zelf willen maken.
\Øanneer de minderheidsgroep te veel afrrijkt van de norm, van het
normale, dan hoeft ze niet te rekenen op gelijke rechten
is er niet voor iedereen.

lijk

-

het huwe-

Hoezeer hetcoc in Den Haag ookzijn best doet om iedereen gelij-

kelijk

te laten behandelen, ongeacht sekse, kleur en seksuele voorkeur,
altijd zullen er weer tegenstanders van homo-emancipatie opstaan die
stellen dat homoseksualiteit toch heus ãnders' is. Een efFect van deze
Haagse discussies is dat homoseksuelen van de weeromstuit meer
gaan benadrukken dat ze echt niet zo veel aÂvijken, en daarom recht
hebben op gelijke behandeling. De strategie van de beweging die de
heteronormaliteit uitdaagt, sterft in het Haagse een stille dood: daar
moet steeds benadrukt worden hoe irrelevant homoseksualiteit eigen-

lijk is. De 'eigenheid' moet maar bewaard worden voor de subcultuur.

to
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Zoals geschetst, ontstaân na rg75 veel nieuwe homogroepen. Er
worden festivals georganiseerd, lesbot en homot gaan steeds massaler
de straat op en er verschijnen nieuwe bladen"'In een tijdsbestekvan
enkele jaren treden steeds meer lesbische vrouwen en homoseksuele
mannen in de openbaarheid. Deze zichtbare homobeweging is te beschouwen als het topje van de ijsberg: de potentiële markt voor speciale produkten voor homot en lesbo's is veel groter' Het succesvol
uitbrengen van de Flikkerag enda (t979) en de Pottenkalender (1982),
het opzetten van boekhandel Xantippe en het Homofonds Uitgeverij
De'Sl'oelrat (l9Sr) zijn daar voorbeelden van. Maar ook het commerciële circuit, de homocafés en homosaunat, homopostorderbedrijven
en homoseksshops spinnen garen bij het in de openbaarheid ueden
van hun doelgroep.

Er ontstaat door al deze activiteiten een nieuwe categorie nieuws,
'nieuws door een roze bril en met een roze rand'. De homowereld
krijgt behoefte aan eigen kanalen om op de hoogte te blijven van de
vorderingen op het gebied van de belangenstrijd.'Wat voeren de þotten in de gezondheidszorg' uit? Waar verschijnen homonotatl Krijgt
homostudies Amsterdam eindelijk de gevraagde subsidie? }{et zijn
maar enkele van de onderwerpen waarover men geTnformeerd wil
worden. Ook het groeiend aantal activiteiten op het gebied van het
verlangen (homocafés, homosauna's, massage- en sportclubs, homofilmfestivals, de nieuwste lesbische roman) staat volop in de (journalistieke) belangstelling.

Kortom, er ontstaât behoefte aan eigen bladen, eigen radio, eigen
o6-lijnen. HomoNos komt op de radio, de vpno zendt tot oktober
r98z eenHomoshow uit en in Amsterdam verschijnt uvs-radio op de
kabel. Ook de bestaansmogelijkheden van de Gay Krant hangen
nauw samen met de opkomst van een herkenbare doelgroep die zich
op veel terreinen manifesteert, terwijl het bestaan van een groeiend
en bloeiend comme rcieel circuit kan voorzien in de noodzakelijke advertentie-inkomsten.
De Gay Krant is voor de homowereld echter meer dan een informatiekanaal; ze treedt steeds vaker op als de spreekbuis van (een deel
van) homoseksueel Nederland. Hierbij propageert de krant van meet

tr

af aan een gelijke-rechtenpolitiek.

Zij

meenr. dat

dit doel het best ge-

diend is met wettelijke regelingen. Zoals gezegd, houdt een nauw aan

krant gelieerde stichting zich al geruime tijd bezig met activiteiten
ter legalisering van het homohuwelijk. Anders dan het coc worstelt
de Gay Krantnauwelijks met de vrâag hoe de dominante 'normaliteit'
ontregeld kan worden. De krant wil geen ander strand, maar gewoon
de

een

flink

deel van het bestaande.

Deze strategie leidt in de parlementaire arena tot het irrelevant ver-

demonstratie, die als leuze meelaijgt 'Têgen de Amerikaanse Helaenjacht op Homoseksuelen', nemen 3.ooo mensen deel.
Het jaar daarop besluit een aantal organisaties dat een homobevrijdingsdag ook in Nederland een jaarlijks evenement moet worden. In
deVerenigde Staten bestaat deze dag al sinds het veel beschreven 'Sto-

newall'-incident (Duberman ryy).ln de nacht Yan 27 op z8 juni
ry69 doetde politie een gewelddadige inval in De Stonewall Inn, een
voormalige homobar op Christopherstreet 51 in New York. In plaats

opereert de krant als een professionele tour-operator, ook de homo-

van zich gedwee te laten meevoeren, beginnen enkele zwarte travestieten verzet te bieden tegen hun arrestatie. Op de avond van de zSste
wordt gedemonstreerd tegen de raid in Christopherstreet. De politie
grijpt wederom hardhandig in en er ontstaan rellen. Op z9 juni is er

expo mag zich in haar warme belangstelling verheugen.

een geweldloze optocht die wereldwijde navolging zal kennen.

klaren van verschillen tussen enerzijds homot en lesbot en anderzijds
andere groepen. In de maatschappij wordt echtet ook door de Gay

Krønt, driftig meegebouwd aan een eigen homo-'zuil'. Niet alleen

Daar waar in de politiek nauwelijla meer sprake is van het inzetten

van homo-identiteiten, worden homo's in de subcultuur volop aangesproken op hun identiteit. Deze combinatie van commerciële
identiteit en politieke non-identiteit zet de homobeweging onder
zware

druk: wat kan er nog aan de buitenwereld getoond worden be-

halve de lust om samen te verkeren en verteren? En is dat een overtuigend beeld wannee¡ ook de last van het homoseftsuele bestaan aan de

orde moet worden gesteldl In de geschiedenis van de Nederlandse
RozeZarerdagzijn het deze vragen die pregnant naar voren komen.
Roze Zaterdag in Nederland: een succesnurntner?

Onder invloed van de geschetste sociaal-culturele ontwikkelingen

wordt homoseksualiteit in de jaren zestig

steeds zichtbaarder

in

de

Nederlandse samenleving. Vanaf het midden van de jaren zeventig

zoekt de homobeweging ook zelf, acdef, de openbaarheid: Roze Zaterdag wordt de duidelijkste vorm van deze identiteitenpolitiek.

Het is een gebeurtenis in de Verenigde Staten die de impuls geeft
voor de eerste grote manifestatie van de Nederlandse homobeweging.
Lnry77 dwingtAnita Bryant een referendum af over de anti-discrimi-

De gebeurtenissen rond de Stonewall Inn betekenen een ommekeer voor de homobeweging in de Verenigde Staten. Een nieuwe en
radicale homobeweging wint steeds meer terrein van de meer gematigde groeperingen als de Mattachine Sociery. Stond deze laatste groe-

pering voor volledige integratie in de Amerikaanse samenleving, de
jonge radicale groeperingen, die zich verzamelen onder de naam Gay
Lib, eisen het recht op een eigen homosubcultuur. In r97o wordt Stonewall voor de eerste keer herdacht in New York onder de noemer
'Christopher Street Liberation Day Parade.' In Amerika is de nieuwe
homobeweging geboren.
In Nederland vindt op z4 juni 1978 voor de tweede keer een Internationale Solidariteitsdag plaats waaraan aanvankelijk maar r.ooo
mensen deelnemen, Tijdens de wandeling door het centrum van Amsterdam groeit de groep echter aan tot 3'ooo deelnemers. Over de
doelstelling van de actievoetders bestaat geen onduidelijkheid, ze dragen spandoeken met teksten als'HoudtAdam Lesbisch', Amsterdam
Flikkerstad' en 'Liever Lesbisch. Het is dezelfde offensieve waardering voor de eigen identiteit die de Amerikaanse Gay Lib uitstraalt,
die ook de Nederlandse homo's en lesbot motiveert om de straat op te

natiewet van de staat Florida. Zeventig procent van de kiezers spreekt

gaan.

zich uit voor afschaffìng van die wet en 'voor de bescherming van kin-

In november 1978 worden in San Francisco het homoseksuele gemeenteraadslid Harvey Milk en burgemeester Moscone vermoord'
Als reactie daarop roept de International Gay fusociation (rca) 3o

deren tegen homoseksuelen.'Als reactie op deze gebeurtenissen vindt
er op 2t þni ry77 in Amsterdam een demonstratie plaats. Aan deze
5L
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juni uit tot internationale Gay Pride Day. In Nederland is inmiddels
het Roze Front ontstaan uit de samenwerking van het Flikkerfront,
Rooie Flikkers, Homostudies, het coc, stichting Vrije Relatierechten
en een aantal vrouwengroepen. Het Roze Front is speciaal opgericht
om Roze Zaterdag te organiseren."

Tien jaar na de Stonewall-rellen wordt de samenwerking in het
Roze Front nog uitgebreid met de Homogroepen van ppR, psp, cpN
en pvDA, In de gefragmenteerde homosubcultuur mag deze brede sa-

menwerking uniekworden genoemd.'r RozeZaterdagvan 1979 is het
eerste wapenfeit van dit Roze Front. Aan de demonstratie nemen zo'n
t.ooo mensen deel.Tijdens de demonst¡atie wordt gepleit voor opname van homoseksualiteit in de gronden voor toekenningvan politiek
asiel, tegen misbruik van Algemene Politie Verordeningen (alv's) tegen homoseksuelen en voor Internationale Homosolidariteit. In r98o
staat de demonstratie in Amsterdam, waaraan ruim 6.ooo mensen
deelnemen, in het teken van de geschiedenis van de sodomietenvervolging. Het is dat jaar z5o jaar geleden dat op de Dam in Amsterdam
en in Utrecht diverse homoseksuelen terechtgesteld werden wegens
'sodomieterij'.

In r98r besluit het Roze Front de demonstratie niet in Amsterdam
te houden, maar meer nad¡uk te leggen op regionale spreiding. Onder het motto 'Dat gaat traar Den Bosch toe', nemen ongeveer 6,ooo
mensen aan de demonstratie deel.

ln

r98z heeft het Roze Front zich

verbreed tot ruim 3o organisaties. De manifestatie wordt dit keer gehouden in Amersfoort. Roze Zaterdagyan r98z zal de geschiedenis

ingaan als de meest gewelddadige: de ontmoeting tussen homoseksuelen en Amersfoortse jongeren heeft r5 gewonden tot gevolg.
Tijdens de organisatie van de demonstratie in Leiden in 1983 worden de eerste tekenen van een scheuring in de brede samenwerking
zichtbaar. De contacten tussen de lokale organisarie en het landelijke
Roze Front verlopen stroef. Onde¡ het motto 'Leiden in Lust' wordt
niettemin een heel wat gemoedelijker demonsrrarie gehouden dan
het voorafgaandejaar, Er komt een recordaantal bezoekers van 7.ooo.
Het derde lustrum van de Stonewall-rellen wordt in 1984 in Nijmegen gevierd. Na de ervaringen in Leiden is gekozen voor meer decen-

tralisatie. Een nieuw bezoekersreco¡d van 8.ooo deelnemers wordt

t4

bereikt. De opzet van de dag en het thema 'Zo, en hoe zit't nou met
Nijmegen lijkt een breed publiek aan te spreken.
Het uiteenvallen van het Roze F¡ont wordt nog duidelijker tijdens
de organisatie van Roze Zaterdagin 1985 in Groningen. Onder het
motto 'Veelzijdigheid in Strijdbaarheid' lijken diegenen die binnen
het Roze Front voor een brede en gematigde beweging stonden, het
te moeten afleggen tegen hen die liever een strijdbare homobeweging
zien. Naast het actiedoel (willen we 'protest' of een feest?) wordt ook
het actiemiddel (de parade) doo¡ de Groningers ter discussie gesteld.

Verder weigert de organisatie elke commerciële inmenging (een
standpunt dat wellicht mede wordt ingegeven omdat het Roze Front
voor het eerst een landelijke subsidie onwangen heeft)' Het aantal
deelnemers

in Groningen

is slechts 4.ooo. Ligt

dit

aan de gekozen

koers?

In de jaren hierna groeit het aantal deelnemers aan Roze Zaterdag
weliswaar weer, maar het Roze Front komt de ruzies nooit meer te boven. Het zonovergoten Utrecht is in 1986 de locatie voo r Ploze Zatet'
dag. Het programma met het thema 'Voor meer Kleud trekt 5.ooo
belangstellend en. In ry87 is het de beurt aan Enschede. Burgervader
'\íieringa heet de homogemeenschap welkom met de woorden: 'Het
gelijkgeaarden en laat anderen zien dat
zichtbaar

^anwezigzúnsterkt
zijn.' De 6.ooo aanwezige homot wo¡den getrakteerd op een
programma met het motto 'Media en heteronorm'. P\oze Zarcrdag
van 1988 wordt in Delft gehouden en heeft als motto 'Nederland
Schijntolerant'. Het aantal deelnemers is inmiddels opgelopen tot
Z.ooo. Nederland is echter meer in de ban van de die middag te speer velen

len finale om het Europees kampioenschap voetbal dan van demonstrerende homot en lesbo's.

In 1989 raakt het Roze Front in een definitieve crisis. De plaaaelijke organisatoren klagen al jaren over de bemoeizucht van het centralistische Roze-Frontbestuur. Van een bundeling vân een breed scala
van homo-organisaties lijkt weinig meer over. \Øat resteert is een harde kern waarvan onduidelijk is welke achterbanzij vertegenwoordigt.
Nu de basis is verzwakt ziet een aantâl bestuursleden wel heil in commercialisering en professionalisering van het Roze Front' Het conflict
concentreert zich opnieuw op het punt of de demonstratie een Poli
t5

tiek karakter moet hebben of een feest- en showgehalte. \Øanneer de
laatste stroming het pleit lijkt te gaan winnen, en de homohorecr en
de Gay Kranthun invloed zien toenemen, stappen deceN-Flikkers en
andere radicalen uit het bestuur.
Ondanks de bestuurlijke crisis en de halvering van de subsidie
door minister Brinkman, wordt bij het twintigjarig jubileum van de
Stonewall-rellen toch een Roze Taterdag georganiseerd. Dit keer in
Haarlem. De demonstratie wordt een ongekend succes en trekt ruim
twee maal zoveel deelnemers als het voorafgaande jaar: r5.ooo. Het
motto van de demonstratie is 'Doe Normaal'. Dat niet iedereen zich

in deze leus kan vinden blijkt uit een aantal spandoeken waarop teksten voorkomen als 'Hoezo Normaal?' De demonstratie van r99o
vindt plaats in Zwolle: ro.ooo mensen nemen deel.
De organisatie voorPtozeZarerdag in r99r verloopt problematisch.

in december r99o vindt het Roze Front een locatie voor de demonstratie: Alkmaar. P loze Zaterdag staat grotendeels in het teken
van protest tegen de in februari r99r voorgestelde\Øet Gelijke Behandeling. Verder kan het voorstel van minister d'Ancona om subsidies
Pas

voor homo-organisaites met 2t procent te korten ook niet de goedkeuring van de rt.ooo aanwezigen wegdragen. Het officiële thema
van dit jaar 'Grenzeloze liefde, homoselaualiteit en Oost Europd
raakt door de Nederlandse actualiteit een beetje op de achtergrond.
Roze Zaterdagvan rggz wordt in Zoete¡meer gehouden. De gemeente verzoekt de tVerkgroep Homoseksualiteit Zoetermeer Roze

Zaterdagter plaase te organiseren in het kader van de evenementen
rond de Floriade! \Øederom demonstreren r5.ooo mensen, dit keer
met de leus 'tVhot afraid of Pink?' De organisatoren van t991, te
Maastricht, kiezen niet voor een protestdemonstratie, maar voor een
feestbenadering en een carnavaleske optocht: De Roze Störrem. De

Nederlandse organisatoren zoeken hierbij succesvol samenwerking
met Belgische en Duitse collega's in Hasselt, Luik en Aken: zo.ooo
mensen lopen mee in de optocht.
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Een verklaring voor de onnvikkeling van de Nederlandse RozeZaterdag vereist meer dan een beschrijving van de geschiedenis van deze

manifestatie. De verschillende factoren die het succes van de manifestatie bepalen kunnen worden onderverdeeld in individuele factoren
(de houdingvan homoselsuelen tegenover de beweging), bewegingsfactoren (de ideologische uitstraling van en de samenwerking binnen
de beweging) en politieke factoren (de mate van politieke steun voor
de beweging).

Individuele factoren
De bereidheid van homoseksuelen deel te nemen aaÍP..:ozezaterdagzalallereerst afhangen van de mate van onvrede die iemand heeft
met de maatschappelijke verhoudingen in het algemeen. Omgekeerd
zal ook de maatschappelijke houding tegenover homoseksualiteit de
individuele bereidheid beinvloeden. \Øanneer de directe omgeving
negatief reageert op plannen tot ParticiPatie zd, dat veel mensen ervan ¡Meerhouden deel te nemen. Zoals we hebben gezien, heeft de
Nederlandse bevolking de meest tolerante houding ten opzichte van
homoselrsuelen in \Øest-Europa (Inglehan ry9ot94). Dit maatschappelijk klimaat heeft op participatiebereidheid een dubbel effect.
Enerzijds zal de steun om te gaan demonstreren in de directe omgeving van homoselsuelen in Nederland vaak groot zijn, anderzijds is
de aanleiding om te gaan, juist door het relatief tolerante klimaat,
hier minder aanwezig.
Ook de houding van autoriteiten tegenover een specifieke activiteit speelt een rol. \Øanneer de repressie met betrekking tot een demonstratie zo scherp is dat men S'sieke risicot moet nemen om deel
te nemen, zal de actiebereidheid meestal afnemen. \Øanneer daaren-

tegen blijkt dat veel mensen aan'de demonstratie meedoen en het
'veilig' is, zullen ook anderen makkelijker de stap durven zetten om
mee te lopen in de optocht.
In hoeverre de actiebereidheid van individuen in het geval van
P.oze Zaterdagdoor onvrede of angst wordt beinvloed (Oegema 1993)
is op basis van bovenstaande gegevens niet goed rc zeggen. Een eenduidig verband tussen repressie en bereidheid tot deelname lijkt er in
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ieder geval niet te zijn. Het geweld in Amersfoort zou anders immers
aanleiding moeten zijn geweest voor een dalende trend in het jaar
daarna, maar daarvan is geen sprake. De demonstratie in Leiden trok
zelß bijna twee keer zoveel bezoekers als Amersfoort! Dit wijst erop
dat repressie ook een stimulerend effect kan hebben op de mobilisatie
van individuen, althans in het geval van de homobeweging.
Bewegingsfactoren

De kwaliteit van de organisatie van het evenement kan ook een rol
spelen in de mobilisatie. De organisatie van Roze Zarcrdag is vanaf
het begin in handen van het Roze Front. Tot 1984, het jaar van de crisis, groeit het Roze Front uit van tien deelnemende organisaties tot
meer dan dertig. Vanaf 1984 wordt het Roze Front steeds minder
breed gedragen. Toch leiden deze verwikkelingen niet tot geringere

mobilisatie. Ook het aantal plaatselijke organisatoren lijkt niet van
grote invloed op het succes van de demonstratie.Zowel met een klein
aântal organisatoren (Delft) als met een groot aantal (Maastricht)
komt een succesvolle editie tot stand. Zelfs na een zware bestuurlijke
en organisatorische crisis haalt Roze Zaterdagin Haarlem in 1989 een

recordaantal bezoekers.
Speelt geld dan misschien een roll Vanafr985 lrrijgt het Roze Front
een subsidie van het Rijkvan rz.ooo,-. In 1989 wordt de subsidie ge-

halveerd en in r99o geheel stopgezet. Ook dit lijkt echter geen invloed te hebben op het succes van de demonstratie gezien de recordaantallen bezoekers na 199o.
Een andere factor die het succes van Roze Zaterdagmisschien be-

ter kan verklaren is het ve¡schil in ideologische uitstraling, die met
name uit de gekozen leus spreekt. In de eerste helft van de jaren tachtig is deze gericht op emancipatie en internationale solidariteit, kortom, politieke eisen staan centraal. Door de bredere samenwerking in
het Roze Front wordt het motto steeds meer een compromis. Vanaf
1985 wordt de vaststelling van de leus mede daarom overgelaten aan
de lokale organisatie. Bij de demonstratie in Groningen dat jaar ligt

het accent voor het laatst heel nadrukkelijk op protest tegen de repressie van homoselaualiteit door overheid, media en publieke opinie. Vanaf 1985 is een duidelijke trend van protestmanifestatie naar
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feestelijke bijeenkomst waarneembaar. Deze ontwikkeling wordt verder gekenmerkt door een meer commerciële aanpak met groeiende
invloed van enkele kapitaalkrachtige ondernemingen (onder andere

discotheek It en de Gay Krant). Het lijkt dat deze verschuiving van
doelen, vootalsnog, gunstig uitwerkt op de opkomstcijfers: zowel politieke als 'plezier'-homo's en lesbot voelen zich aangesproken'
De locatie lijkt ook enige invloed op het participatieniveau te hebben. Locaties ver van de Randstad trekken wat minder participanten.
Maastricht is een uitzondering op deze regel doordat de manifestatie
een sterk 'internationaal' gekleurd karakter had. De opkomst bij
Ftoze Zaterdag wordt tenslotte ook beïnvloed door de lavantiteit en
kwaliteit van de homo- en lesbo-pers. De komst van een landelijke
homolrrant, de Gøy Krantinr979, heeft zeker bijgedragen aan de toename van het aantal bezoekers.

Politieke factoren
De homobeweging in Nederland blijkt zich de laaate jaren sterker
op de overheid gericht te hebben. De conclusie van Burgers en Franssen (1992) dat de Nederlandse homo/lesbobeweging een relatief sterke instrumentele oriëntatie heeft gekozen, blijkt ook uit de politieke
strategie van het Roze Front. 7-n zocht men steun bij politieke partijen voor subsidiëring van de jaarlijkse manifestatie. Bovendien ondersteunden homogroepen van politieke partiien, al dan niet door
deelname aan het Roze Front, de demonstratie. Mede door de politieke inzet van de beweging, speelden voortdurend politieke kwesties
waarvoor het de moeite waard was de straat oP te gaan. Er bestond
bovendien een reële kans op politiek succes, bijvoorbeeld in het geval
van de\Øet Gelijke Behandeling.
Toch lijkt het beinvloeden van de 'officiëld politiek de laatste jaren

niet meer de belangrijlste drijfueer voor de ParticiPanten. Het feestkarakter wijst er eerder op dat het subculturele verlangen over de politieke belangen domineert, Roze Zaterdag wordt steeds meer een

homo- en lesbolanddag waarvan de interne functie

-

contact en ge-

zelligheid - belangrijker is dan het verkondigen van een boodschap
aan de buitenwereld. Spelen politieke doelen in die zin dus een minder grote rol, de aÂ¡¡ezigheid van repressie en de aanwezigheid van
,9

ondersteuning door gemeentebesturen hebben natuurlijk wel een
positief effect op de hoge opkomst.
Conclusies

De stelling van Burgers en Franssen ft992:r87) dat na r98z de Roze
Zaterdagen steeds meer depolitiseerden en meer feestelijke optochten

werden, lijkt slechts gedeeltelijk houdbaar. Ook in de eerste jaxgangen van RozeZaterdagwas immers sprake van een feestelijk karakter.
Het is daarom noodzakelijk om de zaken preciezer te formuleren.
Têrwijl in de beginperiode het uiten van het homoselauele verlangen
zelf, bijvoorbeeld door de Rooie Flikkers, nog expliciet als politiek,
en wel als subversief werd beschouwd, wordt in de loop van de tijd
een andere, meer parlementaire opvatting van politiek dominant.
Het 'anders z4ì, het inzetten van de eigen identiteit wordt steeds
meer gecombineerd met, en later zelfs overvleugeld door het benadrukken van algemene mensenrechten. Zoals geschetst in het deel
over de parlementair-politieke weg leidt dit tot het benadrukken van
homoseksualiteit als 'hetzelfde', culminerend in de leus 'Doe normaal'. Natuurlijk bleef Roze Zaterdagookin Haarlem nog een vorm

van identiteitenpolitiek - mensen getuigden zichtbaar van hun eigen
identiteit -, maar dit 'eigene' was veel minder hpart' dan in eerdere
jaren wel eens benadrukt werd.
Doordat de betekenis van þolitiek in de loop van de jaren veran-

tie is. De periode van ongekend succes voor de manifestatie begint
juist wanneer het Roze Front verdwijnt en de commercie een grotere
rol gaat spelen. ln1991 is sprake van een recordaantal bezoekers: aan
RozeZaterdagin Maastricht nemen maar liefstzo.ooo mensen deel.
De Franse ervaringen leren echter dat het de vraag is hoelang deze
stijgende lijn kan worden vastgehouden wanneer slechts getoond
wordt hoe 'gay het 'gay ßfe' is. Vandaar dat we op de toekomst van
F.oze Zaterdae terugkomen in het deel over de zichtbaarheidsstrategie.

2.3 België: DeJanetten

Vo o

r zi c h t ige h om

in beweging

ofi e len

De wortels van de Belgische homobeweging liggen in Brussel.

[nry54

wordt daar, mede naar het voorbeeld van het Nederlandse coc, het
Centre de Culture et de Loisir (ccr) opgericht. Het ccl" is een besloten club, alleen toegankelijk voor leden. Uit onvrede met het feit dat
in het ccr. zoveel nadruk ligt op ontspanning, wordt in 196r het
Vlaamse'a coc in het leven geroepen. Dit coc richt zich primair op
de opvang van homoseksuelen (m/v); een moeilijke taak omdat

in die

tijd

de meesten er voor kiezen onzichtbaar te blijven. Het is bovendien een taak die veel (geld) eist. Om te ove¡leven is he t coc gedwon-

derde, lreeg ook het subculturele verlangen een ander karakter. Na-

gen om zich commerciëler te gaan opstellen, dit tot ongenoegen van

dat het verlangen niet meer als polidek beschouwd werd, verdween
het manifesteren van 'anders zijri, totdat het via de commercie weer
haar come-back maakte. De travestie van Dolly Bellefleur en DéCoupé arlrLo t994 is echter mijlenver verwijderd van de verkleedpartijen van de Rooie Flikkers. IØaar bij de laatsten het verlangen gepolitiseerd werd, is bij de huidige stoet van praalwagens en pronkstukken

de leden die opvang als hun belangrijkste zorgzíen. Onder invloed
van deze interne strubbelingen over de te volgen koers wordt het
Vlaamsecoc eind jaren zestig opgedoekt.
In de lente van l969 wordt de nieuwe homobeweging geboren in
kringen van de studentenbeweging. In Antwerpen richt men het Gespreks- en Onthaalcentrum (coc) op en in Leuven viert men het ontstaan van de Leuvense Studentenwerkgroep Homofilie (rswn). De
nieuwe organisaties richten zich op 'onthaal' en dat betekent 'een individuele opvang van een homoseksueel persoon, om hem ofhaar de
gelegenheid te geven over de eigen situatie een gesprek te hebben
(\Øalterus, r99o:7). Deze nieuwe organisaties, en hun koepels Coördinatie Homofilie (couov) en Informatie Maamchappij (rNrorut),

geen sprake meer van veel politieke inzet.

De periode van verbreding van het Roze Front gaat gepaard met een
lichte stijging in het aantal bezoekers, terwijl de tijd van interne conflicten stagnatie laat zien. Toch betekent dit niet dat een breed gedragen Roze Front een noodzakelijke voorwaarde voor massale mobilisa6o

6t

wijken in hun doelstellingen niet rigoreus af van de organisaties uit
de jaren vijftig en begin jaren zestig. De toon mag dan, net zoals in
Nederland in die tijd, wat radicaler zyn, de onderliggende ideeën
over homoseksualiteit zijn nog weinig veranderd.
De ontwikkelingen in de rest van de jaren zeventig lopen eveneens

verrassend parallel aan de Nederlandse gang van zaken. Ook in
Vlaanderen ontstaat in de vroege jaren zeventig een radicaalJinlae
stroming in de homobeweging, met organisaties als de Rode Hond
(t977 ent974) en de RooieVlinder þ976 totrg8r). Ideologisch gezien

RooieVlinder de tegenpool van de meer gematigde koepel rwu
(Federatie \Øerkgroepen Homoselaualiteit). De Rooie Vlinder vindt

is de

het zinloos 'homot te willen integreren in een kapitalistische, homo-

vijandige maatschappij' (De'!Øit, t98z). Ze stelt ook dat gebruik van
de term 'homofilie', zoals dat door derwu wordt gebezigd, verwerpe-

lijk is. Het antwoord

van de Janetten' op de integratiestrategie van de

confrontatie door identiteitenpolitiek (Cantillon, r98z).
De eerste homodag in Vlaanderen in ry79 in Gent met 2ooo deelnemers vindt dan ook op initiatief van de Rooie Vlinder plaats. In
r98o neemt zij opnieuw het voortouw bij de organisatie, dit keer met
een optocht door de straten van Antwerpen. Op veel steun kan ze
echter niet rekenen. De rwrr roept in de periode ry78-r98o Vlaamse
homo's en lesbo's op om niet aan demonstraties deel te nemen. Ze
vindt een demonstratie te confronterend en is bang dat deze activiteit
schade zal berokkenen aan de homobeweging. De kans bestaat dat de

rwu'ers

is

publieke opinie zich negatiefgaat opstellen en het stille werk, het lobbyen achter de schermen in gevaarwordt gebracht.
De combinatie van links radicalisme en de voortdurende, aÂvijzende houding van de rwH, isoleert de Rooie Vlinder en heeft mede
tot gevolg dat ze erg sectarisch wordt. Dat leidt onder andere tot eindeloze ideologische discussies waarbij de standpunten ritueel worden
herhaald, en tot geschillen waaraan de RooieVlinder uiteindelijk ten
onder gaat.
De meer gematigde stroming werkt ondertussen rustig door. De
lobby van de rwrr is gericht op de afschaffìng van het discriminerende artikel 17zbis. Deze lobby wordt op aandrang van politici waarmee de homobeweging contact heeft in stilte gevoerd. Deze politici
6z

willen een publieke controverse vermijden om de overeenstemming
die tussen de drie grote politieke partijen op dit punt bereikt niet in
gevaar te brengen. Maatschappelijk gezien heerst er namelijk onvoldoende consensus. Een publiek debat over het ingenomen standpunt
kan, onder die omstandigheden, tot electoraal verlies leiden.

Rond r98o gaat (een deel van) deVlaamse homobeweging een enkele keer de straat op. De interne verdeeldheid over de strategie, het
feit dat de stille lobby in 1985 inderdaad leidt tot de afschaffing van
artikel 37zbis, en de gevolgen van de aidscrisis - er heerst grote verslagenheid binnen de homobeweging -, maken dat in 1985 een voorlopig einde komt aan deVlaamse edities van RozeZarcrdag.
Pas aan het einde van de jaren tachtig formuleert de Vlaamse homobeweging nieuwe doelstellingen, zoals het bevorderen van een
anti-discriminatiewet en het schrappen van de term ontucht uit het

Het geradicaliseerde rvu - het coc heeft de
verlaten terwijl het Roze Aktiefront (ner) is toegetreden -

'ùØetboek van Strafrecht.

rws

neemt ter realisatie van deze doelstellingen initiatieven naar politici.

Ook vindt er in r99o weer een Ptoze Zarcrdag plaats. Dit kan beschouwd worden als het begin van een periode van grotere eensgezindheid, hoewel nog niet iedereen meedoet: 'Om alle misverstanden
te vermijden, vooraf dit: wij menen dat een homobetoging zinvol kan
sluitstuk van een emancipatieproces. (...) \øij staan zeer sceptisch tegenover een homobetoging in de huidige Belgische kontelst.
En dit om vele redenen. Een homobetoging zal in de huidige situatie
noodzakelijk "klein' in aantal en te duidelijk politiek gekleurd zijn.
Een betoging heeft ... zin als bepaalde voorwaarden vervuld zijnt zt¡
moet, om efiFect te hebben, de homo-thuisblijver in zijn coming-out
stimuleren én zij moet de hetero-thuisblijvers en het beleid aantonen
dat discriminati€ van homot niet mag. Geen van beide voorwaarden

zijn

als

zijn momenteel aanwezig...', zo schrijft de redactie van het blad van
hetcoc.
Vanaf het begin van de epidemie is een aantal homot zich gaan bezig-

houden met aids (Aidsteam, de Stichting Aids gezondheidszorg, de
seropositievengroep, de tVitte Raven). Deze homo's trokken zich
echter meteen terug uit de homobeweging. Dit is veelzeggend voor
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de maatschappelijke positie van homoseksuelen aan het begin van de

jaren tachtig. De Vlaamse homobeweging, verdeeld en zwak als zij
was, heeft zich willens en wetens gedistantieerd van aids. Zich beroepend op de medisch-biologische waarheid dat aids geen homoziekte
is, nam zij aßtand, bang om opnieuw gestigmatiseerd te worden.
De overheid van haar kant heeft de homobeweging aan het begin
van de jaren tachtig ook geen enkele handreiking gedaan. Dankbaar
gebruikte zij de bovengenoemde 'neutrale' aidshulporganisaties om
beleid te voeren. Pas in 1993 werd een campagne gestart, 'Zet'm op',
waarbij homoseksuelen als risicogroep werden aangesproken.

gingen is dat organisaties, zoals de vrouwenbeweging, bij gebrek aan
(financiële) steun van de overheid, aansluiting zoeken bij traditionele zuilorganisaties (Hooghe ry9). In Vlaanderen z\n dat vaak organisaties van katholieke origine. De vrouwenbeweging kan het zich

in die context niet veroorloven haar gezicht te laten bepalen door de
lesbische tak. Daarin schuilt een belangrijke reden waarom lesbische

vrouwen na een aantal jaren de vrouwenbeweging verlaten en zich
nadrukkelijker dan tevoren richten op een positie in de gemengde
homobeweging.
FIet streven van lesbische vrouwen naar een zichtbare positie in de
Vlaamse homobeweging wordt echter weer belemmerd door de aard

Onzichtbare orouuen

Over de Vlaamse lesbische beweging is nog nauwelijks gepubliceerd. Uitzonderingen daarop zijn incidentele over¿ichtsartikelen

of

van die beweging. In de beweging draait het lange tijd niet om een
instrumentele koers, om door lesbo's en homot gedeelde belangen,
maar om het voor lesbot en homo's per definitie selsespecifieke verlangen. Pogingen tot samenwerken zullen pas succesvoller verlopen

artikelen gewijd aan de positie van lesbische vrouwen in de overwegend door mannen bevolkte homobeweging (Van Rijckeghem r99z).
De Vlaamse lesbische beweging wordt gekenmerkt door een beperkt aantal organisaties die bovendien nauwelijks 'uitdagen. De lesbische beweging is sterk intern gericht. Organisaties bestaan door de

naarmate de instrumentele oriëntatie aan betekenis wint. Of dit laatste gebeurt, hangt natuurlijk niet alleen af van de wensen van de
Vlaamse homo's en lesbot, maar ook van het politieke klimaat. Met
de voorzichtige pacificatie van de communautaire kwestie lijkt dat de

behoefte aan contact. De belangrijlate lesbische groepen inVlaande-

laatste jaren iets op te klaren.

ren zijn: Lesbiennecentrum Atthis, 't Aksent op Roze, het Lesbiesdoe-front en de vrouwen rond de Vrouwenboekhandel Artémys in
Brussel. Deze laatste groep vertegenwoordigt de radicale vleugel van
de Vlaamse homobeweging.

O ndo o rzic h tige p

o

lit i e k

afsplitsing van het door mânnen gedomineerde coc. Tþkenend voor
de maatschappelijke positie van de lesbische beweging is dat Anhis
alleen in het geheim gebruik mag maken van een algemene ontmoe-

Yanaf ry7o tot ver in de jaren tachtig verhinderde de taalstrijd dat
de nationale politiek zich openstelde voor andere issues, bijvoorbeeld
van de homobeweging. Maatschappelijke onderwerpen die niet pasten in deze dominante tegenstelling werden stelselmatig buiten de
politiek gehouden. Pas op het moment dat een van de machtsblokken het opportuun achtte, dat wil zeggen eleccoraal aanvaardbaar en

tingsruimte in Anrwerpen.
De opkomst van Atthis en andere organisaties van de lesbische
beweging in het midden van de jaren zeventig is mede het gevolg
van de groei van de vrouwenbeweging. Maar ook andersom wordt

wenselijh konden nieuwe issues aan de orde worden gesteld (Billiet
1988). Tot 1993 heeft de communautaire kwestie de Belgische politieke agenda in hoge mate gedomineerd. De opeenvolgende regeringen
moesten moeiza m enyoorzichtig een oplossing zoeken voor de wijze

de opkomst van de Vlaamse vrouwenbeweging in belangrijke mate
gedragen door actieve lesbische vrouwen. Het handhaven van een
positie in die beweging blijkt voor lesbische vrouwen echter een
moeilijke zaak. Een kenmerk van de Vlaamse nieuwe sociale bewe-

ruaârop de staatshervorming vorm moest krijgen. Aan elke regerings-

Atthis
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is de oudste lesbische organisatie. Ze

ontstaatintgTT

als een

vorming gingen langdurige onderhandelingen vooraf die resulteerden in zeer gedetailleerde en daardoor kwesbare akkoorden (Dewachter 1987). Een gevolg was dar de invloed van het parlement af65
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nam, en van de partijtoppen toenam. De nationale overheid werd
hierdoor voor de sociale bewegingen een vrij gesloten bolwerk (Huyse

r98o; Jacobs en Roobroek 1983; Stouthuys enr99z)

.

heid (Bijtebier r99z). Daarna is echter in Maanderen een beweging
op gang gekomen rond het thema ãctieve solidariteit'waarbij diverse
maatschappelijke organisaties betrokken zijn waaronder de vrouwen, de anti-racisme-, de solidarireirs- én de homobeweging (Swynge-

Deze bevinding wordt onderschreven door het onderzoek van
Marc Hooghe naar de Belgische vrouwenbeweging in de jaren zeventig: 'De politieke mogelijkheden zijn uiterst ongunstig voor de ontwikkeling van een autonome vrouwenbeweging. Dit wordt mede

douw r99z). Ook dit is tekenend voor her einde van het isolement
waarin de Belgische homo/lesbobeweging zo lang heeft verkeerd.

veroorzaakt door het gesloten karakter van het Belgische besluiwormingsproces (...). Dit maakt het moeilijk voor "outsiders", zoals de
vrouwenbeweging, om zich toegang te verschaffen tot de politieke

2.4 Frankrijkz De hornophihs àpédés

arenì 9997t9).
De wijze waarop het communautaire conflict uiteindelijk is opgelost, biedt nieuwe perspectieven voor deVlaamse homobeweging.Zo
gaat de Socialisdsche Partij in haarpolitieke geschriften ervan uit dat
de huidige fase om een nieuwe politieke agenda vraagt: 'Het was de
samenleving die (...) verziekt was door allerhande blokkeringen van
communautaire aard. (...) Maar de laatst genomen stap in het proces
van de staatshervorming is vooral een fundamentele stap in de omvorming van ons land tot een federale staat. Het moet toelaten een
einde te stellen aan een hele reeks verlammende politieke conflicten
russen Vlamingen en Franstaligen (sn, r99z:r5). De decentralisatie
van politieke bevoegdheden die gestalte lrijgt in de lopende staats-

hervorming, betekent de facto een versterking van de wetgevende
macht op gemeenschapsniveau. De partijen die in de deelregering
zitting hebben, en in het bijzonder de sn, zijn directer aanspreekbaar
geworden voor bijvoorbeeld de homobeweging.

De toegenomen succeskansen en de voorzichtige steun aan het
eind van de jaren tachtig hebben hun weerslag op de opstelling van de

Vlaamse homobeweging. Er is sprake van meer eensgezindheid, alsmede van een verschuiving naar een instrumentele opstelling. Dat
komt ook tot uiting in de gevolgde strategie: PtozeZ,arcrdag wordt in
ere hersteld en leuzen richten zich expliciet op de politiek.
Met de keuze van Antwerpen als locatie voor Roze Zaterdag in
1994 is bovendien voor een offensieve opstelling ten opzichte van het
rechts-extremisme gekozen. De verkiezingsresultaten van het Vlaams

Blok op z4 november r99r leidden in eerste instantie tot verslagen66

Ces hommes et ces femmes qui ne se reproduisent pas mais qui sont toujours plas nombreux. (G. Pompidou)

Het is moeilijk te zeggen wanneer de Franse homobeweging (rn/v)
het licht zag. Kijken we naar de periode na de Tweede Wereldoorlog
dan blijkt dat, net zoals in een aantal andere \Øesteuropese landen,

uitçven van een blad, Farur. Anders
dan Der Kreis, bleef Futur echter grotendeels onbekend omdar de
staat iedere reclame voor het blad verbood.
Homoseksualiteit was geen publieke politieke zaak, terwijl het
toch wel een publieke culturele aangelegenheid was. Auteurs en artiesten zoals Proust, Gide, Jouhandeau, Cocteau, Gener, Foucault,
een start werd gemaakt met her

Colette, Fernandez, Tournier en Guibert, konden relatief openlijk
homoselcueel zijn - hoeveel moeite dit hen persoonlijk soms ook
heeft gekost. Relatieve tolerantie ten opzichte van publieke persoonlijkheden blijkt echter lang niet altijd iets te zeggen over de maatschappelijke positie van de modale lesbo of homo.

Zeker in de jaren vijftig en zestig waren de Franse autoriteiten namelijk uitgesproken vijandig. De in 1954 opgerichte organisatie Arcadie ondervond dit aan den lijve. Alleen wanneer zij zich bezighield
met 'vermakelijke' activiteiten (via haar Club littéraire et scientifique
des pays latines) werdzij mer rust gelaten. In een dergelijk klimaat is
het niet verwonderlijk dat een zeer voorzichtige koers werd gevaren.
Voortdurend werd benadrukt dat homoseksuelen ook gewone, sociale wezens zijn, in niets verschillend behalve in hun selauele geaardheid. Homoseksuelen (m/v) werd dan ook aangeraden om zich zo
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'normaal' mogelijk te gedragen, al was het maar om moeilijkheden te
vermijden.
Ook toen het culturele en politieke klimaat in de tweede helft van
de jaren zestig begon op te klaren, bleefArcadie vasthouden aan deze
voorzichtige koers. Hierdoor lo¡¡am ze in hevige aanvaring met Provocerende organisaties als het Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire (ontstaan aan de Sorbonne in 1968), en het Front Homosexuel d'Action Révolutionnake (1971. De laatste benadrukte
niet alleen het politieke karakter van homoselsualiteit maar bewierookte zelfs haar revolutionaire potentieel. In tegenstelling tot Arcadie, beschouwde het nr¡n Îerschil' als iets positieß: ãbnormald seksualiteit werd uitbundig getoond, en burgers werden getart. Er r¡/as
dus geen sprake van één beweging, maar van een beweging tegen de
cl¿nd¿stinité digne et uirilevan Arcadie. Het relatief repressieve klimaat in Frankrijk leidde ertoe dat nieuwe organisaties radicaler waren
dan elders, terwijl de oude juist nog aangepaster waren.
De radicaliteit van de rnen was overigens een interessante mix van

onbeheerst, vrijvloeiend verlangen - identiteitenpolitiek - en trotskistische politieke analyse. In de eerste helft van de jaren zeventig
Lnistalliseerde zich uit dit chaotische geheel niettemin een duidelijke
lijn, waarin de zwaar gepolitiseerde kant domineerde: de Groupe de

binnen korte tijd veel van haar wensen gerealiseerd. Allerlei juridische beperkingen en ongelijkheden werden ongedaan gemaakt. Het
succes van de gemengde homobeweging roont dat hoewel de Franse
staat meestal gesloten is voor nieuwe bewegingen, veel wensen gerealiseerd kunnen worden du moment d^t alliantiepartners aan de macht

komen.

Dit succes had overigens als paradoxaal effect dat de noodzaak, en
dus de aantrekkingsftracht, van de beweging srerk afnam. De deelname aan Ptoze Zaterdag daalde dramatisch (zie mbel z.r), de cuARH
verloor steeds meer lidorganisaties, en uiteindelijk overleefde alleen
haarblad Homophonies.

Zij ondervond echter

veel concurrenrie van andere bladen die zich

of louter op vrouwen richtten

(zoaJs Lesbia) of uitsluitend op mannen (Samoarai, Gai Pieà). De beweging die in Frankrijk tot dat mo-

ment redelijk man/vrouw-gemengd was geweesr - de cu¡nrr verwoordde eisen die zowel van belang waren voor lesbische vrouwen als
voor homoseksuele mannen - viel uiteen in seksespecifieke verbanden waarin vooral de lust en het plezier domineerden.
De gevolgen voor de eveneens gemengde organisatie A¡cadie waren overigens nog desastreuzer. Zebleekeen hopeloos verouderde organisatie te zijn, zowel in verlangenbevrediging als belangenbeharti-

Libération Homosexuelle was geboren. Na een flirt met allerhande
extreemlinkse organisaties werd in de tweede helft van de jaren zeventig een meer pragmatische koers gekozen. Zoals voor sociale bewegingen in Frankrijk bijna vanzelfsprekend is (Duyvendak I99z;
1993), kwam men hiermee in partijpolitiek vaarwater, in dit geval van

gen de sluiting van de politie-afcleling die gespecialiseerd was in de
controle op homoselsuelen - met het argument dat zulke goede con-

de Parti Socialiste.

tacten waren opgebouwd

Een koepelorganisatie werd opgericht, de cuen*r (Comité d'Urgence Anti-Répression Homosexuelle), die de linlce presidentskandidaat, Mitterrand, ondubbelzinnig ondersteunde. De socialisten
van hun kant lieten bij monde van hun kandidaat wet€n dat een einde moest komen aan 'iedere discriminatie op grond van zedelijkheid'.

van deze tijdwas. Zeverdween dan ooksnel.

Homoseksualiteit lcwam hierdoor, voor het eerst, offensief op de politieke agenda, en zij bleef daarop, mede door de homogroepen die
binnen de socialistische partij waren ontstaan.
Toen de socialisten de verkiezingen in r98r wonnen, zag de cuanH
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ging. Zo hoefde in de jaren tachtig niet meer achter gesloten gordijnen in achterafzaaltjes gedanst te worden omdat de repressie van
autoriteitswege grotendeels voorbij was. Het protest van Arcadie te-

-

maakte pijnlijk duideli.ik dat ze nier meer

Maar ook andere initiatieven hadden het moeilijk door de 'makke-

lijke' omstandigheden. Het succesvolle gelijke-rechtendiscours van
de cu¡nn maakte niet alleen dat het anti-normaliteitsdenken van de
ru¡en achterhaald was, sterker nog, iedere normaliteir leek te verdwijnen. Vandaar ook dat juist homoseksuelen niet meer mochten meedoen aan het (be)vestigen van collecdeve seksuele identiteiten: 'De

toekomst van de homoseksuelen (m/v) schuilt in het verdwijnen van
het concept van homoseksualiteit als zodanig, wat feitelijk ook het
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einde van de heteroseksualiteit en dus van iedere vorm van selsuele
normaliteit met zich mee zal brengen' (Masques, 1986:3r). Dit werd
geschreven op een moment dat de situatie voor homo's en lesbo's redelijk florissant leek. De relativering van identiteiten veronderstelde
relatieve vrijheid en gelijkheid.

Door de dialoog tussen overheid en beweging verdwenen ook de
laatste juridische obstakels voor de verdere onrwikkeling van de
(commerciële) subcultuur. Met name in Parijs bloeide de subcultuur
op, vooral voor mannen. Begin jaren tachtig leek het feest eindelijk te

kunnen beginnen. Dit was ook de tijd waarin David Girard zijn eerder geciteerde briefschreef: demonstraties zijn er vooral om het recht
op feesten te eisen. Nu de belangen gewaarborgd leken, draaide alles
om hetverlangen.
Ook het meest succesvolle blad, Gøi Pied,was niet langer nvaar gepolitiseerd en informatief maar ging zich meer op plezier en seks
oriënteren. Net zoals in Nederland bood de homoseksuele infrastructuur voldoende financiële basis voor een rendabel project, oP voorwaarde dat de lezers niet voortdurend werden lastig gevallen met politiek (Duyvendak en Duyves 1993).
In deze nieuwe situatie waarin sprake was van een bijna verdwenen
homo/lesbobeweging en een bloeiende, sterk op seks gerichte subcultuur, begon hetutv-virus de kop op te steken.
De invloed van aids op de onwikkeling van de homobeweging moet

niet onderschat worden, zeker niet in Frankrijk met het hoogste aantal homoselauele uw-geinfecteerden, aidspatiënten en -slachtoffers
van Europa (Favre r99z; Pollak 1988). De preventie in Franlcijk was
niet veel slechter (of beter) dan in ande¡e landen (Duyvendak en
Koopmans t99z). Maar het ontbreken van een sterke, aanspreekbare
homobeweging in de jaren :'987 tor t987 heeft ertoe geleid dat het
lang duurde voordat voldoende voorzieningen waren getroffen voor
bijvoorbeeld buddy-zorg; ook lobby-activiteiten richting politiek en
medisch establishment kwamen langpaam op gâng.
Pas in de tweede helft van de jaren tachtig ontstonden de eerste
hulporganisaties zoals ¡rpes. Deze organisaties affìcheerden zich, net
zoals in België, uitdrukkelijk als niet-homoselcueel. Hoewel de

meeste leden homoselcueel waren, kwamen ze niet

voort

en vreesden, vanwege het gebrek aan steun

uit een beweging
uit eigen lcing, door

het homoseksuele etiket gemarginaliseerd te worden.

De trage reactie van overheidswege, mede veroonaakt door het
ontbreken van een brede homobeweging, heeft de laatste jaren geleid
tot een nieuw, radica"l ryp. activisme, bijvoorbeeld van Act Up.
Door middel v^nzeer confronterende acties wijsr deze organisatie de
overheid op haar verantwoordelijkheid om de crisis te beheersen.
Mede door haar publieke, aandachttrekkende interventies werd homoseLrsualiteit weer een zichtbare, en politieke categorie - hetgeen in
de jaren tachtig lange tijd niet het geval was geweest.
De aidscrisis leidde tot politiseringvan de homo-identiteit: om het
verlangen veilig te stellen, moesten weer belangen verdedigd worden. Het Franse commerciële circuit vervulde hierin de rol die in andere landen door bewegingsorganisaties werd gespeeld. Uiteindelijk
begrepen ook de uitbaters van de homoseksuele lust dat het speello,vartier voorbij was.

De aidscrisis heeft feitelijk een driedubbel effect op beweging en
subcultuur gehad. In de eerste plaats ontstonden groepen die direct

bij de aidsproblematiek betrokken waren

zoals hulpverleningsorganisaties en rouwgroepen. Daarnaast herleef<le het politieke ectivisme. Dit h¡¡am onder andere tot uiting in stijgende deelnemersaantallen aan de jaarlijlae Gay Pride, in het verwerven van een 'gemeen-

schaps'-pand
âctiegroepen.

in Parijs, in de groei van Act Up en andere radicale
Dit had tot gevolg dat ook weer meer man/vrouw-ge-

mengde activiteiten werden georganiseerd. Tenslotte heeft de aidscrisis ertoe geleid dat de niet op seks georiënteerde recreatieve acrivi-

teiten een enorme vlucht hebben genomen. Er werd heel wat afgewandeld.
De groei van de belangenorganisaties werd overigens ook gestimuleerd door politieke veranderingen. In 1986 kwam er weer een rechße
regering aan de macht (tot ¡188) die onder andere dreigde Gai Piedte
verbieden. By zyn mobilisatie tegen deze plannen kon het blad met
name rekenen op steun van de socialisten. Omdat de ps de enige partij is die als echt liberaal wordt beschouwd, vergaart deze bij verkie-
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zingen veel stemmen van lesbo's en homot (k uote rose),Tot nog toe
ontbreekt de steun van rechtse partijen en de communisten, terwijl
ook de meerderheid van de Franse bevolking van mening blijft dat
homoseksualiteit zondig dan wel ziekelijk is.
De eenzijdige afhankelijkheid van de socialisten maakt homot en
lesbot krvetsbaar. Het Franse kiesstelsel geeft immers geen aanleiding
tot coalideregeringen - wat meestal een redelijke mate van continuï-

teit in het beleid garandeeft

-

maar tot meerderheidsregeringen van

links of rechts. Dit betekent dat de positie van homoseksuelen regelmatig bedreigd wordt, en dat in een situatie die ook'intern' al verre
van florissant is.
Gøi Piedoverleefde de politieke aanval maarverdween toch enkele

jaren later. Afgezien van allerlei persoonlijke strubbelingen en de dramatische situatie dat veel journalisten ziek of overleden waren, moet
de neergang van Gai Piedvooralworden geweten aan het uit balans
raken van verlangen en belangen. Terwijl de lezers nog steeds ver-

maakt wilden worden, besloot de redactie dat de situatie zo ernstig
was dat informatie weer centraal moest komen te staan, en plezier op
de tweede plaats. Deze herpolitisering werd het blad niet in dank aÊ

Duitsland:

Von Lesben

Twde

and Scbwabn

'\ü(i'ereldoorlog

was in Duitsland sprake van een
emancipatiebeweging met een internationale uitstraling. Het \Øissenschaftlich-humanitäre Komitee, in ú97 opgericht door Magnus

Voor de

Hirschfeld, beijverde zich voor de verbetering van de positie van homoselsuelen (m/v), onder meer door de suafbaarstelling van homoselrsualiteit aan te vechten (de beruchte paragraaf ry5'\. Tot 1933 leek
deze politiek redelijk succesvol. Met het aan de macht komen van de
nazi's verdween elke mogelijkheid

tot het nastreven van gelijke

be-

handeling: homoseksuelen waren hun leven niet meer zeker. Het
Institut ftir Sexualwissenschaft van Hirschfeld viel ten prooi aan
plundering en brandstichting. En van het eens zo bruisende en befaamde homoseksuele nachtleven van Berlijn bleef na ry31 weinig
meer over,

Na de Tweede \Øereldoorlog heeft (W'est-)Duitsland nooit meer

in de internationale homobeweging. \Øas
zíj voor de oorlog nog een voorbeeld voor de Nederlandse beweging
(Schorer richtte het Nederlandse \Øetenschappelijk Humanitair Komitee op in navolging van Duitsland), nar94, was de situatie omge-

een leidende rol gespeeld

genomen; de lezers deserteerden en masse.
Het gevolg is dat Franft:rijk niet alleen een informatieflandelijkhomoblad ontbeert, maar dat met het verscheiden van Gai Piedookhet
laatste overkoepelende, nationele element uit de subcultuur verdwe-

keerd. De heroprichting verliep in Duitsland bijzonder moeizaam; de

nen is.
Hoewel aan lesbische zt1'de Lesbia nog bestaat, functioneert zij als
gevolg van de versplintering van lesbische groepjes noch intern als nationaal blad noch als aanspreekpunt voor autoriteiten. De overkoepe-

AÂrezigheid van een sterke nationale organisatie is hét kenmerk van
de Duitse beweging van^f tg+g tot 1985. In Duitsland bestonden al-

lende bladen en organen zln na de succesvolle vrouwenstrijd uit de
jaren zeventig en homostrijd uit begin jaren tachtig verdwenen. De
'homoselaualisering van de wereld' die zich ook in Frankrijk in de

subcultuur voltrekt, leidt geenszins tot een sterke homogemeenschap. De cohesie is uit de homowereld verdwenen, op een moment
dat echte groepworming geen kwaad zou kunnen.
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nazi-wetgeving die homoseksuele contacten (totaal!) verbood was
nog steeds van

l¡achr

tijd meerdere groepen

naast elkaar die elkaar vaak ook nog bestreden.

Bovendien hadden veel organisaties een lokale ofregionale oriëntatie.

Hoewel dit een algemeen kenmerk is van Duitse sociale bewegingen,
mede voorwloeiend uit het decentrale karakter van de Duitse staat
en samenleving (Koopmans r99z), speelt in het geval van de homobeweging nog een andere element een rol. Door het extreem repressieve klimaat was landelijke organisatie gericht op politieke actie
uitgesloten. Om enigszins aan het beklemmende klimaat te kunnen
ontsnappen, prevaleerden lokale ontspanningsactiviteiten (Sti.imke,
r989t67).
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In r95z werd het nveede congres van het International Committee
for Sexual Equality in Duitsland gehouden, mede om druk uit te oefenen op de Duitse politiek om homoseksualiteit uit de illegaliteit te
halen. Hoewel het congres aandacht in de pers lceeg, moest men nog
tot 1969 wachten voordat in'West-Duitsland werd overgegaan tot decriminalisering van homoseftsualiteit.
De wetswijziging in 1969 was overigens meer te danken aan sociale en

culturele veranderingen in de samenleving dan aan acdviteiten van
de homo/lesbobeweging. Afgezien van een aantal bladen (Du + Ich,
Him) was de beweging uitgesproken zwak. Pas begin jaren zeventig,
als gevolg van de politieke liberalisering, kwam hierin enige verandering. In verschillende steden werden groepen opgericht, sommige
met meer recreatieve, andere met politieke doelstellingen. De belangrijlate groep was de Internationale Homophile 'ùØeltorganisation te
Hamburg. Deze nieuwe organisaties sseefden een zeer voorzichtige,

voor de buitenwereld bijna onzichtbare, gelijkheidspolitiek na. Zo
werd geen aansluiting gezocht bij andere bewegingen, zoals die van
studenten. Naast deze gemâtigde organisaties ontstonden daarom
vanaf t97r aparte, radicale Schwulzn-organisaties, die juist het ãnders
zijrÍ van homoseksuelen benadrukten. De identiteitenpolitiek die
deze groepen voorstonden vond geen weerklank bij de burgerlijke
homo-organisaties. Deze laatste wilden weliswaar ook de discriminatie van homoseksualiteit tegengaan, maar zij wilden dit bereiken door
(homo)seksualiteit tot een privékwestie te maken waar de politiek
buiten zou moeten blijven. Dit in tegenstelling tot de radicalen die
homoseksualiteit juist als een politieke kwestie beschouwden, zoals
ook uit de titel van een film van Rosa van Praunheim sp rak: Nicht der
Homosexuellen sind peruers, sondern die Situation in d¿r sie zu leben hø-

ben.'6 De behoudende homo-organisaties probeerden zelfs uitzen-

ding van Praunheims film op de w te voorkomen. Dit geeft aan dat

hier inderdaad sprake was van nieuwe vormen van politiek, en wel
van 'persoonlijke politiek

,

De politiekvan de studentengroepen was niet alleen op de buitenwereld gericht, de studenten hadden ook'cultuurl,nitiek op de homowereld. De dominantie van vercommercialiseerde, anonieme

7+

in hun linkse ogen de onderlinge solidariteit. Maar
door deze kritiek op de seksuele subcultuur waren de groepen zelf
niet erg aantrekkelijk meervoor hun potentiële deelnemers: 'In inter-

seks, belemmerde

views wordt steeds weer achterafgeklaagd over het feit dat in de groep
alleen plaats was voor het politieke werh selsuele of andere emotio-

nele behoeften van de groepsleden kwamen niet aan de orde. Deze
werden dus in het vervolg geTsoleerd in de subcultuur bevredigd' (Salmen en Eckert, 1989:28).

Yanaf ry72 voerden de politiek georiënteerde Schwuhn-groepen
Zo organiseerden zij demonstraties die echter beregelmatig
^cties.
perkt van omvang bleven omdat ze niet de steun kregen van de gematigde groepen. De acties waren onder meer gericht op verlaging van
de leeftijd waarop homoselsueel contact was toegesteen. Veel tijd
ging echter verloren aan interne discussies. Door de sterke politisering moest dit deel van de homobeweging zich voortdurend verhouden tot andere vormen van sociale strijd, met name die van arbeiders.
Interessant hierbij is dat, zolang het klassediscours dominant bleef in
de homobeweging, van een echte identiteitenpolitiek nog geen sprake kon zijn, want 'das Einbringen indùtidueller Proble¡ne gah in den
maoi¡tischen K-Gruppen ak hlzinbürgerlich and þonterreuolationäì
(Salmen en Eckert, r989:4o).
De ontkenningvan de specificiteit van homoselaualiteit leidde op
den duur tot een verwijdering tussen radicaal-links en veel mannelijke homo-activisten. Lesbische vrouwen hadden de dogmatische linkse studentengroepen al eerder voor gezien gehouden en zich op de

vrouwenbeweging gericht. Juist omdat binnen die beweging de
scheiding tussen socialisme en feminisme al was voltrokken, lregen
lesbische vrouwen daar, zolang het duurde, de ruimte. Het gevolg was
dat homo's en lesbot voorlopig apart optrokken.

Na enige tijd stapten veel lesbo's echter uit de door heterovrouwen
gedomineerde vrouwenbeweging en zetten eigen organisaties op.

Dit

betekende overigens niet een totaal isolement omdat er in het hypergepolitiseerde klimaat van Duitsland in de tweede helft van de jaren
zeventig een Abernatiu Szene ontstond waarin sprake was van nogal
wat overlap tussen bewegingen. Dit verklaart mede waarom we tot op
de dag van vandaag in Duitsland ecolesbot tegenkomen, waarom de
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Løndlesben-beweeing floreert, en waarom
de vakbeweging aparte lesbische en

in

de radicalere delen van

homo-afdelingen bestaan.

In de tweede helft van de jaren zeventig groeide het aantal lokale groepen, Deze groepen begonnen zich tevens te specialiseren. Er ontstonden groepen van bijvoorbeeld homo's en lesbot met een bepaald beroép, met een bepaalde activiteit (het uitgeven van boeken zoalsVerlag Rosa

'SØinkel),

met een bepaalde religieuze opvarring. Ook

de

commerciële subcultuur ontplooide zich meer en meer. Er kwamen
verschillende landelijke bladen, steeds meer cafés en andere onrspanningsgelegenheden.
Deze ontwikkelingen betekenden overigens niet dat de blik geheel
en al naar binnen gericht werd. Ook binnen politieke partijen gingen

treren dat in een land rvaar geen sterke landelijke homo-organisatie
bestaat en de commerciële subcultuur in de grote steden is geconcenffeerd, zich op lokaal niveau grote overlap voordoet tussen het verlangen en de belangen, resulterend in tamelijk gepolitiseerde identiteiten binnen de subcultuur.

De politisering kreeg door de, soms zeer discriminerende, reacties
op aids een nieuwe impuls. Juist lokale groepen bleken in deze nieuwe omstandigheden grote behoefte te hebben aan enige vorm van
landelijke coördinatie; in 1985 was het Bundesverband Homosexualität dan ook een feit. Radicale groepen, zetelend in de grote steden,
wezen toetreding tot deze reformistische organisatie echter a[ Ook
lesbische groepen konden zich nauwelijks herkennen in de brave gelijkberechtigingseisen van de nieuwe organisatie, die op geen enkele

ontwikkelingen rond r98o snel, met name binnen de ron (de liberale pardj) en de dan net opgerichte Grünen; beide namen gelijkberechtiging van homo- en heteroseksualiteit in hun programma op.
Dat politieke activiteiten niet achterwege konden blijven, had te maken met het geschetste gure klimaat dat in de tweede helft van de jaren zeventig in Duitsland heerste. Zo werden ook homoselauelen
slachtoffer van het verguisde .B¿ ruf a erb o t. Net zoals in Frankrij k werd
in Duitsland een koepelorganisatie opgericht mer de naam Nationale

manier sekseverhoudingen ter discussie stelde.
De kloof tussen 'integrationisten' en'radicalen die in alle landen
voorkomt, blijkt in Duitsland in de jaren negentig nog steeds te ga-

Arbeitsgruppe Repression gegen Schwule. Deze organisatie heeft een
belangrijke rol gespeeld in de uitbouwvan de beweging door landelijke bijeenkomsten te organiseren, die op hun beurt resulteerden in,
typisch Duitse, lokale mobilisatie. Vanaf ry79 werd in verscheidene
Duitse steden de Gay Pride georganiseerd, met deelnemersaantallen
die, bij elkaar opgeteld, niet onder doen voor die van andere \Øesteuropese landen.
In de jaren tachtig zette de uitbouw van de Duitse beweging zich

De situatie werd na de val van de Muur in 1989 nog gecompliceerder.
Verhoudingsgewijs bestond in'\?'est-Duitsland een sterke beweging,
maar het was een beweging die nog steeds te hoop moest loPen tegen

de

gestaag maar tamelijk onzichtbaar door, van r48 groepen in december

r98o tot 416 in mei 1986 (Salmen en Eckert, ry89:6). Deze kwantitatieve uitbreiding betekende inhoudelijke specialisatie. Er ontstonden
leeftijdspecifieke groepen, groepen die zich richtten op aids, op media. Opmerkelijk aan de uitbouw in Duialand is de openingvan talSchwulznzentren

pen, terwijl deze in Nederland in de jaren zeventig, en in Frankijk in
de jaren tachtig overbrugd werd. Repressie leidt dus niet alleen tot
vergroting van de afstand tot de boze buitenwereld, maar ook tot veel
onderlinge twisten.

in de leeftijd dat homo's en heterot seksueel contact mogen hebben. In Oost-Duitsland was daarentegen
een wet die verschil maakte

sprake van een relatiefprogressieve wetgeving - gelijke leeftijdsgrenzen
maar van een uiterst zwakke beweging. Het had dan ook heel

-

wat voeten in de aarde voordat de wetgeving gelijkwas getrokken, en
voordat beide bewegingen enigszins aan elkaar gewend raakten.
Per saldo zijn de onderlinge verdeeldheid en regionale verschillen
binnen de homo/lesbobeweging na de Vende eerder nog toe- dan aÊ
genomen. Maar ook andere landen hebben zo hun ervaringen met
verdeeldheid.

in grote en middelgrote steden, die

vaak van
$ke
overheidswege gesubsidieerd werden (en worden). Deze centra illus76
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2.6 Engeland: Of Queens and Queers

De 'homoseLcualisering van de wereld' is in Engeland vooral een interne, subculturele aangelegenheid. De betekenis van,deze subcultuur
is in Engeland, door de repressie, echrer een geheel andere dan in meer
tolerante landen. Aan de overkant van het Kanaal zijn de lesbische
kookclub en de homoselauele tennisvereniging een must. Je moetwel
heel hormaal' z4n, wilje het als Engelse homoseftsueel (m/v) buiten
organisaties op homoseksuele grondslag kunnen stellen.

Chronologisch beschouwd begint de uitbouw van de subcultuur

in de jaren zeventig met een sterke toename van bars, clubs, restaurants en hotels. Er komen ook een paar lesbische uitspanningen. Halverwege de jaren zevenrig volgen de homoreisbureaus en de homo-

kerk. Aan het eind van de jaren zwentig wordt de verscheidenheid
aan homowinkels steeds groter (met name op her boeken- en leerfront). Bovendien komen er steeds meer dating-services. De homofitnesscultus doet zijn intrede, waarbij werken aan je lichaam sinds
1983 ook in de buitenlucht kan. De Gay Outdoor Club biedt namelijk gelegenheid tot homowandelen, homocamperen en dergelijke.
Het begin van de jaren tachtig laat tenslotre ook een sterke groei van
'sociale' groepen zien (homodoven, homo-oriënralen).

Dit onrwikkelingspatroon wijkt

dus weinig af van de andere landen. Maar hoe staat het met de beweging en het type identiteit in de

subcultuur?

Met de aanname van de Sexual Offences Act van 1967, waardoor
mannelijke homoselaualiteit gedecriminaliseerd werd in Engeland
en tùl¡ales (Schotland en Noord-Ierland moesten nog wachten tot respectievelijk r98o en 1982), waren de dagen van het NwLRc dan ook
snel geteld. Het Nwr-nc werd in ry69 opgevolgd door de Committee
(sinds r97r: Campaign) for Homosexual Equaliry (cue). De crrn had
een reformistisch karakter en was bang voor politisering van homosel¡sualiteit. Dit leidde tot aanvaringen met het Gay Liberation Front
(crr) dat inrgToontstond (Marshall r98o: 78).
Het cr.r legde namelijk, in navolging van de nieuwe Amerikaanse
homobeweging, sterk de nadruk op þersoonlijke politiek en be\¡/ustwording. Door spanningen binnen het cLF, vooral tussen mannen en
vrouwen, bezweek deze organisatie overigens al weer inry7z (Adam,

l987:87-81.
Na het verscheiden van het crr was de cHE lange tijd de enige organsatie die iets voorstelde. Pas eind jaren tachtig verloor de cHB het
primaat aan de Organisation for Lesbian and Gay Action (olc¡).
'W'at was in die tussentijd gebeurd? De Brise beweging werd gedurende al die jaren gekenmerkt door interne verdeeldheid en lage ledentallen.'7 Op lokaal niveau was de beweging echter redelijk sterk'

Zij

Vooral de lesbische beweging hield
zich bezig met kleinschalige bewustwordings- en hulpactiviteiten.
Net zoals in Duitsland waren djdschriften een tijd lang de enlge na'
had, eeo grußs roots karakter.

tion-wide zichtbare manifestaties van homoseksuele organisatie. Deze
bladen waren in hoge mate gepolitiseerd.

Net zoals in de andere landen waren het maatschappelijke en politieke veranderingen die aan de wieg stonden van de opkomst van de
moderne homobeweging (en niet andersom). Hetinry57 verschenen

\Øolfenden-rapport betekende een belangrijke impuls voor homoemancipatie. Hoewel het nog tien jaar zou duren voordat het advies

tot decriminalisering van homoselaualiteit zou worden

overgeno-

men door het Lagerhuis, luidde het rapportvan'Wolfenden het begin
van de georganiseerde homobewegin gin. 7n werd, in 1964 het North

\Øestern Homosexual Law Reform Committee (r.wrnc) opgericht.
Zijn enrge doel was de verwezenlijking van de aanbevelingen van
'\ü?'olfenden.
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Een gefragmenteerde beweging gecombineerd met een ontwikkelde subcultuur leidt niet per definitie tot een lage mobilisatiegraad.

Dit bleek bij de acties rondom Clause 28. Deze wet (die het verbod
op þromotie' van homoseksualiteit door gemeentelijke overheden
behelsde) \ryas aan het begin van 1988 zelß de tigertotgrootschalige
manifestaties toen mannen en vrouv/en weer gezamenlijk de straat

opgingen. Van leidende organisaties was nog steeds geen sprake; er
was ad hoc leiderschap van publieke figuren. Door hen heeft de homobeweging, voo¡ het eerst sinds lange tijd, weer een publiek gezicht
gekregen in de mainsneam media (Kaufman en Lincoln r99r).
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Ook de Gay Pride Parade kreeg een stevige impuls door de toegenomen politieke suijdbaarheid. In tabel z.r wordt het aantal deelnemers
aan de Parades weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
Gay Pride Parade onderdeel uitmaakt van het Gay Pride Festival. Het
aantal bezoekers hiervan ligt nog aanzienlijk hoger dan van de Parade.

Tijdens de jaren tachtig is naast de gemengde parades en festivals

ook nog een aantal specifiek lesbische marsen, Iæsbian Strength,
waaraan duizenden lesbische vrouwen deelnemen.

Kijken we alleen maar de Gay Pride Parade, dan kunnen we de
mobilisatie in drie perioden indelen. Vanry76 totr98¡ ligt het aantal
deelnemers rond de zooo. r97g vormt hierop een gunstige uitzondering, hetgeen kan samenhangen mer het feit dat het dan precies tien
jaar geleden is dat de Stonewall-rellen plaatsvonden. Van 1985 tot
1988 stijgt het deelnemersaantal tot rond de ro.ooo. Aan de stijging
zou het mobiliserende effect van aids af te lezen kunnen zijn. De sterke toename in het aantal deelnemers sinds 1988 wordt in gang gezet
met de strijd tegen Clause 28. In ry92 tenslotte, sraar de Parade in het
teken van Europride, war het massale karakter van dat jaar kan verklaren.

Het karakter van de Parades verandert, net zoals in andere landen,
in de loop van de tijd. Van een manifestatie van politieke strijd ontwikkelt de Parade zich naar een subcultureel feest. Politieke actiepunten hebben nog wel een motiverend karakter, maar de commercie
voert uiteindelijk de boventoon. De nadruk op het feeswieren heeft
waarschijnlijk ook een diepere berekenis. In een tijd waarin aids aan
de orde van de dag is, wordt de behoefte aan afleiding groter.

In de nasleep van Clause z8 onderging de beweging een facelift.
Voor het eerst kwam er een politiek neutrale, geprofessionaliseerde
lobby-organisatie van de grond, de Stonewall Group. Ook ontstond
binnen de conservatieve partij een homogroep. Het gezicht van de
Britse homobeweging wordt inmiddels naasr Stonewall mede be-

paald door Act Up! en OutRage. Deze actiegroepen mer 'Queef
ideeën vertonen sterke overeenkomsten met het radicalisme van begin jaren zeventig. Confron tatie (' \Vdre here, uehe queer and you better
i/) is als thema weer teruggekeerd, enerzijds gemotiveerd

get ßed to
8o

door de voortdurende repressie maar anderzijds ook doordat mobili-

lijkt te zijn.
In de politiek doen zich namelijk succeskansen voor. Zo is de verlagingvan de age ofconsezreindelijk bespreekbaar geworden. Het gedeeltelijke succes (mannelijke homoseksuele contacten mogen nu
vanaf 18 in plaats vanaf zt jaar, hetero's mogen al vanaf 16 jaar) kan
een stimulans zijn om ook andere discriminer.ende wetçving aan te
pakken. Dat dit nog steeds hard nodig is, tonen de veroordelingen
naar aanleiding van 'Operatie Spanner' in maart r99i n. De invul^
ling van het seksuele leven blijkt nog steeds aan politieke normen gebonden: sM mag niet, zoenen op straat mag niet, en een trio mag hesatie weer lonend

lemaal niet (dat is namelijk niet meer þtivé').
Dat de succeskansen van de Britse homobeweging de laatste decennia beperkt waren, hanç samen met de inrichting van het politie-

Niet alleen belemmert centralisatie de toegang tot de politieke arena voor buitenstaanders, deze geslotenheid wordt nog eens
versterkt door het monopolie van de Britse regering op informatie.
ke stelsel.'8

Bovendien reageert de regering repressiefwanneer een sociale beweging toch de confrontatie met de overheid aangaat (Steenhorstrggl).
Als gevolg van de inadequate reacties van autoriteiten op aids is
ook de publieke opinie ten opzichte van homoseksualiteit negatiever
geworden. Politiek en media hebben beide het idee van the gay plague
gecultiveerd. In tegenstelling tot Nederland is aids daardoor een sterk
gepolitiseerd onderwerp geworden (Street en \7'ealery9z).In combi-

natie met de conservatieve'morele schoonmaak' onderThatcher, die
vooral tot uitdrukking kwam in Clause 28, is een vruchtbare bodem
voor homofoob gedrag gecreëerd. De rioolpers spint hier garen bij.
Het brandmerken van homo's en lesbiennes als tweederangs burgers
die niets liever doen dan kinderzieltjes bederven, is dan ook aan de
ordevan de dag.

De ideologische verdeeldheid van de Britse homobeweging komt
voort uit de dominantie van klassebelangen in politiek en samenleving. Door de socialistische inslagvan de traditionele homobeweging
spreekt de beweging slechts een deel van de homoseksuelen en lesbo's
aan.
8r

De politiek in Groot-Brittannië wordt, meer dan in de meeste andere'Westeuropese landen, sterk beinvloed door klassenverhoudingen. De Labour partij is in de jaren tachtig te duiden als de meesr traditionele socialistische partij van Europa, met weinig oog voor de
wensen van nieuwe bewegingen. Door de links-rechts polarisatie is
Labour echterwel de natuurlijke bondgenootvoor die nieuwe sociale
bewegingen. Dit betekent dat de homobeweging haar eigen belangen
ondergeschikt moet maken aan het klassevertoog van l¿bour. Maar
zelß als ze dit doet betekent dit nog geen auromarische sreun voor de
homobeweging. Door het Britse meerderheidsstelsel is l¿bour namelijk gedwongen zich gematigd op te stellen in morele lavesties. An-

loopt zij een

groor risico dat zij zich van haar traditionele achterban vervreemdt. De houding van Labour tegenover degenen die
binnen de partij voor de erkenningvan homobelangen srijden is dan
ders

re

ookambivalent.
Een deel van de lokale Labourbesturen staat wel open voor homoen lesbowensen. Het duidelijlste voorbeeld hiervan is de Greater
London Council (clc) geweest. Ken Livingsrone, de I¿bourleider

van de clc en vooraanstaand vertegenwoordiger van de radicale stroming Loony left, nodigde homo-organisaties uit een beroep te doen
op gemeentelijke (financiële) steun. Niet lang daarna, en mede in
verband hiermee, heeftThatcher de crc opgeheven.'e De Britse politiek is zo gecentraliseerd dat lokale initiatieven meedogenloos afgestraft kunnen worden.

De aanhoudende relevantie van klasseverhoudingen, aangewakkerd
door een kiesstelsel dat de klassieke linla-rechts tegenstelling bestendigt, heeft niet alleen consequenties voor het politieke discours van
de homobeweging. Ook in de identiteiten binnen de beweging en
in de fantasieën van homot en lesbo's blijken klassentegenstellingen

door te werken. Oscar

'\Ù7ilde,

Christopher Isherwood, Stephen
Spender en anderen hebben het icoon van de begerenswaardige arbeidersjongen een vaste plaats gegeven in het Britse culturele erÊ
goed. Vanuit een comfortabele materiële positie konden zij hun fantasieën in praktijk brengen. 'Christopher leed onder de "aandoening", die vaak voorkwam onder upper-class homoseftsuelen, dat hij
8z

zich niet seftsueel kon ontspannen met iemand van zijn eigen klasse.

t"o

De positieve waardering van de klasseverhoudingen onder de
homo-aristocratie verhoudt zich echter moeilijk tot de strijd hiertegen in kringen van de homobeweging. De beweging wil de klassenverschillen immers tenietdoen. Althans in theorie. 'Ikvoelde me buitengesloten in de lesbische beweging: ik was "working-class"' (Hollibaugh, r98o: zro).

Nichten
' Mister Humphries,
'Imfeeeeee..,'

are you

free?

Het dominante beeld van de Britse man is niet het toppunt van mennelijkheid. Groot-Brittannië heeft €en lenge traditie van nichterigheid. De Engelse humor is er mee doordrenkt. Edith Cresson, ex-premier van Frankrijk, meende zelfs dat eigenlijk alle Britse mannen
nichten zijn.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid spelen een cruciale rol in de
constructie van homo- en lesbische identiteiten. Zo zou de gekneusde Britse mannelijkheid de fantasiewaarde van echte arbeidersjongens en leermannen hebben kunnen verhogen. Maar het is niet alleen

Het Gay Liberation Front (crr) hanteerde
in haar identiteitenpolitiek begin jaren zeventig travestie-drøg^ls politieke strategie. Naast provocatie had dit tot doel traditionele gendereen subculturele kwestie.

beelden ter discussie te stellen. De inzet van vrouwen- en homobewe-

ging liep toen parallel: beide belritiseerden traditionele beelden van
mannelijkheid en vrouwelij kheid.
Vrouwelijkheid was, net zoals voor lesbot in andere'\ù?'esteuroepse
landen, ook voor Engelse lesbot in de jaren zeventig taboe. Maar de
hardnekkigheid van 'politiek correcte' standpunten is in Engeland
vele malen groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Het sado-masochismedebat, dat in de Britse lesbische beweging nog steeds speelt,
heeft als teneur dat su domweg kwetsend is.
De repressieve situatie in Engeland kan deze rechtlijnigheid voor
een deel verklaren. Voor de meesten leiden repressieve omstandighe83

den echter niet tot een dergelijke radicale opstelling, maar eerder ror
maximale aangepastheid. Een duidelijk voorbeeld van dergelijke aanpassing is de popularireit van het 'normale'. De rerm snaight øcting
(se) is gangbaar in contactadvertenties van mannen. Hoewel ook in

bij, terwijl de Fransen er nog niet aan toe zijn. In Engeland en Duia-

land zijn gemeenschapssentimenten ook niet noodzakelijkerwijs
overal wijdverbreid, maar het'groepsgevoel' zalzeker groter zijn dan
in Nederland waar de discriminatiestrijd deels gestreden lijkt. En

Nederland nichterig gedrag niet altijd een aanbeveling is, verschilt de
betekenis van de afkeuring.'lØaar de afkeer van nichterigheid in Nederland strikt met erotische voorkeur te maken heeft, zal zij in Engeland eerder voortkomen uit de behoefte om zo onopvallend mogelijk
te zijn. W'aar het in Nederland gaat om iallen op', draait het in Engeland om niet'opvallen'. Maatschappelijke en politieke discriminatie
van homoselsualiteit lijkt debet te zijn aan dit hernieuwde 'kast'-ge,

groter dan in Frankrijk waar de situatie weliswaar ernstig is meer waar
homo's en lesbot machteloos staan tegenover hun deplorabele situatie, woedend dat hun feestje door aids zo wreed verstoord is. Daar
waar þolitieke identiteiten' ontberen, voelen mensen zich geen deel

drag."'

ke als het culturele klimaat een grote rol spelen in de ontwikkeling
van de bewegi ng. Zn zïjnin een aantal landen 'oude' geschillen zo do-

van dezelfde sociale groep."

Uit

de landenstudies

minant
2.7 Conclusies

-

komt duidelijk naar voren dat zowel het politie-

in Franlrijk en Engeland klassentegenstellingen, in België

we de voorgaande paragrafen sarneovatten, dan ontstaat er

-, dat er nauwelijks ruimte bestaat voor nieuwe issues
op de politieke agenda (trftiesi en Duyvendakrgg4).
Voorzover er wel enige aandacht is voor homo-emancipatie, dan is

een interessant patroon.,{.an de ene kant zien we Nederland met haar

dit vaak te danken aan andere sociale bewegingen die vergelijkbare

gesubsidieerde en geprofessionaliseerde beweging. Deze beweging

onderwerpen eerder aan de orde hebben gesteld, met name de vrouwen- en de studentenbeweging. De homo- en lesbobeweging hoeÊ
den de 'idendteitenpolitiek' niet uit te vinden, maar konden gebruik

'W'anneer

de taalkwestie

komt, met name in steden

als Amsterdam, steeds meer los te staan
van de commerciëler wordende subcultuur. Of misschien moeten we
gaan spreken over een þarallelle cultuur', waarin homot en lesbo's

weliswaar apart van de heterowereld maar overigens zeer aangepâst
hun verlangens bevredigen. Aan de andere kant staan Frankrijk en
België, waar een heel kleine beweging probeert om aansluiting te vinden bij de ook sterk vercommercialiseerde subcultuur. In Engeland
en Duitsland tenslofte, is meer overlap tussen subcultuur en beweging, en mede daardoor van gepolitiseerde homo- en lesbo-idendteiten. Eigenlijk is dat ook de situatie die we in Nederland buiten de
Randstad nog tegenkomen, waar hetcoc erin slaagt om zowel belangen te behartigen als verlangens te bevredigen.

Zowelin landen waar

de beweging heel sterk is als

in landen waar

de beweging heel zwak is, zullen de identiteiten van homo's en lesbot

in de subcultuur relarief weinig gepolitise erd zijn. Intense gemeenschapsgevoelens zijn eigenlijk zowel Nederlandse als Franse homoseksuelen vreemd. Heel wat Nederlanders zijn de gemeenschap voor-
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maken van een argumentatiestrategie waaraan de ofiûciële politiek al
enigszins gewend was door confrontaties met andere bewegingen.

Ook culturele tradities bleken effect te hebben op de ruimte voor
de lesbo- of homobeweging. Zo werken dominante ideeën over man-

nelijkheid en vrouwelijkheid door in het zelfbeeld van homoselsuelen (m/v), met alle consequenties voor de mogelijkheden een (gemengde) beweging op te zetten.

Hoewel het politieke en culturele klimaat ook grenzen stelt aan de
ontwikkeling van de commerciële subcultuur, is het klimaat primair
van invloed op het type identiteit zoals dat in de subculruur'geleef<['
wordt.\Øaar subculturele activiteiten in de vijf landen tamelijkvergelijkbaar zijn, Iopen identiteiten zeer uiteen. Zowelin Engeland als in
België, twee landen waar de positie van homoseksuelen verre van florissant is, floreert in sommige steden de kroegencultuur. Maar waar
85
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in Engeland, mede door het repressieve optreden van de overheid,
politisering van de subculturele homo-identiteit is opgetreden, ontwaakt het 'identiteitsgevoel' inVlaanderen slecha zeer lan gL am,
Onderling beïnvloeden subcultuur en beweging elkaar ook. Dit is
echter een asymmetrische verhouding. 'Wanneer de subcultuur tot

volle bloei is gekomen, is het buitengewoon lastig voor een beweging
om zich te verbreden: mensen hebben een beweging niet meer nodig
voor het onnyikkelen van een homo- of lesbo-identiteit, voor hun c¿ming oat. Omgekeerd heeft een sterke beweging vaak wel een positief
effect op de ruimte voor de subcultuur. De beweging zal opkomen
voor de belangen van de subcultuur, en maakr het mogelijk dat mensen onbezorgd feest gaan vieren (en zo graaft de beweging haar eigen

gfaÐ'
Zoals we in het Franse voorbeeld hebben gezien,leidt een bloeiende
subculuur op den duur tot een afnemend mobilisatievermogen ven
RozeZaterdas. Maar dit is geen wer van Meden en Perzen. IØanneer
zich nieuwe bedreigingen voordoen, zoals aids of Clause 28, ofwanneer de beweging ftrachtig ondersteund wordt door subsidies en alli-

antiepartners, kan het mobilisatievermogen verrassend sterk blijven

ofzelßweer toenemen.
'Sl'anneer vr'e naar tabel
z.r kijken, dan zien we dat in Frankrijk
eind jaren achtig de mobilisatie weer iets groeit onder invloed van de
'noodtoestand' gecreëerd door aids, terwijl uit de gegevens over Engeland blijkt dat repressie tot groei van de Parade leidt. Ook in Nederland neemt het aantal deelnemers gesraag toe. Zowel politiek georiënteerde activisten als fuifnummers weten de weg naar Roze Z,aterdag te vinden. Het is de echter de vraag hoe lang deze coalitie nog
standhoudt, omdat de balans tussen belangen en verlangen verstoord
dreigt te raken wanneer Roze Zaterdag uitsluitend een feestkarakter

krijgt (zie Frankrijk begin jaren tachtig).
Voor Duitsland zijn geen vergelijkbare nationale gegevens beschikbaar aangezien de mobilisatie in dit land, door zijn federale karakter, een veel decentraler karakter kent. De Duitse lokale cijfers tonen echter een grote mate van continuiteit: subcultuur en beweging

zijn sterk met elkaar vervlochten. Mede als gevolg van de zich ontwik86

kelende subcultuur en de bedreiging door aids, is sprake van een
voorzichtige stij ging.
'\tr?'e
mogen concluderen dat ook in die landen waar aids niet werd
'gebruikt' door autoriteiten voor homofobische politiek, de epidemie
toch een nieuwe impuls aan de beweging heeft gegeven. Dit is waarschijnlijk ook een deel van de verklaring voor de opleving van de beweging in België. Homosel.sualiteit werd door aids zichtbaar en politiek, Geen verlangen naar, maar noodzaakvan beweging.

Tabel 2.7 Absolute Deelnemersaantallen aan Nederlandse, Franse
en Engelse Ro ze Zaterdagen.

jaar
Frankrijk Nederland
t976
1977
1978
1979
5.000
6.000
1980
3.000
6.000
10.000
l98t
4.500
8.000
1982
8.000
8.000
1983
8.000
1984
3.000
4.000
4.000
1985
1.000
1986
5.000
6.000
1987
5.000
1988
1.500
7.000
15.000
1989
4.000
10.000
1990
1.500
15.000
1991
5.000
1992
15.000
5.000
1993 10.000 20.000
JAN VTLLEM DuvvENDAK,
Jrq,N FRANSSEN

¡NpnÉ KRouwEL,

Engeland

200
1.000
1.200
8.000

3.000
2.000
3,000
1.000

8.000
10.000
I 1.000

29.000
20.000
20.000
25.000
35.000
30.000

ASTRID vAN KUpPEVELD,

EN BART STEENHORST
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GRENZEN AAN DE GROEP?

:

3 Tendensen'

In hetvoorgaande

is een aantal

specifieke onrwikkelingen invijfiü?'est-

in beeld gebracht. In dit hoofdstuk zullen meer algemene tendensen in de homowereld aan de orde komen. Met betrekking tot mannelijke homoselsuelen analyseren we de toenemende
zichtbaarheid en ruimtelijke concentratie van de homowereld, en de
'economisering' van subcultuur en beweging. In de wereld van lesbo's
europese landen

gaat het om tendensen tot þrivatisering' en politisering.
Behalve het beschrijven van deze trends, gaan we in op het effect

van deze ontwikkelingen op enerzijds de homowereld - wie voelen
zich aangesproken, wie buitengesloten? -, en ander¿ijds de samenleving in haar geheel: dragen deze trends bij aan een pluriformere meatschappij?

3.r Een manifeste identiteit. Zichtbaarheid: handicap ofhulp?

In

recente theorievorming wordt de homobeweging geclassificeerd

als een subculturele beweging (Koopmansrggz; Kriesi

e

.

a.r99z).Het

onderscheid tussen instrumentele en subculturele bewegingen is gebaseerd op de rol die 'identiteit' in beide types speelt. Een instrumentele beweging is vooral naar buiten gericht en de identiteiten van de
deelnemers spelen daarbij een bescheiden rol. In subculturele bewe-

gingen zijn aan de persoon gebonden of met de persoon verweven
kenmerken (selse, seksuele voorkeur, functiestoornis) van belang.
De betekenis van die lesbo- of homo-identiteit blijkt echter variabel
te zijn: de homo van 1994 is een hndere' dan die van r9u ofr95¡.
Uit het onderzoek naar de nationale geschiedenissen is gebleken
dat de homo-identiteit eerst als een gemeenschappelijke en politieke
9r

7
identiteit gezien moet worden, wil zich een verschuiving van subcul-

strâat op konden. Door deze verandering in het maatschappelijk

tureel verpozen naar zichtbare bewegingsactiviteit kunnen voordoen.
In deze paragraaf gaathet om de manie¡ waarop deze zichrbaarheids-

maat kon de beweging haar doel formuleren: integratie van homoseksualiteit door conf¡ontatie. De maskers konden worden afgelegd,
de ware auteursnaam kon het pseudoniem vervangen. De homowereld bleek echter zo doortroklen van het onzichtbare, ondergrondse

strategie zich ontwikkeld heeft, en wat zichtbaarheid eigenlijk voor-

onderstelt: welke identiteiten worden getoond en herkend, en waarom worden deze op manifesrcwyze ingezet?

kli-

bestaan, dat sommigen de stap uit de schuilkelder, het daglicht in, alleen met de grootste moeite, ofzelfs met enige nostalgie maakten.

ualiteit øls h andicap ?
Tot ongeveer 196o was het in Nederland not done publiekelijk te
spreken over seksuele zaken, laat staan over homoseksualiteit. Homoseksualiteit bestond wel, maar bleef overwegend binnenskamers, beperkt tot de homosubcultuur. Deze onzichtbaarheid was mede het
gevolg van justitiële en politionele repressie. Paradoxaal genoeg zorgHo

m os e þs

de deze repressie tegelijkertijd ookvoor enige'onthulling van hetfe-

nomeen. Door publikaties in lranten en debatten in de Kamer naar
aanleiding vân een aantal tchandalen' rondom (vermeende) homoseksualiteit, werd homoseksualiteit niet alleen zwart maar ook zichtbaar gemaakt. De lief<le waarover niet gesproken mocht worden,
werd door tegenstanders in hun ijver wel benoemd en 'bestond' dus.
Deze negatieve zichtbaarheid was nog lichtjaren verwijde¡d van de
offensieve strategie van de beweging homoselaualiteit ongevraagd en
trots te manifesteren. Voordat het zover zou komen, was nog een lange weg te gâan. Homoseksuelen werden niet meteen zichtbaar; eerst
moest het verschijnsel homoseksualiteit als zodanig aan de orde worden gesteld.

Met name uit confessionele hoek werden aan her begin van de jaren zestig pogingen ondernomen de bestaande beeldvorming over
homoseksuelen te veranderen (Oosrerhuis r99z). Zowaren bijvoorbeeld de radiopraatjes van Tiimbos van groor belang voor erkenning
van homoseksualiteit als een bestaanbaar fenomeen. Dit betekende
niet dat homoseksuelen zich op hun seksuele voorkeur konden laten
voorstaan; het was meer een soort handicâp waarmee heel aardig te
leven viel als de omgeving en de betrokkenen her zouden ãccepteren'.

Het zichtbaar maken van homoseksualiteit is nog niet hetzelftle

als

het manifesteren van 'gay pride'. \Øillen we dezigzaggende zichtbaarheidsstrategie van de homobeweging begrijpen, dan moeren we ons
realiseren dat een voortdurencle spanning bestaât tussen het presenteren van homoseksualiteit als 'gewoon hetzelfde' of als 'anders'.

Het integratiestreven rcnd ry7o gaat gepaard mer her idee van de
homoseksueel als 'gewoon hetzelf<le'. De opvatting dat integratie
niettemin door confrontatie bereikt moer worden, geeft aan dat ook
'gewoon hetzelfde' wel degelijk zichtbaar gemaakt moet worden. Homoseksuelen (m/v) kunnen immers wel van zichzelî vinden dat ze

'normaal' zijn, maar dat is nog geen reden om de heterowereld niet
met homoseksualiteit te confronreren. Sterker nog, juist omdat homoseksualiteit door de beweging als 'gewoon hetzelfde' beschouwd
wordt, is er aanleiding om dat te manifesteren. De kloof tussen homo's en hetero's is overbrugbaar, integratie

lijkt onder handbereik.

Yanaf ry7 radicaliseert een deel van de Nederlandse lesbo's en homo's. Het þersoonlijke' wordt þolitiek', en daarmee is de politieke
identiteit geboren. Hierin speelt de corning out een cruciale rol. A1leen wanneer homoseksuelen zichzelf als zodanig presenteren is het
mogelijk om het persoonlijk leven óf als aanklacht tegen, óf als voorbeeld voor de buitenwacht poliriek in te zetren.
f)aar waar de voorstander.s van integratie zichtbaarheid nodig hebben om aan de eigen wereld te onrsnappen en op re gaan in een groter
geheel, staat zichtbaarheid

bij

de meer separarisrisch geörienteerden

in het teken van het scheppen van afstand, van de crearie van een'an-

gen dat homoseksualiteit geen ziekte of zonde meer was, maar iets dat

dere' IeeÂvereld. Dat de integratievoorstanders, anders dan de zich
manifesterende Rooie Flikkers en lesbisch-feministen, uiteindelijk

het daglicht kon verdragen, voordar homoseksuelen zichtbaar

tamelijk onzichtbaar bleven, hangt samen mer hun inzet. Confronta-

Zaal<waarnemers moesten dus eerst de samenleving ervan overtui-
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tie met als doel integratie heeft namelijk iets paradoxaals: je kunt de
confrontatie pas aangaan wanneer je, enigszins, 'anders' bent. De
strategie van zichtbaarheid vraagt eerder om het benadrukken van
verschillen dan van overeenkomsten - r¡¡ant wie heuelfcle is, wordt
niet gezien.
Zichtbaarheid werkt in het voordeel van degenen die homoseksua-

schillend van andere bewegingen. Het 'jezelf manifestereri zoals dat
op Roze Zaterdag gebeurt, is alleen in de homobeweging terug te vinden. Zichtbaar worden is de politieke daad, ongeacht welke boodschap aan de manifestatie gekoppeldwordt.
\Øélke identiteit getoond wordt, is geen specifiek probleem van de

liteit

homo- en lesbobeweging. Ook andere bewegingen, zoals de burgerrechten-, de vrouwen- en gehandicaptenbeweging worstelen met de

de massamedia consrueren op Roze Zaterdageen beeld van de deel-

vraag'wie'ze moeten laten zien: slachtoffers, ofjuist mensen die trots
op zicluellzyn?

als iets 'anders' beschouwen, hoezeer de organisatoren van Roze
Zaterdagen de deelnemers ook manen 'normaal' te doen. Met name

nemers als principieel verschillend van participanten aan een doorsnee demonstratie.

Homot en

lesbo's moeten hun 'anders-zijri to-

nen, willen ze in the picture komen.

Hoewel velen uitbundig hieraan meewerken, valt op dat het aantal
homoselcuelen (m/v) dat nauwelijks 'anders' is de leatste jaren op
Roze Zaterdag sterk is toegenomen. Ooh of misschien wel juist, bnzichtbard homoseksuelen (m/v) hebben reden om deel te nemen:
door mee te lopen in de optocht worden ze herkenbear homoseksueel
voor de buitenwereld, die er wellicht van uitgaat dat dergelijke normale' dames en heren niet'zo' zijn.
In plaats van voortdurend en overal 'anders' re moeten zijn, altijd
en in iedere situatie ervoor uit te moeten komen, biedt RozeZaterdag

de mogelijkheid van selectieve zichtbaarheid. Hoewel de persoon in
lcrvestie niets speciaals doet, verandert zijn of haar imago door de

pleh

waar hij ofzij zich manifesteert.
Deze laatste strategie geeft aan dat homot en lesbo's vele gradaties
van zichtbaarheid kennen. Voor individuen kan dit heel plezierigzijn

omdat zichtbaarheid en onzichtbaarheid, aanpassing en uitdaging,
elkaar kunnen afrvisselen; voor de beweging is het een probleem, zeker in een situatie van maatschappelijke achterstelling van homoseksualiteit. Vandaar dat er naast het stimuleren van de individuele coming out, ook agressievere manieren zijn onmikkeld om iemand
zichtbaar te maken, zoals het befaamde øø tenvarlpeÍsonen.
Deze praktijken zijn uniek in de wereld van sociale bewegingen.
Het is meestal wel duidelijk welke kleur ofwelk geslacht iemand heeft
of in welke frsieke staat iemand verkeert. Door de'onzichtbaarheid'
van selcuele voorkeur is de homo- en lesbobeweging principieel ver94

Gehandicapten net øb horno's?

Hoewel het misschien premaruur is te spreken over een gehandicaptenbeweging als sociale beweging, willen we de zichtbaarheidsstrategie van de homo- en lesbobeweging vergelijken mer die van gehandicapten. De laatste jaren is sprake van een bescheiden opkomst

van een gehandicaptensubcultuur (Buurman en Spaink r99r) zoals
gehandicaptentheater, gehandicaptenkunst, gehandicaptensport en
gehandicaptenliteratuur. Het is de vraag in hoeverre deze uitingen
voldoende samenhang vertonen om te kunnen spreken van een subculturele basis voor een beweging.'We kunnen niettemin vaststellen
dat sommige groepen gehandicapten zo'n beweging nastreven, en in
dat streven ook een zichtbaarheidsstrategie hanteren.
Dit is op het eerste gezicht misschien verbazingwekkend omdat
mensen met een functiestoornis vaak onvermijdelijk zichtbaar zijn
(behalve wanneer het om 'onzichtbare' handicaps gaar, de zogenaamde 'stille pijn ). Het nastreven van zichtbaarheid door gehandicapten
moet dan ook begrepen worden vanuit de langdurige uitsluiting door
de 'gezonde' maaachappij. Door hun verblijf in instellingen, ver ven
de buitenwereld, zijn gehandicapten uit het zicht gehouden.

De manier waarop dit zichtbaarheidsstreven vorm lrijgt, wordt
bepaald door de betekenis die mensen mer een handicap enerzijds, en

de buitenwacht anderzijds, aan functiestoornissen hechten. Opvallend is de tendens binnen de 'gehandicaptenbeweging' om emancipâtiestrategieën van andere bewegingen, zoals die van homoseftsuelen (m/v), over te nemen. Zo heet her beleids- en acrivireirenplan van
de Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad'Recht op anders-zijri

9t

(ruc

r993a). Het is niet alleen belangrijk het 'andere' lichaam te to-

nen, maår het ook met de nodige uots te manifesteren, om duidelijk
te maken dat 'anders' bepaald niet 'minder' hoeft te zijn. De eerste
Europese conferentievan gehandicapten had dan ookals motto Pridz
in Oarselues (Finkelstein 1987; rNc r993b).
Een dergelijke trotse identiteitenpolitiek

lijkt voor gehandicapten

een verandering in op: voor een thema als ruimtegebruik op grond
van seksuele voorkeur neemt in Europa mondjesmaat de aandacht
toe. Dat mocht ook wel eens gebeuren, want met het vorderen van
de emancipatie van homosel¡sualiteit wordt het hoog tijd voor een
volwaardige geografìe van bijvoorbeeld het Nederlandse homoleven

eerder aan grenzen gebonden dan voor bijvoorbeeld homoseksuelen.

(m/v). In de Verenigde Staten is inmiddels een traditie opgebouwd
bij het in kaart brengen van 'de ruimtelijke constructie van homo/

Hoewel verhalen over het aangename(r) homobestaan misschien niet
altijd konden overtuigen - zelß niet in de tijd voor aids -, zullen ge-

lesbo-identiteiten en gemeenschappen. In deze bijdrage zullen zowel
verschillen als overeenkomsten tussen de aangetroffen 'homodomei-

handicapten nog meer moeite hebben met het overbrengen van hun
trotse' boodschap. Het is zelfs de vraag of de 'gezonde' meerderheid
hier überhaupt naar wil luisteren. Ze is gewend om tegemoet te ko-

neri van de Oude en de Nieuwe \ùü'ereld in ogenschouw worden genomen. Een vraag die bij deze vergelijking steeds zal terugkeren betreft de'grenzen aan de groei': is roze territorialisering per definitie
een ontwikkeling naar meer veiligheid, zichtbaarheid en erkenning;

men aan verlangens van gehandicapten omdat de laatsten in sommige opzichten'tekortschieten', en daarom legitieme behoeften hebben
die anderen niet kennen. Net zoals in het geval van homoseksuelen
en aids, bestaan deze groepsrechten alleen voor hen die in negatieve,
zielige zin ãnders zijn. Als de gehandicaptenbeweging nu trots geet
roepen dat ze 'recht heeft op anders-zijn', dan is het nog maar de

ieder geval zal blijken dat er grote (inter)nationale verschillen zijn
tussen de ruimtelijke handel en wandel van uiteenlopende homogeledingen. Ook zal naar voren komen dat er rwee demarcatielijnen

vraag hoe de samenleving zal reageren.

zijn die wereldwijd voor de roze ruimtelijke

Misschien slaagt de gehandicaptenbeweging erin, net zoals de homobeweging, de blik van de buitenwacht te veranderen. De zichtbaarheidsstrategie kan ertoe leiden dat men anders, minder meewa-

mannelijke kunne en de stadsgrens.

rig, gaat kijken. Maar de vraag blijft of de samenleving het ãnders
zijn van gehandicapten zo kan gaan waarderen dat het als een verrijking wordt gezien, als een volgende stap op weg naâr een pluriforme

Over de ruimtelijke expressie van het homoleven in de Verenigde
flinkwat gezegden geschreven. Dit hangt grotendeels samen met de duidelijk waarneembare manifestatie van zogenaamde
gry residzntiøl commanities. Een uitgesproken voorbeeld van zo'n homowoongebied is een deel van het centrum van San Fransisco dat bekend staat onder de naam 'Castro'. De homoseksualisering van deze

maatschappij.

3.2 Pleisterplaatsen van een roze leefrvereld: scenes, residenties en
routes als vormen van ruimtelijke expressie
Hoewel bij het beschrijven van maatschappelijke ontwikkelingen zowel tijd- als plaatsgebondenheid een grote rol heten te spelen, komen
de ruimtelijke dimensies van sociale processen er meestal maar bekaaid van af. Het merendeel van de waarnemingen richt zich nogal
eenzijdigop historische ontwikkelingen. Langzamerhand treedt hier
96

naar verdere emancipatie? Of heeft de ruimtelijke manifestering van
de homoselsuele subcultuur ook zijn discutabele schaduwzijden? In

expressie gelden: de

Gay residential communities in deWrenigdz Støten

Staten is al

stadswijk kan niet los gezien worden van het sterk onrwikkelde ruimtelijk bewusrzijn dat de plaatselijke homopopulatie de afgelopen decennia ten toon heeft gespreid. Harry Britr, een prominenre verregenwoordiger van deze beweging, heeft het strwen naar een homoterrito-

rium

als volgt verannvo ord: ' Vhen gays øre spøtialþ scønered, thqr are
not gø!, becøuse thel are inuisibh." In de eerste Amerikaanse studies

naar de ruimtelijke uitdrukkingsvorm van roze leefrverelden saat
deze collectieve corning oat echter niet zozeer centraal, maar draait al-
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om politiek-economische machtwerhoudingen. De grote trek in
de jaren zeventig en tachtig van kapitaalkrachtige homoselsuelen
naar de Amerikaanse binnensteden, de zogenaamde ga!-genffifcation, is door vooraanstaande beschouwers van dit proces als Manuel
Castells en Lawrence Knopp vooral geanalyseerd vanuit de bnderliggende economische mechanismen'. Zij úchtten hun blik nadrukkeles

lijk op het

samenspel tussen economische herstructureringen, grond-

en huizenmarkt e^ eî ga! comTnunity deaelopm¿zt Economisch-deter-

ministische, zeg maü gerust neomarxistische, denkkaders voerden
dus de boventoon en werden vanafbegin jaren tachtig soms opgesierd

met een hoopvolle roze interpretatie. Vooral Castells speurde, tevergèefs, naar revolutionaire homo- en lesbobewegingen die (mede) de
weg zouden kunnen bereiden naar'de' nieuwe maatschappij.

\Øat moeten we ons voorstellen bij de Amerikaanse homowoongemeenschappen die in de afgelopen twee decennia als paddestoelen

uit

In Castells' casestudy naar de trendsenende homoresidentie van San Fransisco traceert hij een welbewust tot stand gebracht maatschappelijk newerk binnen een afgebakend leefteritorium: 'Om zichzelf te kunnen zijn, koloniseerden homo's een territorium, zij onrwikkelden hun eigen economie, ontmoetingsplaatsen,
feesten, ceremonies en politieke organisaties. Zij bouwden een gemeenschap.'r In de loop der tijd is er als her ware een stad in de stad
de grond schoten?

ontstaan; het hele persoonlijke en maatschappelijke leven is er op z'n
homoseksueels georganiseerd. Tegenculturele noties als gold het een
bevrijd gebied waar een egalitaire gemeenschap het (exlusieve) beheer
over het eigen leven realiseerde, dienden hierbij als ideologische onderbouwing. Vanuit deze sterke infrastructuur is men vervolgens

front in de lokale politiek, en al in het midden van de jaren zeventig vormden homo's het sterlate en hechtste
electorale blok in San Fransisco. Deze ruimtelijk-economische strategaân opereren als één roze

De vrolijke ondertoon van vroeger is door de opkomst van aids flink
onder druk komen te staan. Aids heeft gaten geslagen in de Castrogemeenschap, het eens zo hechte homobastion vertoont tegenwoordig scheuren. De huizen van overledenen en van diegenen die uit de
buurt zijn vertrokken om niet elke dag de dood in de ogen te hoeven
kijken, worden nu - noodgedwongen - doorverkocht aan andere
gentrifcøtors op de woningmarkt. In de contemporaine gemoedsgesteldheid is San Fransisco voor velen echter nog steeds een 'veilige'

omgeving; veilig, omdat men er relatief vredig met de ziekte om kan
gaan. Knopps conclusie, op basisvan de door Castells in1983 vergaarde data, dat het bij de Castro-community handelt om'...moral refugees who

paidþr their idzntity (t991:),

heeft in de huidige situetie

dan ook een wrange bijbetekenis geftregen.
Een zelfde argument van 'overleven in een veilige omgevingr zien
we terugkeren in de studie van Ester Newto n Gggù naar de zomerre-

sidentie van New Yorl¡se homot en lesbo's: Cherry Grove. Hier was
het beloofde land een zo goed als door god en iedereen (inclusiefde
overheid) verlaten eilandje voor de kust van New York. Door de financiële draagk:racht van met name de theater-avantgarde uit de grote metropool, werd dit dorre gebied vanaf rgzo(!) grotendeels opgekocht en gekoloniseerd voor roze verlangens. Op deze plek verzamelden zich uiteindelijk maar liefst 275 homovoorzieningen als hotels,
restaurants en zelfs een theater/gemeenschapscentrum.

De natuurlij-

ke grenzen van het eiland boden de bewoners de mogelijkheid zich

relatief goed af te schermen tegen zedenmeesterige äanvallerf van
buitenaf. Op Cherry Grove kon men uiteindelijk openlijk 'zicløelf'

zijn en de seksuele voorkeur laten uitgroeien ror een complete sociale
identiteit. Net als in San Fransisco is deze roze identiteit dus primair
ruimtelijk geconstrueerd; zij wordt in en door ruimte tot stand gebracht, zichtbaar gemaakt. Newton duidt de populatie van het eiland
dan ook aan

al

s

gøy Grouers.

gie heeft de homobeweging van San Fransisco zeker geen windeieren
gelegd, maar volgens Castells wordt de verworven lokale machtsposi-

Dat in Amerika territoriale communityvorming onder homoselaue-

tie door een houding van vergaand separatisme politiek te weinig
geëffectueerd. De roze residentie aan de Amerikaanse westkust staar

len zich sterk heeft kunnen ontwikkelen, is wellicht te herleiden naar
een algemener cultuurpatroon op het residentiële vlak. Er is een grote

als het ware met de rug naar de samenleving gekeerd.

mate van segmentering naar etniciteit, klasse en religie in het land dat
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p zijn onbegrensde mogelijkleden.

l)it patroon is in

taten zowel in de stad als op het ¡rlatteland te ontwâ-

onen uit Salt Lake Ciry en de gay Grouers delen bij,erlangen naar een fee fonrier, n ar een afgelegen gels misdeelde groepen uit de Oude en Nieuwe \Øereld
:ring veilig kunnen settelen. Ook in de door grote auruiste Amerikaanse steden kan men zich goed afzon-

voor de meeste groeperingen eerder ingegeven door
door eigen keuze. Zone¡ing en segmentering zijn in
:eden vooral ontstaân door fìnanciële en etnische uitnismes. Little ltal¡ Chinatown, zwarte en joodse getraar eukele voorbeelden van uitgestrekte homogene
die in de Europese stedelijke centra op een dergelijke
zaam zrjn. In de Verenigde Staten, waar cle woning-

I)e Europese situatie
De Europese homo- en lesbosubculturen zijn in veel mindere
rnate ¡esidentieel dan hun Amerikaanse tegenhangers en springen
ruimtelijk gesproken clan ook minder in het oog. Het ontbreken van

wil echter niet zeggen dat de Europese
homoscenes zich geen locaties hebben toegeëigend voor manifestaties van belangen en verlangens. Op het gebied van inrichting en geb¡uik van ruimte laten tenslotte niet alleen heterot (de \ìØallen) hun
homoseksuele woonwijken

sporen na. Ontmoetingsplaatsen (urinoirs, barscenes), routes (cruisen op de baan, demonstraties) en bouwwerken (het homomonument) vormen de Europese variant op het homodomein.
Sommige van die bouwstenen van het Europese homodomein zijn

al eeuwenoud. 'Sü'ant natuurlijk waren de zogenaamde 'sodomieten'
vóór de homo-emancipatie niet placeless.In de groorsr mogelijke ano-

uiten de overheidsregulering valt, geldt meer dan eens
de plaats waar ie bent iets zegt over de persoon wie je

nimiteit troffen zy elkaar in cafts, op strâar of op afgelegen plekken
voor hun clandestiene contacten. Over deze ontmoetingsplaatsen en
hun treurige maar ook vaak spannende geschiedenis zijn verscheide-

van homowoongemeenschappen in Amerika dient

ne interessante studies verschenen.a Met het op gang komen van de

:schouwd te worden als een onomstreden poging tot
;ing in het segmenteringspatroon. Al sinds cle beginfa-

emancipatie van homoseksualiteit is er met name in Nederland een
nieuw scala aan ruimtelijke verschijningsvormen ontstaan. In het
prille begin werd door de belangrijkste belangenbehartiger, het coc,
nog getracht deze ontwikkeling af te remmen. In cle jaren zesrig wâs

L

rbeeld <le Castro-communiry ter discrrssie.

Niet

elke

dan ook haar voorbeeld gevolgd. Voor- en tegenstanmeenschapsconcept buitelen over elkaar heen, waarbij
le vraag of men van doen heeft rne t gettot of met vrij-

de integratiestrategie in deze centrale van de homobeweging

namelijk

nog onomstreden; men wilde out ofthe closøåom, als volwaardige bur-

vanuit een rneer academisch perspectief zijn er al verngen ondernomen om de bijdrage var: {lt! residential
n de horno-emancipatie in een verlies- en winstreke:ten. Om te spreken van gettovorming is echter nog

gers, op te kunnen gaan in de maatschappij. Premsela, de toenmalige
voorzitter, zette de uitbater van een vân de eerste openlijke homocafés
in Amsterdam er als volgt toe aân zijn etablissement toegankelijk te
maken voor hetero's: 'De doelsteliing van het coc is dar we onszelf

hit oncler
reer theory' (zie ook 4.2) homowoongemeenschappen
)ve ontwikkcling; de communities zijn de pluriforme

geïntegreerd zijn in de maatschappij dat ze overal rusrig naar binnen
kunnen' (gecit. in Hekma, ry92:76-77).

reen geaccepteerd. 7,o benaciert de nieuwste

rr wespensteken aan de 'normaliteit'.

kunnen opheffen vanwege het feit dat de mensen die homofiel zijn zo

De 'brave' integratiestrategie die het coc in de jaren zesrig voorstond bleef echter niet lang onweersproken. Radicale geluiden over
meer zichtbaarheid borrel<len op met de kornst van Nieuw Lila en de
Studenten '!ü'erkgroepen Flomoseksualiteit. Deze groepen, die voor
'integratie door confrontatie' stonden, werden op hun beurt weer
IOI

t

or clubs als de Rooie Flikkers, die nog meer heilige
,oiden doo¡ te stellen dat juist het anders-zijn tot staen verheven. Pas jaren late¡ toen het tij niet meer te
lde ook het coc zich tot de identiteitenpolitiek. Het
subculturele en politieke activiteiten werd daarmee

td.
dentiteit, vanaf begin jaren zeventig in opkomst, leid-

uitdijende subcultuur die bestaande en nieuwe roze
tot locaties voor anders-zijn wilde bestempelen. De
rde avant-garde nam hierbij het voortouw. Jivee uit¡eelden hiervan zyn de uitdagende acties van de eerooie Flikkers en van de nsr,-groep Amsterdam. De
d gegooid door de Rooie Flikkers die openlijk camr te voeren voor seks in urinoirs. Van het uit nood gee homostraawe¡keer wilden zij een deugd maken als
nsverleggende lustbeleving. De acties van deze'pariaebben paradoxaal genoeg geleid tot voorzichtige er-

:itutionalise¡ing van homoseksueel krulgebruik.6 De
r het Homomonument, wereldwijd een van de weini: homoceremonies, kent een ongeveer gelijk verloop.
I marginaal verzetsobject ontwikkelde het initiatief
ogroep Amsterdam zich tenslotte tot een offìcieel 'na-

naì, discotheken en (boek)winkels. De stadssociologe Lofland heeft
dergelij ke op zichzelf staande ontrnoetin gsplaatsen voor soortgenoten aangeduid met de rerm ltome territories,'A relatiueþ small piece of
public space which is turned into 'h home øwøy fom home" $97u9).
Hoewel de homoseksuele thuishavens in Amsterdam verspreid zijn,
wil dit nog niet zeggen dat er geen onderlinge verbindingen zijn.

Door gebruik te maken van bepaalde routes tussen de diverse clusters
is in zekere mate een ruimtelijk nerwerk ontstaan. Slechts een enkeling in dit netwerk is het echter 'gegeven' om, net als zijn kennis uit
San Fransisco, het contact met de heterobuitenwereld te minimalise-

ren. Hec gros van de hoofdstedelijke homoseksuelen pendelt tussen
de roze leefwereld en het dagelijkse leven van werken, wonen, fami-

lievisites en bezoekjes aan'normale' openbare ontmoetingsplaatsen,
Dit grensverkeer is overigens wederzijds, want menig hetero verheugt
zich op een avondje dansen in trendy discot die eigenlijk aan homot
zijn voorbehouden (It) of die aan homobezoekers hun charme ontlenen (Rory). Het maakt deze gelegenheden letterlijk en figuurlijk tot
grensgevallen; behoren ze tot de binnen- of de buitenwereld?8 Om
beladen tegenstellingen onder de bezoekers te voorkomen, proberen
de genoemde discotheken dan ook een zo uitgebalanceerd mogelijk
toelatingsbeleid te voeren. Recentelijk hebben de eigenaren van It
bijvoorbe eld weer een exclusieve homo-avond ingesteld.

3nt' uit respect voor de lotgevallen van homo's en les-

Ouereenþom¡ten tussen AmeriÞa en Europa

leving.T

De Amerikaanse en Europese situatie mogen fundamenteel verschillend zijn, er zijn ook enkele ryperende overeenkomsten in de

unnen we constateren clat de manifeste 'gay-pride'rls wegbereider heeft gediend voor het ontluiken van

manifestatie van ruimtelijke constructi€s van identiteiten en gemeen-

rtal roze locaties in Amsterdam. De ruggegraat van de

schappen. Allereerst zyn zowel residentiële als niet-residentiële ho-

en van diverse andere Europese homodomeinen

rnodomeinen voornameiijk aangelegenheden van mannelijke, blanke
en hoger opgeleide 'gays'. Roze identiteit en oriëntatie kunnen dus
niet los gezien worden van interne differentiaties op het gebied van

gevormd door commerciële en niet-commerciële ho:n. Er is in verschillende grote steden sprake van een
iek, cultureel, sociaal en sportief nenverk. 'Zeker in

sekse,

etniciteit en klasse.

voor een homoseftsuele

Als onderzoekers spreken over de ruimtelijke expressie naar homo-

ng bijna onuitputtelijk. Deze homoleefrrereld, in de

seksuele voo¡keur, refereren ze meestal aan de mannelijke kant van de

it

zaak. Castells draagc ter verldaring en verantwoording van deze omis-

ret scala aan mogelijkheden

boek aangeduid met de term 'Bibelebonse berg',

.antal gekoloniseerde pleisterplaatsen, zoals bars, sau-

sie aan dat vrouwen ogenschijnlijk een anclere relatie

tot ruimte hebrc1

t

-lt-)n: 'Mannen proberen te domi¡reren, en een van de
eze dominantie uit te drukken is gelegen in ruimtedit opzicht gedragen homoseksuele mannen zich in
¡ooral als mannen en lesbiennes als vrouwen, (...) Leseigd orn hun eigen rijke innerlijke wereld (...) re creë'plaatsloos' en veel radicaler in hun strijd. (...) Als ge-

trends, kunnen we nauwelijks spreken van een lesn in San Fransisco' (1983:r4o) (zie ook3.4).
I ve¡toont met nanìe het - kortstondige - optreden
:

:ion een duidelijke gelijkenis met de door Castells ged van het rijke, innerlijke leven. Bij deze radicaie les-

r'ijle fantasmat'over

een luswol eiland een belangrij-

rstructie van de eigen identiteit.e Maar regelijkertijd
76 opgerichte, groepering ook weer nier in Castells'
een 'binnenkamerstrategie': de droom werd gemate-

opening vân vrouwenboekwinkel Xantippe en het
arein (beide in Amsterdam). Ook late¡e lesbische
onden zich niet geheel placeless. Zo ontwikkelden auende Anarca-feministes begin jaren tachtig een ruim:twerk door eigen ontmoetingsplekken als vrouwenìetsenmakerijen en -cafës op te zerren. Een lesbisch
tenslotte wo¡den aangetroffen in het Londense stadsgaar

gedurendezesjaar

$97rt97)

sprake is geweesr

?minist ghettz. Het was zowel de ¡esidentie als de acti-

politieke lesbiennes in de Engelse hoofdche beweging heeft zich dus wel degelijk op gezeme
: ontplooid, zij het op veel kleinere schaal en met veel
een groep

op lust. De ruimtes dienden vooral om een politiekn alternatieve manier van leven vorm te geven.

melijke verklaring voor het privilege van goed opgemomannen op het gebied van ruimtelijke expressie
p. Hij voert aan dat het voor deze groep relatiefeen-

n primaire homo-identiteit uit te dragen, terwijl de
rpopulatie ook nog met andere achterstellingsmecha-

r heeft. Ztjn de homo-yuppen dan de eersren onder

hun gelijken? Zalde rest ten langen leste ook een plaatsje onder de
zon verwerven? De toel<omst zal het leren, maar de signalen wijzen
vooralsnog niet op een gelijke tred. Dat de solidariteit van blanke homomannen niet altijd als een gegeven kan worden t,eschouwd, hvam
bijvoorbeeld in de jaren zeventig aan het licht toen gekleurde homoseksuelen en lesbiennes de toegang werd geweigerd tot de San Fransisco gay-barscene." Een recentere indicatie van conservatieve opvat-

tingen onder gesettelcle homoseksuelen is de door Knopp gesignaleerde verschijning van gøy republicanz?n. Naastenliefde op basis van

Men lcrn zich met
recht afuragen ofbepaalde gay disnicx, afgezien van de uitgedragen
seksuele voorkeur, zo in strijd zyn mer de rnaatschappelijke conventies op het gebied van mannelijke, raciale en economische privileges
seksuele voorkeur kent dus zo z'n inÍ.erne grenzeu.

(zie ook3.3).
De stad als ideale uerblijfplaats

Een tweede overeenkomst tussen cieVerenigde Staten en Europa is
dat homodomeinen vaak speciûek stedelijke verschijnselen zijn. De

uitspraak'stadslucht maakt vrij' lijkt in het algemeen te kloppen voor
allerlei strb- en tegenculturen, maât in het bijzond er gaat zij op voor
de homo- en lesbosubcultuur. Hoe is dit te verklaren? Volgens stadssociologen bieden steclen door de talrijke en veelvormige contactmogelijkheden individuen beter de mogelijkheid over hun eigen levens
te beschikken.

In de steclelijl<e world ofs*angerskwnen mensen een-

voudiger zonder al te veel sociale controle hun eigen (eventueel anonieme) weg gaan en aan de maatschappelijke conventies ontsnappen.
Sommige steclen worden verder gekenrnerkt door een grote mate vân
culturele diversiteit, wat vaak leidt tot een diffuse, open en dynamische stadscultuur. De sociale cultuur van dergelijke steden functioneert dan als het ware als een sociale besrnettingshaard. Deze specifieke facetten van cle stad treft me n voornamelijk aan in het zogenaamde

publieke domein. De term refereert zowel aan tastbare openbare
ruimtes en gelegenheden als aan de openbare sfee¡ die daar te lokaliseren is. Voor homo's en lesbo's maakt deze openbare sfeer de stad

tot

een icleale verblijþlaats. Vóór cle emancipatie diende de stad als een
soort anoniem onderduikadres, daarna werdzij het rneest geschikte

rot

t

platform voor de individuele coming ouf, in de urbane omgeving
kan
men nu en plein publiquezichzelf zijn.
Het moge duidelijk zijn dat het met name binnensradsruimtes
zijn
waar in al deze gevallen de aandacht op gevestigd is. In
de alleda"gs.
setting kan men in de binnensrad rerechr voor onder meer
popul"i..

cultuur, erotiek, kunsr, uitgaan. De ee¡der aa ngehaald,egal,gentrtfcationhangt ook srerk samen mer dit geconcent...rd.
g._
"*LoId.,r".,
neugten. Daarbij vergeleken vertolken stedelijke buitengebieden

in

de rcze leefwereld een ¡elatief marginare ror. Het Amsrerdamse
cruise-gebied De oeve¡landen en in zekere zin ook cherry
Grove worden
gekenmerkt door een hoog zondaggehalte. De homoseksuele
recre_
ant verlaat voor korte tijd de drukte van de stad maar zaler
vroeg of

laat weer terugkeren voor zijn dagelijkse leven.
Ook volgens de Deense connaisseur van het mannelijk homole_
ven, Henning Bech, is de individuele homoseksueel primair aange_
wezen op de stad: '... he is 'Vhrown upon,,the ciry as his basic
tife spicà

$997:l:-rz) . Bech durft zelfs de stelling aan dat de homoseksuele man
het prototype par exce/lence is van de mode¡ne stedeling.
Hij is onge_
bonden, uithuizig, op zoek naar pleziertjes en daarom meer
dan menig ander stedeling aan te treffen in het publieke domein. Bech
twij_
felt ogenschijnlijk geen momenr aan dit hyperindividuele
avonturier_
schap van 'de' homo en nog minder aan de rweede
pijler van zijn
betoog, de stedelijke sensualiteit w aar de rozeverrangens
gestird kunnen worden. De stad is volgens Bech namelijk dé plaats
uoo. mod"r_
ne hete¡o- en homosefts. Hij stelt dat in deze anonieme
v¡eemdelin_
genwereld het seksuele plezier van kijken en bekeken
worden zeer
goed tot zijn recht komt. Er is een overvloed aan
flrsiek.nabije lustob_
jecten te onnvaren, waarbij men zich niet
hoeft re ¡ichten op de per_
soon an sich maar louter op zijn of haar seksualiteit.
Het rollenspel

wat zich kan onrwikkelen kent daarbij een grote mare
van vrijbiij_
vendheid, men kan ermee sroppen wanneer men wil.
Maar niet alás
is te controleren: spanning en gevaar loeren om
de hoek. Dat deze
weinig victoriaanse stedelijke sensualiteit sommige homoseksuelen

in

hoge mate bekoo¡t, mâg voor zich spreken. De vraag
is echter of
Bech her homoseftsuele ve¡keer nier war al te idealistisch
.op..,

in h.,
veld'gesitueercl heeft. De onrwikkeling van en behoefte
aan eigen ni-

voor het stedelijk roze leven is ogenschijnlijk aan hem voorbij
in
conrrasr mer de homoseksuele werkelijkheid in Groot-Brittanië, waar
ches

gegaan. De pubiieke seks van Bech staat nog het meest schrijnend

uit de privé-sfeer en tnet name homoin
het
openbaar
bestrijdt op grond van immoral
handelingen
seksuele
de wetgeving seks ziet als iets

conduct(zie ookz.6).

Dat homoselauelen zich in steden vetzamelen blijft echter onver-

let. Logischerwijs organiseren homobewegingen zich vervolgens in
deze mega-pleisterplaatsen. Steden hebben op het collectieve vlak ech-

ter rneer te bieden dan de a¿nwezigheid van een doelgroep, De stede-

lijke openbaarheid verleent aan groepen en subculturen een podium
waaropzijzich kunnen vormen en rnanifesteren. In de (semi-)publieke gelegenheden van de stad kunnen zij elkaar ontmoeten om te com-

municeren, ervaringen uit te wisselen, nieuwe contacten te leggen. De
'forumkwaliteit' van het publieke domein biedt daarnaast mogelijkheden tot een debat rnet de politieke, economische en culturele machtscentra die veelal in grote steden zijn gevestigcl. Uitdaging van en interactie met dergelijke instanties vindt vaak in de openbare gelegenheden

van de stad plaats. Vror publiek protest kan men er zijn toevlucht nemen tot demonstreren, blokkeren, - illegaal - samenscholen (bijvoorbeeld de Provo-happenings), posters en pamfletten verspreiden. Op
sommige tijden en plaatsen worden de publie ke domeinen van steden

wel heel bijzondere strijdtonelen. Tê denken valt bijvoorbeeld aan de
¡evoltes in Berlijn, Praag en Peking in 1989 eu, wat lokaler, aan de provo- en krakersacties bij monarchistische inzegeningen.Voor de homobeweging gelden de Stonewall-rellen in t969 als het internationale
hoogtepunt, in Nederland was het een jaar later raak; de verwijclering
van een homo-afraardiging bij de dodenhe rdenking op de Dam leidde
tot heft ige confrontaties.
Toenemend ruimtelij Þ bewustzijn en nieuwe grensuerlegingen

Het eerder aangehaalde statement van Henning Bech over de homoselsuele urban ltero raakt ondanks het bombastische gehalte toch
een teer punt. Maar al te lang zijn homo's en lesbo's miskend gebleven
als significante deelnemers aan het stedelijke sociale leven. In Nederland heeft Mattias f)uyves cle schone taak op zich genomen om hier
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verandering in te brengen: Al
aantal jaren bestudeert hij het
_..r,
ruimregebruik naar homoseksuele
voorkeur in Amsterdam: de natio_
nale thuisbasis van de homo_emancipatie,
ft9g9:247). Dezechroni_
queur van de Mokumse ,sodoni_wereld heefr zich
echte¡ niet be_
perkt tor het in kaart brengen van het roze leven.
Hij

een van de meest prominente protagonisten
waardoo,
meer_cacher laijgt. Duyves.vervult dus een

is

tegelijkertijd

di.r.fá. k"í.

opvallende dubbelrol; hij
is als het ware zelf een van de hoofdrolsp.l.rrìr,
zijn studie. Zijn poli_
tieke inzet is gerichr op het verhogen van de
bijclrage van het homole_
ven aan de stedelijke sociale cultuur. Mede
d,oor ztlnaansporingen
zijn lokale horno-organisaties zich explicieter
gaan bezighoud.r,

het meer zichtbaar maken van d.

-homor.iruele

å.,

inúreng in het
hoofdstedelijke publieke domein. De verdere
uitbreiding van de ste_
delijke homoleefwereld is daarmee een strijdpunt
geworden. Met het

uitdragen van deze roze focus op d. ,uimt.lìjke
en sociaal_culturele
inrichting van de Amsterdamse binnenstad, t.eedt
de moderne ho_
mobeweging enigszins in de voetsporen van illustere
uitdagers van de
stedelijke ordening als provo en de kraakbeweging.

I)oor het.roon-

baar' willen maken van sreeds meer urbane
h"omoselauele terrein_
winst, laat de homobeweging zich sluipend gelden
als een ware ,sredeÌijke sociale beweging' (VeldboeuSp3). V.o¡opig
wordt zij hierin
echter nog ruimschoots overrroffen door de
milizubeweging ái. _.,
leuzes als'binnenstad autovrij' een groor
stadsecorogis-ch-offensief
ontketend heeft.

Têrwijl de roze pioniers op het ruimtelijk gebied _
de Rooie Flik.kers
en de Rsr,-groep Amsterdam * hun activiteiten
verrichtten vanuit een
zwaar gepolitiseerde subcultuur, nemen
de huidige homoseksuere
stadsbesto¡mers een heel wat zakelijker
houding aan. Er is een innige
samenwerking op gang gekomen ,urr"., ,rorr-p.nfit
en .ommerciëi.

organisaties om de stad aantrekkelijker te
maken door en voor het ho_
moleven. Een stuwende kracht daarbij is
de door Duyyes voorgezeren
Gay and Lesbian Association Amste¡dam (cara).
Naast deze stichting doen ook ande¡e homo-organisaries steeds
vaker een beroep op
de lokale overheid om nieuwe uitbouw
te honoreren. Onder her mot_
to 'festivalisering van de uitstad, is met ,succes
aandacht gevraagd voor

gaytoerisme (i{msterdam, Gay Capital of Europe') en de organisatie
van Europride en de Gay Games. Daarnaast - en dit gaat moeizamer

richt ¡nen zich tot de overheid om'verworven'rechten te beschermen (handhaving van krullen in de binnenstad en instandhouding
van de buitenplaats De Oeverlar.rden als cruisegebied). De homo-

-

zaalcwaarnemers proberen op politiek-juridische wqze deze publieke

ruimtes open te houden voor gebruik door lotgenoten. Men schrikt
in de strijd voor erkenning en honorering door de overheid er niet
voor terug stevig geschut in te zetten. De titel van het rapport 'Cruising als ruimteclaim'van de planologen Maatman en Meijer (1993)
spreekt wat dat betreft al boekdelen. Als belangrijkste beleidsargument voeren de auteurs de 'emanciperende functie' van deze 'laagdrempelige voorzieningen' aan. Eens te meer blijkt dat de tijden zijn

veranderd. Deze op mededogen gerichte politieke lobby voor bescherming van anoniem homopiezier in het 'wild', zou in het Rooie
Flikkers-tijdperk van avantgardistisch openlucht cruisen nog weggehoond zijn. Nu klinkt uit eigen kring nauwelijks tegenspraak.
Op welke gronden het ook moge gebeuren, zeker is dat al deze ontwikkelingen onomstotelijk aantonen dat de Nederlandse homoleeÊ
wereld, in navolging van haar Amerikaanse residentiële tegenhanger,
in toenemende mate een ruimtelijk bewustzijn aan de dag legt. Homoseftsualise¡ing van ruimte is steeds meer een aandachts- en strijdpunt geworden. De door de Nederlandse homoscene ingeslagen weg
heeft niet, zoals in de Verenigde Staten, geleid tot het de rug toekeren
van de maatschappij. Integendeel, in Nederland is op veel punten juist
een soort partnerschap met de overheid overeengekomen. De'verrij-

king' van het stadsbeeld waar de homolobby het lokale bestuur mee
paait, heeft vanuit overheidsperspectief echter niet alleen betrekking
op de stedelijke sociale cultuur. De stadsbestuurders zijn waarschijnlijk nog happiger op de financiële inkomsten die voortkomen uit het
veelal bovenmodale homoseksuele consumptiepatroon (zie1.7).

Dient de toenemende rnanifestatie van Amsterdamse homosel,cuelen
als ruirntegebruikers nu beschouwd te worden aIs ouer-the-hill, als de

overschrijding van eerì kritische grens waar homo-emancipatie ophoudt en waar ter¡itoriale expansie een streven op zich is geworden?
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Dat is de vraag die nu speelt. In ieder geval dienen enkele
kanrteke-

ningen bij deze discussie gemaakt te worden wat betreft
de deelne_
mers. opvallend is dat veel tegensteilingen tussen cle
verschilrende
'oude' gardes van integrationirr.rr, r.p"."airten,
essentialisten en con_

stemmingen), en het waren met name homoseksuelen die de produkten leverden. Het nieuwe van 'het economisch belang' anîo 1994
schuilt in de eerste plaats in de enorme verbreding van wat als 'homoseksuele produkten worden beschouwd: de homobraadpan (Ver-

"t,
in de maatschappij of her ontmaskeren van de homoseksu..l,
1.i d.
heteroseksueel'). De uitbouw van de parallelcultuur
zet echter een
groot deel van de achterban, in wiens naam men de roze
leeÂvereld
opeist, voor het blok. De discussies over nieuwe
grensverleggingen

boog, 1993) is inmiddels befaamd. In de tweede plaats is er iets veranderd in de aanbodzijde: ook de 'buitenwacht' is zich expliciet op de
homomarkt gaan richten.
Uit de geschiedenis van de Nederlandse beweging en subcultuur
blijkt hoe het verlangen meer en meer commercieel werd uitgebaat.
Voor de ontdekking vân homoseksuelen (m/v) als consument was dit
echter nog te weinig; wil het grote bedrijfsleven belangstelling ftrijgen
dan moeten homo's zich ook als een identificeerbaar segment van de
markt manifesteren. Niet toevallig schrijft Tielman dan ook dat ho-

strucrivisten zijn verdwene n. Zr1 rijken erkaar te hebben
gevonden in
het compromis van ãparr, maar niet anders'. De
verdedijing van een
eigen homoseksuele wereld ondervindt dan ook
nog nauwelijla te_
genspraak onder de spraakmakende delen van de ho*ob.rv.ging,
hoe haala dit doel clan ook mag staan op vroegere
idealen
op"g"i

gaan merendeels over de hoofden heen van de .zwijgende;;rd.r_
heid' van enerzijds anonieme en anderzijds gendivijualiseerde
lotgenoten' Diegenen die zich niet kunnen of wiilen identificeren
-., Ào-

en lesbot tegenwoordig een eigen 'leefstijl' hebben' De creatie
van een 'eigen wereld' die tot op zekere hoogte ook territoriaal gesitueerd is, is nu blijkbaaÍ zover voortgeschreden dat homo's en lesbo's

mot

moseksuele groepsaanspraken, worden ongevraagd
voor voldongen
feiten geplaatst, feiten waa¡roe zij zich
gãan
verhouden. Of
-o.,.r,
zij werkelijk zitten te wachten op prestige-.u.n.-.r..r
en de Gay Games zal nog moeren

blijken.

"ls

een herkenbare 'leeßtijl' hebben voor de buitenwereld' De homoidentiteit is zo omvattend geworden dat ook van homoseksuele consumenten gesproken kan worden.
Homot willen bovendien ook graag als consumenten worden aan-

Europride

gesproken omdat ze door een eigen 'leefstijl' hun maatschappelijke
onzichtbaarheid verder teniet kunnen doen:'This is a modern queer

1,3 De homo economicus. Over het commercieel belang van de
homo-identiteit

truth: op de langere termijn zullenzij die een homo-identiteit willen
houden, die identiteit gaan kopen (Short, r99z:zo).
De commercialisering van de homosubcultuur heeft niet alleen de
basis gelegd voor de homoselauele consumentenrol en de opening

'Het economisch belang van homoland is veel
breder dan de kroeg.

In vroeger tijden leek het wel of homo's en lesbo's niets
anders deden
dan drank omzetten. Maar nu wordt zichtbaar d,atzIl
eengroep con_
sumenren vormen mer een eigen leefstijl waaraan
een leuke cenr te
verdienen valt. Van badkamer tot relatiebureau,
van auto tot zeil_
school, homoland als klant komt uit de kast,,
schrijft Rob Tielman in
de Nieuwsbriefvan de eerste Nederlandse ,gay
and lesbian

van de markt voor heteroproducenten' De erkenning van de economische macht heeft ook directe gevolgen voor mogelijke strategieën
van de homobeweging. '\Øie homot discrimineert moet ernstig rekening houden met een economische boycot. En wie de homobeweging steunt, bijvoorbeeld door in homobladen te adverteren, mag op
een gunstige reactie rekenen van een koopkrachtig publiek', aldus
Rob Tielman in de Nieuwsbriefvan dehomo-exPo.

lifesryle,_

beurs, beter bekend als de homo-expo."
Er was altijd al een homoseksuele markt, en deze
was ook wel wat
groter dan de kroeg. Maar de markt draaide wel
primair op, en om

\Øe hebben in dit boek tot nu toe een onderscheid aangebracht tussen enerzijds de subcultuur, het verlangen, en anderzijds de belangen,

seks- en vermaakprodukten (porno, sauna's,
hoàls of vakantiebe_

rto
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de polidek. Dit schema kon verheideren wat zich
in cle afgelopen de_
cennia in de Nede¡landse homowe¡eld heeft afgespe"lã.
\Øe zijn

geval voldoende om op basis van deze'identiteit' het pesten van de
politie niet langer lijdelijk te ondergaan. De territoriale concentratie

slechts één periode tegengekomen waar her onde¡scheid
,urr.r, u.._
langen en belangen niet houdbaa¡ bleek. Begin jaren zeventig
zetten
radicale 'flikke's' en lesbisch-feministen het verlangen
direct f,ofitiek
in. Sterker nog, de Rooie Flikke¡s vielen het coc aan op zijnpoging
van onbeheersbare verlangens aangepasre homobelange"
;. ;rL;:
Het verlangen, de lust was zelf politiek geworden.

Met de commercialisering van de subcultuur stuiten we op

van bars en de eerste, publieke âcties van homo-organisaties'a zullen
zeker een rol hebben gespeeld bij deze voorzichtige manifestatie van
'gay pride'.

Iloewel subcultuur en beweging aanvankelijk sterk vervlochten
wâren, nam de overlap tussen beide in de loop van de tijd in veel landen af. De subcultuur oncwikkelde zich tamelijk autonoom van de
beweging, er trad een scheiding op tussen naar binnen en naar buiten

een

rweede onrwikkeling waarin het binaire schema verlangen-berangen
minder goed functioneert. Terwijl de subcultuur vroeger vooral

gerichte activiteiten.

l)e binnenwe¡eld was in eerste instantie sterk op seksualiteit gericht. Nadat de '(hetero)seksuele revolutie' veel taboes beslecht had,

be_

schouwd kon wo¡den als het
þure'verlangen is nu, met de commercialisering, sprake van het belang van de subcultuur. In
steden met
een onrwikkelde homoseksuele subcultuur bestaan niet
voor niets
homo-ondernemersorganisaries die de belangen van hun
ma¡kt be_
hartigen.

leek het alsof mannelijke homoseksuelen de opdracht hadden om alle

nieuwe mogelijkheden maximaal in praktijk te brengen. De relativering van monogamie en romantische liefde werd door homo! vertaald in enorme seksuele activiteit. Om het elkaar vluchtig ontmoeten te vergemakkelijken, werden badhtlizen, selashops en discot met
darkrooms geopend. Het comtnerciële circuit nam in de jaren zeventig een enorme vlucht, maar dat bleef op dat moment voor de buiten-

Stond in de jaren zeventig in de radicale homo- en lesbobeweging
het hornosetsuele verlangen centraal en wâren belangen
tabo., h.t i!
nu allemaal belangen wat de klok slaat, zowel in de subcultuur
als

in

de beweging. Het analyrische onderscheid werkt daarom
nier meer
ol positiever geformuleerd, de kloof tussen verlangen en belangen,
tussen subcukuur en beweging lijkt gedicht te worden
ru r,.rlrrr!.rru

wereld, afgezien van een enkel homoblad in de kiosk, nog tamelijk
onzichtbaar,

In

vergaand gecomme¡cialiseerd zijn. 'En zo gaaîcommercie
en idealen
haird in hand: zij hebben een gemeenschappelijk belang
bij cen pro-

fessionele aanpak van het zichtbaar
-"t.., van de economische
macht van homoland.", Het lijkt een prachtige synthese,
maar is het
dat ook? \Øiens gemeenschappelijk bel"ng wãrdt hier nu

Van seþs nøar

leeftijl

teiten ging omvatten. Door de vele recreatieve behoeften ontstond
een nieuwe markt.

De nauwe samenhang tussen (commerciële) subcultuur
en bewe_
ging bleek al uit de geboorteplek van de ,nieuwe, homobeweging:
het
was de strijd om de Stonewall Inn, een bar in de
Newyorkse-Vilage,

MoneymaÞers

waar het volgens de Ame¡ikanen allemaal begon. Bars
als de Stonewall Inn hadden in de loop van de jaren vijfdg en zestig
hun bezoekers een zekere mare van gemeensch"pp.li;Lh.icl
verschaft,

in

tachtig verminderde de fixatie op seks, met name onder

consument -, nam het economisch belang van de sauna- en kroegcultuur wel in betekenis af. Tircker schat dat deze markt in Amerika
sinds r98o met z5 procent is gekrornpen (1987:4) . Het belang van allerhande andere activiteiten nam echter sterk toe toen, mede onder
invloed van aids, de homowereld ook steeds meer niet-seksuele activi-

precies ge_

diend?

de jaren

invloecl van de aidsepidemie. Hoewel de seksuele markt als zodanig
niet instortte - allerlei safe-sexprodukten vonden nu hun weg naar de

Dat 'algemene' bedrijven

deze nieuwe, brede

homomarkt betreden

is een relatief niettw fenomeen. Afhankelijk van het politieke

en

maatschappelijke klimaat staan bedrijven meer of minder te traPPe-

ieder
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len om met homoseksualiteit geassocieerd re worden. Zo heeft
het
compurerbedrijf Apple mer zijn ,positieve, homobeleid in de Vere-

dam in haar nopjes met de ontdekking dat 3.ooo van cle z5.ooo arbeidsplaatsen in de hoofdstedelijke toeristenindustrie voorwloeien
uit het homotoerisme: geschat wordt clat 14 Procent van de toeristen

nigde Staten een groot risico genomen; in heel \,r'at staten gaan
stem_
men op om Apple vânwege dit beleid financieel te straffen. Aangezien ma¡ketingdeskundigen dergerijke risico's zuilen willen verni.-i;den, zullen bedrijven niet snel voorop lopen met het aanboren
vJ,,

die Amsterdam aandoen homoseksueel zijn (Stichting Album Amsterdarn ï99L19; Chìld r993:r74). Homo's 'verdienen' met andere
woorden hun Gay Games dubbel en dwars'

geheel nieuwe, gewaagde markten.

Het idee dat de markt geen moraar kent is dan ook o'zin: becrrijven volgen maatschappelijke onrwikkelingen omdat orientatie
op
outcasts, alzynze nog zo trendsettend, een veel te ¡isicodragende
in_

Economische strategie

Altman (198o:6r) schetst dat zelfs in een situatie waarin de homomarkt floreert, de maatschappelijke situatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen uitgesproken slecht kan zijn.'\?'el geeft de
economische macht hotno's een nieuw wapen in hanclen in de emancipatiestrijd, zoals de Marlboro-boycot geTnitieerd door Act Up de
laatste jaren heeft laten zien. Deze boycot had in deVerenigde Staten,
waar allerhande sociale bewegingen gebruik maken van hun 'koop-

vestering zou zijn.

vandaar ook dat bedrijven zich heftig verzerren wanneer de homogerneenschap homov¡iendelijke boodschappen wil lezen in bepaalde
produkten. De opwinding ove¡ de homo-Ken (de mannelijke Barbie)
werd door producent Mattel snel de grond in geboord. Ondanks
de
homostereorype uiterlijkheden van Ken is deze bestemd voor pre_he_

krachtige vraag', een enorme impacc, rerwiil zij in Nederland, waar
binnenlandse economische boycots nog een noviteit zijn, minder

teroseksuele schoolmeisjes, zo liet Matrel weten. Bij het homoselsueel
'lezen'van de e¡otische foto voor de ¡eclamecampagne
van B¡iwic sinaasappelsap gebeurde hetzelfde. 'Toen homoseksuele mannen
de re_
cente Briwic sinaasappelcampagne opvatren als een ,,roze,, boodschap,

weerklankvond.
Het ligt in de verwachting dat de economische macht van de subcultuur de komende jaren ook voor emancipatoire doelen z.al worden
'uitgebuit'. Deze verbreding van het actierepertoire van de homobe-

ontkende Briwic stellig dat hij opzettelijk de homomarkt, a" pnt
probeerde te ve¡leiden' (Burston en Adam,
ryy:6r). Homo-

pounl

weging valt positief te waarderen. Er is echter ook een schaduwzijde:
wie hebben deze economische macht nu precies in hanclen?

seksuelen kunnen er nog zoveel in zien, o'dernemers laten alleen
een
homoselsuele lezing toe wanneer hen dar financieel goed uitkomt.

onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat het met name de
economisch sterkeren (lees: witte middle class mannen) zijn die over

Uit

Andersom zijn bedrijven er wel als de kippen bij om produkten
die
in eersre instantie voo¡al doo¡ homoseksuelen gebruikt worden,
voor
een breder publiek 'toegankelijk, te maken (denk bijvoorbeeld

optie kunnen beschikken." Het arsenaal van mogelijkheden wordt dus wel verbreed, maar de groep die hiervan gebruik
deze strategische

aan

jeans). Marketingdeskundigen houden het homoseksuele
segment

kan maken is versmald.

dan ook goed in de gaten omdar met name homot als smaakÃakers
wo¡den gezien (Schutrc, ry9r:39-4o). Ook c.d.,s, films en andere
amusemenrsp¡odukten mer een openlijke homoseksuele
w_orden tegenwoordig

Vrorzover lesbische vrouwen over economische rnacht beschikken, lijkt deze vooral te worden ingezet voor het in stand houden van
de 'feministische economie'. Deze blijkt een andere drijfreer te hebben dan cle homoselauele economie: zij is eerder politiek dan winstgericht (Child 1993:r7z). Met politiek gericht bedoelen we hier dat de
instandhouding van een 'eigen wereld' actief wordt ondersteund,

kleuring
in ruime mare op de markt gebracht omd"t dã

aÈ.et, zowel onder homo's als hetero,s, steeds meer verzekerd
is.
Natuurlijk kunnen de belangen van homogemeenschap en bedrij_

ven (of 'ondernemende gemeentes') met elkaar sporen, met
name in
ee' liberaal klimaar als irer Neclerlandse. Zo *^, h., wv in Amster-

zonder dat de betrokkerì vrouwen daar zelf financieel veel wijzer van
worden.
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of in Nederland de stap gezet g at worden nâar een naar buiten
gerichte 'economische' strategie, waarin dus niet de calculerende
homo economicus cent¡aal staat maar de activist met economische
machr, zal ook afhangen van de opsrelling van de homobeweging.
'W'anneer
zij de kans aangrijpt om zo een brug te ,1""r, turs.r, d. *J_
reld van her commerciële en het politieke belang, dan komen subcul-

tuur en beweging weer dichter bij elkaar dan de afgelopen jaren het
geval is geweest.

3.4 ïussen uitkomen en thuisblijven. De gespleten geschiedenis
van lesbisch Nederland

ik t',vintig jaar geleden mijn eerste srappen op het pad van her
lesbische uitgaansleven zerre, deed ik dat als vanzelßprekend in
het

]o¡n

vrouwencafé. De vrouwenbeweging was erin geslaagd een aantal vrij_
plaatsen te creëren. Zewarcnniet-commercieel, werden gerund
doár
een vrijwilligsterscollectief en mannen hadden geen toegang. Het
stond buiten kijf dat je er veel andere lesbische vrouwen kon orr,-o.-

ten, want heterovrouwen mochten er immers niet heen van hun
man. \Øe dansten op de muziek van
Janis Joplin en Linda Ronstadt
en actie voeren, ach, dat kon de volgende dag toch ook nog. Maar
het
belangrijkste was de vreugde en he¡kenning dat er andere lesbische
vrouwen waren: 'Oh wat zijn we veel!'

ïen

jaar geleden was er Amersfoort en na Amersfoort werd
Den
Haag voor de homobeweging heel belangrijk. Binnen het coc for_
muleerden we eisen op alle mogelijke terreinen. Al gauw kwamen
we
er als lesbische vrouwen achter dat onze belangen en eisen over
het
hoofd gezien werden. Zokwamer een eigen groep, Lespol. AIs lesbische vrouwen uit politiek, wetenschap en beweging proL..rd.r,
*. t.
formuleren welke lesbische politieke eisen er zijn, los van de eisen
van
de homo- en vrouwenbeweging.

Op de volkstuinvereniging waarvan mijn vriendin en ik lid zijn, zijn
nog wel negen andere v¡ouwenstellen .We zijnmin of meer
p., o"g"_

luk lid geworden. Toen we er een keer gingen wandelen, zagen we een
duidelijke pot lopen. Zekwam meteen op ons af en wist ons om te
praten een tuin te nemen: die naast haar kwam binnenkort vrii, Ze
zorgde er voor dat wij de tuin toegewezen kregen, ook al was het een
van de mooiste tuinen van het complex en waren er veel andere leden
die deze tuin graagwilden hebben.
Haar vriendin heeft ook een tuin op het complex. Daar is haar moeder, die in de tachtig is, vaak. Ze hebben soms andere vriendinnen op
bezoek met wie ze samen uitgaan, bijvoorbeeld om te vieren dat zo'n
stel 'twintig jaâr samen is'. E¡ is veel contact tussen de vrouwenstellen
op de tuin, maar daarbij wordt nooit gesproken over wat ze dan wel zo
gemeenschappelijk hebben. Sommige vrouwen hebben de laatste jaren geprobeerd gelijke rechten voor'medeverzorgers' te krijgen, maar
omdat die niet als politieke actie worden benoemd, mislukken ze. Een

poging om stemrecht te krijgen voor medeverzorgers van een tuin
slaagde niet, terwijl echtparen wel medestemrecht hebben.

Op onze zwemclub zwemmen momenteel alleen vrouwen' waaronder veel lesbische vrouwen. Toch wordt daar nooit over gesproken,
maar de enkele heer die zich toch op de club waagt wordt na een

of

twee kwartalen wel weggekeken. Alleen een homoseksuele man
mocht een tijd blijven. Over het lesbisch zijn praten of er iets van laten zien geeft echter aanleiding tot blinde paniek onder de dames
zwemmen weg, of zeggen 'nou, daarweet ik niks van hoor'.

- ze

De literaire lesbo ziet wel wat in de salon: een gezelschap erudiete dames die één keer in de zoveel tijd bijeen komen om de tijd te korten

met lezingen of toneel. Het verschil met de vorige vormen is dat het
lesbisch zijn hier meestal wel is uitgesproken, maar de dames benutten hun considerabele talenten verder voornameliik buiten de lesbische beweging.
'W'anneer je
deze voorbee lden doorleest'

lijkt het of het politieke elan

dat onder de vleugels van vrouwen- en homobeweging in de jaren
tachtig nog welig tierde, is afgenomen. De vraag is of die constatering

juist is, en als dit zo is, wat is dan de betekenis van

deze tendens?

u6
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(rNc r993a). Het is niet alleen belangrijk het 'andere' lichaam te tonen, maar het ook met de nodige trots te manifesteren, om duidelijk
te maken dat 'anders' bepaald niet 'minder' hoeft te zijn. De eerste
Europese conferentie van gehandicapten had dan ook als motto Pride

in

Ourselues

(Finkelstein 1987; rNc r993b).

Een dergelijke trotse identiteitenpolitiek lijkt voor gehandicapten
eerder aan grenzen gebonden dan voor bijvoorbeeld homoseksuelen.
Hoewel verhalen over het aangename(r) homobestaan misschien niet
altijd konden overtuigen - zelfs niet in de tijd voor aids -, zullen gehandicapten nog meer moeite hebben met het overbrengen van hun
'trotse' boodschap. Het is zelfs de vraag of de 'gezonde' meerderheid

hier überhaupt naar wil luisteren. Ze is gewend om tegemoet te komen aan verlangens van gehandicapten omdat de laatsten in sommige opzichten 'tekortschieten', en daarom legitieme behoeften hebben

die anderen niet kennen. Net zoals in het geval van homoselsuelen
en aids, bestaan deze groepsrechten alleen voor hen die in negatieve,
zrelige zin 'anders zijn. .Als de gehandicaptenbeweging nu trots gaat
roepen dat ze 'recht heeft op anders-zijri, dan is het nog maar de
vraag hoe de samenleving zal reageren.

een verandering in op: voor een thema als ruimtegebruik op grond
van seksuele voorkeur neemt in Europa mondjesmaat de aandachr
toe. Dat mocht ook wel eens gebeuren, want met het vorderen van
de emancipatie van homoselsualireit wordr het hoog tijd voor een

volwaardige geografìe van bi.ivoorbeeld het Nederlandse homoleven
(m/v). In de Verenigde Staten is inmiddels een traditie opgebouwd
bij het in kaart brengen van 'de ruimteli.ike construcrie van homo/
iesbo-identiteiten en gemeenschappen'. In deze bijdrage zullen zowel
verschillen als overeenkomsten russen de aangetroffen'homodomeinen' van de Oude en de Nieuwe !?'ereld in ogenschouw worden genomen. Een vraag die bij deze vergelijking steeds zal terugkeren be-

treft de'grenzen aan de groei': is ¡oze territorialisering per definide
een ontwikkeling naar rneer veiligheid, zichtbaarheid en erkenning;
naar verdere emancipatie? Of heeft de ruimtelijke manifestering van
de homoseksuele subcultuur ook zijn discutabele schaduwzijden? In
ieder geval zal blijken dat er grote (inter)nationale verschillen zijn
tussen de ruimtelijke handel en wandel van uiteenlopende homogeledingen. Ook zal naar voren komen dat er twee demarcatielijnen
zijn die wereldwijd voor de roze ruimtelijke expressie gelden: de

Misschien slaagt de gehandicaptenbeweging erin, net zoals de homobeweging, de blik van de buitenwacht te veranderen. De zicht-

mannelijke kunne en de stadsgrens.

baarheidsstrategie kan ertoe leiden dat men anders, minder meewarig, g
kijken. Maar de vraag blijft of de samenleving het 'anders

Gay residzntial communities in deWrenigde Staten

zr1î van gehandicapten zo kan gaan waarderen dar het als een verrijking wordt gezien, als een volgende stap op weg naar een pluriforme

Over de ruimtelijke expressie van het homoleven in de Verenigde
Staten is al flink wat gezegd, en geschreven. Dit hangt grotendeels samen met de duidelijk waarneembare manifestatie van zogenaemde

maatschappij.

gay residcntial comrnunities. Een uitgesproken voorbeeld van zo'n ho-

^t

mowoongebied is een deel van het centrum van San Fransisco dat bekend staat onder de naam 'Casrro'. De homoseksualisering van deze
1.2 Pleisterplaatsen van een roze leefrvereld: scenes, residenties en
routes als vormen van ruimtelijke expressie
Hoewel bij het beschrijven van maatschappelijke ontwikkelingen zowel tijd- als plaatsgebondenheid een grote rol heten te spelen, komen
de ruimtelijke dimensies van sociale processen er meestal maar bekaaid van af. Het merendeel van de waarnemingen ¡icht zich nogal
eenzijdig op historische onwikkelingen. Langzamerhand treedt hier

stadswijk kan niet los gezien worden van het sterk onnvikkelde ruimtelijk bewustzijn dat de plaatselijke homopopulatie de afgelopen decennia ten toon heeft gespreid. Harry Britt, een prominenre vertegenwoordigervan deze beweging, heeft het streven naar een homoterrito-

rium als volgt veranrwoord,:'When gays ale spøtiall! $anered, they are
not ga!, because they are inuisibl¿." In de eerste Amerikaanse srudies
naar de ruimtelijke uitdrukkingsvorm van roze leefwerelden staat
deze collectieve coming out echte¡ niet zozeer centraal, maar draait al-
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deze vragen

te beanrwoorden wordt een aantal onrwikkelingen ge-

dacht schonken aan keurig nette homoseksuele heren, gaat sinds 1993
een golfvan berichten door de populaire, schrijvende pers: lesbische
vrouwen houden van uitgaan, van seks, van versieren, en de klassieke

schetst, eerst in de subcultuur, dan in de beweging.

De lesbische subcultuur in Nederland (en de omringende landen)

pot in tuinbroek en met kortgeknipt haar heeft afgedaan.
Uit de beschrijving van Lieke Noorman blijkt echter dat het niet
de plotselinge opflikkering van nieuw lesbisch elan is die de pennen
in beweging heeft gebracht. Haar constatering luidt dat het aanbod
dermate gering is dat vrouwen het hele land door moeten als ze willen
uitgaan: donderdag naar de Clitclub, vrijdag naar de Tiut, zaterdag
naar de Rel en zondag naâr groeP 7t5z.En dan nog hebben ze een

steunde van oudsher op vriendinnenkringen: groepen gelijþstemde
lesbische vrouwen die gezelligheid, voorbeelden en parrners uit deze

kringen haalden (Schuyfi ry94:281-4). De doel- en samenstellingvan
deze vriendinnenkringen hing afvan de opvattingen over de vormgeving van het lesbisch leven. Zo had je vriendinnenkringen waarin
vrouwen het lesbisch-zijn met elkaar 'uitprobeerden naasr lsingen
die vooral voor gezelligheid bedoeld waren, en kringen die in feite

agenda en een spoorboekje nodig om het geheimzinnige zoeken vol
te houden naar bijeenkomsten die zich bijvoorbeeld alleen de derde
dinsdag van de maand tussen kwart over acht en half tien 's avonds

fungeerden als recruteringsplaats voor nieuwe partners.
De subcultuur bestond tot de jaren zeventiguit een beperkt aantal

cafts, gedeeld met homosel$uele mannen en andere figuren in de
marge. In de jaren zeventig werd her aantal uitgaansmogelijkheden
iets uitgebreid, onder andere door her ontsraan van een enkele uitgaansgelegenheid die alleen voor vrouwen was (Tâbu, Homolulu op
sommige avonden), en vooral door de vestiging vân vrouwencafts en
de organisatie van speciale vrouwenavonden van het

afspelen.

Het uitgaansleven kan blijkbaar mâar een deel van de lesbische bevolking van Nederland boeien - en dat heeft tot gevolg dat het
draaiend houden van een gelegenheid op alleen de lesbische cliëntèle
economisch niet haalbaar is' Over de redenen wordt binnen de subcultuur al jaren gespeculeerd: lesbische vrouwen hebben minder geld

coc in allerlei

en consumeren minder, lesbische vrouwen gaan alleen uit om een
vriendin te vinden en zijn bang dat ze die in het uitgaansleven ook
weer kwijtraken, de sfeer in het uitgaansleven kan niet iedereen

plaatsen. De v¡ouwencafés ontbeerden echter een degelijke economische basis en gingen vrijwel allemaal weer ove¡ de kop in de rweede

helft van de jaren tachtig. Een enkel initiatiefi zoals caft Vivelavie in
Amsterdam, wist te overleven ondanla de economische malaise.

boeien.'6

Kortom, de commerciële doorbraak die

De ouderwetse cafésubcultuur moest onder druk van het feministisch elan ondergronds gaan, de adressen van dir soorr líoegen werden als vanouds slechts door mond-tot-mondreclame doorgegeven.
Zo was caft De Laatste Druppel op een onbegrijpelijke plaats gevestigd, onder een flargebouw in een nieuwbouwwijk in Arnhem-zuid.
'S7ie
het gelukt was binnen te komen, vond er de codes uit de jaren

naar gezinsgrootte en economische gebondenheid

vijftig: voorstellen aan de buffetjuffrouw en toestemming vragen
de kranten leest, zou bijna moeten geloven dar

in deze treuri-

'Parelpotten, lipsticklesbot, dieseldykes en polderpotjes': deze onderverdelingvan het rijk
ge situatie de laatste jaren heel war veranderd is.

geschakeerde lesbische leven haalde zelfs

(Noorrnan, r7 februari ry94) .Waar de

me

her statige

NRC

mannencircuit

kijkt'

de geringe

afstanden en het beperkte commerciële draagvlak van lesbische vrouwen zullen daar mede debet aan zijn. Voor zover er concentraties lesbische vrouwen in de vier grote steden ontstonden, zijn deze meer te

wanneer je met iemands vriendin wilde dansen.

'l7ie

in het

heeft plaatsgevonden vinden we bij lesbische vrouwen niet'
Lesbian cornmunitieszoals die in deVerenigde Staten in de jaren zeventig en tachtig ontstonden, zijn er in Nederland ook nooit gekomen. De huisvestingspolitiek van de Nederlandse overheid, die ste¡k

beschouwen als het gevolg vân een combinatie van toevallige factoren, zoals de werk- en studiegelegenheid en de aanwezigheid van geschikte huizen in en om de oude binnensteden'
Maar er is meer dan alleen treurigheid. Zo liikt binnen de subcul-

Hand"ekbkd

dia vroeger hoogstens aan-
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tuur meer aandacht re komen voor jongeren én ouderen. Het is aan
de vrouwen- en lesbische beweging te danken clar er meer bekend is
over lesbische leefstijlen en dat de eeuwigdurende vraag van vroeger _
kan ik iemand vinden om mee te vrijen? in de praktijkvoor alleleeÊ
-

tijden wat simpeler kan worden opgelost.
Het toegenomen aantal initiatieven voor ouderen heeft vooral in
<le homo-pers veel aanclacht gekregen. Dir is niet verwonderlijk de
generatie die de lesbische beweging in de jaren zeventig heefr vormgegeven is inmiddels zelf dik in de veertig. De vereniging Een vrolijke
oude dag werd door Marjan Sax in het leven geroepen voor de tijd dat
zij zelf 'ord en krakkemikki g' zou zi,1n. Deze groep probeert proble_
men en geneugten rond de oude dag op praktische wijze in kaart te
brengen.

Daarnaast schieten conractavonden voor dertig- of vijfendertig_
plussers (kennelijk de leeftijd waarop je binnen lesboland

aa'rp..i"l.

zorg onderhevig bent) als paddestoelen uit de grond. Voo¡al voor
deze groep bestaat er nu een landelijke Kontakrenbank. Deze bank
biedt lesbische vrouwen een 'exrra mogelijkheid tot uitbreiding van
de vriendinnenkring.'Alles mag dus: stappen, klersen, vrijen en een
serieuze relatie aangaan;

voor de schuwen onder de lezeressen is een
uitgebreide gebruiksaanwijzing toegevoegcl voorzien van nurrige rips
als '\Øat zet ik in een kontaktadverrenrie?' en'Hoe maak ik duidelijk
wie ik zoek?' (Van Vliet 1994).
Voor de vrouwen die deelnemen aan de Zij-aan-Zy Kontaktenbank is lesbisch zijn duidelijk geen publiek of politiek deel van hun
persoonlijkheid. Sterke¡ nog, meer clan de helft van deze vrouwen zir
rrog 'in de kast' (De Mik ry94). De beschrijving die de dames van
zichzelf geven leest bovendien meer als een verzameling sociaar wenselijke vaardigheden dan als een catalogus van seksueel vertier. Zelden
zagen

wij zo'n veranrwoorde verzameling hobbies als in de Zij_øan_

Zij Kontaktenþrunt. Þlorden

de jongeren in her aanbod nog wel eens
van motorrijden, voerbâllen, uitgaan en dansen, boven de dertigjaar
lijken vrouwen alleen geTnteresseerd in wandelen, fietsen, tuinieren,
film, theater. De laatsten houden allemaal van de naruur, van lezen en

vooral van een goed glas wijn bij de open haard.
Het lesbisch z.ijn wordt hier dan wel ais gemeenschappelijk gege-

t20

ven voorondersteld, maar de gezochte contacren bevinden zich eerdel in de gezelligheids- dan in de erotische sfeer. En over politiek als
hobby hoor je nog heel weinig vrouwen, zeker niet de oudere. l)it
lijkt overeen te komen met mijn eerste waanìemingen betreffende

onmikkelingen in de lesbowereld.
Toch is dit vreemd. In vergelijking met homoseksuele mannen zijn
in het algemeen namelijk politieker. Ook de deelname van lesbische vrouwen aan activiteiten van de beweging zijn
niet minder geworden. Zo lopen er behoorlijk veel vrouwen mee op
lesbische vrouwen

RozeZaterdagen het percentage vrouwelijke leden van het coc stijgt
nog gestaag.

Ook uit het onderzoek dat Homostudies Utrecht aan het einde
van de jaren tachtig onder de leden van verschillende coc-afdelingen
verrichtte, bleek dat vrouwelijke coc-leden significant vaker vinden
dat lesbisch zijn een keuze is, dat emancipatie belangrijk is en dat de
problemen rond homoselaualiteit voo¡al maatschappelijk bepaald
zijn. Van de vier met elkaar vergeleken groepen, mannelijke €n vrouwelijke coc-leden en mannelijke en vrouweli.jke niet-coc-leden,
hadden zij verreweg de meest gepolitiseerde identiteit. Mannen vonden veel vaker dat hun homoselaualiteit was aangeboren en dat homoseksualiteit altijd heeft bestaan.'7 Voor zover vrouwen acdef zijn in
de beweging hebben zij een politiekere identiteit dan mannen.
Onder lesbische vrouwen bestaat er kennelijk een kloof tussen verlangen en belangen, tussen thuiszitters en de dames die er demonstra-

tiefvoor uitkomen.
Die kloof lijkt sinds de jaren tachtig beduidend groter geworden.
Is

bij mannen sprake van rneer geleidelijke overgangen

tussen plezier

en politiek'wij'-gevoel, bij lesbische vrouwen zien we twee tegenge-

stelde tendensen: enerzijds toenemende þrivatisering', anderzijds
blijvende politisering. Geen van beide zijn nieuw, maar de verhouding tussen beide is in de aÊgelopen jaren veranderd.
De koppeling tussen het politieke en het private, die belichaamd
wercl in de slogan 'het persoonlijke is politiek van de vrouwenbeweging - overgenomen door de lesbische beweging - is cle laatste jaren
blijkbaar aan slijtage onderhevig geweest. Hiervoor is een aantal mogelijke redenen te geven.

t2t

formuleren. Bovendien stagneert het beleid momenteel op veel plaat-

heid en daadkracht; kortom, zoals Stefa¡r Dudink in Homologie opmerkte, 'de nieuwe politicus die voorwarend de politieke malaise in
het vaderland tot een goed einde brengt, draagt de trekken van een

sen. Ten rweede is een deel van de lesbische beweging geprofessionali-

butch (1994:zr).

Ten eerste is een deel van de eisen vervuld. De lesbische beweging
is er niet in geslaagd tijdig de bakens te venetten en nieuwe eisen te

seerd. In toenemende mate hebben vrouwen (betaald) werk gevonden, ook binnen de beweging en aanverwante hulpverlening. Daarmee ontstaat een wankel evenwicht tussen vakbekwaamheid en
persoonlijke betrokkenheid. Als laatste kunnen we opmerken dat de
vrouwen 'van het eerste uur' twintig jaar ouder zijn geworden; ze hebben werk (moeten dus vroeg op) en stellen na enkele decennia lesbische beweging andere prioriteiten in hun leven.

Ook in de beeldvorming zien we de tegenstelling tussen de politieke
en apolitieke pot terugkeren. Bepaalde eerst de roze tuinpot het vrijwel universele beeld van de lesbische medemens, we zien nu in bladen als Nieuwe Reuu haar mondaine tegenspeelster: opgemaakt,
vrouwelijk gekleed, van feesten houdend en apolitiek. Kortom, vrouwen die weigeren om tot de coc-potten te worden gerekend maar
toch niet helemaal onzichtbaar willen zijn.'8
Betekent dit dat ons een nieuwe periode van zichtbare lesbische
seksualiteit te wachten staat, een soort derde !¡/eg tussen enerzijds de
wel zeer manifeste politieke pot en anderzijds de thuiszittende lesbienne? Bij een poging dezevraagte beantwoorden is het interessant
te kijken naar de even onverwachte als geslaagde actie van ministerpresident Lubbers om minister Dales bij haar begrafenis alsnog te øø-

eigenlijk
voornamelijk uit homo- en lesboland. Ve¡driet over het feit dat de
minister tijdens haar leven zdf deze stap nooit had genomen, en twijfel over haar motieven we¡den afgewisseld door discussies over de
ten. Deze actie heeft veel gemengde reacties opgeroepen, en

vraag naar de zin van deze stap.

Natuurlijk'wist' iedereen in homoland al lang dat de minister haar
leven met dames deelde, maar de herkenning als lesbische vrouw
werd als iets anders gezien dan de maatschappelijk zichtbare erkenning van heøelfde feit. In len Dales werd een herkenbaar type vrouw
gezien met eigenschappen waaraan wij ons allemaal konden spiegelen: een warm, groot hart, een autoritaire inborst, morele standvastig-

Ízz

In

deze discussie zien we verschillende oPvattingen over setsuele

'identiteit' terug. Zowel het belang dat aan 'lesbisch' gehecht wordt
voor de eigen identiteit als het antwoord op de vraag in hoeverre'lesbisch' een relevante politieke categorie is, blijken zeer uiteen te lopen.
Er zqn vrouwen voor wie het lesbisch-zijn geen centraal onderdeel
van hun persoonlijkheid is. Ze identificeren zich niet met homoseksualiteit oflesbisch zijn - en zullen het ook ontkennen. Ze leveren
geen bijdrage aan de georganiseerde subcultuur. Een tweede groep
noemt zich wel homoselaueel of lesbisch, maar trekt daar geen politieke consequenties uit, Ze zullen desgevraagd niet ontkennen dat ze
lesbisch zijn. In de derde plaats zijn er vrouwen die politiek betrok-

ken zijn bij de homobeweging. Ze functioneren in de homobeweging, binnen het coc of het groeiende aidswerk, en werken daar soms
professioneel.Tenslotte is er een vierde groep, bestaande uitvrouwen
die politiek betrokken z4n btJ de vrouwenbeweging (Cruikshank

t99z 46).
De professionalisering van een klein deel van de lesbische beweging en de mislukte commercialisering van de lesbische subcultuur,
laten ruimte voor verdergaande 'privatisering' van de lesbische gemeenschap. Daarbij zijn vooral de eerste twee groePen betrokken de laatste twee hebben in principe in hun bewegingen voldoende
contacten ofweten op zijn minstwaarze die moeten opdoen'
Deze þrivatisering', de creatie van een eigen tamelijk onzichtbare
wereld, sluit aan bij een lange traditie onder lesbische vrouwen, zoals
die hierboven geschetst is. Omdat een groot aantal vrouwen het lesbisch-zijn niet als een constitue¡end element van hun persoonlijkheid ziet, haken ze afals activiteiten onder een expliciet lesbische noemer georganiseerd worden.Toch wil dit niet zeggen dat deze vrouwen
geen lesbische omgeving hebben. Hobbies

zijn een goede manier om

het lesbische op een veilige manier vorm te geven. (zie de geciteerde
lijst van hobbies die vrouwen in de Zij-aan-Zij hontahthrant opge'
ven). Anderen kiezen op bescheiden wijze het gezelschap van andere
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---lesbische vrouwen: voor hen is de keuze voor een lesbische tandarts al
een daad van grote dapperheid.

De politiek van het persoonlijke, het stimuleren van rhuiszitrers om
'uit' te komen, is teloorgegaan door sociaal-economische veranderingen, door het succes van de homobeweging én door de invloed van
het postmoderne denken.
De sociaal-economische veranderingen leiden tot de nieuwe onzichtbaarheid. In de eerste plaats doordat de grote werkloosheid de
kansen op de arbeidsmarkt vermindert wanneer bekend zou zrln dat
iemand'lesbisch' is. In de tweede plaats leidt het'paar-denken' ook tot
onzichtbaarheid, omdat homoseksualiteit in relatieregelingen zo gelijkgeschakeld wordt aan heteroseksualiteit dat het niet meer opvalt.

Het succes van de homobeweging motiveert ook niet erg tot een po-

litieke identiteit. De strijd om het verwerven van een homoseksuele
identiteit met bijbehorende rechten is voor een aantal jongeren heel
wat eenvoudiger geworden. Jongere lesbo's gaan dan misschien niet
tlruiszitten, maar erg politiekzijn deze jonge potten ook niet meer.
Tenslotte hebben we te maken met de invloed van het postmo-

4

Perspectieven'

4..r Groepwerwantschap, gemeenschapszin en

identiteitenpolitiek

De wereld uolgens de groep: een algemene ten¿ens

Mensen kunnen tegenwoordig in homoseksueel verband voetballen,
dineren, zingen en ga zo maar door. Deze 'eigeri wereld werd onlangs
gecomplernenteerd door de inventarisatie die de Gøy Krant maakte
van homominded dienswerienende instellingen (al dan niet door homo's of lesbo's gerund), in de vorm van een Goud¿n Gids.'Homo's
kunnen nu ook homovriendelijk verhuizen, pizza bestellen en autorijles nemen -- op dezelfde manier als katholieken vroeger hun brood
kochten bij de katholieke bakker, op de katholieke sportclub zaten en

tenpolitiek ter discussie. In de Verenigde Staten hebben auteurs als
Diane Fuss het bestaan van een eenduidige 'basis' voor identitlt polirics bekritiseerd \Øaarom zou een lesbo-identiteit een belangrijker
onelerdeel van je persoonlijkheid zrjn dan welk willekeurig ander

hun kincleren op een katholieke school declen.
In het onderstaande willen we laten zien clat een organisatie van
het sociale leven op homoseksueie grondslag geenszins een uniek verschijnlijk is - en niet alleen omdat in Nederland ook in het ve¡leden
al sprake was van verzuiling. Het benadrukken van de homoseksuele

aspect van je identiteit? (Fuss r9B9)

identiteit

derne denken. Het postmodernisme stelt iedere vorm van identitei-

is onderdcel van een aantal algemenere processen.

Een voorhoede van de lesbische beweging in Nederland pleit even-

identiteit die gezien wordt
als uiting van hokjesgeest. I)eze voorhoede komr in haar gedachten
eens voor het afschaffen van de lesbische

bij de grote groep

In de

ecrste plaats

willen we wijzen op de algernene tendens tot sek-

sualisering van de wereld, waarvân de homoseksualisering een speci-

lesbische thuiszitters voor wie

fieke verschijningsvorm is. Sinds het persoonlijke politiek werd ver-

zichtbaarheid en uitkomen altijd al problematisch waren. Zo vinden
momenteel de voor- en achterhoede elkaar op de þrivatisering' van

klaard, waarbij het meest persoonlijke en private dat men bedenken
kon seksualiteit was, werden seks en seksrreie identiteit een publieke
aangelegenheid. Dit blijkt onder andere uit een opvallende toename
in cle publieke aandacht voor seksualiteit. Meclia vertellen ons o¡Ìgevraagcl over alie mogelijke voo¡keuren en varianten en dit vaak zo
gecletailleerd mogelijk. Ilekrna's stelling clat het een schande is dat

verrassend dicht

het lesbische. En de middenmoot van de lesbische vrouwen moer een
beweging dragen waarin het persoonlijke allang niet meer politiek is.
JAN Ffu\NSSEN, LEXVELDBOER, BART STEENHORSTEN JUDITH SCHUYF

seksualiteit in onz.e samenleving lang niet zoveel aandacht krijgt als
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in Laar algerneenheid c¡nhouclba¿rr.
$97ti) dat onze samenleving selcsrraliteit niet on-

:e

¡ist varr seksualiteit cloortrokken is, lijlrt rlaarentegen
' benvistbaar. Seksualiteit is zo belangrijk geworden,

liurn is geworclcn waannee mensen hun persoonlijken (...) in welhe ter¡nen ze zich van ztclvelf bewust
en Sennett, rg8r:r83; zie ook Gicldens r9gz, Evans
ze 'seksualisering' van de werelcl die ¡necle nrogelijk
Cat de homosekstrele en lesbische subcultuur zo'n
'ebben

genomen.

een gedeelde

identiteit te spreken,

is dat

ook de be-

ere, lnet narne nationale of etnische identiteiten, in

kort een 'groepswoottrderen van Chinese afkornsÉ, en liggen dergelijke
:oeDeernt. Zo kennen we sincls

voor oudere Turken en Marokka¡ren ongenvijfel<l in
het clat deze waarschijnlijk eerder op religieuze (islartionale grondslag gevestigd zullen worden. Het Chi
nproject bestaat voorarlsnog vreedzaam naâst de chrisrtehuizen en hun humanistische tegenvoeters. Kenrsidieerde) organisatie op basis van 'beschermde'
ls etniciteit en gelooßovertuiging in Nederland nog
rOn.
,

rnet een'ziek uiterlijk , zoals aidspatiënten.

anti-discriminatiep o litiek nøar een multicuburele samenleuing
Ilet maatschappelijke verschijnsel van gÍoepsvorming op grond
v¿rn een collectieve identiteit lijkt tekencncl voor de volgende verschuiving in de stLijd voor gelijkheid. Er is sprake van een overgang
van een anti-discriminatie- en emancipatiepolitiek, naar een identiVan

:den om van een algemener feuomeen van groepsvorLn

van mensen rnet een br.riterrproportionele lichaamsotnvâng elr gewicht in het bijz.ond.er. Deze anti-discrirninatiewet schLijft de gelijke
behandeling voor van mensen ongeacht hun uiterlijk of 'uitmonstering'. l{ierbij moet men behalve aan extreem dild<e mensen, ook denken aan dunne, korte cn iange mensen, aan gehandicâpten, Inensen
met een buitensporig harige verschijning (vrouw met snor of baard
bijvoorbeeld), aan transseksuelen en last but not least, âan mensen

politieke organisatie op basis van groepsidentiteit is

,n <lerde reden een algemeuer maatschappelijk veruiten Nede¡land wordt driftig georganiseerd op basis
iteiten, vooral in de Verenigde Staten. 'Zo is de Gou'
onrob ontwikkeld naar tnodel van de rainbowpages in
:uwe'Wereld vervult kennelijk de rol van gidsland.
merikaans voorbeeld van politieke strijd op basis van

vormt de actie vall de dikke lnensen (zoals het inpar taalgebruik heet) in Santa Cruz, Califbrnië. De inL deze lokale activisten voor þ'at Litreration zijn onneÍ de aânnâme vâ¡ì een nieuwe anti-cliscriminatieamde looþs law.t I)it is een wet gericht tegen cle
n mensen op esthetische gt-onclen irt het algemeen, en

teitenpolitieh (ook wel'multiculturaliteitspolitiek genoemd). De ,f
emancipatiepolitiek werd en worclt gekenmeri<t door het bewust ne- j
I
geren van de persoonskentnerken die voorwloeien uit cle sociale achtergroncl van mensen omwille van gelijkheid. Iedereen dient gelijk
l¡ehandeld te worden ongeacht selcse, scksuele voorkeur, kleur, klasse,
ervan uitgaande dat onclerling sterk verschillende wezens alleen onder deze abstracte invalshoek als gelijk beschouwel kunnen worden.

De'iclentiteitenpolitieli daarentegen beoogt het tegenovergestelde,
narnelijk de gelijkbe rechtiging van inclividuen met inachtlìeming van

hun sociale achtergroncl, met inbegrip van hun groepsverw¿ntschap.
Indivicluen moeterì in clat geval gelijkgerechtigc{ wordcn als lid van
hun groep of gerneenschap, dat wil zeggen als homo'.s, vrouwen,
zwarten, in plaats van als onbepaalcle en ongeclifièrentieerele 'indivi-

Ook in dez.e zin is het verschijnsei van een op honro-identiteit
georganiseerde 'eigen' wereld cius algetneen: cieze vindt plaats in bet
kacler van een algemenere verschuiving in het politieke streven naar
clLren .

gelijkheid.

I)eze verschuiving worclt trelfend geïllustreerd cloor bovengenoemde looles law. l)eze is narnelijk een cornprornis tussen een politielc ratlicale en een politiek gernatigcle groepering, en wel pi'ecies op
het punt van een ematrcipatie- err er:n identiteitenpolitiek. I{et comprornislcar:akter van cle wet heeft betrekhing op het feit dat uiterlijke
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tbijzonderheden als punk, blauw of geel haar, een hanekam, tâtoeãges
en een gepierced uiterlijk, die door cle raclicalen ook voorgedragen
waren voorwettelijke bescherming middels de looles law,door de politiek gematigde partij werden afgewezen. De reden hiervoor was dat
slechts discriminatie op grond van niet zeifgekozen uiterlijke bijzon,:lerheden voor wettelijke bescherming in aanmerking kwamen, zoals
disproportionele omvang, lengte en andere "fysieke handicaps". Alleen uiterlijke kenmerken die'het gevolg (zijn) van geboorte, ongeluk

ofziekte, van natuurlijke ontwikkeling, ofenige andere gebeurtenis
buiten de controie van de betrokkene, inclusief individuele maniërisme¡i6 zouden onder de wet moeten vallen, zo bedongen de politiek
gematigden. Dit compromis betekende een belangrijke concessie van
de radicalen omdat zi.i met de wet ook waardering en respect hadden

willen uitdrukken voor de genoemde lichamelijke bijzonderheden.T
En waardering zou niet tot uitdrukking komen in een wet die individuen on-geacht hun speciale frsieke voorkomen wilde beschermen.

'l)at sommigen van ons die verschillen koesteren, en er zelfs hartstoclrtelijk trots op zijri, zoals de radicaal-feministisch voorvechtster
van de looþs law en extreme dikzak tVendy Chapkis de intentie ver-

pr

woordde, was uiteindelijk niet terug te lezen in de wet.8 Het gegeven
dat corpulentie, vooral wanneer deze extrerne vormen åanneemt, het
rnidden houdt tussen een noodlottige lichamelijke handicap en iets
dat men zichzelf aandoet, is in he t licht van dit compromis een saillant detail: dikheid fungeert hier als vleesgeworden compromis.

handicapten een 'trotse identiteit' clairnen wââr'zc, net als homosekuelen, openlijk voor uit willen komen, moet begrepen wo¡den in
het licht v,rn deze visie op collectieve identiteit (zie ook 3.r).
Hoe moeten we deze waardering voor het 'eigene' begrijpen? In de
eerste plaats wordt gesteld dat niet geabstraheerd kàn rvorden van de

groepsidentit€it die me¡r heeft, zelfi als men dit zou willen. In de
tweede plaats wordt de groepsidentiteit ook als een b¡otr van inspiratie voor het persoonlijke en sociale leven gezien, als een verrijking. Zo
verdecligt cle Amsterdamsc historica Leyclesdorff 'het recht op eigen
cultuur' tegen politici die de afschaffing bepleiten van speciale voorzieningen voor allochtonen, zoals grâtis zwemles voor Marokkaanse
vrouwen) met het argumelìt dat de samenleving waarin 'we allemaal
Nederlands spreken en we allemaal modern hetzelfde doen niet bepaald een idcaie is. In plaats van 'clie kleurloze toekomswisie, de we¡eld van het nette, saaie gemiddelde', opteert Leyclesdorffvoor een sa-

lnenleving wâarin plaats is voo¡ diverse culturen, oftewel voor 'de gewoonten van het hart' zoals zij het noemt, 'die waarde en kleur geven
aan het leven'.0

Het is deze 'multiculturele samenleving' die tegenwoordig vaak
aangevoerd wordt ter rechwaardiging van bovenstaande visie op de
(als cultureel gedefìnieerde) verschillen tussen groepen. Het argument luidt dan dat onze samenleving knap saai en uniform zou zijn
als we de verschillende culturele identiteiten die in onze samenleving
bestaan als privé zouden moeten beschouwen, en men deze daarom
slechts binnenshuis zou rnogen uitleven, 'belijden

Nu is het zelfre¡kozen dan wel

'opgelegde' karakter van de groeps-

identiteit in dit verband geen bijkomstigheid. Groepsidentiteit wordt
in het kader van de nieuwe multiculturaliteitspolitiek namelijk niet
zozeer beschouwd als iets dat voortkomt uit en bestaat bij de gratie
van onderdrukking, maar veeleer als iets positiefs, iets waar men bewust voor gekozen heeft en waar men trots op is. I)e groepsidentiteit
in dit politieke discours is zelfs tritdrukkelijk geen natuurlijke categorie, een 'handicap' of 'tekort' (de homo als gemankeerde hetero),
maar een culturele categorie. Het is een 'cultuur' of lifestyle (precies
dezelfde verschuiving zien we in de conceptie van etnische identiteit
van ãndere natuur' naar 'andere cultuur'), Dat zelfs lichamelijk ge-

of 'praktiseren.

l:lier wordt het idee van een ideale samenleving als een waarin het er
niet toe doet of men homo of hetero, man of vrouw, zwart of wit is,
afgewezen als kleurloos, pover en oninteressant. Daartegenover stelt

men de cultureel gevarieerde samenleving, waarin de diverse verschillen tussen groepen gewaardeerd worden om de kleur die zij aan cle sarnenleving geven. In deze optiek moeten cultuurverschillen serieus
genomen worden en krijgen deze verschillen dan ook een legitieme
plaats toebecleeld in de openbare sfeer.

Orthodox-christenen en radicaal-linkse libe¡alen li.iken elkaar, padit punt te vinden. Beide bekritiseren de zoge-

radoxaal gelìoeg, op

naamde neutraliteit van de openbare (sta.ats-)sfeer en houden een
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pleiclooi voor een legitieme plaats voor groepsidentiteiren daarbinnen. In concreto zou dit uitgangspunt van de multiculturele sârnenleving bijvoorbeeld betekenen dat hier niet - in tegenstelling ror wat

in Frankrijk her geval is - geëist wordr van filrkse rneisjes om hun
hoofcldoek af te doen in de klas. Maar het betekent ook dat van christelijke ouclers nier verwacht mag worden dat zij hun Bijbelse principes voor thuis bewaren en openlijk homoseksuele lerarcn op hun
school tolereren.'o

Nu

bestaat er een uitgewerkte filosofìe van de multiculturele samenleving. Hierin wordt de gesignaleerde verschuiving vân een emancipatiepolitiek srrevencl naar formele gelijke recirten voor iedereen ongeacht kleur, sekse, in de richting van een 'subsrantiële' rechwaardigheidspolitiek op basis van'ingevulde' groepsidentiteiten, fìlosofisch

€lemotiveerd en gelegitimee¡d.'We cloelen hier op de zogeheten cornmunitaristische strorning. Deze comlnuniraristische filosofìe, die het
verschijnsel multiculturele samenieving'beschLijft', bevestigt het idee

oljonbeschreven blad, wiens identiteit aangecluicl kan worden zonder
verwijzing nâar de socialc achtergrond of cultuur. \Øat communitaristen bepleiten is vervanging van e€n abstracte, formele individuele-

gelijke-rechtenpolitiek die gefundeercl is in zogenaamde universele
waarclen, door een gelijldreidspolitiek die de particuliere waarden vân

collcrete specifieke groepen als uitgangspunt neemt, en die het welzijn en de rechten van deze groepen vooropstelt in plaats van inclividuele rechten." Zoals ook de eerdergenoemde lot¡þs lawlaatzien, zijn
<ie rechren die hier door nieuwe groepen geclaimd worden, de uitdrukking van verschillen die bevestigd moeten word.en, en zijn het
niet langer ¡echten clie kunnen worclen geuniversaliseerd (vgl. MouÊ

te,ry93t1).
De inzet van de communitaristische kritiek op de grondslagen van
de liberale clemocratie zouden we rweeledig kunnen noemen. Enerzijds wordt liberalen verlveten dat ze de ongelijkheid tussen groepen

niet erkennen en dus onvoldoende problematiseren. Hierdoor gaan
uit dat het bezit van inclividuele gelijke rechten

ze er ten onrechte van

dat we hier te maken hebben met een algemeen proces van groepsvorming. I)eze theorie is imrners niet uit de lucht i<olnen vallen maar op-

volcloende is om sociale ongelijkheid te voorkomen.

gekomen naar aanleidirìg van een aantal onrwikkelingen in cle sarnenleving. 7,o leggen communirarisren expliciet een verbancl tussen
het feitelijk steecls 'multicultureler' worderÌ van \øesre rse samenlevingen en de noodzaak orn clit politiek-fiiosofìsch te doordenken en re

goed bekritiseerd vanwege zijn miskenning van het belang dat de ver-

be

oorclelen."

f)it

noemen we

het ongelijkheidsargument. Anderzijds wordt het liberale gedachten-

specifieke,'lokale' culturele gemeenschappen kunnen
"^chillende
hebben voor de nâtionale (Nederlandse) gemeenschap in haar geheel.
I)it noemen we het pluriformiteitsargument.rs l-Ioewel beide aspecten vân de kritiek nauw samenhangen, halen we ze hier omwille van
de systematiek uit elkaar.'a

De communitaristische l¿ritie/¿ op het libertlisme
De zogeheten comrnunirarisretì, waartoe in d_e rcgel de hedendaagse Á.rnerikaanse fìlosofen '!ü'alzer; SandeÌ, Maclnryre en 'laylor
gerekend wor.len, formulcren fir¡rdamentele kritiek op het liberalis-

me Zo bekritiseren zij het feit dat 'het indiviclu' uitgangspr.rnt van
het liberalisme is, dat wil zeggen l-ret onbepaalde en ongediflèr€ntieerde, 'iege' individu zoals we dat kennen uit de gebruikelijke definitie van gelijkheid als geiijke behandeling van individuen ongeacht
hun sociale achtergrond. De kritiek van comrnunitaristen ¡icht zich
vooral tcgen dit absrract inclividualisne van het liberale gelijkheidsdenken. I-{et individu is voo¡ liberalen een sociaal gei'soleerd 'atoom'

Groepsongelijkheid
Een belangrijke kritiek van communitaristen op het liberalisme is
het idee dat het onbepaalde inclividu onrechwaardigheid en ongelijkheid laat voortbestâân, of zelß in de hand werkt. Zo voorkomen de
gelijke rechten die ieder individu bezit niet dat sommige groepen
toch ongelijk en achtergesteld zijn.'r Zo kan de uitbreiding van de
\7et Gelijke Behandeling tot bijvoorbeeld homosel<suelen niet verhinderen dat z,ij in de praktijk toch ongelijk behandeld worden:
'openlijlce' homo's zijn in het leger of op het voetbalveld nog altijd
zwaar onden'ertegenwooldigd ondanks dat zij f'ormeel hetzelfde toe-

rto

r3r

a

f-

gangsrecht hebben als

iec{e

r ancler. Hetzel{dc gcidt voor andcre

inin-

derheiclsgroepeti zoals vrouwen" Zo is fiet aantal vrouwen clat direc-

in het basisonderwijs is vcel lager dan het aantal rnannen, telwijl
het aantal docenten (m/r) il het basisondc:rwijs ongeveer gelijk is.
Dit verschil verldalen iiberalen niet uit ongelijke behandeling, maar
ter¡r:

uit individuele keuze van vl:ouwerì"
Nu kan, tocgegeven, ook een liberale ¡rolitick grocpen tegemoet
komen die in een situatie van ongelijkheirl verkeren. Zo kunnen 'achterstanclsgroeperi z.o nodig voor hun ongr:lijke uitgang,spositie en behoeften wo¡den gecorr-rpenseerd zondel dat deze speciale ('ongelijke')
behandeling door liberalen ais disc¡iminatie wor<lt aangelnerkt.'6

I)at

ongeliji<e gevallen soms recht hebben o¡: ongelijke behancleling kornt

bijvoorbeeld tot uitir.rg in ext¡a voorzieningen voor gehandicapten en
een positieve-actiebeleicl voor vrouwen en allochtonen. Communitaristen brengen hiertegen in clat het slechts tijclclijke rnaatrcgelen betreft die de structurele ongelijidreici ongernoeitl laat. L)ergclijkc vc,rr'
men van speciale ('ongelijke') behandeling kunneu voor liberalen clus
sk:chts tijclelijl<e a{wijkingen zijn van de regel van gelijke behancleling, (ìroepskenmerken worclen even relevant gernaakt met het doel
oln. ze zo snel mogelijk wcer irreievant te maken. Als gelijkheicl bereikt is, worclt weer ove¡pJegaan rr-'t cle ord.e van de dag en worelc¡r leclen van ck:ze groepetr als indivìdu behandel¡l. Net als voor cle leden

van ,lorninante p.roepen is cle sckse-, scl<suclc, ctr reli¡,,ieuze ic{cntiteit:
clan wcer ecn 1rri.ré-zaak, icts dat rn<:n belecfì iir r.le'thuissfi:er'. I)eze
tij,lctijke 'er:lcennitrg' vatr groepslti,turtetkel ligt vcr van hct it'leaai van
cornrnunitaristcn cn voorstânclers van clc rnulticriltr¡-relc s:rinr:nlr:vin¡,,
in hct algctnccn.

Met clit argrrnrent,

<Jat

de bcwusre iclentiteiten,slechts ti.icl-clijk rcie*

vant mogell zijn voor libr:raler-r, kolnen wc op tret tweede á¡spect vârt
de r:nrrrmunitaristischc kritiek: libera.len rniskc¡rnen de waarde dic
specifìelee en particulicre <:ultrrrcn hebberi voor <lc operrbarc sf'eer.

Crrltulele irlur:iformiteit
Ìlet liberaiisme stelt specifìeke gemeens.:happcn cn hrrn bijbt*ror:encle <;ulturek: idcrrtitr:iten voc,r als tijdelijk reli:vant, narnelijk- in tijrle¡ va-n clisr:riminatie en achterstand. J{ct d¡lr:t rla:rrrnee noch recht:

aarr het belang van deze culturen

voor cle identiteit van indivie{uen,

noch aan het belang van deze groepsculturen voo¡ cle gemeenschap in
haar geheel. Comrnunitaristen menen dat voor de specifìeke, 'lokale'

identiteiten door liberalen ten onrechte cle metafoor van ($'sieke)
wordt gebruikt.
enige
gemcenschappelijke identiteit waarvan liberalen her poDe
litieke belang en de publieke stâtus crkennen, is een hoogst onspecifìeke, algernene identiteit: die van 'inclividd. l)eze identiteit zouden
we ontl€nen âan ons lidmaatschap van de (wereic{wijcle) gemeellschap van menselijke wezens behept met rationele vermogens. Het
bez.waar dat comrnunitaristen tegen deze identiteit hebben is dat het
in feite géén identiteit is. Comrnunitaristen stellen dat de grootschaiige gerneenschap der: mensen clie deze identiteit zou genereren, nooit
een solide identiteit kan opleveren; daarvoor is deze gemeensehap te
globaal, algemeen en anonierr. Omgekeerd - en daar gaat het cornrnunitaristen in feite om .- kunnen 'individueri nooit een echte,
hechte gemeenschap vorrnen. \Øalzer spreekt ook wel van 'een veelheid van geisoleerelen zelveri en 'een gemeenschap van vreernderi
wanneer hij het over cle clemocratische ¡echtsstaat heeft (r99o:9).
Communitaristen gaan erva¡l uit dat de relatief ldeinschalige, spe.
cifìeke gemeenschappen jr-rist van belang zijn voor de iclentiteit van
rnensen, ook als burgers in een rechtsstaat. Ais voo¡beelclen van gerneenschappen <1ie de identiteit van firenscn bepalen orndat ze daalin
handic^ap

waarden en sociale betekenissen lnet ellçaar clelen, noemen commu-

nitaristen overigens vooral traditionele gerneenschappen: cle buurt,
de school en tret gezin. De identiteit clie dergelijke gemeenschappen
voortbrcngerì is, in tegenstelling tot lvat liberalen menen, verre van
in'elevant voor het rnaatschappeliji< verke er tussen mensen. \7ant zijn
het niet precics klasse, gelool, etniciteit, zaken die door libe¡alen bewust tussen haakjes worclen gezet, dic cle identiteit van mensen bepalerr? (Roman, r99t:tnï) f)e overtuiging dat clit type gemeenschap
ool< in rle openlrare sfeer van crtrciaal belang is voor de identiteit van
individuen, geklt voor comrnunitaristen niet alleen voor tijclen van
discrirninatie en oncle¡drukking. 7,o noemt de filosofe Nussbaum cle
betekenis van sekse fundamenteel voor ieclere identiteit, en daarom
nict te vergelijken rnet de betekenis van de ldeur van haar of ogerr
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(t992l.46). Met die laatste kenmerken plegen liberalen de sociale betekenis van bijvoorbeeld sekse en etniciteit, wel te vergelijken om te

il-

lustreren hoe onbetekenend en irrelevant die groepskenmerken in
feite zi4n. De groepsidentiteit is een bron van inspiratie voor het persoonlijk en publieke leven, zo betoogt Nussbaum Ggslrllò.
Een politiek die hiermee geen rekening houdt en van de staat eist
dar ze 'neutraal' staat ten opzichte van religie, etniciteit, riskeert volgens communitaristen bovendien onrechwaardigte zr1n. Dit gevaar
dreigt des te meer in een maatschappij die onder invloed van immigratie steeds meer gemeenschappen en identiteiten kent, en daarmee
cultureel steeds pluriformer wordt. In die situatie is het bij uitstek ongepast om slechts één identiteit als uitgangspunt en norm voor de organisatie van de maatschappij en haar instituties te nemen.
Daarbij gaat het er communitaristen niet om dat de diverse cultu-

rele gemeenschappen binnen een land 'gedoogd'worden, zoals dat
nu bijvoorbeeld in de Nederlandse rechtsstaat gebeurt. Dit zou eerder op onverschilligheid wijzen dan op iets anders (Täylor, t99z:64).
De diverse culturen moeten actief gewaardeerd en gerespecteerd worden. Niet alleen voor wat ze hun leden te bieden hebben maar ook

voor hun betekenis voor de samenleving in haar geheel. Er is dus
sprake van een accentverschuiving van (negatief) 'gedogen naar (po-

sitief) 'waardereri van culturele verschillen binnen de (nationale) ge-

-

sraan communitaristen een rechwaardigheid voor die verschillende

behandeling van groepen niet als incidenteel, als tijdelijke afwijking
van de regel beschouwt maar als structureel, als de regel zelve kortom.
De alternatieve rechwaardigheid die communitaristen en communi-

taristisch geinspireerde radicaal-feministen voorstaan, houdt terdege
rekening met de waarden van de verschillende gemeenschappen binnen de samenleving.
Samengevat stellen communitaristen de veronderstelling ter discussie dat sociale gelijkheid het beste gegarandeerd zou worden door

verschillen tussen groepen te 'overstijgen . Zij betogen dat dit niet het
geval is, omdat een uniforme gelijke behandeling die geen rekening
houdt met specifieke groepskenmerken de verschillende waarden en
identiteiten die onze samenleving kent geweld aan doet.
Bezwaren tegen een idrntiteitenpolitieh
Het is misschien niet vanzelfsprekend om van een homoseksuele
gemeenschap of cultuur te spreken. In Nederland hebben we tenslot-

te te maken met een aantal losse conglomeraten én een toenemend
aantal homot dat zich niet meer (primair) als 'homo'wenst te beschouwen en de groep de rug toekeert. Daarnaast bestaat interne verdeeldheid in homogelederen tussen een politieke, belangenbehartigende partij (het coc) enerzijds en een plezier makende, gecommer-

voorop staan, die recht doen aan gedeelde waarden van specifieke ge-

cialiseerde sector anderzijds. En natuurlijk ztln er de eindeloze
afsplitsingen waardoor groepen soms weinig meer met elkaar gemeen
lijken te hebben, zoals bijvoorbeeld polderpotten en parelpotten.
Toch lijkt er wel degelijk een relatief hechte 'homogemeenschap' te
bestaan. Met name 'door de komst van aids is het begrip homogemeenschap (...) voor het eerst in Nederland een realiteit geworden'
(Van Kerkhof e.a., r99r:rz8). Er bestaat onmiskenbaar een homogemeenschap met een cultuur gebaseerd op gedeelde waarden die ver-

meenschappen (1981:xv).

ankerd zijn in sociale betekenissen die leden ervan met elkaar ontwik-

Een dergelijke'gedifferentieerde' opvatting van ¡echtvaardigheid
past bij het heterogene, pluriforme karakter van onze maatschappij,
zo meent 'W'alzer. De maatschappij bestaat immers uit een veelheid
van gemeenschappen, met ieder hun eigen specifieke normen en
waarden, gebaseerd op gedeelde sociale betekenissen. Zo beschouwd

keld hebben. Deze cultuur heeft een relatief eenduidige homo-identiteit voortgebracht die zelfs 'geoul kan worden. Deze dient als
grondslag van de behardging van specifieke homobelangen en homorechten, waarbij deze rechten vanzelflijken voort te vloeien uit die

meenschap,

Echte rechwaardigheid, zo betoogt de communitarist W'alzer die
in dit geval va n con?lex equality spreekt, bestaat niet uit het verwaarlozen van onderlinge verschillen maar vereist een behandeling die
daarmee juist rekening houdt door specifieke culturen tot uitgangspunt te nemen, In plaats van algemene mensenrechten gefundeerd in
'universele' menselijke waarden, moeten specifieke groepsrechten

134

identiteit. En om deze vanzelßprekende consequenties gaat het wan-
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neer we het fenomeen 'identiteitenpolitiek' te¡ discussie willen stel1en.

Hoeveel hout de communitaristische kritiek op het liberale gelijkheidsdenken ook snijdt, het laat onverler dat een aantal forse l¡ezwaren ãan de conrmunitaristische politiek kleeft. Op een eerste mogelijke kritiek die stelt dat de naclruk niet lnoet liggen op groepscohesie
maar louter op inciivicluele vrijheid en dissidentie, gaan we hier niet

in. Deze kritiek, die harnert op het feit dat tegenwoordig niets meer
plivé

is en dat met het loslaten van universele waarclen het hek van cle

dam is omdat iede¡e betrokkenheicl op een groter geheel en algemene
waarclen afwezig is, is uiteinclelijk mincler interessant. De reden hier-

voor is dat zij alles bij het oude wil laten, inclusief de ongelijke
machtsverhoudingen die wij hier ter discussie stellen.'7
Andere mogelijke bezwaren tegen het communitarisrne zijn grotendeels geformuleerd vanuit anti-racistisch en feministisch perspectief . Ze betreffen z.owel problemen van interne als van externe pluri-

formiteit.
Interne en externe p luriformiteit?
De term'homogemeenschap'zegt het al. Het gaat hier om mensen

die iets met elkaar gemeenschappelijk hebben. Ze delen een tradirie
van ervaringen, sociale betekenissen en waarden, resulterend in een
collectieve identiteit. In het geval van homo's is deze traditie onder
meer hun gemeenschappelijk verleden (en heden) van cliscriminatie
en hun ve¡weer hiertegen.

De vraag is of dit een solide, veelomvattende basis is voor een 'gemeenschap': waarom zouden homoseksuelen buiten hun negatieve

ervaringen (discriminatie) en hun verzet daartegen, ook andere zaken
met elkaar gemeenschappelijk hebben? Het is immers niet gezegd dat
partnership in slechte tijden noodzakeli,ikerwijs ook partnership in
goede tijden betekent, dat van de nood onproblematisch een deugd
gemaakt kan worden (vgl. Voer t994; Duyvendak r99r). Is het niet

juk van
de discriminatie vandaan, alle kanten opgaân en dat andere verschillen dan relevant worden, zoals klasse, kleur en leefiijd bijvoorbeeld?
veel waarschijnlijker dat homoseksuelen, eenmaal onde¡ het

Is

dit een eerste kritische kanttekening bij het idee van een (stabie-

ìe) homogemeeuschap, claarnaast bestaat het bezwaar dat lederl van
cle hoinogemeenschap als wezenlijk verschillend worclen gezieu van
'de norm'. Zoals Voet (1994) ook oPme¡kt wordt een fundamenteel
iuder'zij' tegeoover een 'wij' geplaâtst. 'Zy' zijn de vijand en worden
buitcngesloten van <le 'wij-groep' op groncl van het 'enkele feit' van
wie zi1 'z4n (of liever: wie zij geacht wo¡rlen te zijn). Zo kunnen 'zij
witren' per clefinitie niet sympathiseren met wij zwarteri omdat ze
niet dezelfde huidskleur en cle daarmee verbonden ervaring hebberu
orn clie reclen hebben 'zij' ook ¡r'rinde¡ recht van spreken, áls ze al mee
mogen prâten. I-Ietzelfrle mechanisme zien we terugkeren bij het idee
van'wij vrouwen': fèministische mannen worden buitengesloten van

de strijd voor seksegelijkheicl en vijandig bejegend. Fernini'stische
mannen zi.jn, omdat ze mannelt en geen vrouwen zijn, een monsrnrm vanuit het perspectiefvan een identiteitenpolitiek.
Deze politiek verabsoluteert verschillen tussen groePen; niet alleen
niet-dominantc groePen en de normgroeP maar ook tussen

tussen de

minderheiclsgroepen onderling. \Øat voorheetl nog analytische categorieën waren -- sekse, kleur, klasse - die elkaar hier en daar kruiscen,
worden in het perspectief van de multiculturele sameuleving aparte
en scherp van elkaar afgebakende sociale groePen clie een 'gegeveri
zijn. Men is niet langer afhankelijk van de situatie nu eens lesbisch en
dan weer zwart of d ik, en men voert de politieke strijcl niet nìeer vanuit wisselende of gecombineerde perspectieven. Voortaan komt men
op voor ¡echten vanuit één identiteit die als totâal-identiteit firngeert'
Seidman spreekt in dit verband over de imperialistische homoseksuele irlentiteit als'a master category o.f sexuøl and self identity Ggy:,zt).
Deze verabsolutering van de groepsgrenzen maakt iclentifìcatie en so-

lidariteit uret andere gtoepen moeilijk en sours zelfs onmogelijk'
Met d.eze 'empirisering' van wa.t vroeger cleelaspecten van één,
'flexibele en vluchtige' iclcntiteit waren, wor<1t grensverkeer tussen cle
diverse groepen steecls rnoeilijker. En niet alleen tussen de niet-dominante en de dominante normgroep, maar ook tussen de verschillende
'trotsc' identiteiten onclerling.'7'o ntoet"en verschillencle identiteitcn,
waârtussen men. voorheen nog tnoeiteloos kon switchen, nu ntocizaam tcrt een eenheid gesmeecl worclen. L,en mooi vor¡rbeeld van de
wijze waarop een collectie van meest uiteenlopende ver¡;chillen c{oor
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een identiteitenpolitiek ook

tot

een eenheid wordt 'gemaakt', is cle
eerdergenoem de looþs law. Die wet brachr mense n rnet zulke ve¡schil-.

lende lichamelijke kenmerken als 'gehandicapr',

'dik en 'behaa¡d'

onder één noemer.Is

Dit leidt tot het volgende zwaarwegende bezwaar: een identiteitenpolitiek verondersteit interne homogeniteit én dwingt deze af .
Precies zoals discriminatiepolitiek gebaseerd is op stereorypen, poneren ook multiculturalisten 'de'homo, al ziet die er heel anders uit dan
in

de gediscrimineerde versie. Immers, ook binnen de homocultuur
is er een nornr - wie is de meest authentieke homo? - waarop allen die

Iid van de gemeenschap zijnzich moeten ¡ichren.'e
Dat de nieuwe identiteitenpolitiek een groep mer een eenduidige
iclentiteit veronderstelt en dat belangen en rechren dus als vanzelfgegeven zouden zijn, wordt treffend geïllusrreerd door de politiek van
het outenvan mensen die homoseksueel zijn maar dat niet openbaar
(willen) maken. Zo werd voor de Tweede Kame¡verkiezingen van
l994 in de pers een lijst van 'openlijk homoseksuele' kandidaten gepubliceercl, met de klaarblijkelijke bedoeling het kiezerspubliek te informeren op wie ze konden stemmen als ze wilden dat homobelangen
behardgd zouden worden. De veronde¡stelling was dat deze kandidaten zich vanwege hun homo-zijn vanzelßprekend harcl zouden maken voor de goede homoseksuele zaak (waarbij ervan uitgegaan werd
dat voor alle homo's duidelijk is wat die goede zaak is) (zie ook4.z).

Ruimte voor verschillende, laat staan onderling tegenstrijdige
homo-identiteiten (individuele vrijheid, interne pluriformireit) is
mogelijk onder de paraplu van de 'homo-identiteitenpolitiek . Ieder lid van de gemeenschap wordt verondersteld te
dus niet of nauwelijks

clelen in de waarden ervan.'o

Een hie¡mee samenhangend probleem is 'depolitisering'. Het vermeende 'anders zljri van homoseksuelen wordt in de anti-discrimi-

natiepolitiek tegen wil en dank bevestigd, en mer behulp van een
identiteitenpolitiek behalve $'siek gefixeerd bovendien gelegitimeerd. Anders zijd wordt immers als iets positieß beschouwd waarvoor waarde¡ing en respecr gevraagd wordr. 'Onder de noelner van
de multiculturalistische consensus', merken Sahgal en Yuval-Davis
op in verband met de negarieve implicaties van cle multiculturele sa-

'is het gevecht tegen
menleving voor etnische minderireidsgroePen'
"tradities"
en "cultuvan
het
conserveren
tot
racisme gereduceerd
(..)
verschillen
cìulturele
minderheden.
reri, van de verschillende
tussen de verschillende groepen in de santenleving worden daartnee
van cloorslaggevend belang, in plaats van dat het centrale probleem
van het racisme aangepakt wordt' (r992:r5).

Dit laat wederom zien dat politieke en publieke identiteit

een

kwestie van 'zijn dreigt te worclen, een ontologische kwestie' Gesug'andersgereerd wordt dat het adequate anrwoord op ongelijkheid
worden
moet
bestreden
iii; ", terwijl ongelijke behandeling niet
met een wijze van'zijti maâr met politiek handelen: anti-discrimina-

toire behandeling.
Tþ¡rslotte speelt nog de kwestie van groePsrechten en speciale behandeling van groepen' een politieke strategie die vaak samengaat met
een identiteitenpolitiek' Zo eisen homoseksuelen nâast gelijke rechten zoals het recht om te troì'lwen' soms ook speciale rechten en behandeling op die afgestemd zijn op hun specifieke situatie e¡r behoeften. Zij eisen bijvoorbeeld het recht op een eigen r€creatiegebied oP
(de Oeverlanden). Hun argument hiervoor is dat zij uergens anders

terecht kunnen en toch ook recht hebben op hun eigen manier van
recreëren, zonder anderen daarbij te hinderen (!).
Tegenover dergelijke 'positieve' groepsclaims staat de negatieve'

discriminerende groepsbehandeling, het margarinebriele van het
homohuwelijk bijvoorbeeld. Het voorbeeld van het homohuwelijk
en ook dat van de Oeverlanden, wijzen op het gevaar van groePssPe-

cifieke behancleling en groepsrechten ." Deze bevestigen maar al te
vaak cle stâtus aparte van zekere burgers; speciÊeke rechten worden
verleend om algemene rechten te onthouden en brengen een onderscheid aan tussen eersterangs en tweederangs burgers. Niet voor niets
werd ten tijde van de cliscussie over islamitische scholen de oprichting
van een 'etnische zuil' niet door allochtonen bepleit maar door anderen. Groepsrechten en speciale behandeling rieken met andere woorden al snel naar het politiek onschadelijk maken van groePen en

apartheid"
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van deze bez,waren kan men zich afrragen of er clan

is aan

een'homo-identiteitenpolitiek. Is een minimale

,litiek toch niet noodzakelijk omdat de machtsverhoue samenleving fundamenteel ongelijk zijn, en het libe: individuele gelijke rechten deze ongemoeid laat? Is er
en enerzijds een'ge-outà eenduidige homo-identiteit
;treeks allerhande homobelangen en rechten zouden
zogenaamd neutrale ¡echtsstaat met z'n kleurloze, onanderzijds?

'iduen
ie feitelijk aan de orde is, is niet zozeer ofeen gelijknu wei of niet op groepsidentiteiten gebaseerd moet
welke zin en in weike mate groepsidentiteit(en) eigen:k belang rnoet(en) zijn (Gutman, ry92:4). Moer een
; homo, z,warte, wel altijd en overal, dat wil zeggen per

---

"I'ravolta' Identiteitenpolitiek en 'queer
4.zJoåie Fnster enlals John

theory'
-Ira'

FIet antwoo¡d op de prangende vraag wat Jodie Foster en John
volta gemeen hebben, werd in het voorjaar varì r99r gegeven in de
vot'fir van posters clie op de muren van Manhattan verschenen' Op de
posrers waren foto's van deze beroemdheden afgedrukt met het opschrift Absoluteþ Queer, waarmee verder vragen overbodig was gcworclen. De onthulling van de geheime voorkeuren van een handvol
publieke figuren maakte deel uit van de inmicldels befaamde camPagne van het blad Outweeþ en zijn gossipcolumnist Michelangelo
Signorile om stiile homo's en lesbot Íe outen' Ge¡echwaardigd door
het idee dat vooral vooraanstaande publieke figuren in het belang van
de goede zaak open moeten zijn over hun homoseksualiteit' bezorg-

:n? Is het vanwege de vele nadelen clie eraan kleven wel-

Signorile c.s. een aantal inwoners van\Øashington en Holll'wood
tegen wil en clank de status van nobeie, publieke 'queers' (Signorile

:r identititeitenpolitiek niet tot principe te verheffen

r9%)'

iek

zijn en daarom in de definitie van politiek zelf wor-

ijk van de situatie er al dan niet toe te besluiten?
:hte houdt in dat iedere keer opnieuw bepaald moet
hoe onze identiteit als homo, joodse, vrouw, dikke,
tiek toe doet en wat voor maatregelen vereist zijn gelet
:ke situatie." Zoals de politicologe Voet (1994) stelt,
en wânneer zij speciale rechten, behandeling

ofvoor-

dit niet simpelweg moeten baseren op hun "andere",
rtiteit, maar zouden ze moeten beârgumenteren waarzien van een actueel politiek vraagstuk een bijzondere
n,

:n en welke gevolgen dat zou moeten hebben.'
t zelfs deze visie nog te veel uitgaat van 'gegeven

identi-

nalne dominante identiteiten buiten schot laat. Misg een betere optie, waarbij ook rekening worclt gehou:it dat politiek niet alleen een beroep doet op reeds beevestigde identiteiten, maar deze tegelijkertijcl ook

clen

Identiteitenpolitiek

Signorilet kruistocht v^t1 rutingtoont in zi.in extremiteit haarfìjn
de tegenstrijcligheden clie iclentiteitenpolitiek altijd lijken te omgeven. Enerzijds berust iclentiteitenpolitiek op de veronclerstelling van
een duidelijke, voorgegeven identiteit, die noodzakelijkerwijs tot Po-

litieke actie voert. De rechwaardigingvan het lutenvaîberoemclheclen is i¡nmers dat zij als eike andere iesbo/homo leven onder een homofoob regime, maar zich ten onrechte onttrekken aan de plicht tot
ve¡zet die dat leven hen oplegt. Têgelijkertijcl echter wordt in identiteitenpoiitiek deze vooronderstelde, gelneenschappelijke identiteit
tot stand gebracht. Meusen worclen 'bewust' gernaakt van het onclerdrukkende ka.rakter van hun gemeeuschappelijke situatie, en worclen
opgeroepen te leven en politiek te handelen naar de identiteit die niet
heeft mogen bestaan. Soms wordt de gezamenlijke identiteit voorgesteid als iets clat alleen hoeft te wordeu ontdaan van de stoflagen van
de onderdrukking. Sorns verschijnt c{e identiteit als een zaak die ac-

tief gecreëerd moet worcien. Iìoe het ook zij, ,le hardhandigheid
wa¿rrffree cloor ontingeen gemeenschap van politielc bewuste hctmor4.l

a

seksuelen wordt samengesccld, toont clat cle iclentiteit

teitenpolitiek niet altijd onmicldellijk voorhanclen

in de iclentiis. He r lijkt er eer-

der op dat z-owel cle collectieve icLentiteit als de nooc{zakelijk geachtc
relatie tusse¡r deze identireit en politiek handelen, door de identi.

itenpolitiek zelf ter were ld wordt gebracht (Fuss, 1989:roo).
Identiteitenpolitiek berust op rw€e op zijn minst omst¡eden premissen. Tên eerste cle verondersrelling van een collectieve identiteit
die voo¡ iedereen die deze identireit 'bezir' hetzelfcle is (is John'Iravolta net zo lesbisch als Joclie Þ'oster?); ten rweede het idee clar deze
identiteit intrinsiek aan bepaalde politieke belangen is gebonden (zat
te

Jodie Foster er llaast toen zij het belang vân een Oscar hoger achtte
dan een rol als publieke lesbi.sche vrouw?).

Critici van identiteitenpoliriek vrezen dat van iedere politiek die
zich beroept op een identiteit een regulerende, dwingende werking
uitgaat (Butler ry9o). Outingis in deze optiek slechts cle meesr exrrerne verschijningsvon.n van het effect dat ieclere politiek heeft die begint bij de veron<{e¡stelling van een kenbare, eenduiclige iclentiteic.
Deze stellingname heeft op zijn beurt de kritiek opgeroepen dar er sowieso geen politiek mogelijk is wanneer niet kan worden uitgegaan
van een gerncenschappelijke iclentiteit van zekere substantie. Kritie[<
op het idee van substantiële identiteiten zou elk frrndament aan politiek handelen ontnemen en tegenstanders in cle kaart spelen (Epstein

t99o).4 Discussies over identiteitenpoiiriek leiden op deze manier
snel tot een patstelling. Kan cle last van een eencluidige identiteit die
ons politiek hanclelen dicteert, alleen worden afgeschr.rd doo¡ aÊ
scheid te nemen van het idee van identiteir 'op zich

?

Impliceer:t poli,

tiek 'als zodanig' dat we ons nìoeren schikken in een identiteit, ook
als die ons slechts ten dele

ofalleen zo nu en dan past?
Identiteit 'op zich, poliriek 'als zodanig': discussies over identiteitenpolitiek hebben de neiging mer grore snelheid de wereld van
fodie Foster en John f-ravolta re verl¿rren en rerechr te komen in de
werelcl van ontologische categorieën. Dit wordt degencn die deze

-_-

een verregaânclc relativering

vatr'- homoseksuele of lesbische -' iden-

titeiten ongePast zijn' Nu is het ironische dat in het'll'esterse land
waar homohaat nog zonder meel'eell woord met betekenis is, momenteel de meest verregaande pleidooien voor ondermijning van
ecncluidige identiteiten te belrtisteren vallen. Pleidooien die bovendien gepaarcl gaan met een onde¡kenning van het homofobe karakter
van de r.rmringende samenleving, en die nadrukkelijk als politiek zijn
bedoeid. De Verenigde Staten van Amerikâ presenteren: 'queer
theorY'.
'Queer

theorl

'Queer theory'wordt vooralsnog grotendeels bedacht en bedreven
op de carnpussen van Amerikaanse unive rsiteiten. I-let ontstaan en de

ontwikkeling ervan zijn in hoge mate verweven met de politiek benarde situatie van homo's en lesbo'.s in de Verenigde Staten. Ook de
controve¡siële positie va.n gay 1r lesbian en fèminist studies aan de

Amerikaanse universiteiten en de aanvaringen oYer political correct'queer theory' gez¿ss, hebben hun aandeel in de totstanclkoming van
tVaarmee
'queer
een
simpele politot
theory'
is
dat
niet gezegd
hacl.
tieke stellingname kan worden gereduceerd of met argwaan dient te
worden bekeken. Het tegendeel is eerder het geval. Het aantrekkeli.ike van 'queer: theory' is namelijk cle rnoeite die 'queer theorists' doen
om z.ich te ontworstelen âân de politieke gemeenPlaatsen rond homoseksualiteit, en cle pogingen die zij onderrÌemen om de verhoudingen tussen poiitiek en iclentitcit oPnieuw te doordenken.
De benaming'queer theory' speculeert op de gangbaarheid clie het

woord'queer' heeft gekregen als aanduidilÌg van een nieuwe, radicale
politiekvan sekse en seks. f)eze politiek is ontsproten aan het activisme tegen het neo-conservatisme, de 'backlash en het falen van een
aidsbeleid in de Verenigde Staten. fussen r99o en r99z bracht vooral
het aa¡r Act Up! ontsproten Queer Nation het woord 'queer' op de
m¿rkt van de politieke zelfbenoeming. 'Queer' stond voor een nieu-

discussies voeren ooÌr vaak verweren. Vooral cle

critici van identiteiten¡rolitiek krijgen cle beschuldiging toegeworpen'louter. absrracre
theo¡ie' te beclrijven. F.én blik o¡r de context waarin wij leven zorr

we, radicale seksuele politiek die brak met het geruststellende idee dat
hornopolitiek een kwestie wãs van gelijke rechten voor een welomlijncle, fàtsoenlijke minderheiclsgroep. ()ueer Nation verkoos de po-

ctuidelijk rnaken dat ilr een hor.nofcrbe samenleving pleidooien voor

lyrnorfè perversiteit, een âctivistrìc van outregclitrg en

c1e

directe con-

r42
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t het establishment

(Bérubé/Escoffier r99r, Chee t99r,

manr997).
¡ueer theory' valt de opwinding te beluisteren van radiring. 'Queer theory'heeft een ethos opgeroepen tot een
beoefening die zowel grensverleggend als radicaal geënDe wegen van 'queer theorists- en 'queer nationalists'
h echter waar de invulling van de 'queer nation' doet
let deze een netie is in de sterke zin van het woord. Een
van de 'queer natiort' als een gemeenschap met een we:rlijke band en een coherente identiteit - als een gemeen.dentiteitenpolitiek - is in 'queer theory voorwerp van
ek (De l¿uretis r99r:r<vtI).a

)unt ven 'queer theory' is een verweqping van identi-

ren en de historische en culturele variabiliteit daarvan, ondersteunt
de afkeer van de veronderstelling van een natuurlijke, vanzelfsprekende homoseksuele identiteit. Tegelijkertijd wil 'queer theory' verder
gaan dan de inzichten van het socirel constructivisme, die lange tijd

i.

d" *..rr',r.rnieuwende bi,¡dr"genÉmiñ.öêksn¡úies. De vrees
die verschillende auteurs hebben uitgesproken, is dat het onderzoek
naar de variabiliteit van seksuele identiteit en ven telaualiteit'zell,
onvoldoende onze hedendaagse noties van seksuele identiteit rcr discussie stelt. Het is mogelijk zelfs zo dat de homo-identiteit zoals wij
die kennen impliciet als het logische eindpunt verschijnt van een geschiedenis van variabiliteit (Kosofsþ Sedgwick, ry9o: 4). Het consrructivisme zou zo onbedoeld bijdragen a¿n de bevestiging van het
idee van een 'etnischd homoseksuele minderheid. 'Enerzijds (..) be-

k die is gefundeerd in de veronderstelling van een een,roblematische identiteit. In het verlengde van de bovenritiek op identiteitenpolitiek als een dwingend regime,
:er theorists' het idee van een homoselsuele en/of lesbirschap van gelijþstemden. Zij ontkennen het bestaan
rmelijke of pqychische essentie of essentieel identieke er,nderdrukking die deze gemeenschap zou funderen. De

nadrukte het constructivisme de sociele en historische totstandkoming van seksuele betekenissen, waardoor het de veronderstelde universaliteit van huidige opvattingen van homoseksuele identiteiten ter
discussie stelde. Anderzijds versterkte het constructivisme het etni-

lij-

af het begin ven de jaren negentig lijken (voormalige) essentialisten
en constructivisten elkaar inderdaad te hebben gevonden in de verdediging van een eigen homoselauele wereld. De jarenlange en uit-

van een lesbische of homoseksuele identiteit langp de

'etnische model' wijzenzry van de hand, met de daaruit

litieke consequenties. Of de opvatting van een stabiele,
lesbo/homogemeenschap nu wordt ingezet voor een ligie (gelijke rechten voor een minderheidsgroepering),

of

litiek van militant nationalisme (de offensiwe confronfueer Nation), is hen om het wen (Duggan, l99z16).
risd beginnen steevast met de onderliggende notie van
homoselauele of lesbische identiteit ter discussie te stel-

sche model, doordat het zich presenteerde als onderzoek naar de his-

torische opkomst en sociale totstandkomingvan een gemeenschap en
een politiek op homoseksuele grondslag (Seidman, r993:n7)."Yan-

-

eindelijk steriel geworden - discussie over essentielisme en constructivisme heeft niet verhinderd dat de creatie van een eigen wereld ieders doel

lijkt

te zijn geworden.

referentiepunt voor de relativering van deze identitei-

het idee van een homoseksuele minderheid op etnische grondslag de grote steen des aanstoots van 'queer theory'. Een
dergelijke minoritizing opvatting van homoselaualiteit zou ten eerste
de dominante status van heteroseksualiteit onbetwist laten. Dat zou
gebeuren omdat onderbelicht blijft hoezeer het natuurlijke en van-

om van onderzoek naar de constructie van homoseksuele

zelfsprekende karakter van heteroselaualiteit berust op de aanwezig-

identiteiten, dat vooral in navolging van het werk van
ault verricht is (Greenberg 1988, van Kooten Niekerk en
r 1989, Stein r99o). De eensluidende nadruk van dit onret sociaal geconstrueerde karakter van seksuele identitei-

heid van zijn tegendeel in de vorm van een minderheidsselsualiteit.
In de woorden van Teresa de l¿uretis berust het project van 'queer
theory op de premisse dat '(...) homoselsualiteit niet langer beschouwd kan worden als eenvoudigweg marginaal in verhouding tot

.99r, Duggan r 992, Stein ry92).
<

7nùs

gezægð, is
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vorm varì seksualiteit (iretcroseksualiteit) teLr
:van het als analogie of homologie verschijnt' (De Laute, stâbielc

vefzetten 'queer theorists' z.ich tegen een minoritìzirtg
r homoseksualiteit omdat die zou verdoezelen hoezeer
e

:id tussen homo- en heteroseksualiteit constituerend
e¡ne \Øesterse
L

is

cultuur'. De veilige opsluiting van homo-

een hoekje van de \Øesterse samenlevingen rnaakt on-

het homo/hetero-onde¡scheid zelf cle moderne \Øester-

zijn samenstellende delen doortrekt. De meest ver¡elording van cleze hypothese komt van Eve Kosofsþ
al

:

stelt dat '(...) een inzìcht in welhaast ieder aspect van de

in de kem
is, wanneer het niet een kritische analyse onvât van
inities varr lrorno/heteroseksuaiiteit (...)' (tgr)o: r). 7lj
iterse cultuur, niet alieen incornpieet, maar

in

in-

-

van

cler

fèni¡ristische thcoric cn vooral van het k:sbisch-fèministnr: clat

hcr r¡rncept vatr scksualiteil. iri:rlcidtle tot dat van gerrcler. Veel i¡reer
tlreorists' volgerr I(oso{iþ Segrlwick in haar pleiclooi om gcnder en
selrsrraliteit als twee z.elfitanclige analycischc asserl te on<lerscheiden,
onclanks hutr intense verbondenhei<i (r99o: 3o).'6 lien voo):naûìe l'cden orn dit onderscheid te rnal<en is volgens I(osoÍbþ Sedg,wici< cle
hererosociale en heteroseksuele bias clie eigcn is aan het begrip gend.er. Omclat de rniddelpuntz.oekende kracht van analyses Inet behulp
,/arr het concept gcntler uiteindclijk in het gcrrder'-verschil ligt, zort,len heteroseksuele en sociale relaties een geprivilegieercle plaats genir:ten in de rgelijk nnderzoek (r99o: 7r). Een homo/lesbisch en anti
homofoob project als 'queer thcory' client zich in haar og;en te richten

op ele uit-wer:king van cle analytische categorie'selaualiteit'.
Politieþ en theorie

k cloor sociaal-wetenschappers iets soortgelijks verkon-

'Queer theory' we¡kt aanstekelijk.'Queer theorists' z.elÍ zijn in. ieder: geval zeer opgetogen en gevetr geregelcl blijk van cle staat van oP-

:iale theo¡ie z.ou de kwestie van het seksuele onclelscheid

winding waarin het vernieuwende etr radicale karakter van hun on-

e stelling

cle context van culturele studies, maar

re categorie rnoete¡l verhcffen,

die inzicht verschaft in

clerneming hen heeft gebracht, I'let is echter cle vraag hoe vernieu-

dit

wend en radicaal een en anc{er trtr precies is.
Ondanks alle uitroepen over dramatische ir.rtcllectuele omwent*

renen clie op het eerste gezicht weinig of niets met

ijken te hebben uit te staan ('Sl'arner, 1993: xiv) .
:rg van feministische theorievorming zou 'queer theory'
rnen aan een herziening van sociale theorieën waarin het
rukt wordt van seksuele clefinitie voo¡ de totale sociale
sociale positie van waaruit deze arbeicl kan beginnen is
rellingnanre van recente gøy and antihomophobic theory.
¡rositie biedt het beste zicht op cle alles doorclringende
le mechanismen van seksuele onderscheiding. 'Het daat thema's van homofobie en hete¡oseksisme in bijna iet van onze cultuur kun¡ren worden ontwaard, betekent
s beginnen te realiseren hoe wijdverspreid die instituties
rr

zijn' (\Øarner, r993: xiii).

nistische theorie zelfìtancligheicl opeiste voor haar con-

gorieën van sekse en gender, zou 'queer theory' zich
oeten vr:rl¿rten op seksualiteit als prinraire categorie voor
c (lØarne:r 1993: xv). Hie r neemt 'clueer theeiry' afscheid

lingen is er veel in tluei:r theory' dat ecn voortzettillg is vân bestaar.rde
rvetensclrappelijke activiteit .'/-obli)kt 'queer theory', onclanlcs cle verm:iningen aan het adres van het sociaal consttuctivisme, duidelijlc
schatplichtig aan het sociaal-wetenschappelijk en histo¡isch o¡rderz.oeh vtn constluctivistische htrize. IÌn het aangekoncligcle af.scheid
van cle fenlinistische theoric en lraar gentlelcorlcept ka¡r evcrttnin ver'helen clat'qrreer tlìeor'/ clc post-structuralistische en deconstructi'
vistrsche energie, clie bet fèministisch otrclerzoek zo levendig hebben
¡;i:maakt, graag naar haar eigen terrein wil ver¡rlaatsen.
Bel<encle elementer:L bevat ook het ¡adicalisme dat spreekt uit het

verzet tegen de normalisr:rende werking van identiteitenpolitiek en
de claaraan gekoppelde quecstn r.raar politiekc: ert sekstrele zelftrenocrning, die zich ¿uur het re¡¡ime van de nortnaliteit onttrekt. I.{ier vcr'
schijncn cle visioenen van <le raclicale hornobevri.iclingsstrijcl uìt de jarer] z(1\(rntig ovcr een werelcl zondcr sel¡srrele en g.:ndereategariet:'rt
f4"/

t

dc bcvrijcling vârì een polymorf pervcrrsc, anclrogyne

listische etì constructivistische benacieringen vatr hor¡rc¡se ksuelc icJ.entiteit (Kosofbky Sedgwiclt r993).

uwing van 'queer theory' lijkt voorai te zijn gelegen in

Ìlen niet gering aandeel in de hereniging van wetenð^chap en poli.

engelì van iret genoemde wetenscha¡rpelijk program en

riek heefì echter cle hornobeweging zelf gehad. l'Iet is vooral hct nieuwe r"aciicalisme van Act Up! en Queer Nation geweest dat e'le identi-

politick, waarbij

cle mate van

geliji< worclt gemaakt.
t

clie wetenschap en

aansluiting tussen die twee

I)e bclofte vân €en overbrugging

homopolitiek het laatste anderhalf

¡olgens velen scheicit, ulaakt een groor deel van cle ââncht van 'queer theory' uit.

,uwingen van het sociaal constructivisrne van cle jaren
l ten dele zo omstreden omdat zij eeri relâtieve zelfstanesbische en homostuclies ten opzichte van

homopolitiek

;<ien. De vrijheicl om rvetenschappelijk ontlerzoek re ve¡homoseksualiteit waarvan de produkten vooral vool col-

ckers waren bed,reld en niet een direct nut voor de
:ipatie hadden, was een belangrijke uitkornsr van de aan,
sen essentialisten en constrLlctivistelt. f)aarnaast maak-

nwi¡rst van hct post-structur'ålisme en cle deconstructie

nieuwe vonnen van politiek te denken. Dit resuiteerde
rraktijhen als wetenschapspolitiek, waarbij theorie als ei."

rraktijk wordt gezien, en een politiel< van cuiturele ontwijst op dc instabiliteit van schijnbaar solicle woorclen en
rleef op cleze manier van belang ter legitimatie van weik onderzoek, maar onder de noerner politiek konden
pende betekenissen schuil gaan, rvaaronder vonnen varr
loor de homobeweging niet als politiek werrlen beglereld<ir-rgskracht van 'queer theory' bestaar voor cen

:reniging die zij
n

-

lijkt tot

groot

stancl te brengeri tussen het poli-.

delen van.- dc homobewcging en de irorno/lesl¡owe-

n<lel cle kritische toonz.ettirlg tr:r-r opziclrte van id-enri-

l te ve¡liezen. Voor r:en deel is dat cle verclienste

varr

sts' zr:if. Een fraai vooll¡eelcl

Lric:cl,t r,vecl.eronl tivc Kosofl.
artikel ondel cle titel 'lìorv to l3rin¡g Your

r

clir:

/

betrokk¡:nheicl bij het l<lt van hornosei<sueie en lesbi
in clc Ve ¡:enigcle Staten ìropp,:lt aa-n kr:itieh ol; cssrìltia.

's

in

ecr.ì

teitenpolitiek van de hornobeweging ter cliscussie heeft gesteld. f)a¿rdoor heeft cle beweging ruimte gecreëerd voor cle kritische theorie
over identiteit die in cle wetenschap circuleercle. In het licht van de
verslcchtering vau de positie van l.romo's en lesbot in cle Verenigde
Staten ontstond het nieuwe raclicalisme , dat aanstuurde op een regeirechte confrontatie met de normaliteit. f)e terugkeer van een repres-

politiek ten opzichte van hornoseksualiteit cleed delen van de
beu'eging teruggrijpen op een politiek uit vroeger tijden: het verwoesieve

de afz,weren van de nort.naliteit cloor de Gay liberation movenrent
e{e

uit

vr:oege jaren zeventig.

Nonnaliteit staat in

de jaren negentig weclerom niet slechts voor
normale gang varì zaken in de politiek, die geen volwaardig bur'gerschap voo¡ homot en lesboì had kunnen bewerkstelligen, rnaar
ook voor tle normale horno/lesbisclre iclentiteit. De veilige, respectacle

bcle ¡ninderheidsseksualiteit wekte evenzeer de woede van het nieuwe radicalisme als de ontoereikenclheicl van het Arnerikaanse aidsbe-

leicl. Queer Nation presenteerde een beeld van homot en lesboì
waarin bewust werd gespeeld met het stigma van pelverse selaualiteit. I)e 'gay' als .your fauourite neighltour werd ingeruilrl voor een
'clueer'' die inde¡daad wel eens zo bedreigend en onberekenbaar zou

altijd al werci gevreesd.
Andere ontwikkelingen in de homobeweging, wâar sommige
'quecrr theorists' zellt naar verwijzen orn hun nieuwe mix van politiek
en wetenschap te legitirneren, zijn cle conflicterr over seks, sei<se en
kleur die in de jaren tachtig woedden. De uitlçomst van cle strijcl over
lir.rnnen zijn als

porno, sM en de ldeur van horloseksualiteit zou het uitecnvallen van
de eenduidige horno-iclentiteit zijn en de acceptatie van een diepgaanele cliversiteit, die elk eenvoudig spreken over 'lesbians and gays'
onrnogelijk ma¿rkt. De erkenning van ile multipliciteit van homoselçsuele en lesbischc iclentiteitcn binrren de hornoberveging zor,r in deze
o¡rtiek een aanshiiting van het politieke denken van clc bcweging bij
149
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rwezenlijkt (Seiclman 1993) . 'Itre n 'gali
eennraal ¡riet rneer exclusief werd gerq)resenteerd doclr clc vclma¿rrc{c
blarrke nicht uit de rnidclenklassc, kon de helc notie van homo.selcsualiteit uiteengelegcl worden.
ìrr:t corrstr:uct ivisnre

Ide nt ite i tenp

-Wie

o

liti

eþ

he bb¡:r'r ve

en

heeft nu cchtcr wic helvonden? 'Queer theorists' zijn duide-

iijl< verheugcl over de gelijkenis clie hr.¡n taal weer rnet die van de ¡adi.-

Of cle laatste een z.elfcle mening toerninder helder. Her is eerder zo clat cle radicale horrrobeweging en 'qucer theorists' nog altijc{ verschillencl clenken over
identiteitenpolitiek, en slechts een gemeensch:r¡rpelijke tegenstander
cale homobcwegitrg vertoont.
geclaan is, is

\i <lelen in

de

vorm vân een liberale identiteiten¡rolitiek.

De eerclergenoemde onduidelijkheicl over de vraag of Queer Na-

tion rnet het gebruik van de term iration' een srrbversief woordspel
speelde, of wel degelijl< een sulrstantiële hornoseksuele natie op lìetl

oog had, doet vermoeden clat er nog steeds uiteenlopende vormelì
van iclentiteitenpolitiek in de radicale vleugel van de hornol¡ewcging
de roncte cloen. C)ok de onttroning van de blanke 'gay' uit de rnicldenklasse en cle onclerl<enning van het bestaan van homoseksuele en les-

bischc identiteiten die cloorsneclcn wordcn clool loyaliteiten van sek-

kleui

niet nooclz-akelijkerwijs in ovcreensternming met
de anti-identiteitenpolitiek van 'queer theory'. De erkenning van di
versiteit in rle hornobewcging sluit imrners niet uit dat de clivcrsc
identiteiten op zich nog altijd worden gezien als natuurliji<, fundase, klasse en

is

tnenteel of'aan eencluidige belangen gcbondcn.

I{et is, kortom, niet cluidelijk hoe ver cle ondelnrijning van

^k

exemplarische homo vervangen door een beeld clat een spec-

er.r lesbischc iclentiteiten te zien geeftì
Maakt, lnet andele wor¡rclen, één identiteit plaats voor een veelheirl
varr irlentitciten, <1ie op zich ooi< weer meer<fuielig kunrrcn zijn? Of
worclt hct ic{ee van 'ide:ntitci¡ op zicli ter discussic gesteld? I-ìet is

tlurn van homoseksuele

twijfi:lachtig of het laatstc het ¡1eval is.
C)ok olrd cr'c¡-rcer theorists' Lrestaat gcen totale overeenstcnr
It(

rn

rer vân (seksuele) icle¡rtiteiten en over de wenselijldreicl van een poliriek die recht cloet aan her fèit dat iclentiteiren geen natuurlijke of anclcle essentie bezitten. Ove¡ cle verhouding van een'ciergelijke politiek

ror gcconstrueercle eu altijd instabiele iclentiteiten lijken echter op
zijn rninst twee oPvâttillgen te bestaan.
Sornrnige 'queer theorists' pleiten voor een politiek die het relativeren van 'identiteit op zicli zeer serieus neemt, cloor een constante
ondermijning van schijnbaar stabiele iclentiteiten. Dit is een politiek
van culturele en politielte ontregeling waarin voortdutend wordt gewezen op de schijnbare coherentie en stabiliteit van verkoncligde
iclcntiteiten. De ir.rzet vân een dergelijke politiek is door Diana Fuss
als volgt verwoorcl: 'De stellingname die ik hier bepleit (...) trekt cle
opvatting in twijfel (...) clat onze politieke identiteiten op zijn minst
veilig rnoeten z,ijn, dat cle ûctie van hun coherentie tegen ieclere prijs

moet worden gehanclhaafd opdat

wij ons politieke werk i<utrnen

cloen. Deze steliingname probecrt het i<lee te onclennijnen dat poli
tiek l<oersvast en aanwijsbaar moet zijn, niet geplaagd door psychische conflicten ofinnerlijke ontregeling (...)' (Iiuss, 1989: ro5). f)eze
älrteurs wijzen niet alleen op het sociaal geconstrueerde karakter van
iclentiteiten, maar hanteren ook psychoanalytische argumenten orn
te onderstrepen ciat iclentiteit altijci precair,
sraan vool'een

politiek

tijdelijk

en wankel is.

clie het corltingente karakter vatì

Zij

identiteiten

r"iitspeelt, in plaats van het te verhelen (Butler r99r).
.Andere 'queer theorists' erkennetr eveneens het contingente karak-

cle

oude identiteitenpolitieh door het nieuwc raclicalisrne en plur:if'ormisme van de ho¡nobeweging gaat. Wordt cle fatsoenlijke, blanke
'guy

ovr,r cle rcilcwijdte clie c1e eensgezinclc verwerpitrg van de idcntiteitenpolitiek heeft. Men is het eens over het sociaal geconstrtteercle ka¡ak-

in

¡'

identiteiten, maar pleiten niet voor eer.r politiek die deze contirrgentie uitspeelt cloor een streven naar ot.rtregeiing. Zij zijn eercler
¡¡erreigd te stellen dat iclentiteiten weliswaar continÉîent zijn, rnaar
cl:rarom niet verwerpelijk of niet van belang zijn voor een wenselijke
sociale orcleni ng. Zrj willen ee n politiek die recht cloet aan het contingente karakter van identiteiten zoncier cleze iclentiteiten noodzakelijkerwijs te verlaten of te ontregelen. FIet dwingencle, r'cgulerende karer van

rakter van iclentiteitenpolitiek kan volgens hen vermecle¡t rvorden
tloor altijcl te onclerkennen clat lv¿tuncer eett beroep op iclentiteiten
gcclaan wordt, cleze niet v¡st maar colltirlgent: zijn. Men zou in één
r5i

)

t

rntiteit moeten aanroepen en zijn contingentie moeten
n.lJ?'anneer men zich bijvoorbeeld in de politiek mengt
idooi voor'gelijke rechten voor homoseksuelen'zou dat
beroep op de universele geldigheid van de mensenrechtuurlijkheid van seftsuele identiteiten mogen geschieden.

r

ebeuren onder erkenning van het historisch en cultureel

¡rakter van zowel het vertoog van gelijke rechten als het
de homoseksueel. Deze onderkenningvan de historische
specificiteit van een politieke identiteit sluit echter niet
vervolgens naar die identiteit leeft en handelt (Seidman
Lar de eerdergenoemde 'queer theorists' vooral gericht zijn
:iek van voortdurend deconstrueren, verwoorden de laatitiek van welbewr¡st en openliik construerçg van politieke
persoonlij ke identiteiten.'e
rard van een wenselijke

eorists' het

-

onderling

identiteitenpolitiek zijn beweging

-

dus niet eens. Een gezamenlijke

en ze wel en die betreft de

identiteitenpolitiek naar libe-

Zoals Verhaar in de vorige paragraafstelde, berust een li:iteitenpolitiek op het irrelevant verklaren van verschillen
sen. In de liberale optiek is het alleen zo mogelijk rechten

gelijkheid te garanderen aan burgers die'eigenlijli - na
g van irrelevant geachte verschillen - allemaal hetzelf<le en
djn. Homot en lesbot krijgen rechten als staatsburgers
en

homoseksualiteit er niet toe doet.
len van het anti-liberalisme zijn voor de radicale homobequeer theorists' echter wederom niet identiek. De radicale
e beweging lijken vooral van het liberalisme afkerig te zijn
dat een liberale strategie van gelijke rechten voor homo.rgers niet heeft gewerkt. De politiek van gelijke rechten
;eksuelen heeft niet kunnen verhinderen dat homoselsuaVerenigde Staten nog altijd als uiterst relevant criterium
ret ontzeggen van bepaalde (burger)rechten. Het hooggeesloot in 1986 in dezaak'Bowers versus Hardwick dat de
,lling van'homoseksuele sodomie' door deelstaten niet ong was; de toelating van homo's en lesbo's tot het leger bleef
rnkeerd en de ontoereikendheid van de aidszorg bevestig-

in hun opvatting tweederangsburgers te zijn. In tegende
gematigder
delen van de homobeweging - die volhardtot
stelling
liberale
politiekvan
een
gelijke rechten - zwoor Queer Nation
in
den
de veel homo's

het liberalisme af.

'Queer theorists' hebben ook vijfels over de effectiviteit van een
liberale politiek, maar zij formuleren hun ftridek op het liberalisme
vooral als een fundamentele kritiek het liberalisme zou in zijn kern
ontoereikend zijn om zijn eigen idealen van vrijheid en gelijkheid te
verwezenlijken. Een van de oorzaken daarvan is de idendteitenpolitiek van het liberalisme die Verhaar hiervoor analyseerde. Deze poli-

tiek gaat uit van abstracte individuen en kan daardoor geen recht
doen aan wezenlijke verschillen en ongelijkheden. \Øaar een identiteitenpolitiek als outing mensen opsluit in toegeschreven identiteiten
en onderlinge verschillen, maakt het liberalisme het onmogelijk sowieso nog een relevant verschil of identiteit te denken. Opsluiting in
de eenvormige identiteit of het oplossen in de abstracte gelijkheid
zijn voor'queer theorists' geen van beide aanlokkelijke perspectieven.
Sa bu e rs i ef Ii b eralis m e

Net als bijna iedere moderne radicale politieke stellingname ontleent 'queer theory' zijn radicaliteit aan de verwerping van een of
meer liberale beginselen. Bijna iedere radicale politiek komt daarbij
echter voor heøelfde probleem te staan, namelijk de moeilijkheid dat
de liberale politieke beginselen gemeengoed van bijna alle politieke
stromingen zijn geworden. Er is nauwelijks een politieke positie
denkbaar die niet een ofmeer onderdelen van een liberaal vocabulaire

omvat. Vrijheid, gelijkheid, zelfontplooiing, individuele rechten, het

zijn de onontkoombare bestanddelen van iedere rwintigsre-eeuwse
politiek (Bellamy ry92). Een radicale politiek verschijnt in dit licht
dan ook vaak als verwerping van een gematigd liberalisme en als
voortzetting van het liberalisme met andere middelen in radicale
richting.
Dit geldt ook voor 'queer theory'. Met name geldt het voor die auteurs die een politiek voorstaan van constructie, van het openlijk onderkennen van het contingente karakter van de eigen politieke opvat-

tingen en identiteit.ro Zijkomen met hun ideeën over de bevestiging
rt3

van politicke crr pelsoonlijke identitcritcn en r1e gelijhtijdige onclcrlrerrrring van het precaire l<alakter claarvan dicht in cle buurt yail reccrrte pleidorrien vool een politiek var\ rddicnl demouacy. l'lielin
wordt het liberalc ilenlten als uitgangspr.lrlt genornen voor he t folmu..
leren van een politiek die enerzijds relevante verschiilen crkenr, cn
claarnree een substantiëler pluralisme bereikt dan her liberalisme dat

vel'schillen irrelevant verldaart. ,furclerzijcls zou een ¡adicaal clernocratische politieh rnoeten vclmijclcn clat cle onclerl<encle verschillen gcnatrrraliseeld worclen fn dus een dwingende werking hebben (Mouf-

fe ry9zlt).t'Net als de 'queel theory' van dc welbewusre consrrucrie,
l-rouden voorstanclers van radicale clemocratie afstand van een poli-.
tick van deconstructieve ontregeling. l)e ¡eclen is ook hier dat het i¡r
het belang v¿rn een wenselijhe rnaatschappelijke ordening weliswaar
nodig is om zoveel rnogelijk verschil(len) te nìaken, nraar het evenzeer mogelijk rnoet zijr.r gewenste vârì ongewenste verschillen * zoals

polr:triir:nl vnn het liltcrllisrnc te o.rcnvr:gert. ]Ict: iri
r.lir- boel< verscirillenclc malen aatrgeroe¡c{e dileurrna va¡t ele horuobe
wt)gitlg (v/rn) rrret [rr:rrelching t'ot' ident.iteitcnpolitii:k, lçan <1oo¡'de
rrinvr:¡:lrirrg ven z,r¡'tt libr:ralisnre wellic,irr. vcrmeclen v/()r(lctl. Moetert
wr.' r:cndrlidigc, dwingetr<1e idcntiteiten blijven propageten ornwilie
van he t voortlrestaan vân cle politiek? l{altcn we clt: l.rolitielc no,rclzali¡rlijkcrwijs k-wijt rvanneer wr: afitarrrl v¿ru clie ick:ntiteitcn <J.ocn? llcn
hc{r subvefsicve

tritwerlting van het iiberalislnc is iuorncntcel rle beste opric vooL eell holno/lesbobeweging die zich niet cloor dit clilemna gevari¡;en wil latcn houde n'
sr¡bve rsi,:ve

{.)Df],8 VIiRIIAÂR EN S]]ù]FAN DUDINI(

cliscrirninatoire ongclijlcheden .- te onderscheiden (Marcil-.l,ac<-'ste,
1gg2:

\B).

FIet onclerzoeken van het subversief velmogerl van het liberalisrne
is moment.eel de beste optic voor ccn raclic¿lle

politiek die zich ¡eken.centralitcit van libcrale premissen in het politieke
vertoofl van onze tijcl" IIet is gecn politick clie ecn oplossing; bieclt
voor rile clilemn¿is clie postmoder:nc politiek aankleven. Zoishc.r"l:yscl.rap geeft van de

f

\

voorbeelc1 de vraap, of, orr<.lanl<.s rie narlruk op onderkenning van het

histolisch cn crrltureei specifìeke kar-ahter van liberale waârden en
nict altijd in

seksrrelc identit.eitcn, een z.ekere filate varì uni.¡ersaliteit

zo'rÌ polit;.el( is inbegrepen. i)eze rvaarcleli en iclerÌtiteiten verkregcn
imt¡rers hun hoge status irr onzc ti.icl en cultuur dooldat zij tijdens de
totstanelkoming van die r:ultuur als universcr:l en natuuriijk werclen
gcpresenteerd. tVij kturncn onze rvaaLclen en idenrileiten wel relativeren <1oor ze te beschouwen als onderdeel van onz-e tijc{eiijke en vcrânclerlijl<c

¡
I
,

cultlrur, ûríìar

7-e

zljn

cTaar

onclerdeel van 5¡eworden op grond

vatr hun verrneencle natuullijkheiel en universaliteit. Een bcrocp op
d,cze r,vaardcn e¡r

identitciten waarbij

hur.r

contingentic ondcrkend is,

is clus altijcl parasitair op voorafgaandc naturaliserende en universalis-

ercncle argrrmerìtaties.

I)csalniettemin lijkt een horno/lcsbopoliciek er goerl aan te doen

rti

f54

t

had juist een deselaualiserend effect (Meijer en Duyvendak
1988). Nogal wat feministes waren immers alleen maar theore-

tisch' lesbisch, en een heel aantal 'praktizerende' lesbische vrouwen waren niet feministisch (en ze waren in ieder geval nier lesbisch omdat dat feministisch zouzijn).Zievoor her thema ho-

8
. Feør

taat komt uit de bundel Ooer nortnaal gesprohen

in De

verschil, ondanks de 'aparte' organisatie, ontbreekt, en dat daarom onverschilligheid domineert.

ft99r:4).

nr. 44, 45 en 47,
aangezwengeld door Herman\Tigbold mer her artikel'De
beweging kan worden opgedoekt'.
jvoorbeeld Gert Hekma in deVolþsþrant,8 januaritggz.
Cer

Groene Amster¿ammer

9

van homoseksuelen heeft geleid, bestaat in de ho,

weging de neiging om de homofobe buitenwereld de
I te geven van de snelle en desastreuze ontwikkeling van de
nie zelf (zie bijvoorbeeld A r nal ryy) .
overigens nog maar de vraag in hoeverre het door hem beuniversalisme een panacee is tegen in zichzelf gekeerde
: de Nederlandse verzuilde samenleving kon zich immers
kkelen juist doordat iedereen een ieder haar of

zilnv$-

in eigen lring) gunde.
rpliceert dat, chronologisch beschouwd, de heren achrer
nes aanlopen. Daar waar dames

Begrip voor een beweging

r

Voor een ove¡zicht van theorieën over (nieuwe) sociale bewegingen, zie Duyvendak e.a. $992).
Hoe de verhouding tussen belangen en vedangen precies is, laat
zich ook aflezen aan het feit of de organisatie man/vrouw-gemengd danwel homosociaal is. Is het verlangen dominant dan is

z

altijd al de wa¿rde van

het moeilijk om een gemengde organisatie op te bouwen of

kort realiteit.

seksuele mannen meer voor de hand

-

tenminste wanneer lesbi-

primair beschouwen als achtergesteld vanwege hun homoselaualiteit, en niet vanwege hun vrouw-zijn (in
sche vrouwen zich

voorkeur

jaren tachtig juist leidde tot het voor¿ichtig seksualiseren

dat geval worden homomannen eerder gezien als tegen- dan als
medestanders).

romo's van homosociale verbanden, en dus ook van

'heren, gebeurde bij vrouwen het tegenovergestelde: de
rchakeling van het verkeren onder vrouwen aan 'lesbiscli

in

stand te houden. Staat daarentegen de belangenbehartiging centraal dan ligt samenwerking tussen lesbische vrouwen en homo-

4), is dit onder homoheren mede onder invloed van aids
¡¡aar het verkeren onder heren van allerlei snit en

speelt daarin

rol. Zo voel ik me erotisch aangetrokken tot intelligente
mensen, tot donkere en gekleurde mensen met lichte ogen (...),
en tot excentriekelingen. Soms zijn conracren op basis van deze
voorkeuren heteroseksueel, soms homoselsueel' (cit. in Seidrfl n,r993:I22).

I

lschap benadrukten, en niet-selsuele acriviteiten een sub:el onderdeel uitmaakren van de lesbische identiteit (zie
rds

'Natuurlijk heb ik wel voorkeuren, maar gender
geen

andere Frankrijk en Engeland, waar aids rot hernieuw-

,ressie

De vraag naar de externe pluriformiteit wordt wat ons betreft
dus niet gemotiveerd door zorg dat alle groepsculturen rezamen

zo'n bont geheel vormen dat er van een samenleving geen sprake
meer kan zijn - maar eerder door de constatering dat het aan

of ø queer pknet?

: discussie

mosocialiteit Duyves e.a. ry84.

3

Involutie treedt ook in precies tegengestelde omstandigheden

rt7

op, namelijk wanneer sprake is van hevige repressie waardoor

8

sualiteit geschreven die soms wordr verguisd (1982). Bij herle-

ke omstandigheden zal het onderling treffen heel wat minder

zing valt echter op dat hij een zeer genuanceerd antwoord geeft
op de vraag of homo's en lesbot zichzelf bwrijd hebben. Hoewel
ook hij het belang van zelforganisatie door homoselsuelen voor

vermakelijk zijn.

4

Een uitçbreide versie van deze pangraaf is te vinden in Oosterhuis en Duyvendak ft994). Zie verder Adam (1987), Cruilshank

hun emancipatie wellicht een tikkeltje overdrijft, staat hij uitgebreid stil bij het maatschappelijk klimaat, en meer precies, bij de
politieke organisatievormen waarlangs de emancipatie gestalte
kreeg (zie bijvoorbeeld pp.279-281. Daartegenover sraat een

(tggz).

5

Het doorïelman in zijn proeßchrift gereconsuueerde model
van sleutelfiguren en substructuren als rypisch voor een Terzuild land', blijkt in veel landen te hebben gefunctioneerd, onder andere in Frankrijk waar toch van verzuiling zoals in Nederland geen sprake is geweest. Deze strategie blijkt dus vaak voor
te komen in een repressief klimaat. \ü'ellicht kan gesteld worden
datzrl in Nederland effectiever is geweest, omdat deze strategie
hier beter aansloot bij een traditie waarin toppen van zuilen ge-

6

auteur als Adam (1987) die zoveel aandacht besteedt aan zelforganisatie dat het lijkt alsof homo's en lesbo's hun emancipatie

9

volledig aan zichzelfte danken hebben.
Later werd dit de International Lesbian and GayAssociation

ro

Dat Nederland het meest tolerant is moet volgens Inglehart

Grc¡).
deels verklaard worden

uit

wend waren om van elles met elkaar te bedisselen.
In veel landen zijn deze veranderingen in de selsuele moraal gedetailleerd in kaart gebrachu Bachy ry76, Elliott r97o, Kut-

srelt, en deze tabel onderstreept zijn gelijk, dat jongeren toleranter zijn ten opzichte van afwijkende leefstijlen dan ouderen.

chinsþ 1993: Denemarken; Carlier r99o: België; Altman\981,
D'Emilio en Freedman 1988, Marcus r99z,Marottar98r, Mass

Aangezien het aantal jongeren in Nederland lange tijd relatief
groot is geÌr/eest, heeft dit aan het roleranre klimaat bijgedragen.

r99o, Rutledge 1992, Seidmanrggt, r99z: Verenigde Staten; Copley 1989, Mossuz-I¿vau r99r,Plcqt993, Pollak r98z: Franlurjk;

n

r98r: Engeland; Brinkgrwe en Kor¿ec t978,Yan Daalen
enVan Stolk r99r, Hekma e.a. r99o, Ketting r99o, Kooy r98o,
Mol enVan Lieshout 1989, Nabrink 1978, Schnabel r99o: Nederland.
Devraegof de veranderingen die zich voordoen in de seksuele
moraal onderling wel voldoende samenhang vertonen om ze tot
één en dezelfde 'revolutie' te mogen rekenen, wordt te weinig
gesteld. Het gegeven dat (feministische) vrouwen zich deels tegen de voorafgaande 'seksuele bevrijding'van mennen keerden

(Ehrenreich e.a. 1987, Hite 1987), leert echter dat gebruik van
het etiket'seksuele revolutie' ten onrechte gelijkheid en gelijk-

tijdigheid in veranderingen veronderstelt. Zoals de landenstudies zullen laten zien, is ook de bevrijding van homo's en lesbo's

soms beter te begrijpen uit ver¿et tégen de heteroseksuele revo-

Natuurlijk

de bevolkingsopbouw. Inglehart

gaar deze redenering alleen maar op wanneer de

meer þermissieve'respondenten hun mening niet in de loop

'W'eeks

7

Tielman heeft een geschiedenis van de Nederlandse homosek-

extern gerichte ectiviteiten onmogelijk worden gemaakt. In zul-

van hun leven veranderen. Inglehart roont de stabiliteir van hun
meningen met behulp van longitudinale data echter overruigend aan: post-materialistische atritudes flucrueren weinig in de
loop van iemands leven.

rz

Engeland zou in een geactualiseerde versie van tabel r.r, die gebaseerd is op cijfers uit r98r-r982, een stuk naar rechts zijn opgeschoven op grond van deze recente onderzoekingen.

z

Beweging en subcultuur in vijf 'W'esteuropese landen

I

Dit hoofclstuk is geschreven door de volgende auteurs: Jan'\trØillem Duyvendak (2.r, L.2¡ L.{t 2.5,2.7), André Krouwel (z.z Roze
7,aterdaf, ,Astrid van Kuppeveld (z.z Deparlementair-politieke

lutie dan als een onderdeel ervan.
rt8
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z

weg), Jan Franssen (2.2, z 4) en Ban Steenhorst (2.6).
Allerlei selsuele varianten zoals su/leer, travesrie, pedofilie,

tooo leden. De rest van het decennium fluctueert het ledental
tooo en 4ooo. In de jaren tachtig gaat het snel bergaf-

russen de

hier buiten beschouwing gelaten.
uitgebreider overzicht van de Nederlandse homo-

safe-sex, hebben we

3

Zievoor

een

waarts: in 1988 heeft cr¡¡ nog 4oo leden over. or,c¿, is dan de
groocte organisatie met een magere 6oo leden (Jeffrey-Poulter

en lesbobeweging, Burgers en Franssen (1992).

4

Zievoor

een geschiedenis van het

coc totrgTo,rù?'armerdam

en

Koenders (1987).

5

Artikel z48bis werd in rgrr in

de strafrvet heringevoerd. In dit artikel werd de leeftijdsgrens voor selsueel contact met iemand

van hetzelfde geslacht vastgesteld op zr jaar.

6
¡
I

Z

Inry49 wordt

de Shakespeare Club omgedoopt tot Cultuur- en
Ontspanningscenüum coc.
Seþ (lnformatieblad van de Nederlandse \lereniging tot Integratie van Homoselaualiteit coc)JaargangT, no. ro, november
1977,

I
9

ß

tr
n

Gggz).
t985 werd in een enquête aan de lszers van het Franse homoblad Gai Piedde vraagvoorgelegdof zijzich beschouwde als lid
vaî een groape socialpørticalier.Meer dan4t procent anrwoordde ontkennend op deze vraag (en dat in een land waar de hetero-

PP.t.

seksuele meerderheid

'coc-reectie op het advies van de commissie Kortmann', r99o,

PP.'.

Hornolngie (tgZù, het Pottenblad(t98o), I'Exces

(t98).

RozeZ,aterdag dankt haar naam aan de zaterdag na Pasen

-

dus

3

Tendensen

r

Dit hoofdstuk

Sehry79,nr.6,pp.3,

z

Om praktische redenen beperken we ons hier tot het NederZievoor een histo¡isch overzicht van onder andere de strijd ted¿s S ry1 Snafrecht gegen Ho-

gen ertikel r7t Die Geschichte
mosexaelle (rggo).

De vertoning van deze film gaf in vele Duitse en Zwitserse steden de stoot tot de oprichtingvan radicale homo-organisaties,

ry
t6o

onder meer in Berlijn (Homosexuellen Aktion !Øestberlin).
De c¡rs heeft op haar hoogtepunt, halverwege de jaren zwentig,

is geschreven door respectievelijkJan Franssen

(3.r, in samenwerking met Jan'l7illem Duyvendak), Lex Veldboer þ.2), Bart Steenhorst þ.3, in samenwerking metJan\Øil-

landssprekende deel van Beþë.

16

in meerderheid vindt dat homoselauali-

teit ziek of zondig is).

Donderdag en GoedeVrijdag.InryTg vond op die dag
een demonstratie plaats naar aanleiding van discriminerende
uitspraken van Bisschop Gijsen.

tS

McKay (1983),

zz ln

Sek,Jaargang t, nr. 8, septemberrgT5.
Deze strategie was zeker niet onsuccewol: het coc groeide van

na \üØitte

ry
r4

systeem Budge en

Cable (1987), Kavanagh (r98¡) en Rose (1989).
l9 Voþns Cummings (r988:u3) was de lokale homopolitiekvan
l¿bour de directe aanleidingvoor Clause 28.
Isherwood, Chrhtophcr ønd his hind(r976h985:ro).
Christopher
zo
bespreking van dit verschijnsel geeft Simpson
uitçbreide
Eeî
ú

56oo leden in r98o via 7 4oo in het midden van de jaren tachtig
naar meer dan Sooo aan het begin van de jaren negentig.

ro

r99r 156,247).
Zievoorhet Britse politieke

3
4
5
6
7
8

lem Duyvendak), Judith Schuyf (1.+).
Castells (r983:r4o). Daar waar in de vorige paragraaf zichtbaarheid aan de individuele corning outwerd gekoppeld, benadrukken de Amerikanen oolç en veel sterker dan Europeanen, de collectieve cotning oat, in de zin van ruimtelijke herkenbaarheid.
Castells, idem, pp. r7o.

Zie onder

andere Van der Meer (1984) en Duyves (1989).
Deze term is ondeend aan Duyvendak (t99r.r7o).

Zievoor

een schets van deze

onnyikkeling, Nee$es (r99r).

Zie hiervoor Burgers en Franssen (1992).
Zie ook B¡unt (r99r.79).

t6t

9

ro

rr

rz

Pattynama (t989:zo9).

¡6

Ettore $978:499-n9).

Dit krvam onder meer naar voren in de documentaire Løst call at
Mauds.In Nederland werd Mauds uitgezonden op rz januari
ry94 in het wno-programma loþalouza.
Nederland was overþns niet het eerste land met een dergelijk
evenement. In Engeland bestaat sinds r99z een Gay Lifestyle khibition, en in Franlcijk wordt al vanafeind jaren tachtig een
Salon d¿ l'Homosociølitégeoreaniseerd, die ook meer en meer
een commerciële inslag

niseert, 'te veel house. Daar is 'n stokje voor gestoken: een andere DJ. en dus andere muziek.'

is volgens

onder¿oeksverslag van CJ. JanA. Koornstra over het coc Utrecht, Utrecht 1989, pp. 19-

ry Zie het helaas ongepubliceerde
sen en

7l'

tB

lijkt overigens een vluchtþ fenomeen. Ook ten
homoselaualiteit
geldt nog steeds dat wat mannen
aanzienvan
is
doen interessanter dan wat vrouwen doen. In de Nos-reportage over de Homo-expo was niet één lesbische vrouw te zien wel heteroseksuele vrouwen.

4

Perspectieven

r

Dit hoofclstuk is geschreven door Odile Verhaar (4.r, in samenwerking metJan'\üflillem Duyvendak) en Stefan Dudink (4.2).
d¿ Volþsþrdnt, z6 februarirggt
Hekma schrijft: 'Sport en sela zijn zeer vergelijkbare ervarin-

krijgt.

11 De tconomische macht van homoland'

Short (1992)

overigens vooral een illusie die sterk wordt gekoesterd, w¿nrmee

homot niet alleen zichzelf maar ook hetero-ondernemers enigs-

i',

'Er bereikte ons een klacht over het vorþ feest', meldde Mieke
café Vivelavie in de uitnodiging voor een van de
Lesbian Parryt die ze twee maal per jaar met groor succes orgâ-

Martelhoffvan

Dezn aandacht

zins voor de gek houden. De kwestie is niet zozeer dat homo's

gemiddeld rijker zijn maar datzij hun geld gebruiken voor specifieke, door de markt exploiteerbare produkten om zo hun levenssdjl vorm te geven. Zievoor een relativering van de hoge inkomens van mannelijke homoseksuelen in Amerika, Badgett en
'\üØilliams

$992:654).
14 Uit de historische schetsen van de geschiedenis van de Europese
homo- en lesbobewegingen mag duidelijk zijn geworden dat het
een mythe is dat Stonewall het begin van de moderne'Westeuro-

z
I

gen, zowel vanuit het oogpunt van hen die het "doerf' als

homo/lesbobeweging inluidde, hoe belangrijk deze gebeurtenis ook is geweest voor het tot wasdom komen van Roze
Zaterdeg. Ook in Amerika wordt deze illusie door sommigen
gekoesterd (Mass r99o; Rudegde ry92).Metname Marcus
pese

talloze clubs bestaan, grote publieke ruimtes gereserveerd zijn,
sociale rituelen ontwikkeld zijn, publieke ondersteuning besaat
en sport enorme publiciteit krijgt, geldt dit alles niet voor sek-

$992) laet echter zien det ook de Amerikanen al vóór Stonewall

sualiteit. Er zijn geen publieke ruimtes voor sela, er bestaan
weinig clubs en riüelen voor selau¿liteit, en wanneer al sprake
is van geritualiseerde seksuele ewaringen denken de media eer-

publiekelijk en politiek actief waren.

r¡

Uit het eerste onderzoek naar de situatie van lesbo's en homot in
de ec (1993) blijkt dat er weinig concrete informatie is over de

der aen een stelletje gevaarlijke gekken dan aan plezierige vierin-

economische positie van deze groep. Aanwijzingen voor relatief
hoge inkomens van blanke homoseftsuele mannen zijn er wel,
maar ook dit gegeven wordt door Child ft9972t72-ry7) gerelativeerd. Tegenover hogere inkomsten staan immers hogere uitgaven voor huiwesting, pensioenen en verzekeringen,
een agenda voor noodzakelijk ondereoek op

Zievoor

dit gebied, Badgett

vanuit

het perspectief van de toeschouwers. Maar terwijl er voor sporr

4
5

gen.' (lezing 'Making Sexuality, tijdens de conferentie 'Making
Sex and Sexualiry, Rotterdam, 3 december 1993).
deVolkskrant, L mailt rg94.
Zie de anikelen hierover van Tiin Yarborough in unc Hand¿k-

blad

zS

september 1991, etvan Beatrijs Ritsema'Gwangenen

van het ver',

in

Nnc

Hønd¿l¡blad,

ú

november 1993.

en'\Øilliams (1992).

t6z

ß,

6 Nnc Hand¿I¡bk[ z¡ september 1993.
7 D*er, tegen alle verwachtingen in, drie maanden

geen was!), tijdens het congres'Citizenship

na invoering

van de wet nog altijd geen beroep op was gedaan, was voor de radicale pleitbezorgers ervan dan ook zeker geen teleurstelling.

8

Het voornaamste was volgens hen 'dat deze wet de waarden van
Santa Cruz tot uitdrukking brengt, zoals de nieuwe burgemeester het stelde.
Dit positief waarderen van specifieke kenmerken is ook onmo-

¡2 Overþns worden er verschillende

accenren gelegd door de diverse auteurs die als 'communitarist' te boek staan. Voor ondersreande besprekingvan het communitarisme baseren we ons op
het werk van Sandel (1982), Täyl or $991) en tü?'alzer (1983), en
niet op dat van de christelijk geinspireerde, conservetieve com-

gelijk omdat het juridisch vertoog zich hier principieel niet voor
leent. Voorstanders willen gebruik maken van het recht maar

muniarist Maclntyre. Bovendien betrekken we ook het werk
van radicaal-feministen, die vanwege de overeenkomst nrssen

streven daar doelen mee ne, zoals waardering en respect, die in

zijnaanhet bestaande recht. Omdat het
recht niet substantieel maar formeel is, en dus niet in þositiwe'
maar in negatieve vrijheid' gefundeerd is, kan met het recht wel
bescherming tegen illegitieme inperking van de vrijheid door

hun kritiek op het liberalisme en de lritiek van de communitaristen wel met 'feministisch communiaristen' aangeduid wor-

essentie tegengesteld

ri
I
ri

derden, zoals tegen discriminatie, worden afgedwongen, maar
geen respect. Respect laat zich niet afdwingen via de rechter, en

precies da¿rom is het ook respect, en niet bijvoorbeeld gehoorzaamheid. Vergelijk voor dit punt van Lcitiek ook de rechafilosofe

9

Gunning (1991).

S. Leydesdorff, 'Kombrink laat migrantenvrouw verpietereri, d,c
Volþsþrønt, z7

ro

januari ry94.

den, bij deze discussie, mer nameYoung (r99o).
11 Vergelijkvoor dit onderscheid ook Galenl<amp (r997tzr6).

l4

minenter aanwezig is in de k¡itiek van radicaal-feministen.
ry ZieYoung(idem, pp. 267).
16 Hoewel blijkt dat velen dit wél als discriminatie (willen) opvatten. Zie hiervoor het debat over de voorkeursbehandeling van
allochtonen in de rubriek'Forum' va¡ d¿Volþsþrdn¡dat in de
tottz maut r9g4 gevoerd werd.
'\ü?'e
doelen hier op de bezwaren van auteurs zoals l(trkathas en
17

Thibaud die de multiculturele samenleving bekritiseren, zich

het ingezonden stuk'De kleurrijke samenleving mag kennelijk
niet te bont wordert' van K. Veling, lid van de Eerste Kamer voor
het cpv in deVolþsþrant, zr februari r994.De cpv-er Schutte
spreekt in verband met het aannemen van delVet Gelijke Behandeling van 'de invoering van een steatsmoraal', de Volþshrdnt,

r¡

posities van

linlaliberalen en orthodox-christenen in de discussie over de
'Wet
Gelijke Behandeling ook Dudink (r99r).
De Amerikaanse fìlosoof Michael'Walzer deed bijvoorbeeld de

uitspraak dat een andere, minder uniforme conceprie n rechrvaardigheid geboden is nu maatschappijen multicultureler zijn
dan ooit (alsof de Nederlandse maatschappij voorheen zo homo-

ú+

Opvallend hierbij is dat communitarisren het accent leggen op
het pluriformiteitsargument terwijl de ongelijkheidskritiek pro-

week van 6

Zie voor de afwijzing van 'het Franse model' op grond van het
argument van een pluriforme, multiculturele samenleving, ook

u januaút994. Zie voor de paradoxale parallelle

& LocalJustice.

Verdelende rechwaardigheid in verdeelde verzorgingsstateri, gehouden op z6 oktober 1993 in Amsterdam.

r8

daarbij beroepend op orrhodox-liberale principes en waarden
(Kukathas ry 9 z; Thibaud, ry9) .

Nu blijkt dit minder moeilijk als men wel zou denken want, zoals Chapkis, voorvechßrer van de looþ¡ kø opmerkt, hoewel de
corpulenten c.s. aanvankelijk afkerig waren van een verbond
met homo's, gehandicapten en dergelijke, moesren ze bij nader
inzien toegeven dat velen niet alleen homo of lesbo $/aren, maar

ook punlç behaard en zelfs dik! (runc
nd¿lsbhd, idem).
^F/ø
19 Vergelijk de Britse wetenschappers Sahgal and Yuval-Davis, die
in verband mer een multiculturaliteitspolitiek met betrekking
tot etnische groepen een vergelijking maakten met een aurenthieke islamitische cultuur, en consrareerden dat de mee$ con-

ú,

I
l
I

i

ling dat er voldoende epistemologische redenen zijn om te kunnen beslissen in het conflict tussen 'essentie' en'construcde'
(Kosoßþ Sedgwicþ r99o: z) en de tendens in constructivistisch
werk om psychoanalpische inzichten te verwerpen als zijnde
'essentialistiscli (Stanton, ry92: 8).

servatieve versies van vrouwelijLheid als het meest eutenthiek
beschouwd worden

zo

(1992:8).

Een bijkomend probleem van deze nieuwe identiteitenpolitiek

politieke representatie overbodig lijkt te worden. Immers,
tot de homogemeenschap behoort'heøelfde'is
omdat hij of zij deelt in de gemeenschappelijke homowaarden
en identiteit, spreekt iedereen automatisch niet alleen namens
zichzelf maar ookvoor de groep; ieder lid van de groep wordt geis dat

als iedereen die

z¡

acht de identiteit van de groep te venolken. Belangen hoeven
niet langer te worden gerepresenteerd omdat ze gegeven zijn
met de identiteit en ermee samenvallen (Voet 1994).
Een duidelijk voorbeeld van het gevaar van &ln groePen toegekende rechten is ook de discussie over vrouwen in de scp. Niet
towallig luidde de kop van een artikel in deVolhsþrantvande

z6 De telat

waar Kosofsþ Sedgwick en anderen zich hier op beroepen is Gayle Rubins artikel waarin zij een analytisch en conceptueel onderscheid tussen gender en selaualiteit voorstelde (Ru-

bin 1984).

z7

Seidman presenteert queer theory' als een voortzetting - met
- van het radicalisme van 'gay liberation ttreory' van de vroege jaren zeventig en als een verwerpingvan het etnische model va n een lesbiøn ønd gø1 comrnanity dat in de jaren
tachtig vorm ftreeg (Seidman ry%).
andere middelen

hand van een scp-heer: 'Een scp zonder vrouïven Past in een
pluriforme demoftratie' (7 augustus 1993)' Het vedenen van

z8

groepsrechten kan snel leiden tot uitsluiting van anderen, van

z9 Zij venegenwoordigen

(Weefts r99o, NØeeks r99z).

hiermee twee polen v¿n post-strucruraIistische politieke theorie. Degenen die kiezen voor de politiek

zwakkeren.

van deconstructivistische ontregeling, stellen tegenover schijnbaar solide betekenissen het feitelijk prec¿ire karakter van deze
betekenissen. In hun politiek van (culturele) ontregeling wordt

zz VergelijkVo et $994) en Mouffe Ged.) (rpgz).
z3 In lesbo- en homostudies is deze discussie ontstaan in de context
van het debat over het sociaal constructivisme. De dilemma's

voortdurend duidelijk gemaakt dat betekenissen meerduidig en
instabiel zijn. De op consrructie gerichte aureurs werken bin-

rond identiteitenpolitiek zijn echter niet noodzakelijkerwiþ
met dit debat verbonden. Eerdere discussies over bbjectieve
klassebelangeri en'vals bewusøijn verliepen langs dezelfde lij-

z4

nen.
De meningen verschillen over de mate waarin Queer Nation
erin slaagde een politiek te voeren die de connotaties van 'natid
met eenduidige identiteit en etniciteit vermeed. Het is echter
duidelijk dat Queer Nation sterk gekant was tegen het idee van

nen de tegenstelling russen universalistische en lokale redene-

ringen. Zijzijnvooralgericht op het ondermijnen van de aanspraak op universele geldigheid van politieke uitspraken en de
vervanging daarvan door politieke redeneringen die slechts in
specifieke historische oflokale conrexten geldig zijn.

3o Onder de critici van 'queer theory' bevinden zich auteurs die
'queer theorists' verwijten liberaal te zijn. Deze anti-liberalen
voor een kritische theorie waarin kapitalistische produk-

een eenduidige, homoseksuele minderheid. Bij de introducde
van de term'queer theory' doorTeresa de Ieuretis stelde zij niet
naar Queer Nation te verwijzen en benadrukte dat er slechts
zeer geringe verwantschap tussen de twee projecten bestond.
Voor analyses van de verhoudingen tussen nationalisme en sek-

sualiteit uit de hoekvan'queer theory', zie Parker GSSo).

z5
t66

Een vergelijkbare positie is ingenomen doorJeffrey\Øeela

stean

tiwerhoudingen onder vuur worden genomen als onderdeel van
politiek (Hennesry 1993, Morton 1993).
Vergelijkbaar, maar minder in het kader van een radicale liberale
politiek, is het werk van Richard Rorry (Rorty 1989).
een radicale selauele

3r

Verdere kritiek op het constructivisme betreft de veronderstel167
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ook, mede van zijn hand, het boek Tussen aerbeelding en macht. z5

jøar nieawe

Bart Steenhorst þ96) studeerde politicologie aan de Universiteitvan
Amsterdam en deed onderzoek naar de Britse homobeweging. Hij is

sociale bewegingen in Ned¿rknd.

Iirij is docent lesbische-

en homostudies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en ver-

Iæx Veldboer (1968) studeerde politicologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij deed onderzoek naar stedelijke sociale bewegingen
en is verbonden aan het Instituut voor Publiek en Politiek, waar hij
onderzoek verricht naar politieke vernieuwing.

Odile Verhaar (1958) studeerde filosofie in Groningen en Pa$s. Zij
werkt als toegevoegd onderzoekster aan het Belle van Zuyleninstituut
van de Universiteit van Amsterdam, waar zij een promotie-onderzoek
doet naar het voorkeursbeleid voor vrouwen.

bonden aan de,A.msterdamse School voor Sociaal-\Øetenschappelijk
Onderzoek.

Jan Franssen (19¡6) is beleidsmedewerker relaties en (homo)-

bij de Gehandicaptenraad. Hij studeerde politicologie
aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek n¿urr recente
onnvikkelingen in de Vlaamse homobeweging, en publiceerde over
de Nederlandse homobeweging.
seksualiteit

André Krouwel $96a) studeerde politicologie en bestuurskunde aan
de Vrije Universiteit Amsterdam en doet een promotieonderzoek
naar de transformarie van \Øesteuropese politieke partijen en sociale
bewegingen.

Astrid van Kuppeveld (r9d9) studeerde politicologie aan de Kathor84
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HARTSTOCHT IN BOEKVORM
Journalisten beschrijven de fascinatie voor een stad.

Henk van Gelder
Een passie

voor Londen

Rudie Kagie
Een passie voor NewYork
'Onderhoudend' (Vivo)

Joost Divendal
Een passie voorVenetië
'

Een þrachtig boek' (Kampeerouto)

lneke van den Bergen
Een passie voor Berlijn
'O nweerstaonbo

re liefdesverklo ring' (D e Volkskront)

Cees Zoon
Een passie

voor

Praag

Kees Bakker
Een passie voor Boedapest

Arthur

van Amerongen

Een passie voor Jeruzalem
'Een reeks

von

/

hoog niveou'(DeVolkskrant)

Elk deel kost 24,50
Te koop in de betere boekhandel

