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uit
blin
kers

je bent jong, ambitieus en succesvol. mensen kijken of luisteren naar 
je of lezen wat je schrijft. wat wil je nog meer? veel, zo blijkt uit de 
portretten die winq maakte van vier talentvolle gays. uitblinkers 

in verschillende disciplines, maar met een gemeenschappelijke 
overtuiging: stilstand is achteruitgang.

tekst: jeroen jansen, beeld: edwin reinerie
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et heeft even geduurd, maar binnenkort 
komt mijn eerste album uit. Ik ben nogal 

een twijfelaar, dus vandaar dat het album 
er nu pas komt. Gelukkig viel het afgelopen 
jaar een aantal dingen op zijn plaats. Ik 
ontmoette mijn producer, ging in zee met 
een platenmaatschappij en was er meer 

dan ooit van overtuigd dat ik een cd met 
alleen maar eigen liedjes wilde maken. Dus 
niet met covers, zoals een aantal mensen 
graag zag gebeuren. Het heeft ook even 
geduurd voordat ik de juiste noot te pakken 
had. Wat je als songwriter vooral níét wilt, is 
platgetreden paden bewandelen. Maar het 
moet ook weer niet te freaky worden. Ik vind 
het wel belangrijk dat je iets te zeggen hebt. 
Een tekst moet uitdagend zijn, prikkelen. Het 
is niet alleen maar ‘I love you’ en ‘I can’t do 
without you’. 
Ik denk niet zo in muziekstijlen. Wat ik 
schrijf, is vooral jazz, pop en soms rock. 
Het is niet de bedoeling dat ik die rocksongs 
ook zelf ga zingen. Wie weet worden die 
ooit nog door een ander gezongen. Jazz 
is toch meer mijn ding. Sinds het winnen 
van de Dutch Jazz Vocal Competition en de 
optredens die ik daarna gegeven heb, is het 
logisch om daarop voort te borduren. Het 

is wel eigentijdse jazz – zeg maar jazz met 
een moderne twist. Je hoeft op mijn album 
geen klassieke songs te verwachten. Of van 
die ontoegankelijke, experimentele piep-
knor-jazz deuntjes. Er zijn zelfs mensen die 
zeggen: hoezo is dit jazz dan?
Het genre is ín, zeker. Eind jaren negentig 

hoorde je 
het voor 
het eerst in 
reclames en 
dat is niet 
voor niets. 
Het geeft 
de mensen 

gewoon een lekker gevoel. Een soort 
luxueuze, grandeurachtige mood van lekker 
thuiskomen en relaxed achterover hangen. 
Michael Bublé en Norah Jones zijn daar de 
ultieme vertolkers van. En misschien ik zelf 
ook wel. Nu ik er wat beter over nadenk, is 
het eigenlijk meer pop dan jazz.  
2007 wordt een druk jaar. Met veel optre-
dens, ja. Het liefst zoveel mogelijk, om mijn 
cd te promoten. Maar er is wel een verschil 
met voorgaande jaren. Wouter Hamel, 
de singer van standards, is niet meer. Ik 
hoop dat ik nu toch wel een eigen sound 
heb ontwikkeld, met originele songs. Het 
kan zijn dat ik daarmee weer een ander 
publiek trek. Misschien wat minder echte 

jazzliefhebbers. Bovendien wil ik zelf ook 
een ander circuit aanspreken. Wat meer 
popzalen in plaats van theaters. North 
Sea Jazz zou leuk zijn. Ik heb daar twee 
jaar geleden gestaan en dat beviel erg 
goed. Tussen de optredens door blijf ik 
schrijven. Er moet natuurlijk een tweede 
album komen, hoewel ik niet per definitie 
voor mezelf schrijf.
Uiteindelijk heb ik er vanaf gezien om 
een artiestennaam te nemen. Zoiets voelt 
toch een beetje nep. Bovendien heb ik 
de afgelopen jaren vrij veel optredens 
gehad, dus de naam Wouter Hamel is 
geen onbekende meer. De cd gaat dan ook 
gewoon ‘Hamel’ heten.”

de 
nieuwe 
hamel

zijn eerste album luidt voor 
(voormalig) jazzzanger wouter 
hamel (29) een nieuw tijdperk in. 
wouter hamel als vertolker van 

covers, is niet meer. originele cross-
overs tussen jazz en pop moeten een 

nieuw publiek aanspreken.

“H

“ je hoeft op mijn album geen klassieke 
songs te verwachten. of van die 
ontoegankelijke, experimentele piep-
knor-jazz deuntjes. er zijn zelfs mensen 
die zeggen: hoezo is dit jazz dan?”

wouter
hamel
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ver afgelopen jaar heb ik weinig te 
klagen. Ik heb met Ivo van Hove en 

Johan Simons gewerkt, twee regisseurs die 
ik al heel lang bewonder. En ik heb voor het 
eerst in een bioscoopfilm gespeeld, Kicks, 
die in februari in première gaat. Deze film 
is geregisseerd door Albert ter Heerdt, be-
kend van Shouf Shouf Habibi!. In Kicks lopen 
verschillende verhaallijnen door elkaar, die 
min of meer te maken hebben met al dan 
niet recente Nederlandse nieuwsfeiten. Ik 
speel samen met Roeland Fernhout in het 
verhaal over een filmmaker (Roeland) die 
met zijn vriend (ik) een documentaire wil 
maken over een nogal onsmakelijke affaire 
van een paar jaar geleden. Deze zaak rond 
asielzoeksters die in een loods werden mis-
bruikt voor porno met dieren, deed destijds 
veel stof opwaaien.

wantrouwig als acteurs gaan schrijven. Of 
schilderen, om maar eens wat te noemen. 
Alsof acteren niet moeilijk en interessant 
genoeg is. Maar al op de toneelschool 
schreef ik graag scenario’s en de mensen 
blijven zeggen dat ik daar meer aandacht 
aan moet besteden. Een van die mensen is 
de Vlaamse regisseur Jef van Gestel. Voor 
hem heb ik Chatgirl geschreven, gebaseerd 
op een idee van hem. Het gaat over twee 
jongens die via internet met een meisje heb-
ben afgesproken om ontmaagd te worden. 
Dat meisje komt niet opdagen en de hele 
nacht voeren ze dan maar gesprekken over 
hoe ze tegen het leven aankijken. 
Ik hou erg van de ogenschijnlijke eenvoud 
van scenario’s als dat van Lost in Trans
lation. Of van de verhalen van J.D. Salinger. 

Die dingen inspireren, fascineren en 
intimideren me.
Natuurlijk heb ik nog zat andere ambities. 
Het buitenland? Wie weet. Het lijkt me 
ontzettend leuk om met Lukas Moodysson 
of Lars von Trier te werken. Dus misschien 
verdwijn ik ooit nog eens naar Scandinavië. 
Maar voorlopig zit ik hier goed.”

“tijd 
om minder  
bescheiden  

te doen”

“O
“ ik ben zelf nogal wantrouwig 
als acteurs gaan schrijven. of 
schilderen, om maar eens wat te 
noemen. alsof acteren niet moeilijk 
en interessant genoeg is”

na vorig voor het eerst in een 
speelfilm te hebben geacteerd, gaat 

eelco smits (30) van toneelgroep 
amsterdam in 2007 door met het 

verleggen van grenzen. de opnames 
van een tv-film zijn net achter de rug 

en ook het schrijven lonkt.

eelco
smitsIn relationeel opzicht was 2006 een nogal 

heftig jaar en daar hoop ik dit jaar van bij te 
komen. Gelukkig is er afleiding genoeg. De 
planning van Toneelgroep Amsterdam ligt 
nog niet helemaal vast, maar er is een grote 
kans dat ik in het stuk Angels in America, 
van Tony Kushner, ga spelen. Veel mensen 
kennen de gelijknamige tv-serie, maar het 
origineel is een toneelstuk. Ook zie je me 
waarschijnlijk terug in de herneming van de 
Romeinse Stukken van Shakespeare, die we 
aan het einde van dit seizoen uitbrengen. In 
het stuk Britannicus speel ik de Romeinse 
keizer Nero.
Overigens begint dit jaar voor mij niet op 
het toneel. Afgelopen weken verbleef ik in 
Hollywood voor een tv-film van de VPRO. 
Deze ‘Lolamoviola’ heet Highland Gardens 
en gaat over vier mensen die in Hollywood 
zitten om een experimentele film te maken. 
Er gaat van alles mis, identiteiten lopen 
door elkaar en mensen verdwijnen. Ik speel 
Kevin, een van de acteurs. De film komt 
waarschijnlijk in april 
al op tv.
Ik heb nog maar 
weinig naast toneel 
gedaan, maar 
misschien komt 
daar vanaf dit jaar 
verandering in. Die 
dingen zijn heel moeilijk te plannen en te 
voorspellen. Ik zou het wél willen. Net als 
schrijven trouwens. Ik merk dat ik het lastig 
vind om te gaan staan voor de dingen die 
ik schrijf – dat ik er heel voorzichtig over 
praat. Het wordt tijd om daar minder bes-
cheiden over te doen. Waar die bescheiden-
heid vandaan komt? Tja, ik ben zelf nogal 
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ijn vader heeft een garagebedrijf en de 
grootste racestal van Nederland. Je 

hebt in Nederland twee bekende racefami-
lies: de Bleekemolens en de Verschuurs. Op 
mijn twaalfde reed ik al in de sloopwagens 
van mijn vader. Dat ging er best hard aan 
toe. De enige keer dat mijn moeder kwam 
kijken, reden mijn zus en ik frontaal tegen 
elkaar. Het heeft me wel geleerd om met 
risico’s om te gaan. Ik heb op mijn twaalfde 
ook een racecursus gevolgd en vanaf mijn 
vijftiende deed ik mee aan races. Die eerste 
wedstrijden nog met een valse licentie op 
zak, want ik was eigenlijk te jong. Niet lang 
daarna won ik de Race of the Talents van 
Radio 538 en mocht ik een jaar lang gratis in 
een Alfa 147 GTA Challenge rijden.
Sinds twee jaar doe ik mee aan de Renault 
Clio Cup. En met succes, want ik ben al 
eens juniorenkampioen en afgelopen jaar 
zowel Nederlands als Duits kampioen 
geworden. Laat niemand dus zeggen dat dit 
geen sport voor mietjes is. Nou ja, je moet 
niet bang zijn. Ben je een keer gecrasht en 
rijd je daarna met angst in je lijf, dan kan 
je beter stoppen. Mij is gelukkig nog niets 
overkomen.
Ja, ik ben homo en daar maak ik geen 
geheim van. Toen ik net begon met racen, 
heb ik het wel even geheimgehouden, omdat 
ik niet goed wist wat ik kon verwachten. 
Maar na een jaar ben ik er gewoon voor 
uitgekomen. Ik schreeuw het niet van de 
daken, maar wie er naar vraagt, krijgt een 

“hoezo  
geen sport 

voor 
mietjes?”

mike verschuur (19) rijdt al sinds zijn 
twaalfde auto en doet vanaf zijn 

vijftiende mee aan races. vorig jaar 
won hij de renault clio cup. dit jaar 

gaat hij voor de megane trophy.

eerlijk antwoord. Heb ook een tijdlang een 
vriend gehad die kwam kijken. Nee, er wordt 
niet vreemd op gereageerd. Wel wordt er af 
en toe een dolletje gemaakt, maar daar kan 
ik wel tegen. Dan zeggen ze: denk maar niet 
dat we ons er door een homo laten afrijden. 
Zoiets motiveert me 
alleen maar.
Ik zou willen dat er 
meer jongens en man-
nen waren die ervoor 
uitkomen. Vooral in 
een machosport als 
deze. Ik ben niet de enige, dat weet ik zeker. 
Het is jammer dat er sporters zijn die het 
verzwijgen. Jammer voor henzelf, maar ook 
jammer voor de emancipatie van homo’s. 
Voor een groot aantal mensen is ‘homo’ toch 
een beetje synoniem voor ‘verwijfd’. Ik wil 
geen role model zijn, maar hoop wel dat ik 
dit beeld een beetje kan doorbreken.
Binnenkort begint het nieuwe raceseizoen. 
Dan ga ik voor de Europese Megane Trophy, 
dat is nog een stapje hoger dan de Clio Cup. 
Ook zijn er nog wat andere races die ik wil 
rijden. Binnenkort ga ik naar Dubai voor een 

24-uursrace. Dat zijn toch leuke uitstapjes 
en het is aan mijn sponsors te danken dat 
ik daar aan mee kan doen. Overigens zijn 
nieuwe sponsors altijd welkom, dus wie 
zich geroepen voelt, moet maar even met 
Winq mailen, ha ha. Wat er na dit seizoen 

komt, zie ik dan wel weer. Formule 1? Het is 
een droom van me, maar ik weet niet of me 
dat gaat lukken. Dan zie ik me eerder slagen 
in de DTM, oftewel de Deutsche Tourenwa-
gen Masters. Dat is in Europa een van de 
belangrijkste kampioenschappen, zeg maar 
de Formule 1 van de toerwagens.”

“ wel wordt er af en toe een dolletje gemaakt, 
maar daar kan ik wel tegen. dan zeggen ze: ‘denk 
maar niet dat we ons er door een homo laten 
afrijden.’ zoiets motiveert me alleen maar”

“M

mike
verschuur
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overtuigd  
van het 

schrijvers-
schap

rashid novaire (27) debuteerde  
op 19-jarige leeftijd met de 

verhalenbundel reigers in caïro. 
onlangs verscheen zijn nieuwste 

roman, het lied van de rog. voor zijn 
volgende werk duikt novaire in de 

geschiedenis van zijn familie.

e afgelopen maanden heb ik vooral veel 
geschreven. In de eerste plaats aan mijn 

nieuwe roman, Het lied van de rog, dat pas is 
verschenen. Het verhaal speelt in de elfde 
eeuw voor Christus, in China. In die tijd 
geloofde men dat alleen de edelen een ziel 
hadden en dus naar de 
hemel mochten. Een 
jongen van eenvoudige 
komaf, Fu Chen, krijgt 
de opdracht een afval-
lige vrouw te bewaken. 
Door het hemelse 
voorrecht van de adel 
in twijfel te trekken, 
heeft zij de doodstraf 
verdiend. Fu Chen verkracht  
haar en achtervolgt haar als ze is ontsnapt. 
Maar stilaan raakt hij gefascineerd door 
haar moed en uiteindelijk weten ze  
samen nog bijna een religieuze revolutie  
te ontketenen ook.

Voor Het lied van de rog verbleef ik in 2004 
een half jaar in China. Research is een be-
langrijk onderdeel van mijn werk. Zo kom ik 
net terug uit Polen, waar ik geprobeerd heb 
mijn verre familie te traceren. Dat onder-
zoek is voor mijn volgende roman, waaraan 

ik al ben begonnen. Polen was bizar. Ik weet 
niet of je Alles is verlicht van Jonathan 
Safran Foer hebt gelezen? Dat gaat over 
een jongen die in de Oekraïne op zoek is 
naar een familielid. Net als hij ben ik letter-
lijk van dorp naar dorp gereden, om navraag 
te doen naar mijn familie. Alleen kwam de 
naam van het bewuste dorp 111 keer voor op 
de kaart van Polen, dus je begrijpt dat het 
even heeft geduurd...
In mijn aderen stroomt Duits, Pools, 
Nederlands en Marokkaans bloed. Diverse 
culturen komen in mij samen en ik hou er-
van om mijn verbeelding daarop los te laten. 
Mijn werk is autobiografisch. Ik zoek het 
vaak ver huis en loop dan langzaam terug 
naar mijn eigen wereld. Neem bijvoorbeeld 
China. Eigenlijk is het raar om te schrijven 
over een cultuur die je zo vreemd is. Maar 
ik durf het aan omdat ik zélf zoveel culturen 
vertegenwoordig. Is sta er voor open en 
eigen het mezelf toe. Het is eigenlijk een 
proces van zowel mystificatie als toe-
eigening.  
Nu ben ik zover dat ik volledig uit mijn eigen 
familiegeschiedenis kan en wíl putten. 
Mijn vader is Marokkaans, mijn oma een 
Duitse van Poolse ouders. Mijn over-
grootmoeder heeft nog een lintje van Hitler 
gekregen omdat ze meer dan tien kinderen 
had gebaard. Wat moet er in het hoofd van 
die vrouw omgaan als ze zou weten welk 
nageslacht ze heeft nagelaten aan Europa? 
Een nageslacht dat in cultureel opzicht zó 
divers is? Die gedachte fascineert mij en 
maakt dat ik erover wil schrijven in mijn 
volgende roman. 
Het lied van de rog is voor mij een bevesti-
ging van mijn schrijversschap. Alsof ik nu 
zeker weet dat ik een auteur ben, terwijl 
ik daarvoor toch ook het een en ander heb 
geschreven. Maar van dit boek heb ik het 
meeste geleerd. Het schaven, omgooien 
van scènes, spelen met vaart – soms leek 
het wel op ’t boetseren van een hoofd. Je 
blijft net zolang schaven en kneden tot het 
beeld eruitziet zoals je in gedachten had. 
Dat proces heeft me doen inzien dat ik wil 
blijven schrijven.” 

“ mijn overgrootmoeder heeft nog 
een lintje van hitler gekregen 
omdat ze meer dan tien kinderen 
had gebaard. wat moet er in het 
hoofd van die vrouw omgaan als 
ze zou weten welk nageslacht ze 
heeft nagelaten aan europa?”

“D

rashid
novaire
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imam aan 
onze kant

 D ennis Boutkan, de voorzitter van COC 
Amsterdam, zei onlangs dat het hoog tijd 
wordt dat er iemand uit de islamistische ge-

loofsgemeenschap opstaat die het voor homo’s op-
neemt. Een soort pater van Kilsdonk, die in de jaren 
zestig ondersteuning gaf aan homo’s die problemen 
ondervonden bij hun coming-out. Geen gekke 
gedachte, zeker gezien het feit dat het toenemende 
geweld tegen homo’s voor een flink deel te wijten 
valt aan jongeren met een moslim-achtergrond. De 
vergelijking met het starre katholicisme in de jaren 
zestig is niet zo vreemd. In die tijd was het immers 
ook niet vanzelfsprekend dat iemand die zijn leven 
aan het katholieke geloof wijdde de lans brak voor 
acceptatie van homoseksualiteit. Verre van dat.

In Nederland wonen momenteel ongeveer een 
miljoen moslims. Als moslim komt de constatering 
dat je homo bent als een behoorlijke schok. De kans 
dat je familie het accepteert is bijzonder klein. Om 
niet uit de familie te worden versto-
ten zul je het zelfs geheim moeten 
houden. Daarnaast kom je, als je 
zelf oprecht gelovig bent, behoorlijk 
met de kloten voor het blok te staan. 
Homoseksualiteit is voor vrome 
moslims namelijk een onvergeeflijke 
zonde. Dus eigenlijk word je dan 
gedwongen om een keuze te maken tussen twee 
van de belangrijkste dingen uit je leven: je eigen 
geloof en je seksualiteit.

Omar Nahas, afkomstig uit Syrië en inmiddels ge-
naturaliseerd als Nederlander is moslim en homo. 
Hij maakt zich al jaren hard voor een revolutie 
binnen de Islamitische geloofsgemeenschap in 

omar nahas maakt zich al jaren hard voor een revolutie binnen de 
islamitische geloofsgemeenschap in nederland. gemakkelijk is dat niet, 

maar hij is erg optimistisch over de kans van slagen. als we  
echt willen, is er over tien jaar een imam voor iedereen.

tekst: ivo teulings
beeld: john back & wouter gresnigt (censuur.com)

Nederland. Gemakkelijk is dat niet, maar hij is erg 
optimistisch over de kans van slagen. Ja, als je de 
Koran goed leest (net als de Bijbel, overigens), dan 
is elke vorm van seks buiten het huwelijk verwer-
pelijk. Het mag niet. Maar omdat wij nu eenmaal op 
de wereld zijn gezet als zondaars betekent dat niet 
dat je daardoor uit je geloof moet worden gezet. Je 
zal hoogstens op andere vlakken een beetje meer je 
best moeten doen. 
Omar Nahas: “Er is een belangrijk verschil tussen 
een religieus oordeel en menselijke veroordeling. 
Met andere woorden, als je iets doet wat volgens de 
religie verboden is, hoeft dat niet te betekenen dat 
de samenleving je hiervoor straft. In de begintijd 
van de islam was dit verschil een stuk duidelijker, 
maar nu wordt religie in toenemende mate gebruikt 
om anderen te veroordelen. Maar goed. Veel inte-
ressanter is om te kijken naar waar de kritiek zich 
werkelijk op richt: op sodomie. Homoseksuelen zijn 
volgens veel moslims verwerpelijk omdat zij 

sodomie bedrijven. Zij verwijzen dan naar de 
Sodom en Gomorra passage in de Koran (vrijwel 
dezelfde als in de Bijbel). De mannelijke protagonis-
ten uit dit verhaal bedreven de volgende handelin-
gen: seks met kinderen van het mannelijk geslacht, 
seks met mannen en seks met mannetjesdieren, 
vaak met als doel om het krijgen van kinderen te 
voorkomen. Wat opvalt is dat bij deze handelingen 

altijd sprake was van dwang. Dus als we het met 
elkaar eens zijn dat onder sodomie seks onder 
dwang wordt verstaan en dat dit verwerpelijk is zijn 
we een stap verder. Zo hebben zowel organisaties 
voor homorechten als religieuze bewegingen een 
gemeenschappelijke vijand: ze zijn alle tegen elke 
vorm van seksualiteit waarbij sprake is van dwang, 
ook als die dwang voortkomt uit economische of 
sociale omstandigheden. Een ander belangrijk (re-
ligieus) beginsel is rechtvaardigheid. Ik zou dan ook 
alle moslims die rechtvaardigheid serieus nemen 
willen oproepen om zich bij ons aan te sluiten. En 
dan komen de interessante vragen: is het recht-
vaardig om iemand uit zijn geloofgemeenschap te 
verstoten alleen omdat deze homoseksueel is en 
seks buiten het huwelijk heeft? Nee dus. Zo zijn er 
nog tal van andere vormen van onrechtvaardigheid 
aan te wijzen waar nodig een eind aan moet wor-
den gemaakt. De ongelijkheid van man en vrouw 
bijvoorbeeld. Waarom kan een vrouw geen imam 

zijn? En reli-gieuze intolerantie.” 
Daar noemt hij een aantal zaken 
die vaak als kritiek op de islam (en 
andere godsdiensten) worden ge-
noemd. Als hij dit echt voor elkaar 
krijgt zou je bijna een bekering tot 
moslim gaan overwegen.
Omar Nahas: “Onze nieuwe 

beweging, die voortkomt uit de stichting Yoe-
suf,  zal in ieder geval een brede beweging zijn. 
Dus geen homo-moskee, maar één waar iedere 
moslim welkom is die ons rechtvaardigheidsbe-
ginsel onderschrijft. En de imam, die uiteraard in 
Nederland zal worden opgeleid, kan een vrouw 
zijn, een homoseksueel of gewoon een getrouwde 
heteroseksuele man met een baard. En er zal in het 

“ de imam, die uiteraard in nederland zal 
worden opgeleid, kan een vrouw zijn, een 
homoseksueel of gewoon een getrouwde 
heteroseksuele man met een baard”
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Nederlands worden gepredikt en geen onderscheid 
worden gemaakt tussen soennitische en shiitische 
tradities.”

Dat klinkt allemaal heel erg positief. Maar het moet 
natuurlijk wel worden gedragen door een groot 
aantal moslims. Die natuurlijk een groot risico 
lopen om door hun geloofsgenoten met de nek te 
worden aangekeken. Of veel erger. 
Omar Nahas: “Dit heeft zeker kans van slagen. Er 
wordt al jaren gesproken over een meer liberale 
islam in Nederland. Maar de mensen die naar 
voren stappen met kritiekpunten en ideeën doen 
direct daarna weer een stap achteruit. Dat schiet 
niet op. Dus ja, dit gaat lukken. Voorwaarde is wel 
dat iedereen die zich in deze plannen kan vinden 
ook echt zijn schouders er onder gaat zetten. Ini-
tiatief nemen is gemakkelijk maar je moet daarna 
wel doorzetten om er echt iets van te maken. Het 
zal een jaar of vijf duren voordat de beweging 
volwassen is geworden. Over tien jaar zullen we 
dan de eerste imam horen prediken. Onze imam. 
Het werd tijd, vind je niet?” 

Helaas is Omar Nahas geen imam. Op zoek dan 
maar naar een echte imam die een meer genuan-
ceerde opvatting over homoseksualiteit heeft. Dat 
is geen gemakkelijke opgave. 
Imam Abdulwahid van Bommel wordt gezien 
als liberale moslim. Hij is de ex-directeur van 
de Nederlandse Moslim 
Omroep. Van Bommel 
komt in het dagelijkse 
leven veel homoseksuele 
moslimjongeren tegen die 
worstelen met het geloof. 
“Het mag niet van het 
geloof”, zeggen ze, en ze 
vragen zich af of ze nog 
naar de moskee mogen 
en hun eeuwigheid niet kwijt raken. Van Bommel 
steunt de jongeren met de zoektocht naar zichzelf 
en een rechtvaardiging. De koran veroordeelt je 
niet als mens, wel je handelswijze.” Maar op onze 
vraag wanneer er in Nederland een imam zal 
opstaan die homoseksualiteit niet veroordeelt, een 
islamitische pater van Kilsdonk dus, kregen we de 

volgende reactie: “Pater van Kilsdonk deed dat in een 
kerk die al eeuwen in ontwikkeling was in Neder-
land. Het Christendom is 14 eeuwen in Nederland, 
zolang bestaat de islam. De islam is in Nederland een 
migrantenreligie met een bewustwordingsgeschie-
denis van enkele decennia. Het is een beetje dom 

van Omar Nahas op uw vraagstelling in te gaan en 
uw benadering van dit onderwerp is dom oppervlak-
kig en gemakzuchtig. Is dit voldoende als reactie?” 
Nee dus. Op onze vraag of hij ons zou kunnen helpen 
om onze vraagstelling dermate te nuanceren dat hij 
hier wel een zinnige reactie op kon geven kregen wij 
geen antwoord.  Na een lange zoektocht bij diverse 
migrantenorganisaties, Islamitische stichtingen, 
belangenbehartigers en verenigingen van arabische 
en Turkse homo’s kregen we uiteindelijk te horen dat 
er een Turkse imam van de Westermoskee was die 
de opvatting had dat hij als imam slechts een ver-
antwoordelijkheid heeft als zielsverzorger. Hij vond 
dat het oordeel over homoseksualiteit  thuis hoort 
bij wetenschappen als psychologie en biologie. Daar 
kunnen we mee verder. Het is in ieder geval een stap 
in de goede richting. Maar helaas, deze imam is naar 
Turkije teruggekeerd. Uiteraard zijn niet alle imams 
van het fundamentalistische, salafistische geloof, 
waar het idee bestaat dat het van flatgebouwen 
werpen van homo’s een goed alternatief is voor de 
sportschool. Waarschijnlijk is de meerderheid van 
de imams een stuk gematigder en accepteren zij ho-
mo’s als mens zonder hun seksuele voorkeur goed 
te vinden. Maar het is niet gemakkelijk om er één te 
vinden die openlijk zijn steun aan homo’s uitspreekt. 
Arabische homo’s in Nederland zijn niet optimis-
tisch. Zij denken dat het nu veel moeilijker is dan 
vijf jaar geleden. Door de gebeurtenissen op 11 
september is de islam zover in het verdomhoekje 
gedrukt dat moslims alle energie gebruiken om 
zich te verdedigen in plaats van na te denken over 
liberalisering. Bovendien is homoseksualiteit een 
heet hangijzer geworden in de strijd tegen traditie 
en moderniteit. De Marokkaanse schrijver Abdelhak 
Serhane beschrijft in zijn essay L’Amour circoncis 
hoe de meeste jongens in Marokko nog steeds in het 
badhuis of zelfs in de koranschool, meestal onvrij-
willig, ingewijd worden in de mannenliefde. Zolang 
je er maar niet over praatte was het prima. Maar wat 
mannen er vroeger in het geniep bijdeden wordt nu 
geassocieerd met homoseksuele identiteit. En dat 
gaat ze veel te ver. 
op 14 september organiseert de stichting yoesuf in 

utrecht de conferentie “samen tegen sodomie”. voor 

meer informatie: www.yoesuf.nl.

“ dit heeft zeker kans van slagen. er 
wordt al jaren gesproken over een 
meer liberale islam in nederland. maar 
de mensen die naar voren stappen met 
kritiekpunten en ideeën doen direct 
daarna weer een stap achteruit”
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de gay  
capitals 
van 2020

over globalisering en  
homoseksualiteit

de gay capital of the world 
is geen vaste plek: het is een 
reizend circus. san francisco 
was ‘t ooit, amsterdam is ‘t 
misschien wel een tijd geweest, 
ook berlijn en sydney hebben 
zich ooit zo genoemd; nu lijkt 
de titel te verhuizen naar 
plaatsen die daar een paar jaar 
geleden in de verste verte niet 
voor in aanmerking leken te 
komen: kaapstad, buenos aires, 
manila en mexico-city.

tekst: koen kleijn, illustraties:  
teis albers (artassociates.nl)

De sluitingsceremonie van de Gay Games van 2002 
in Sydney was een plechtig gedoe. De gemiddelde 
deelnemer zat met een medaille of twee en een 
feestkater in de zon. Het vaandel werd overge-
dragen aan Montréal, sponsors en politici werden 
bedankt, de burgemeester zei een woordje en er 
werd uitgebreid stilgestaan bij de dood van een 
Amerikaanse homo-footballspeler. Zijn moeder 
sprak.

Die footballer was niet in Sydney aanwezig 
geweest. Hij was gestorven aan boord 
van vlucht United 93, op 11 september 
2001. De sprekers verbonden de 
boodschap van de Gay Games aan zijn 
dood, en aan de Amerikaanse reactie 
op 9/11: hier was een homo gesneuveld 
door een terroristische daad. Dat veroorzaak-
te enige wrevel in het publiek, tot verrassing van de 
aanwezige Amerikanen. Dat betrof natuurlijk niet 
die arme jongen, en ook niet zijn dappere, getroffen 
moeder, die de lange reis gemaakt had. Maar een 
deel van de aanwezigen realiseerde zich nog maar 
eens hoezeer het idee van homoseksualiteit, dat in 
die Gay Games wordt getoond en uitgedragen, een 

Amerikaans model is, met Amerikaanse conno-
taties van politieke strijdbaarheid, sociale positie, 
en vooral: identiteit. Het was een ongemakkelijke 
gewaarwording. Alsof het onvoorstelbaar zou zijn 
dat een homoseksueel ook moslim zou kunnen 
zijn. Of Syriër. Of Chinees. Alsof er maar één soort 
homo bestaat: de McHomo.
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Gay Games en Gay Pride zijn natuurlijk Amerikaan-
se fenomenen. Pride herdenkt de Stonewall-rellen 
in New York in 1969, toen de bezoekers van een 
homokroeg in opstand kwamen tegen de voortdu-
rende pesterijen en afpersingen door de politie. Die 
herdenking is sindsdien internationaal verbreid, en 
hier en daar uitgegroeid tot een Mardi Gras, een 
carnaval waarbinnen homoseksuelen zich tonen 
in het openbaar. Dat gebeurt feestelijk, luidruchtig 
en vooral lichamelijk, als niet-meer-in-de-kast-

zittende, vrije individuen. Die demonstratie wordt 
inmiddels niet alleen in de tolerante steden van het 
westen gehouden, in San Francisco, Sydney en 
Amsterdam, maar ook in Tel Aviv, Manila en Sao 
Paolo, steden die nog niet zo lang geleden werden 
gedomineerd door een conservatieve religie, een 
hardnekkige machomoraal, of beide. 
Nu heeft het homoleven in dat soort steden altijd 
wel bestaan, maar dat er gelegenheid is voor zulk 
openlijk vertoon in Mexico of op de Filippijnen, 
en dat gay & lesbian organisaties daar openlijk 
politieke ruimte kunnen innemen, is opmerkelijk. 
In Warschau, Riga en Moskou is Gay Pride nog een 
controversiële zaak, maar in vroeger aartscon-
servatieve katholieke landen als Spanje en Mexico 
worden wetten en maatregelen uitgevaardigd, die 
daar 25 jaar geleden volstrekt ondenkbaar waren.

global village
Is homoseksualiteit echt een universeel fenomeen, 
of is het een product van de globalisering, net als 
Nike en Coca Cola? Is het een kwestie van tijd voor 
er Gay Prides gehouden worden in Teheran, Lahore 

of Riyad? Is de toekomst aan McHomo?
De stelling ligt voor de hand dat de wereldwijde 
acceptatie van homoseksualiteit parallel loopt met 
globalisering. Dat is een vage term voor een heel 
pakket aan onderling gerelateerde fenomenen die 
de wereld vandaag de dag beïnvloeden. Niet alleen 
op grote schaal, in de ontwikkeling van economieën 
en van juridische en politieke systemen, maar ook 
in het tere weefsel van het dagelijks leven. Daaron-
der valt ook de constructie van ideeën en modellen 

inzake seksualiteit – wie je 
bent, wie je wilt zijn, hoe je dat 
aanpakt.
De relatie tussen stijgende 
welvaart en toenemende 
tolerantie is aangetoond. Als 
de welvaart in een land groter 
wordt, nemen de inwoners 
een toleranter houding aan 

in kwesties als abortus, echtscheiding, homo-
seksualiteit of buitenechtelijke seks. Dat gaat niet 
overal even snel, en niet altijd op dezelfde manier. 
Spanje en Ierland hebben zich de laatste dertig 
jaar ongeveer even snel ontwikkeld; Spanje heeft 
abortus en het homohuwelijk gelegaliseerd, maar 
in Ierland is abortus nog verboden, en homoseksu-
aliteit nog tamelijk taboe. In Zuid-Korea zijn in 2004 
twee homo’s getrouwd, Mexico-Stad erkent het 
geregistreerd partnerschap, in Polen ligt dat nog 
ver achter de horizon.

Al in 1996 zette het doorgaans nogal conserva-
tieve tijdschrift The Economist de kentering op de 
cover: “Let Them Wed” (“Laat Ze Huwen”). Volgens 
The Economist waren in de nieuwe economische 
wereldorde de vooroordelen tegen homoseksua-
liteit even snel aan het verdwijnen als die andere 
overblijfselen van de donkere middeleeuwen 
– hoge belastingen en de verzorgingsstaat. Die 
verandering voltrok zich, volgens The Economist, 
óók in Slovenië, ook in Zimbabwe, ook in Pakistan: 
“Wat McDonald’s heeft betekend voor het voedsel, 
en Disney voor entertainment, betekent de wereld-
wijde opkomst van gewone, dagelijkse homoseksu-
aliteit voor de cultuur van seksualiteit.”
Als de verdedigers van globalisering gelijk hebben, 
als globalisering ook een ‘bevrijdende’ dimen-
sie heeft, dan is het een kwestie van tijd voor er 
Gay Prides gehouden worden in Peking, Algiers, 
Lahore, Teheran of Riyad. Als een land toetreedt 
tot de EU, NAFTA, IOC of WTO, dan zal dat land ook 
toetreden tot de wereldorganisatie van Gay Games. 
Waar Big Macs te krijgen zijn is McHomo niet ver 
weg. 

oekraïense porno
Als de stelling klopt, dan ligt het meest ingrijpende 
effect van globalisering dus vooral op het persoon-
lijke niveau. Door globalisering kunnen mensen 
zich een voorstelling maken van een heel andere 
manier van leven en van een andere invulling van 
het begrip identiteit – sociaal, politiek en seksueel. 
Hoe dat in zijn werk gaat, is niet moeilijk te zien. 
Wie wat meer verdient, komt met meer dingen in 
contact: producten, diensten, goederen, maar ook 

alsof het onvoorstelbaar zou zijn 
dat een homoseksueel ook moslim 
zou kunnen zijn. of syriër. of 
chinees. alsof er maar één soort 
homo bestaat: de mchomo
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beelden, verhalen, films, et cetera. Mensen met 
meer geld hebben meer tijd en meer ruimte, letter-
lijk en figuurlijk, om te experimenteren met gedrag 
dat buiten het gangbare patroon valt. Een jonge 
koranscholier in Egypte die zich een Samsung-te-
lefoon kan veroorloven kan daarop zonder moeite 
de laatste Oekraïense porno binnenhalen. Beelden 
die hij best aantrekkelijk vindt, ook al komen ze van 
Satan. Keurige moslimmeisjes in Teheran gaan ‘s 
avonds in sluier naar de disco en dompelen zich 
daar onder in de wereld van Scissor Sisters of 
Britney Spears. Onschuldig of niet, die culturele ui-
tingen reiken allerlei modellen aan om seksualiteit 
en seksuele identiteit vorm te geven. De variaties 
zijn opeens eindeloos, en wat meer is: ze zijn te 
verwezenlijken, want omdat de economische en 
sociale verhoudingen ook snel veranderen, wordt 

het gemakkelijker om te breken met oude patronen. 
Een sterker besef van de eigen persoonlijkheid 
betekent dat eigen keuzes belangrijker worden. In 
Azië is die verandering duidelijk zichtbaar in het 
snel verdwijnen van het gearrangeerde huwelijk.

Dat idee van ‘het persoonlijke’ is bij uitstek iets 
wat in de Amerikaanse populaire cultuur wordt 
uitgedragen. Jouw mening, jouw uiterlijk, jouw 
levensstijl, jouw keuzes en jouw seksualiteit zijn 
allemaal hoogstpersoonlijk en uniek, ook al vallen 
ze allemaal binnen een kader van koopgedrag. 
Net zoals honderd jaar geleden de wereldburger 
‘zichzelf’ leerde kennen op Freuds sofa, zo kan 
de wereldburger van vandaag zichzelf ‘vinden’ in 
de shoppingmall, bij de GAP Store, Vodafone en 
McDonald’s. Het is niet toevallig dat juist de grote, 
blinkende malls in Zuidoost-Azië zijn uitgegroeid 

tot ontmoetingsplaatsen voor jonge homo’s. Het 
zijn de symbolen van alles wat nieuw, modern en 
anders is.
Zoals de GAP Store en McDonald’s de smaak bepa-
len in de mode en het voer, zo hebben Amerikaanse 
beelden en modellen ook invloed op de vorming van 
homoseksuele identiteiten. Nu komt niet alles wat 
er in de wereld te zien is uit de Verenigde Staten. 
Globalisering omvat – gelukkig – veel meer interna-
tionale invloeden. Latijns-Amerikaanse telenovelas 
bijvoorbeeld, of Bollywoodfilms. Toch is het op zijn 
minst aannemelijk dat een belangrijk deel van de 
homoseksuele Chinezen hun idee van homo-zijn 
baseert op dvd-tjes met Rupert Everett in The Next 
Best Thing, of Sean Hayes (‘’Jack McFarland’’) in 
Will & Grace. 

sociaal-culturele structuur
Maar daar is niet alles mee gezegd. Onder de 
kennelijke eenvormigheid blijven grote culturele 
verschillen schuilgaan. Neem Ang Lee’s film The 
Wedding Banquet (1993), waarin een Taiwanese 
homo, die fijn met zijn man samenwoont in New 
York, zijn ouders op bezoek krijgt. Dan blijkt dat 
ondanks alle welstand en alle westerse vrijheden 
voor de hoofdpersoon de oude waarden – het 
heilig ontzag voor de familiebanden – nog volledig 
overeind staan en zelfs belangrijker zijn dan de mo-
derne relatie. De ouders daarentegen accepteren 

zijn huwelijk met de Amerikaanse vriend, omdat het 
materieel gezien een succesvolle relatie is. Dat is 
wat traditionele Chinezen graag voor hun kinderen 
willen – de homoseksualiteit an sich is vers twee.
Evenzo is het woord ‘gay’ in de Thaise taal op-
genomen, maar dat wil niet zeggen dat daarmee 
ook het westerse idee van homoseksualiteit naar 
de Thaise maatschappij is overgeplant. Dat idee 
is hoogstens een onderdeel geworden van een al 
bestaand netwerk van codes en culturen. Thailand 
had immers – net als veel andere samenlevingen 
– al eeuwenlang eigen termen voor seksualiteit en 
geslacht die helemaal niet overeenkomen met mo-
derne Westerse aannames. In Thailand, maar ook in 
India, Indonesië en Polynesië bestonden al eeuwen 
mannen – banci in Indonesië, kathoey in Thailand, 

fa’fafine in Polynesië – die zich buiten de gangbare 
indeling van de geslachten plaatsten. Het woord 
transgender kan die diversiteit amper omvatten. 
Wie Gay Pride in Maleisië dus ziet als de wereld-
wijde toepassing van universele normen inzake 
persoonlijke vrijheid en seksuele identiteit, kan ge-
makkelijk over het hoofd zien dat zo’n samenleving 
sterk verschillende sociaal-culturele structuren 
heeft, dat de constructie van een homoseksuele 
identiteit er heel anders tot stand komt, en dat de 
betekenis van zo’n identiteit er volstrekt anders 
kan zijn.

“ wat mcdonald’s heeft 
betekend voor het 
voedsel, en disney voor 
entertainment, betekent 
de wereldwijde opkomst 
van gewone, dagelijkse 
homoseksualiteit 
voor de cultuur van 
seksualiteit”



mugabe
Want veranderingen in de cultuur van seksualiteit 
zijn lang niet altijd ‘bevrijdingen’. Globalisering 
heeft ook heel kwalijke effecten. Prostitutie, 
bijvoorbeeld, bestaat natuurlijk al langer dan 

globalisering, maar de grote verplaatsing van 
mensen en het verdwijnen van de sociale cohesie 
die ermee gepaard gaan, hebben de seksindustrie 
doen exploderen. Omdat de negatieve gevolgen 
van globalisering verhoudingsgewijs vaak op de 
schouders van vrouwen terechtkomen, zijn zij va-
ker gedwongen op zoek te gaan naar slecht betaald 
en gevaarlijk werk.Vrouwen worden nu op grote 
schaal verhandeld. Van Albanië en Moldavië naar 
West-Europa, van Nepal naar India, van Mozambi-
que naar Zuid-Afrika.

Ook de hiv/aids-epidemie heeft een sterke relatie 
met globaliseringaspecten bij het wegvallen van 
oude seksuele obstakels, de toegenomen mobiliteit, 
de wereldwijde drugshandel en de onwil van preut-
se overheden om aids-preventie serieus te nemen. 

In die context heeft homosek-
sualiteit een heel andere lading 
dan een zuiver persoonlijke. In 
sommige niet-westerse landen 
wordt homoseksualiteit gezien 
als westers en decadent, op 
dezelfde manier waarop de 
vroegere communistische 
samenlevingen afkerig waren 
van popmuziek en Donald 
Duck. Autoritaire figuren als 

Robert Mugabe, president van Zimbabwe, noemen 
homoseksualiteit strijdig met eigen Afrikaanse tra-
dities, wat die ook mogen zijn – de introductie van 
al die seksuele losbandigheid is een soort modern 
kolonialisme dat leidt tot het bederf van de jeugd. 
De verspreiding van hiv/aids wordt gezien als een 
symptoom van die decadentie.
Daarin vinden ze meer dan eens de Verenigde 
Staten aan hun zijde. Onder de regering Bush 
zijn veel internationale programma’s gericht op 
family planning in de Derde Wereld afgebroken en 

financiële steun voor het United Nations Population 
Fund werd ingetrokken, na berichten dat door die 
fondsen ook abortussen werden ondersteund. De 
verspreiding van hiv/aids zou beter kunnen worden 
tegengegaan door onthouding dan met condooms 
– zegt ook het Vaticaan. Dus als de president 
van de Verenigde Staten en de paus zo’n stevige 
christelijke moraal uitdragen, waarom zouden 
de Zimbabweanen dan een Gay Pride in Harare 
moeten toestaan? 

Die Gay Pride in Harare zal nog even op zich laten 
wachten. Het zal ook nog even duren voordat Odes-
sa, Warschau, Moskou, Peking of Kuala Lumpur 
zich Gay Capital of the World zullen noemen, maar 
ooit komt het er wel van. Want twee dingen staan 
vast in de globalisering van seksualiteit: homosek-
sualiteit zal ooit ook in Harare en ook in Shanghai 
een normaal onderdeel van het leven zijn. En dat 
zal geen McHomo-seksualiteit zijn, maar een heel 
ander soort homoseksualiteit dan die van Berlijn, 
San Francisco of Amsterdam. 

voor dit artikel is gebruik gemaakt van dennis 

altman, global sex (chicago, university of chicago 

press, 2001), jon binnie, the globalization of sexuality 

(londen, sage, 2004); a. van kooten niekerk en t. van 

der meer (ed.), homosexuality, which homosexuality? 

(london: gay men’s press, 1989); the economist,  

6 januari 1996.

een jonge koranscholier in egypte 
die zich een samsung-telefoon kan 
veroorloven kan daarop zonder 
moeite de laatste oekraïense 
porno binnenhalen. beelden die hij 
best aantrekkelijk vindt, ook al 
komen ze van satan

homo’s in maleisië 
maken vuist
De Chinese Maleisische priester Ouyang 
Wen Feng, nu woonachtig in New York, 
reisde deze zomer terug naar Kuala 
Lumpur af om daar een gezelschap van 
homoseksuelen toe te spreken. Wen Feng 
zorgde voor commotie binnen de Malei-
sische christelijke gemeenschap met zijn 
verklaring dat hij een kerk wil opstarten 
voor christelijke, boeddhistische en hindoe 
minderheden.

Het zou een kerk zijn die homoseksuele 
relaties aanvaardt en die rechtlijnig staat 
tegenover de conservatieve moslims en 
christenen. In dit moslimland is homosek-
sualiteit niet echt een misdaad, maar het 
valt wel onder de sodomiewet die stelt dat 
homoseks je twintig jaar water en brood 
kan opleveren. Wen Feng: “Wij zijn jaren 
stil geweest. We groeiden op met het geloof 
dat de anderen het juist hadden en dat wij 
verkeerd waren. Vandaag maken we ge-
schiedenis. We zijn hier om alle Maleisiërs 
te verkondigen dat we allemaal kinderen 
van God zijn.”

030 / winq.
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erotiek  
van de 

armoede

 N ovember 2005. In de Franse voorsteden, 
de banlieues, breken rellen uit. De arme 
en voornamelijk postkoloniale Noord-

Afrikaanse bevolking is de ellende zat. Door het in 
de fik steken van auto’s en pakhuizen en door de 
confrontatie met de politie te zoeken, schreeuwen 
Franse jongeren met Algerijns, Tunesisch en Ma-
rokkaanse bloed in hun aderen om aandacht voor 
de armoede en uitzichtloosheid die in de banlieues 
zo onontkoombaar zijn. De beelden van die agres-
sieve oproerkraaiers die lukraak vernielden wat 
hun pad kruiste en auto’s in de brand staken, heeft 
het Franse nationalisme stevig aangewakkerd 
en nu, twee jaar later, de weg vrijgemaakt voor 
Nicolas Sarkozy.

beur = top
“Die politieke polarisatie heeft zijn effect gehad 
op de hele middenklasse van Frankrijk. En zeker 
ook op de homoseksuele bevolking,” zegt Maxime 
Cervulle (24), universitair docent Cultuur & Media in 
Lille en bezig met zijn proefschrift over whiteness, 
identiteit en cultuur, aan de universiteit van Parijs 
én met zijn eerste boek Homo Exoticus, race, class 
en queer critique, dat in het voorjaar van 2008 zal 
verschijnen. “In de beeldvorming van de Franse 
homomedia zijn jongens met een Arabisch uiterlijk 
een lustobject. Op internet en in porno zijn ze 
immens populair. Deze jongens worden daar aan-
geduid als beur en dat is slang voor ‘Arabisch’. In 
1984 maakte pornoproducent Jean-Daniel Cadinot 

parijzenaar maxime cervulle schrijft zijn  
proefschrift over de seksuele aantrekkingskracht  
van arabische jongens op westerse homo’s en het  

gebrek aan verdere relaties tussen de twee.  
pim fortuyn was een mooi onderzoeksobject  
geweest: “ik heb geen hekel aan marokkanen,  

ik ga er zelfs mee naar bed!”

tekst: edwin reinerie,  
beeld: zender (kgb) /artbox
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al zijn film Harem, waarin melkblanke jongeman-
nen naar Afrika afreisden om zich daar door de 
inheemse mannen te laten nemen. Die etnische 
porno is nauw verbonden met de Franse geschie-
denis door de vele narratieve verwijzingen naar 
Frankrijks koloniale verleden. Twee voorbeelden: 
role play en de grootte van de lul. Je zult altijd zien 
dat de witte urban mobile westerling bottom is en 
dus geneukt wordt door de beur, die is altijd top. 
Dat komt natuurlijk doordat het cliché moet worden 
waargemaakt: de beur is groot, sterk, mannelijk en 
soms zelfs agressief. Zo zien homo’s hun mannen 
nu eenmaal graag. Arabische jongens zijn man-
nelijk getypeerd in de hedendaagse beeldcultuur 
en dus de top. Maar er is meer aan de hand. Ik denk 
namelijk dat het ook een onderbewuste schuldver-
werking is. Als Fransen hebben wij delen van de 
wereld koloniaal overheerst en daarbij veel leed 
berokkend. Nu worden wij overmeesterd door de 
beurs – zij neuken óns tenslotte, wij kunnen alleen 
maar jammeren om meer. Jaren geleden nam de 

Fhar (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire 
– een homorechtenbeweging, ER) al in één van zijn 
proclamaties op dat van discriminatie door hen ten 
opzichte van beurs geen sprake kon zijn: die neuk-

ten de blanken van de Fhar tenslotte en niet anders-
om. De vergelijking met de man-vrouwrelatie is 
natuurlijk evident, maar het automatisme waarmee 
wordt gesteld dat vrouwen door mannen worden 
onderdrukt omdat die hen nu eenmaal neuken, is 
nergens op gebaseerd. Een tweede voorbeeld van 
verwijzingen in etnische porno naar ons koloniale 
verleden is de grootte van de lul: beurs zijn altijd 

well hung, de lul van de donkere jongen zal altijd 
extra groot zijn. Natuurlijk is dat nu eenmaal een 
klassiek onderdeel van alle homoporno – niemand 
gaat er eens lekker voor zitten om een kleintje te 
zien, maar als twee blanke Amerikanen het met 
elkaar doen, is dat lang niet zo cultureel gecodeerd 
als wanneer het een Afrikaanse man betreft. De 
donkere jongen heeft nu eenmaal een grote en 
that is that. Armoede, misère en tegenslag horen 
eveneens bij de erotische fascinatie en ook hier zijn 

die koloniale tradities te herkennen: erotisering van 
de arme klasse. Van dit soort koloniale nostalgie is 
niet alleen in Frankrijk sprake, hoor: in Duitsland 
oefenen Turken weer een grote aantrekkingskracht 
uit op veel homo’s. Fantasieën komen niet zomaar 
uit de lucht vallen. Ze ontstaan uit de culturele 
geschiedenis van een volk.”

citébeur
Bij nadere studie naar beurs als lustobjecten 
wordt Cervulle’s lezing bevestigd. Zo verheerlijkt 
citebeur.com deze jongemannen, heeft er een 
datingsite voor, brengt er porno van op de markt 
en doet met erotische foto’s voorkomen alsof de 
Arabische cultuur een homoseksparadijs zou zijn. 
In woestijntenten lurken Arafatshawls-dragende 
attracties niet alleen aan hun waterpijpen maar ook 
aan elkaar. Onderbouwd door teksten als “Mika 

“ etnische porno is nauw verbonden met de franse 
geschiedenis door de vele narratieve verwijzingen 
naar frankrijks koloniale verleden. twee 
voorbeelden: role play en de grootte van de lul”
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is a cute bottom Frenchy. In this video, two rascal 
guys Boris and Ali will fuck him like all along.” In de 
kern is hierin geen kwaad te ontdekken: iedereen is 
meerderjarig en van dwang lijkt ook geen sprake. 
Seks door Arabische jongens is goede handel. 
Maar Maxime Cervulle heeft nog wel een kantteke-
ning. “Neem het werk van Jean-Noël René Clair. Hij 
is verantwoordelijk voor de films van Studio Beurs. 
In zijn pornofilms laat hij jonge beurs hun kleren 
uitdoen, je ziet dat ze daar wat ongemakkelijk over 
doen, en hij zet ze vervolgens voor een televisie 
waarop heteroporno te zien is. Als kijker krijgen 
wij dat niet steeds te zien maar de geluiden uit 
die tv en af en toe een glimp van het beeld maken 
duidelijk dat het hier om heteroporno gaat. De beurs 
raken opgewonden en trekken zich vervolgens af. 
Een interessant concept: jongeman kijkt naar een 
pornofilm en raakt turned on en homo’s kijken daar 
weer naar en raken vervolgens ook weer opge-
wonden. Dat het optreden van de rukkende acteur 
is ingegeven door heteroporno, geeft die extra 
dimensie: hetero-beurs zijn het geilst. Het beeld 
van de beur blijft intact: mannelijk, sterk, barbaars 
en hetero.”

Met meer lof spreekt Cervulle over Citébeur, het 
seksimperium met de grootste invloed op beurs 
en hun volgelingen. “Citébeur is een succesvol 
Frans pornobedrijf waarvan de meeste medewer-
kers gay én beur zijn. Ook zij erotiseren expliciet 
raciale en interraciale relaties. Zij zijn er volledig 
van op de hoogte dat het de blanke homo’s zijn 
die hun producten afnemen en gebruiken dat geld 
vervolgens om een alternatieve gay scene, een gay 
beur scene, op te richten. Zij weten heel goed dat 
ze racistische shit produceren, maar gebruiken 
de middelen die zij hieraan overhouden aan een 
magazine, Wesh City, dat zich tot doel stelde om 
meer diversiteit (Arabische invloeden, ER) in de 
Franse gay cultuur te brengen. Mensen met allerlei 
sociale en economische achtergronden werkten er 
aan mee. Een cultureel gay magazine dat eens een 
keertje niet uit een blank gezichtspunt werd volge-
schreven. Helaas zijn er maar zeven exemplaren 
van verschenen. En in de televisieserie Hot Cast, 
die twee seizoenen op Pink TV werd uitgezonden, 
investeerde Citébeur ook mee, zodat de multicultu-
rele invloeden ook hier verzekerd waren. De men-
sen achter Citébeur komen zelf uit Noord-Afrika en 
weten dus precies waar ze mee bezig zijn.”

familiebanden
Maxime Cervulle is een beur-fan, zo veel is 
duidelijk. Zelf is hij een typische Franse jongen, 
verfijnd, een beetje fragiel zelfs. Maar waar een 
ander zichzelf even opsluit met Hamam ronkend in 
de dvd-speler, gaat Cervulle toch wel wat verder. 
“Natuurlijk heb ik belangstelling voor beurs. Ik 

houd erg van de porno van Citébeur en ik heb al 
meerdere keren seks gehad met beurs. Je kunt 
je eigen cultuur namelijk niet verloochenen. Mijn 
hele familie is blank, behalve mijn grootvader: hij 
was zwart. Die achtergrond heeft mijn familie 
altijd geprobeerd te verbergen. Mijn opa was de 
zoon van een witte landeigenaar en een zwarte 
vrouw, die overigens geen slaaf was, zo vertelt 
mijn familie er altijd expliciet bij. Natuurlijk was 
zij dat wel – het typische verhaal van de rijke boer 
die zijn slaaf neukt om haar vervolgens samen met 
het kind te dissen. Mijn hele familie is druk op zoek 
naar zijn witte achtergrond, niemand bekommert 
zich om de zwarte achtergrond. Vreemd genoeg: 
mijn grootvader is tenslotte door zijn gekleurde 
moeder opgevoed. Pas sinds kort is de waarheid 
boven tafel, wat een wig slaat in mijn familie, omdat 
sommigen ons koloniale bloed hardnekkig blijven 
ontkennen. En dat gebeurt veel in Frankrijk.”

In de koloniale gebieden waren er destijds wetten 
van kracht die de koloniale bevolking veel rechten 
ontnam. In navolging daarop heeft de regering 
tijdens de rellen in de banlieues een state of 
emergency ingesteld die haar toestaat om vrijuit te 
kunnen ingrijpen – dat is niet meer voorgekomen 
sinds de oorlog in Algerije. “De culturele codering 

van zo’n besluit kun je niet ontkennen. Er is sprake 
van rekolonisatie, maar dan in de arme wijken van 
ons land. Homo’s doen daar ook aan mee, vooral op 
het gebied van de erotische fantasie. In plaats van 
de handen ineen te slaan met de gay arabs, geilen 
we er alleen maar op. Het zou veel beter zijn als 
we allemaal zouden samenwerken. Dan kunnen we 
een sterke linkse beweging vormen. Tegen Nicolas 
Sarkozy. Ik vind het niet wonderlijk dat zo veel gays 
‘rechts’ hebben gestemd. Zij vinden Arabische 
hetero’s wel erg lekker, maar serieus nemen? Ho 
maar.”

homofobie
“In de politiek werd het begrip ‘identiteit’ vroeger 
niet erkend, maar nu wordt iedereen tot een groep 
gerekend, gereduceerd, om zo sociaal antagonisme 
te creëren. Verdeel en heers. Dat antagonisme 
zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om overeen-

“ men wil ons doen geloven dat homofobie nu alleen 
nog maar bestaat in de arme wijken, de balieues, 
waar de allochtonen wonen. nu is de samenleving 
waar iedereen altijd al van droomde, eindelijk daar. 
we hoeven alleen nog maar even de troep op te 
ruimen. in de banlieues welteverstaan”
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maxime cervulle

stemming te vinden tussen bijvoorbeeld homo’s en 
beurs of blacks. En de groepen worden tegen elkaar 
opgezet. Arabieren worden gezien als seksistisch 
en homofoob, met het achterliggende idee om 
whiteness (of Frenchness) te zien als democratisch, 
en ‘gelijk’ waar seksisme en homofobie niet langer 
bestaan. Men wil ons doen geloven dat dit nu alleen 
nog maar bestaat in de arme wijken, de banlieues, 
waar de allochtonen wonen. Nu is de samenleving 
waar iedereen altijd al van droomde, eindelijk daar. 
We hoeven alleen nog maar even de troep op te 
ruimen. In de banlieues wel te verstaan.”

racaille
“President Sarkozy legt extra nadruk op die span-
ning. Hij gebruikt meerdere identiteitstrategieën in 
zijn politieke agenda en in zijn retoriek speelt het 
multiculturalisme een dwingende rol. Maar intus-
sen ontkent hij ook de verschillende identiteiten en 
de daarbij horende identiteitspolitiek. Hij eist een 
republican universum op. De minister van binnen-
landse zaken heeft gezegd dat hij de racaille ‘uit wil 
roeien’. Daarmee duidt hij op een identiteit. Racaille 
(‘tuig’, ‘uitschot’) is een geuzennaam die Arabi-
sche jongens in slang voor elkaar gebruiken. Net 
zoals sommige Amerikanen elkaar nigga plegen te 
noemen. Eigenlijk zegt hij dus dat hij de Arabische 
jongens het land uit wil vegen. Mensen spreken 
nu al over een rafle, een term die werd gebruikt 
voor de deportatie van joden. Tegenwoordig wordt 
het woord rafle ook gebruikt voor mensen zonder 
papieren, vluchtelingen. Die moeten dus ook maar 
zoals de joden worden afgemaakt. Stuitend.”

politiek irrelevant
“Sarkozy gebruikt het concept van biologische 
determinisme. Zo erkent hij dat homoseksualiteit is 
aangeboren. Maar dat vindt hij ook van bajesklanten 
en pedofielen – ook hun neigingen zouden aange-

boren zijn. Dus hij kent allerlei groepen een identi-
teit toe waaraan men niet kan ontsnappen. Het is de 
Amerikaanse manier om gedrag altijd maar terug te 
brengen naar de biologie en sociaal determinisme. 
En naar essentialisme, durf ik zelfs te stellen. Toen 
hij nog kandidaat was voor het presidentschap 
heeft Sarkozy op televisie een coming out gedaan 
als hetero. Dit deed hij als antwoord op vragen van 
een kritische homoseksueel die gelijke rechten 
eiste voor homo’s. Hiermee gaf de president-to-
be aan dat seksualiteit voor hem een persoonlijke 
zaak is en niet iets voor op het politieke speelveld. 
Op deze manier individualiseert hij de identiteit 

en zegt: ‘Ik heb niet voor mijn seksualiteit gekozen 
en jij ook niet. Ik vind het heel moedig van je om je 
homoseksualiteit toe te geven’. Alsof je je er dus 
voor zou moeten schamen.”

“In zijn programma heeft Nicolas Sarkozy onder-
delen van exreem-rechts, van Le Pen, opgenomen. 
Als je op Le Pen stemde, werd je gestigmatiseerd 
als racist. Maar veel mensen die eerder op Le Pen 
stemden, herkenden zich nu in het programma van 
Sarkozy en stapten over. De levensstandaard is de 
laatste jaren hard naar beneden gegaan. Er is echt 
sprake van een crisis; het wonen is bijvoorbeeld 
veel duurder geworden, maar  de lonen zijn niet ge-
stegen. De middenklasse kan niet meer rondkomen 
en moet naar de bank voor een lening. Een prima 
voedingsbodem voor de rechtse regering van 

Sarkozy. En het werkt: zijn populariteitsquotum 
was onlangs nog 86%. Dat komt zeker ook door de 
wetten die hij – in rap tempo –  invoert. Maatrege-
len waar dit land al heel lang op wacht. Daardoor 
gaat de levensstandaard wel omhoog, maar met 
de ene hand geeft hij geld aan de middenklasse en 
met de andere hand zet hij de kansarmen, mensen 
zonder papieren en mensen uit de banlieues net zo 
gemakkelijk het land uit.”

hoer noch onderdanig
“Dit gedachtegoed wordt in zekere zin ook ge-
propageerd door bijvoorbeeld Fadela Amara. Zij 

“ toen hij nog kandidaat was voor het presidentschap 
heeft sarkozy op televisie een coming out gedaan 
als hetero. hiermee gaf de president-to-be aan dat 
seksualiteit voor hem een persoonlijke zaak is en niet 
iets voor op het politieke speelveld”

was de president van de in Frankrijk zeer bekende 
organisatie Ni pute ni soumise (‘hoer noch onder-
danig’) die zich tot doel stelde vrouwen te helpen 
in de banlieues. Deze club komt op voor de rechten 
van vrouwen en staat alom bekend als barmhartig 
en menslievend. Maar louter de achterstands-
wijken zijn de laatste jaren nog hun werkgebied. 
Alsof vrouwenonderdrukking alleen kan worden 
toegeschreven aan mensen met een kleurtje. Koren 
op de molen van Sarkozy die de banlieues opnieuw 
kan bestempelen als een broeinest van kwaad dat 
buiten de samenleving staat.”

Een Franse president die zo snel mogelijk korte 
metten wil maken met dat postkoloniale tuig en de 
blanke middle class, upwardly mobile homo die zich 
er nog maar een keertje op aftrekt. Nu vooral nog in 
Frankrijk, maar een onontkoombaar voorland voor 

Europa waar univer-
salisme nog ver achter 
de horizon ligt. 
verwacht in het voor-
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max is back
oud amerika-correspondent max westerman: 
“zonder camera zal ik niet gauw een praatje 

aanknopen met een vreemde.”

maar voor hoe lang?
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hij deed pas leuke dingen als hij er een verhaal over 
kon maken. zo duurde het vijftien jaar voordat hij 
het vrijheidsbeeld bezocht – voor een item. in zijn 

onlangs verschenen boek max in alle staten doet max 
westerman (49) verslag van dertig jaar amerika. nu hij 

is gestopt als correspondent in new york wil hij ook 
leuke dingen doen zonder dat hij er iets mee kan.  

“voor iedereen die mijn boek leest, zal het duidelijk  
zijn dat max westerman geen gezin heeft.”

tekst: tijn elferink
beeld: pascal ollegott

Het Parool, De Wereld Draait Door, HP/De 
Tijd, Raymann Is Laat, VARA TV Magazine, 
De Nieuwste Show. Max Westerman heeft 
een boek geschreven en heel Nederland mag 
het weten. Of eigenlijk: heel Nederland wíl 
het weten. “Het is een voortvloeisel van onze 
celebrity cultuur: als je op de buis bent, krijg 
je aandacht,” relativeert hij. Een uur nadat hij 
bij RTL ontslag nam, werd hij gebeld of hij de 
schaatsen wilde onderbinden voor Ster-
ren Dansen op het IJs. “Al die programma’s 
moeten zien vol te komen met BN’ers en wat 
ervoor door moet gaan.” De nieuwsbrenger  
is zelf nieuws geworden, maar Westerman 
ziet het betrekkelijke ervan in. “Ik voel mij 
bevoorrecht met al die aandacht. Een kran-
tenjournalist die een periode in het buitenland 
heeft gezeten krijgt niet zoveel aandacht voor 
zijn boek. Dat is eigenlijk oneerlijk, but that’s 
life.”

De anonieme journalist van Newsweek en 
Elsevier is een bekende Nederlander gewor-
den. Hoe bevalt dat?
“De meeste Nederlanders zijn terughoudend, 
maar Surinamers bijvoorbeeld, nemen geen 
blad voor de mond. Als ze me aan de andere 
kant van de gracht zien lopen, gillen ze: Hey 
Maxie! Ik vind dat wel grappig. Het zijn niet 
de mensen die de pest aan je hebben die je 
benaderen, het is meestal omdat ze iets aar-
digs willen zeggen: be my guest. Ik heb mij ook 
niet heel erg op de achtergrond gehouden. 
Ik sta met mijn kop op de cover van het boek, 
en ik was op televisie vaak in beeld. Dat was 

aanvankelijk nogal ongebruikelijk in de televi-
siejournalistiek. Die is in Nederland heel lang 
anoniem geweest, je zag verslaggevers niet.” 

Je introduceerde standuppers in Nederland.
“Dat ben ik bij RTL vanaf de eerste dag gaan 
doen. Het maakt het persoonlijker waardoor 
het een leuker verhaal wordt. Je moet het 
niet doen als je dat niet leuk vindt. Tv maken 
is leuk en op tv komen, ach, dat zal ik dan 
stiekem ook wel een beetje leuk vinden.”

Er werd je ijdelheid verweten.
“Er zijn weinig mensen op tv die niet ijdel zijn, 
ik denk sowieso dat er weinig mensen zijn 

die niet ijdel zijn. Ik heb bewondering voor 
mensen die het niks kan schelen hoe ze eruit 
zien of wat andere mensen van ze denken, 
zo zit ik niet in elkaar. Ik was vroeger als 
kind ook al een beetje een aandachttrekker. 

“ ik was vroeger als 
kind ook al een beetje 
een aandachttrekker. 
als ik naar de kinder-
filmpjes van de familie 
westerman kijk, dan 
zie je welke kinderen 
wat verlegen waren. 
en mij gekke bekken 
trekken”



022 / winq.

Als ik naar de kinderfilmpjes van de familie 
Westerman kijk, dan zie je welke kinderen wat 
verlegen waren. En mij gekke bekken trekken 
en als haantje de voorste de aandacht van de 
camera trekken.”

Toch heb je ook een verlegen kant.
“Zoals ik ook in mijn boek beschrijf: de ca-
mera geeft je een alibi. Met zo’n apparaat erbij 
durf ik opeens overal op iedereen af te stap-
pen. Maar zonder camera zal ik niet gauw een 
praatje aanknopen met een wildvreemde.”

Met die camera ging je voor de serie Max 
and the City zelfs naar een orgasmecursus.
“Ik vind dat je je in de journalistiek nooit hoeft 

te schamen voor een luchtig verhaal. Mensen 
mogen best eens iets zien waarvan ze gaan 
glimlachen, er is genoeg ellende in de wereld. 
De orgasmecursus was onderdeel van een 
serie om aan te geven hoe competitief New 
Yorkers zijn. Vrouwen gaan ernaartoe omdat 
ze denken dat ze hun orgasme langer kunnen 
vasthouden, ‘urenlang’ volgens de cursusleid-

ster.” Een langer orgasme, meer geld, grotere 
auto’s. Amerikanen willen altijd meer en ze 
lopen graag met hun bezittingen en prestaties 
te koop. “Opscheppen mag in Amerika; het 
wordt zelfs een beetje van je verwacht, je 
moet jezelf kunnen verkopen,” zegt Wester-
man. “En als je het zelf niet doet, doen ande-
ren het wel voor je. Ik werd wel eens als volgt 
geïntroduceerd: ‘Meet Max, he is the Peter 
Jennings of Holland.’ Volslagen krankzinnig. 
Die Jennings was de beste tv-journalist die 
ze ooit in Amerika hebben gehad. Amerikanen 
hebben de neiging om iemand zo’n overdre-
ven stempel op te drukken om het voor de 
omgeving duidelijk te maken hoe belangrijk 
hun vrienden zijn. Als ik zo word voorgesteld, 

is het niet omdat ze mij willen vlijen, maar 
ook omdat ze duidelijk willen maken dat zij de 
Peter Jennings van Nederland kennen.”

privé
Eigenlijk kwam hij op het verkeerde continent 
terecht. Hij wilde niet naar Amerika, maar 
naar Afrika. En niet als journalist, maar als 

missionaris. “Ik was vroeger misdienaar.” 
Achteraf was het vooral het avontuur dat 
hem aantrok. “Ik wilde weg, de wereld in. 
Missionarissen en journalisten hebben beide 
dat avontuurlijke en ze voelen zich beide tot 
de underdog aangetrokken. De grote sociale 
problemen van Amerika laten mij niet koud. 
Als je ziet hoe de zwarte medemens nog 
steeds wordt behandeld, zoals zichtbaar werd 
na orkaan Katrina.” 

Wat kun je als journalist met dat onrecht?
“Je hebt als journalist de taak om onrecht aan 
de kaak te stellen. We proberen de vinger op 
de zere plek te leggen.” 

Tijdens een gastcollege op de School voor 
Journalistiek zei een student dat je je 
publiek moet opvoeden. Waarom irriteerde 
je dat zo?
“Ik vind niet dat je als journalist de taak hebt 
om op te voeden, maar om te informeren. Ik 
hoef niemand iets te leren en zeker niet op te 
voeden. Wat mij irriteerde, is het belerende 
dat in die opmerking zit besloten. Je moet als 
journalist niet denken dat je de maatschappij 
kunt veranderen.”

Je wilt je kijker informeren met items waar 
entertainment en spanning in zit, schrijf je. 
Politiek is entertainment.

“ wat mij aanspreekt aan nederland is dat ze 
in hun privé-leven net zo goed willen zijn 
als in hun professionele leven. daar kunnen 
amerikanen nog wat van leren. en ik ook”



“Niet alleen in Amerika, ook in Nederland is 
politiek steeds meer entertainment geworden. 
Het is een gewiekst public relations-spel 
vol spindoctors die precies weten hoe ze de 
media en daarmee het publiek bespelen. Je 
hebt de taak te laten zien dat het een ver-
koopspel is. Bij een speech van de president 
wordt bekeken hoe de boodschap bij bepaalde 
bevolkingsgroepen zal vallen. Hebben we 
die groepen nodig bij de verkiezingen? Er 
wordt gezocht naar een achtergrond die zijn 
boodschap versterkt.  Een vliegdekschip, een 
mooie boerderij, een tribune vol instemmend 
knikkende kiezers, et cetera. En er wordt 
streng gelet op het taalgebruik, soms worden 
bepaalde woorden zelfs eerst in een focus 
group op hun effectiviteit getest. Het is net 
een reclamecampagne.”

Dan is daar die Nederlandse journalist die 
zijn kans grijpt daar doorheen te prikken 
en Clinton te vragen waarom het volk zo 
geïnteresseerd is in het privéleven van hun 
president. 
“Daar stond hij wel even van te kijken. Het is 

leuk om hem te spreken te krijgen, al is het 
maar heel kort. Het antwoord dat ik hem wist 
te ontlokken, vond ik niet zo bijzonder. Het 
was mij gewoon opgevallen dat men meer 
geïnteresseerd was in zijn privéleven dan 
in zijn ideeën. Dat is een van de dingen die 
in Nederland nog niet 
is overgekomen. Het is 
goed dat wij een groter 
respect hebben voor de 
privé-sfeer van mensen, 
zeker die van politici.”

Kun je je voorstellen dat mensen jouw privé-
leven interessant vinden?
“Ik kan mij niet voorstellen dat een breder 
publiek erin is geïnteresseerd. Ik denk dat ik 
als journalist mijn privéleven er ook alleen 
bij zou slepen, als ik daarmee iets over de 
Amerikaanse maatschappij kan verduidelij-
ken. Wat willen mensen dan nog meer weten? 
Wat ik precies in mijn bed doe? Ik vind het een 
beetje gênant als BN’ers een marketingtruc 
maken van hun liefdesleven. Voor iedereen 
die mijn boek leest, zal het duidelijk zijn dat 

Max Westerman geen gezin heeft. Ja, goh, 
jeetje. Hij woont in Greenwich Village in New 
York, in de buurt van Chelsea, gaat daar wel 
eens uit, hij kent journalist Tijn Elferink, met 
wie hij ooit heel gezellig een kop koffie heeft 
gedronken in de Big Cup aan Eighth Avenue. 

Die overigens onmiddellijk na hun bezoek zijn 
deuren sloot en failliet ging – ha ha.”

roddelmentaliteit
Er is geen stad waar zo veel journalisten 
werken als New York. Amerika is een ont-
wikkeld medialand, waar Nederland volgens 
Westerman nog wat van kan leren. Hij 
signaleert in Nederland een roddelmentaliteit, 
ook bij serieuze media. “Ik vind dat wij onze 
feiten beter moeten checken. Er worden te 
snel dingen opgeschreven om maar weer 

“ wat willen mensen nog meer weten? wat 
ik precies in bed doe? ik vind het een beetje 
gênant als bn’ers een marketingtruc maken 
van hun liefdesleven”
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een pagina te vullen.” Dat heeft hij ook aan 
den lijve ondervonden. De roman van een 
ex-medewerkster die suggereerde dat haar 
boek over Max ging leverde veel pers op. 
Haar beweringen werden veelal klakkeloos 
overgepend. “De regel van één bron is geen 
bron lijken sommigen hier redelijk te zijn 
vergeten.” 

De roddelmentaliteit is de keerzijde van de 
entertainmentfactor, erkent hij. “Ik ben daar 
zelf ook tweeslachting in. Je moet mensen 
het verhaal intrekken; je moet een goed 
verhaal ook goed brengen. Maar het moet 
wel kloppen. Ik zie veel fouten staan. Dingen 
waarvan je denkt: dat kan niet kloppen.”

Koester je de wens nog om de journalistiek 
als hoofdredacteur te veranderen?
“Ik wil weer televisieprogramma’s gaan ma-
ken. Ik hoef niet zo nodig achter een bureau 
te kruipen en andere mensen te managen. 
Hoewel ik ooit een gooi heb gedaan naar het 
hoofdredacteurschap van het RTL Nieuws, 
heb ik nooit verlangd naar een journalistieke 
machtspositie. Ik hoef niet zo nodig de baas 
te zijn. In Amerika had ik dingen gezien waar-
van we hier konden leren, die ik hier graag 
in de praktijk wilde brengen. Maar intussen 
is het journalistieke product op televisie hier 
sterk verbeterd.” 

Kom je terug bij RTL?
“Voor de kijker maakt het weinig uit waar het 
wordt uitgezonden. Ik ben met verschillende 
partijen in gesprek. Het wordt een journa-
listiek programma met een bredere invulling 
dan alleen Amerika.”

holy institution of 
marriage
In zijn boek nuanceert hij het beeld dat 
Amerika antihomo is. “New York is een heel 
tolerante stad, toleranter dan Amsterdam 
waar gays bang moeten zijn dat ze in elkaar 
worden geslagen.” Waar veel Amerikanen 
moeite mee hebben is het woord huwelijk. 
Homohuwelijk. “Daar kan ik mij wel iets bij 
voorstellen. Ik ken ook genoeg gays in mijn 
eigen vriendenkring die wel alle rechten van 
het huwelijk willen hebben – en dat hebben 

ze in New York ook – maar aan het woord zelf 
minder belang hechten. Officieel trouwen is 
in ieder geval niets voor mij. Een vaste rela-
tie, wie weet, ooit. Ik verlang er niet speciaal 
naar, maar ik sta open voor alles.”

In het laatste hoofdstuk zeg je: ‘Het Amerika 
van nu is een ander land dan waar ik als 
kind van droomde en na mijn schooltijd 
arriveerde’.
“Op een aantal gebieden is het in Amerika de 
verkeerde kant uit gegaan. Het probleem van 
Amerikanen is dat ze alles overdrijven. Als 
ze hard gaan werken, werken ze zich over de 
kop. Wat mij aanspreekt aan Nederland is dat 
ze in hun privéleven net zo goed willen zijn 
als in hun professionele leven. Daar kunnen 
Amerikanen nog wat van leren. En ik ook.”
“Het is mij het afgelopen jaar in Rio beter 
gelukt om dingen gescheiden te houden. 
Overdag werkte ik, ’s avonds maakte ik 

plezier. Ik ging uit met vrienden en maakte 
nieuwe vrienden. Dat ga ik hopelijk ook de 
rest van mijn leven zo doen. In Amerika deed 
ik leuke dingen vaak pas als ik dacht dat ik er 
een verhaal uit kon halen. Zo heb ik er vijftien 
jaar over gedaan om naar het Vrijheidsbeeld 
te gaan. Nou is dat ook niet zo heel leuk hoor. 
Ik wil nu ook leuke dingen doen zonder dat ik 
er iets mee moet of kan.” 

“ officieel trouwen is 
in ieder geval niets 
voor mij. een vaste 
relatie, wie weet, 
ooit. ik verlang er 
niet speciaal naar, 
maar ik sta open 
voor alles”

max westerman werd op 3 januari 1958 geboren in 
arnhem. tijdens een vakantie werkte hij als post-
jongen bij de verenigde naties. later studeerde hij 
journalistiek aan de columbia universiteit. na zijn 
studie werkte hij voor het amerikaanse tijdschrift 
newsweek, onder andere als correspondent in 
bonn. voordat hij amerika-correspondent bij rtl 
werd, schreef hij onder andere voor the new york 
times, business week, nrc handelsblad en elsevier. 
tijdens zijn correspondentschap voor rtl deed 
hij onder meer verslag van de lewinsky-affaire, 
de verkiezingsstrijd tussen bush en gore, orkaan 
katrina en natuurlijk 9/11. voor rtl maakte hij ook 
max and the city en max in alle staten, waarin hij 
dieper inging op de amerikaanse samenleving. op  
1 augustus 2006 stopte hij als correspondent.
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andere christelijke homo-
organisaties zien met lede 
ogen aan hoe johan quist 
(46, getrouwd en vader 
van vijf) zich opwerpt 
als rolmodel van de 
christenhomo. het credo 
van mister refoanders: 
homogevoelens zijn geen 
taboe, ernaar handelen wel 
– een boodschap die deuren 
opent bij christenunie 
en sgp, maar volgens 
homochristenen niet reëel 
is. “alsof het normaal 
zou zijn dat een homo een 
heterorelatie heeft.”

tekst: tijn elferink

“Radio1 gaat mij straks bellen voor een inter-
view.” Johan Quist staat met een kopje koffie 
in zijn hand in de hal van de Baarnse Paulus-
kerk. LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen 
kerk en homoseksualiteit) organiseert hier 
een beraadsdag voor orthodox-christelijke 
homo’s en lesbiennes. De groep heeft twintig 
organisaties als leden, aanwezig zijn CHJC 
(Vereniging van Christelijke Homo’s en Lesbi-
ennes), Contrario (gereformeerde vereniging 
voor homo’s en lesbiennes) en RefoAnders 
(Reformatorische homo’s en lesbiennes).
Er zijn zo’n zestig gelovige homo’s en lesbi-
ennes naar Baarn afgereisd, veelal mensen 

met een strenggelovige achtergrond. “Op 
mijn twaalfde ontdekte ik het, dat kwam door 
Egbert. Ik droomde in die tijd over een stoel 
in bed. Ik heb mezelf gezien als een mislukte 
oliebol, die je niet op de schaal legt. De stoel 
waarover ik droomde, hoorde niet in mijn bed, 
maar op de grond. Op die plek in bed, hoort 
een mooie jongen te liggen.” 
Robert-Jan Bakker weet de aanwezigen 
zonder moeite stil te krijgen. De 57-jarige 
dominee in Osdorp en Sloten was voorzitter 
van het werkverband van homotheologen 
en promoveerde onlangs tot doctor in de 
theologie. “We moeten een visie ontwikkelen 
om homoseksualiteit en geloof samen te laten 
gaan,” zegt hij. “We moeten wat er in de Bijbel 
staat zó duiden, dat het niet meer zo hinderlijk 
voor ons is. In Paulus staat bijvoorbeeld dat 
omgang met vrouwen natuurlijk is, maar wat 
als voor jou de omgang met mannen natuurlijk 
is?” Het is volgens Bakker een oplossing voor 
mensen die met hun gevoelens worstelen, 
niet om een furieus tegenstander te overtui-
gen. “Veel mensen vinden homoseksualiteit 
vies, omdat ze seksualiteit vies vinden. 
Maar het is toch zonde als er niemand van je 
geniet?” 
De aanwezigen belonen het verhaal van 
Bakker met een luid applaus. De enige die niet 
klapt is Quist. “Nee,” zegt hij later. “Ik klap niet 
voor iets waarover ik niet heel enthousiast 
ben. Het is te gemakkelijk.” Dat LKP, CHJC en 
Contrario wel Bakkers visie onderschrijven of 
als een van de mogelijke visies op homo-
seksualiteit beschouwen, ziet hij met lede 
ogen aan. Quist: “Het is een schalkse manier 
om er onderuit te komen. Zo kan ik het ook 
omzeilen, ik wil er consequent mee omgaan. 

Het is niet de gemakkelijkste weg, maar ik ben 
een volgeling van Christus. Als ik zeg: ik ga 
eens kijken hoe ik er onderuit kom, kijk ik niet 
meer naar Christus maar naar mijzelf. Bakker 
noemt het een variatie op de schepping. Maar 
homo’s zijn pas na de zondeval gekomen.” 
Inmiddels ziet hij homogevoelens niet meer 
als zonde, maar als beperking. “Toen ik mijn 
homogevoelens ontdekte, dacht ik: nu zit 
de zondaar in mij. Maar ik heb er niet voor 
gekozen, ik bén zo. Het is een gebrokenheid in 
de schepping. Net als een handicap.”

scheef beeld
Nee, de beraadsdag is geen thuiswedstrijd, 
erkent Quist tijdens de pauze. Na de koffie 
en thee krijgen de deelnemende organisaties 
een paar minuten om zichzelf te presenteren. 
CHJC is de meest liberale en telt 500 leden. 
Hun doel is homoseksuelen met een chris-
telijke levensovertuiging samenbrengen en 
integratie van homo’s in de kerk en samenle-
ving bevorderen. Contrario streeft naar een 
klimaat waarin iedere homo en lesbienne zich 
binnen de gereformeerde kerken vrij voelt 
om voor zijn of haar geaardheid uit te komen. 
Hekkensluiter van het presentatierondje is 
Quist, die al staat te popelen. “Ik besta nog 
maar een jaar en ben nu al een niet weg te 
denken organisatie voor de media.” 
‘Ik’ is de Stichting RefoAnders. Eind 2004 las 
Quist in de krant het verhaal van zijn lotgenoot 
Jeroen: getrouwd, homo en kinderen. Quist 
zelf is getrouwd met een vrouw en is vader 
van vijf kinderen. Het is zwaar voor zijn 
omgeving, maar zijn familie steunt hem. “We 
hebben een folder gemaakt voor de beraads-
dag, die heeft mijn vrouw netjes voor mij ge-

rechts 
op de kerkbankjes
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vouwen.” Naar zijn kinderen toe heeft hij een 
paar kleine foutjes gemaakt. “In een driftige 
bui heb ik weleens wat geroepen.” Dat raakt 
hem. “Als je als homo getrouwd bent met een 
vrouw, heb je niet die emotionele band met je 
vrouw zoals je die met je kinderen hebt.”
Jeroen wilde geen contactmogelijkheden 
voor lotgenoten creëren, omdat contact met-
een het risico op relaties met zich meebrengt 
en dat zou Jeroen niet op zijn geweten willen 
hebben. Quist zelf zette wel meteen een 
MSN-groep op en kwam zo achter het be-
staan van Contrario. “Zij komen niet goed bin-
nen bij reformatorische kerken.” Dat moest 
anders en dus richtte hij RefoAnders op. Het 
was geen toevallige samenloop: er verscheen 
een onderzoek over homoseksualiteit, de 
ChristenUnie kwam in de regering en pakte 
het thema op en zijn dochter bleek lesbisch. 
“Als ik zie hoe mensen met hun gevoelens 
worstelen, tot zelfmoordpogingen aan toe, 
dan voel ik als vader verantwoordelijkheid. Ik 
móést iets doen, het is een opdracht, daar zit 
leiding van God in.”
God is voor RefoAnders het eerste doel, 
benadrukt Quist tijdens zijn presentatie. 
“Ondanks onze gebrokenheid, zo zien wij dat, 
hebben we steun aan het geloof. We willen 
openheid creëren. We organiseren huiska-
merbijeenkomsten en we hebben onlangs de 
website homopastoraat.nl gelanceerd.”
Op de eerste rij luistert Erik Bolks zuch-
tend toe. De voorzitter van Contrario zoekt 
oogcontact met zijn medebestuursleden. 
Achteraf wil hij niet zo veel over Quist kwijt, 
omdat hij ‘geen lelijke dingen over hem wenst 
te zeggen’. Uit zijn non-verbale communica-
tie was toch duidelijk irritatie op te maken. 
“Omdat RefoAnders een onemanshow lijkt te 

zijn,” licht Bolks toe. “Ik ben niet altijd blij met 
diens manier van presenteren en doen alsof 
je spreekt namens alle christenhomo’s.” 

relaties
Namens alle christenhomo’s spreekt hij zeker 
niet, al was het maar vanwege de verschil-
len in standpunten over relaties. Bij CHJC 
zijn homorelaties geen issue, bij Contrario 
is het onderwerp van gesprek. “Contrario 
heeft er nooit een standpunt over ingenomen, 
omdat het nou eenmaal niet zo zwart-wit in 
de bijbel staat,” licht Bolks toe. “Het is juist de 
kracht van Contrario dat we een relatie niet 
afkeuren of goedkeuren, maar de leden een 
bezinningskader aanbieden zodat die naar 
eigen inzicht tot een keuze kunnen komen. We 

hebben ook leden die het niet weten en het in 
het midden laten.”
RefoAnders is minder consequent over 
relaties. In het Reformatorisch Dagblad wijst 
Quist homorelaties af, in homomedia zegt hij 
dat mensen het zelf moeten invullen en in de 
EO-gids is het: ‘Ik schrik van het gebrek aan 
vragen. Je mag geen relatie, punt. Maar dan 
ga je wel voorbij aan de vragen van de homo: 
‘Mag ik er zijn?’. “Toen RefoAnders vorig jaar 
net lid was van het LKP, verbaasde hij het 
koepelorgaan door relaties in het Reformato-
risch Dagblad af te wijzen. ‘Wij wijzen relaties 
niet af, ik heb dat gezegd om in de krant te 
komen,’ stelde hij ze gerust. “Om in een krant 
als RD te staan, moet je duidelijk maken dat je 
niet kiest voor een relatie,” verduidelijkt hij nu. 
LKP gaf hem het voordeel van de twijfel. 
“Persoonlijk sta ik niet achter homorelaties, 

maar als RefoAnders ga ik een ander niets 
opleggen,” licht Quist toe. Hij erkent dat het 
moeilijk is dat zijn dochter een lesbische 
relatie heeft gehad. “Ik veroordeel haar niet 
op haar gedrag, dus ik wijs haar de deur 
niet. Ze mag haar vriendin bij ons thuis een 
kus geven.” De relatie van zijn dochter heeft 
volgens Quist geen invloed op het aanzien van 
zijn stichting binnen de strenggelovige hoek. 
“Je moet mij niet aanspreken op de relatie 
van mijn dochter.” Dat dochter Elna, die een 
relatie met een vrouw in de toekomst niet 
uitsluit, tevens medeoprichtster en bestuurs-
lid van RefoAnders is, houdt hij liever onder 
tafel. “Dat is een gevoelig puntje.” Gevoelig, 
omdat met een praktiserend bestuurslid de 
deuren binnen de reformatorische achterban 

wel eens keihard kunnen dichtgaan. “Dat zou 
zo maar kunnen, ja. Dan zijn we weer terug 
bij af.”
Hoewel zijn opvatting over relaties een 
persoonlijke mening is, heeft hij enkele ze-
kerheden ingebouwd om deze koers binnen 
RefoAnders te bewaken. Zo is RefoAnders 
bewust een stichting en geen vereniging. 
“Een meerderheid van de leden zou dan de 
koers bepalen, dat wil ik niet. Contrario is in 
de loop der jaren opgeschoven, iets wat ik 
niet zou willen. Ik wil een stichting die de re-
fohoek blijft aanspreken.” Quist respecteert 
forumleden die een relatie hebben, maar 
een vertegenwoordigende functie bij de 
stichting zit er niet in. “Ik kies mensen voor 
bijvoorbeeld de denktank bewust uit. Iemand 
met een relatie zal niet snel in de denktank 
belanden.”
Rest de vraag in hoeverre er een verschil 
is tussen Quist en RefoAnders en of er een 
verschil in opvatting mogelijk kan zijn. In 
juni 2006 was hij bezig met een vierkoppig 
bestuur en in augustus waren er twee be-
stuursleden bijgekomen. Uit gegevens van de 
Kamer van Koophandel blijkt dat het bestuur 
nog altijd wordt gevormd door vader en 
dochter Quist. “Onlangs heb ik twee mensen 
gevraagd, maar die waren er nog niet klaar 
voor. Ik wil eerst, samen met de denktank, 
nog eens goed nadenken over het relatie-
standpunt en dan bestuursleden benaderen 
die dat standpunt onderschrijven.” 
Verschillende partijen twijfelen aan de 
omvang van zijn achterban en niet alleen 
vanwege het karige bestuur. Op het site zegt 
Quist driehonderd leden te hebben. Meer ze-
kerheid is over de huiskamerbijeenkomsten, 
die elke drie maanden worden gehouden, 
waar zo’n tien mensen komen. Dat is geen 
enorme achterban, vindt Quist zelf ook. 
“Maar is dat belangrijk? Ik heb ingang bij 
de reformatorische hoek en wordt serieus 
genomen. Dus wat maakt het uit?”

“ toen ik mijn homogevoelens ontdekte, dacht ik: 
nu zit de zondaar in mij. maar ik heb er niet voor 
gekozen, ik bén zo. het is een gebrokenheid in de 
schepping. net als een handicap”
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homopastoraat
Tegen het einde van de middag geeft Quist 
een workshop over zijn onlangs gelanceerde 
website homopastoraat.nl. In de workshop 
bespreekt hij de uitslag van de onder zijn ach-
terban gehouden enquête over kerkverlating. 

De vragenlijst werd 284 keer ingevuld. De uit-
slag werd breed opgepikt, van Reformatorisch 
Dagblad tot De Telegraaf. ‘Ruim 56 procent 
van de christelijke homo’s zegt dat er in zijn 
of haar kerk totaal geen openheid is over 
homoseksualiteit,’ schrijft dagblad Trouw. Wie 

de uitslag bestudeert, ziet dat bijvoorbeeld de 
Gereformeerde Gemeente Nederland wordt 
beoordeeld door vier deelnemers. Drie van 
hen zeggen dat er geen openheid is, wat als 75 
procent in de uitslag wordt weggeschreven.
De kerkverlating komt volgens Quist vooral 
door het pastoraat. “Nog te weinig pastoraal 
medewerkers weten hoe ze met homoge-
voelens moeten omgaan.” Homopastoraat.
nl is een helpende hand. Over homorelaties is 
de site duidelijk. “Hier zal de pastor duidelijk 
maken dat de grondlijnen van de bijbel laten 
zien dat je er als homoseksueel mens voluit 
mag zijn, maar dat een homoseksuele relatie 
bijbels gezien een onbegaanbare weg is. In dit 
kader behoort het tot de taak van de pastor een 
richting te geven. Hier krijgt ook de verant-
woordelijkheid van de jongere zelf het volle 
pond. Dat komt uit de brochure Pastor zijn 
voor homoseksuele jongeren van dominee De 
Graaff,” haast Quist zich te zeggen. De site 
meldt weliswaar dat men hier ‘geen principiële 
standpuntinname maar slechts handvatten’ 
vindt, het staat er volgens christenhomo’s niet 
zonder reden.
Quist zorgt voor verdeeldheid bij de LKP-
achterban. Er zijn geluiden om RefoAnders te 
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royeren. Anderen vinden dat te ver gaan. “Zijn 
mediastrategie is niet de onze,” zegt Wielie 
Elhorst diplomatiek. “Persoonlijk, dat zeg ik 
dus niet als voorzitter van het LKP, hoop ik 
dat hij ooit verandert. Ik zie hier geen heil in. 
We blijven hem uitnodigen om in dialoog te 
blijven. Het is goed als hij door onze verhalen 
hoort dat er andere mogelijkheden zijn.” Gea 
Zijlstra van LKP is ontdaan door de teksten op 
homopastoraat.nl. “Zo duidelijk heeft hij zich 
tijdens de voorbereidingen voor de beraads-
dag nooit opgesteld.” Bolks van Contrario: 
“Omdat hij een nogal conservatief standpunt 
aanhangt, wordt hij bijkans doodgeknuffeld 
door conservatief orthodox Nederland, met 

name de pers.” Daardoor lijkt het volgens 
Bolks alsof Contrario naar het midden is 
opgeschoven. “Dat is echter niet het geval. Er 
is met RefoAnders alleen een rechterflank en 

-vleugel bijgekomen.” Een vleugel die relaties 
op z’n minst ontmoedigt, waar Contrario de 
keuze aan het individu overlaat.
Quist is zich van geen kwaad bewust. “Media 
zoeken mij op en dat wil ik in feite ook. Moet 
ik dan tegen een journalist zeggen: nee ik mag 
niet mediageil zijn? Op deze manier bereik ik 
veel mensen.” Volgens Bolks en Zijlstra is het 
vervelend dat Quist via zijn ‘nogal eigenaardige 
privé-situatie een scheef beeld neerzet van de 
christenhomo.’ “Alsof het normaal zou zijn dat 
een homo een heterorelatie heeft,” zegt Bolks. 
“Dat raden wij ten sterkste af.” Ook vanuit de 
gereformeerde achterban komt kritiek, erkent 
Quist. Hij bevestigt het beeld dat homo’s ge-

woon met een vrouw kunnen trouwen en daar 
is niet iedereen blij mee. Maar zijn huwelijk is 
‘schade die in het verleden is aangericht door 
ontbreken van openheid,’ zegt Quist.

Scheiden is geen optie, de belofte is voor eeu-
wig. Stichting Onze Weg heeft een alternatief. 
“Homogevoelens verbleken en heterogevoe-
lens ontwaken.” Johan van der Sluis weet het 
uit eigen ervaring. Hij heeft grote waardering 
voor RefoAnders. “We hebben ons er ook 
over verbaasd dat hij zo snel media-aan-
dacht krijgt”, benadrukt het bestuurslid en 
oud-voorzitter van Onze Weg. “Wel jammer 
dat RefoAnders geen duidelijk standpunt in-
neemt. Ook als zij de homoseksuele leefwijze 
afkeuren, maar verder niet aan verandering 
van homogevoelens werken, lopen zij gevaar 
homoseksuele gevoelens te koesteren. Dat is 
ook niet naar Gods bedoeling.”
Net als scheiden is verandering is voor Quist 
geen optie. “Hou me ten goede: ik denk dat 
God machtig genoeg is om te veranderen, 
maar ik denk niet dat het de normale weg 
is. Het is een uitzondering je gerichtheid te 
veranderen. Het is voor mij geen optie mijn 
gerichtheid bewust te veranderen. Natuur-
lijk, het zou makkelijker zijn om hetero te 
worden.” Quist, homo, getrouwd, wil niet 
scheiden maar zou ook een pilletje afwijzen 
om hetero te worden. “Dan zou RefoAnders 
niet meer nodig zijn.” 

“ als zij de homoseksuele leefwijze afkeuren, maar 
verder niet aan verandering van homogevoelens 
werken, lopen zij gevaar homoseksuele gevoelens  
te koesteren. dat is niet naar gods bedoeling”
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wederom presenteren wij u met trots: de aller- allerrijkste 
nichten van nederland. nee, geen ordinaire grappen over 
goedgevulde zakken, de volgende 23 ondernemers – en een enkel 
echtpaar – bewijzen dat het roze plafond niet bestaat. tenminste: 
qua centen dan. een duik in het goudgerande homobestaan.  

kaders met tips: anke meijer. openingsbeeld – fotografie: brigitte vincken 
(brigittevincken.com), fashion director: nick foss, grooming: katinka house of orange,  
modellen: sjors @ tony jones modelmanagement, remco @ winq models.

 H et was even grijnzen nadat wij vorig 
jaar voor het eerst met onze rijke 
nichten top 20 kwamen. Gerard Joling 

mopperde op de radio ‘dat er geen reet van 
klopte’ (waarvan akte), Joop Braakhekke 
vond dat hij veel meer had dan twee miljoen 
(oké Joop, oké, we zaten wellicht wat laag), 
saunabaas Jan Kuipers wilde advocaat 
Spong op ons afsturen en ook kroegtycoon 
Kooistra ‘had meer’ dan de hem toebedeelde 
miljoenen. Het is me allemaal wat.
Nog meer grijnzen was het om de tips die 
wij van onze lezers mochten ontvan-
gen. Want Winq miste veel, heel 
véél goed gevulde homo’s. 
De woeste voormalig 
Amerika-corres-
pondent van RTL4 
bijvoorbeeld, Max 
Westerman. Nou 
heeft Max veel 
charisma, maar 
geld? Neen. Hij 
is momenteel aan 
het speuren naar 
een aardig optrekje 
in de Hollandsche 
hoofdstad, “maar het 
aantal vierkante meters 
dat dat gaat tellen hangt 
volledig af van de inkomsten 
van mijn nieuwe boek.” Hans Klok, 
ook zo eentje. Zijn magische avontuur was, 
zo roept hij telkenmale in de media, een 
eclatant succes: onze Klok stond zijn man-
netje tussen de grote sterren verderop in 
de straat – geweldig voor de hardwerkende 
Hollandse jongen die ze in Vegas natuurlijk 

nog niet kenden, maar financieel werd het 
een bescheiden drama. Alleen al sidekick 
Pamela Anderson kostte twee miljoen dollar 
per maand. Dit is geen natte vinger, Winq 
beschikt over stevige bronnen in die rich-
ting, gelooft u ons. Voorts wensen wij Klok 
natuurlijk verder het allerbeste, als er één 
magische kunstenaar is, is hij het, verdorie! 
Dan prins Friso... Voor zover wij weten is 
hij allesbehalve van de mannenliefde. En 
Rik Felderhof mag dan van zijn vrouw af 
zijn – dat maakt hem nog niet meteen van 

de mannen, natuurlijk. De laatste tip die 
wij kregen: Kristof Rutsaert, de 

weduwe van Robert Long. 
Een beetje onsmake-

lijke tip vonden wij. 
Die jongen heeft 
misschien wel wat 
geld maar toch met 
name bijzonder 
veel verdriet. En 
volstrekt terecht.
Blijven over de 
echte 23 rijkste 
homo’s van ons 

land. Leest u mee 
en onthoud: alle 

genoemde bedragen 
zijn zonder meer vermo-

gensschattingen, wij kunnen 
het niet genoeg benadrukken. Wij 

vermoeden dat we bij de meeste aardig in 
de richting zitten, wat niet wegneemt dat 
het soms een miljoen meer of minder kan 
zijn. Ach ja, u moet maar zo denken, aan een 
boom zo volgeladen, mist men één, twee 
pruimen niet.

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Leeftijd: 65

Wat: tv-coryfee, lang, lang geleden
 
Herinner je dit nog? “Een beetje gezelschap, 
lekker gezellig, tijd voor jezelf.” Koffietijd! Dat 
fijne gezapige programma waarin Hans van 
Willigenburg en mevrouw Mireille Bekooy 
gezellig keuvelden over de beste incontinen-
tieluiers en een hondentrainster mocht komen 
vertellen hoe ze haar bordercollie had leren 
praten. Het waren de hoogtijdagen van de 
oud-Avro-coryfee, die ooit als platenproducer 
begon bij Philips en in de jaren tachtig furore 
maakte met Klassewerk. Inmiddels opereert 
Van Willigenburg meer vanuit de luwte. Op 
Radio Noord-Holland presenteert Hans nog 
De Hulplijn, een programma voor mensen die 
op zoek zijn naar een ontbrekend suikerzakje 
of sigarenbandje. Sympathiek. Van Willigen-
burg trekt inmiddels AOW, maar dat schamele 
staatspensioen is niet de reden voor zijn 
vermelding in deze lijst. Van meerdere kanten 
werden wij gewezen op zijn zeer spaarzame, 
“zeg maar gerust gierige” levensstijl. “Hans 
geeft enkel geld uit aan de zonnebank,” 
sneerde een tipgever. En of wij wel wisten 
dat Van Willigenburg reeds in 1976 een heel 
pand kocht aan de Keizersgracht voor het 
luttele bedrag van 365.000 oude guldens. Dat 
herenhuis is inmiddels vele malen over de kop 
gegaan. Daarnaast heeft Van Willigenburg nog 
een klein spaarpotje in Tekkel BV. Samen net 
voldoende om dit jaar hekkensluiter te zijn in 
de top 21 van rijkste nichten. Opdat wij hem 
niet vergeten!
 

DISCLAIMER  Bij het samenstellen van deze editie van de Winq Top 21-lijst is 
onder meer gebruik gemaakt van openbare (financiële) bronnen als het kadaster, 
jaarrekeningen, aandeelhouderspapieren, diverse databanken en gedeponeerde 
stukken bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op basis van die ge-
gevens en tips en aanwijzingen van insiders en anonieme bronnen zijn we opgeteld 
voorzichtig gekomen tot de in dit artikel genoemde bedragen. De genoemde getallen 
betreffen in alle gevallen een vermogensschatting. Onder vermogen wordt verstaan: 
bezittingen in de vorm van aandelen, geld (zwart en wit) en ander waardepapier, 
huizen, bedrijfspanden en overig onroerend goed, de waarde van bepaalde onder-
nemingen, kunst mínus hypotheken, alimentatie en overige, ons bekende, schulden. 

De genoteerden hebben deze bedragen nimmer en nooit liquide op een bank- of 
girorekening staan, laat staan paraat in de portemonnee.

Zonder twijfel mist de lijst vele homoseksuele rijkaards die lachen om drie miljoen 
euro. Wij houden ons ook aanbevolen voor tips over goedgevulde nichten die op de 
lijst ontbreken, graaiende directeuren, binnenlopende aandeelhouders, vermogende 
buren die de herenliefde zijn toegedaan en die absoluut op deze lijst moeten figure-
ren. Dus lap uw gierend rijke ex erbij en stuur uw informatie naar rozerijk@winq.
com. Iedere (ook anonieme) tip die volgend jaar onze lijst zal sieren zal door Winq 
hoogstpersoonlijk op zeer plezierige wijze worden beloond.
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Leeftijd: 66
Wat: kokkerrellen

 
Begon zijn culinaire loopbaan in Parijs om te 
eindigen in de Ruysdaelstraat te Amsterdam, 
alwaar hij twee fijne restaurants uitvent. 
Meest bekend is Le Garage maar ook bij En 
Pluche is het prettig tafelen. Beste avond in 
Le Garage is maandag, dan schuift tevens  
‘de Heerenclub’ (met als hoofdrolspeler 
de heer H. Mulisch) aan. Braakhekke kocht 
onlangs het vastgoed van zijn bedrijf. Wij  
laten hem mede daarom een klein stukje 
stijgen.
 

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Leeftijd: 33 (Davids) & 36 (Mena)

Waarmee: hotels
 
Robert en Ramon zijn reeds elf jaar samen en 
runnen sinds vier jaar een handjevol hotels. 
Gestart met een eenvoudige bed and breakfast 
(ze begonnen met twee kamers om precies 
te zijn) groeide hun imperiumpje uit tot Hotel 
Amstelzicht, Hotel Smit en Hotel One, alle 
rustiek gelegen in Amsterdam en Rotterdam. 
Een vierde hotel werd vorig jaar maar van de 
hand gedaan. Je kunt je niet over de kop wer-
ken, tenslotte. Wel verhuurt het tweetal nog 
een paar leuke pandjes in de Amsterdamse 
volkswijk (nou ja...) De Jordaan. De ambities 
van het duo zijn groot. Niet voor niks lieten 
zij alvast in het Handelsregister de busines-
snaam ‘RR Worldhotelempire BV’ vastleggen. 
Hier gaan we nog van horen. De schatting is 
voorzichtig optimistisch. 
 

Leeftijd: 61
Wat: pleiten

 
Topadvocaat te Mokum. Vanuit zijn headquar-
ters aan de schitterende Keizersgracht 
bladert Spong tegen stief uurtarief in de 
wetboeken van het Nederlandse Strafrecht. 
Gerard Spongs privé-bv heet toepasselijk 

‘Risico’. De verschillende deelnemingen van 
Spong zijn in zijn jaarverslag gewaardeerd 
op 1 miljoen euro. Gek genoeg nam zijn eigen 
vermogen met de nodige tonnen af. Wellicht 
heeft de confrère, nu hij wat ouder wordt, 
vanuit zijn holding ergens in de wereld geïn-
vesteerd in een leuk pied-à-terre in een dito 
klimaat. Even als vorig kaar schalen we Spong 
in op vier miljoen euro. Kantoorgenoot Oscar 
Hammerstein komt qua spaarpot overigens 
redelijk bij Spong in de buurt.
 

Leeftijd: onbekend
Wat: huisjes

 
Daar is ie weer, de bekendste nicht van de 
Amsterdamse makelaardijwereld. Samen 
met zijn compagnon Swante (daar kan hij ook 
niets aan doen) Boot bestiert Brummer ma-
kelaarskantoor Brummer & Boot – sinds 1995 
- dat zich met name richt op het topsegment 
van de grachtengordel en Amsterdam-Zuid. 
Daarmee is ’t een geduchte concurrent van 
Sander Wiegers van makelaardij Broere & 
Wiegers. Die zijn echter net wat korter bezig, 
en ook niet zo vals, dus zij hebben nog een 
lange weg te gaan alvorens zich een plekje in 
deze illustere opsomming te bekomen. Niet 
voor niks voert Brummer de slogan: ‘Klein 
kantoor, grootse panden’. Op zijn website 
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jokt de makelaar een beetje vilein dat zijn 
vierkante meterprijzen tussen de ‘1.800 en 
6.400 euro’ liggen. Neem van ons aan dat hij 
weinig te koop heeft voor het eerste (wellicht 
een krappe lekkende garage) en bijzonder veel 
van het laatste. Neemt niet weg dat Brummer 
volhoudt dat kopen via hen “zelfs fun is, omdat 
we er zelf zo’n lol in hebben.” Bovendien 
doet de stenenslijter alle bezichtigingen per 
fiets. Niet uit armoede, wel uit praktische 
overwegingen. “We zijn er daardoor in deze 
dichtgeslibde stad als eerste bij.” Ook leuk: 
Brummer gaat er prat op dat hij de meeste 
huizen in portefeuille heeft die liggen ‘in de 
hipste gay area van Amsterdam.’
 

Leeftijd: 75 (De Vroedt)  
& 59 (Thierry)

Wat: headhunters  
(in een grijs verleden)

 
Nogal veel amok maakte het voormalige 
huwelijkspaar over hun vermelding in de Winq 
20, vorig jaar. Ten eerste was het natuurlijk 
een schandalige productie (“dat dat tegen-
woordig allemaal zo maar mag, tegenwoor-
dig!”) en ten tweede “klopte er geen reet” van 
het genoemde bedrag. Voor de goede orde, 
deze geluiden ontvingen wij enkel via via, 
een rechtstreekse reactie van beider heren 
bleef heel beschaafd uit. Johan de Vroedt en 
Joan Thierry baatte in hun werkzame leven 
headhunterskantoor De Vroedt & Thierry uit. 
Zij waren één van de eersten die in Nederland 
met een dergelijke business begonnen. Niet 
lang daarna werden zij absoluut marktleider 
in het hogere segment – denk CEO’s, het 
hoge middenkader, commissarissen. Dat was 
lekker verdienen. Het is een publiek geheim 
dat headhunters – zeker zij die zoeken naar 
kandidaten voor de betere functies – eenma-
lig om en nabij eenderde van het jaarsalaris 
ontvangen dat de voorgedragen kandidaat per 
jaar verdienen gaat. Aardige business, wat 
je zegt.
De Vroedt & Thierry doekten hun zoekbureau 
in 2002 op. Of eigenlijk, ze verkochten hun 
gehele bedrijf, maar ach, het geld zit in feite 
in hun netwerk en daarover beschikken zij 
nog steeds. Vandaar dat u Hem (De Vroedt) 

en Haar (Thierry) nogal veel in de media ziet 
figureren. In Privé, Story en Weekend prijken 
ze bijkans iedere week in fotoverslagen van 
recepties, modeshows en benefietgala’s. 
Saillant detail: ze poseren gaarne samen, 
maar zijn qua bed niet meer bij elkaar. Qua 
huis dan weer wel, Johan en Joan wonen 
nog immer samen in een riant penthouse te 
Amstelveen. Ja, ’t is ingewikkeld, vraag ons 
er liever verder niet naar. Op basis van bron-
nen die het kunnen weten, waarderen wij de 
heren dit jaar ruim twee miljoen euro hoger 
dan in de Winq-editie van 2006.
 

Leeftijd: 39
Wat: alleskunner

 
Vorig jaar had de zanglijster uit Amsterdam, 
wonende te Blaricum, volgens onze bere-
keningen de beschikking over acht miljoen 
euro precies. Een jaar later blijft de teller op 
ongeveer hetzelfde bedrag steken. Dat wil 
niet zeggen dat Gordon in de tussentijd niets 
heeft verdiend. In 2006 nam de post ‘liquide 
middelen’ in de bv Gordon Made In Holland 
(wij hebben het ook niet bedacht) met 184.048 
euro toe en de ‘schulden op korte termijn’ met 
drie ton af. Da’s toch lekker. Maar ja, Gordon 
had niet het platensucces dat zijn collega 

Joling dit jaar wel te beurt viel. Daarbij heeft 
Gordon naar verluidt het nodige water bij 
de wijn moeten doen bij het overgaan van 
zijn contract van Talpa (r.i.p.) naar RTL. Tel 
daarbij de nogal grote uitstroom van cash 
geld – Gordon houdt, laten we zeggen, nogal 
van het goede leven – plus het feit dat Gordon 
in tegenstelling tot de galmende Joling veel 
minder tijd en zin heeft in schnabbels. Waar 
Joling zelden zijn neus ophaalt voor een 
trouwpartijtje hier en een zangpartijtje daar, 
blijft Gordon liever thuis. Heuckeroth heeft 
het dan ook wel druk natuurlijk met zijn tele-
visieprogramma’s Gillend naar huis en nu, met 
name, Idols waarnaast hij ook nog eens veel 
op de radio presenteert. Maar eerlijk is eerlijk; 
ook Gordon heeft bepaald niet een geheel lege 
agenda, als het ware. Bij schrijven dezes, 
scheen Gordon overigens een relatie te heb-
ben met een heuse vrouw. Bah! Dus wellicht 
kunnen we hem volgend jaar in zijn geheel 
van het rijkenichtentableau schrappen.
 

Leeftijd: 47
Wat: hoge halen

 
Die arme Joling had zijn carrière reeds lang 
geleden opgegeven – net als de rest van 
Nederland. Geheel in stijl doopte Joling de 

8
MILJOEN

8
MILJOEN

CORNELIS WILLEM HEUCKEROTH151515

6,5
MILJOEN

6,5
MILJOEN

JOHAN DE VROEDT & JOAN THIERRY161616

9
MILJOEN

9
MILJOEN

GERARD JAN JOLING

141414

de vroedt en thierry

fo
to

: a
n

p



WQ. MONEY MONEY MONEY 021

Roze miljoenen®

AL DAT GELD MOET NATUURLIJK OOK EEN KEER OP. TIP 1.

Vlieg naar de maan!  
(100 miljoen dollar)
Honderd kilometer de lucht in en zes minuten lang gewichtsloos 
zijn. Vanaf 2010 kan iedereen ervaren hoe het is om astronaut 
te zijn. Mits je geld hebt natuurlijk. Een reisje van tweeëneen-
half uur met Virgin Galactic kost namelijk zo’n 200 duizend 
dollar. Erg origineel ben je alleen niet meer als ruimtetoerist, 
er zijn al tweehonderd stoelen bij Virgin Galactic verkocht. 
Wil je echt de geschiedenisboeken ingaan? Voortleven als een 
heuse ontdekkingsreiziger? Je naam in dezelfde passage als 
die van Neil Armstrong zien staan? Boek dan voor 100 miljoen 
dollar een vlucht met Space Adventures. Zij beweren vóór 2010 
niet-astronauten naar het Internationale Ruimtestation ISS te 
kunnen sturen. En wie nog eens 15 miljoen dollar extra inlegt, 
mag daadwerkelijk voet zetten op de maan. Daarmee duurt de 
ruimtereis wel een dag of zes langer, maar dan heb je wel een 
goed verhaal voor thuis. 

naam van zijn bv eind jaren negentig heel 
toepasselijk om in Mineur BV. En dan zijn er 
nog mensen die zeggen dat Joling slechte 
humor heeft. Maar zie, zoals in een mensenle-
ven nooit iets zeker is, Joling kwam ijzersterk 
terug. Tot zijn eigen verbazing. ‘Ik werkte nog 
volop, maar het zingen beperkte zich voor-
namelijk tot besloten feesten en partijen,’ liet 
de nachtegaal in de media weten. ‘Dat vond 
ik trouwens helemaal niet zo erg, ik had vele 
mooie momenten in mijn carrière meege-
maakt. Ik mocht absoluut niet klagen.’ Wellicht 
dat deze bescheiden houding bijgedragen 
heeft aan zijn wederopstanding. 2007 werd 
het jaar van Joling. Liefst twee nummer-één-
hits, groot scorende televisieprogramma’s 
(So you wanna be a popstar, Dancing on ice) 
en laten we ook de succesvolle concerten 
van de Toppers (met Gordon en René  Froger) 
niet vergeten. Hoewel hij over de laatste zelf 
niet helemaal tevreden is. ‘Het geluid was 
kut en mijn inbreng was dit jaar minimaal. Ik 
snap niet waarom er zo weinig naar mij wordt 
geluisterd. Ik heb er toch echt wel een beetje 
verstand van.’
Vorig jaar prijkte Joling met een geschat 
(want laten we dat niet vooral niet vergeten, 
iedere vermogenschatting in dit artikel is een 
beargumenteerde schatting, wij kunnen nu 
eenmaal niet direct op iemands giro kijken) 
vermogen van zeven miljoen euro in de Winq. 
Dit jaar krijgt hij er twee bij. Dat is geen natte 
vinger. Beide nummer 1 hits zijn volgens onze 
bronnen (denk platenbazen, denk producers) 
goed voor zeker 1 miljoen euro. Niet enkel uit 
singleverkoop, wie koopt er tegenwoordig 

überhaupt nog een plaatje, maar wel – indi-
rect – uit concerten, commerciële optredens 
en dvd-verkoop. Een beetje artiest maakt 
tegenwoordig namelijk geen cd’s meer, maar 
dvd’s. Da’s al een stuk moeilijker ‘rippen’. 
Het andere miljoen sleept Joling onder meer 
binnen met zijn televisiecontract. Overigens, 
volgens de laatst gedeponeerde stukken 
verdiende Joling in 2005 om en nabij de vijf 
euroton. Lang niet slecht. Vooral als men 
bedenkt dat dat qua hitjes een ronduit woes-
tijnachtig tijdperk was. Op televisie mag de 
zanger soms de clown spelen, financieel weet 
hij precies waar hij mee bezig is. Hulde.
 

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Leeftijd: 54

Wat: rentenier
 
Vlak na het uitkomen van de vorige Winq 20 
ontvingen wij een allersympathiekst mailtje 
van Tom Smitsloo: “Jullie zoektocht naar 

de rijkste homo’s spreekt mij aan, om de 
voorbeeldfunctie. Homo’s kunnen zich in 
het maatschappelijk verkeer met succes 
ontwikkelen zonder hun homo-zijn te hoeven 
verzwijgen.” Ha, iemand die zich bekommert 
om het roze plafond! In één moeite door sol-
liciteert hij zelf ook naar een plek op onze lijst. 
“Ik heb net mijn bedrijf verkocht, dát opgeteld 
met mijn antiekverzameling, is goed voor 
een binnenkomst, met stip, op circa plek 11.” 
Handig, zo’n tip. En na enig rekenwerk met 
jaarverslagen blijkt de berekening nog best 
aardig te kloppen ook. Smitsloo was begin ja-
ren negentig voorzitter van het VVD-bestuur 
in de Amsterdamse binnenstad, maar daar 
was hij snel uitgekeken. “Ik verdien liever mijn 
eigen pluche en mijn eigen geld,” verklaarde 
hij toen. De verkoop van zijn bedrijf in buiten-
reclame en entertainmentmarketing leverde 
Tom Smitsloo een lekker volle spaarpot op en 
nu ook een plek in deze lijst. Tegenwoordig 
houdt hij zich onledig in Scheveningen, waar 
hij, samen met zijn echtgenoot - zo nemen wij 
aan - een aardig appartement bewoont met 
uitzicht op zee. 
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NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Leeftijd: onbekend

Wat: bedachten vroeger tv-quizen, 
nu in ’t antiek

 
Tien voor Taal, Herexamen, Babbelonië – veel 
van de alom bekende televisiespelletjes en 
-quizzen uit de jaren tachtig en negentig 
zijn van de hand van Schuil en Meulendijks. 
Bovendien maakten ze puzzels voor de krant, 
tijdschriften en puzzelboeken, en die waren 
erg populair in het pre-sodoku tijdperk. In 
1998 doekten de twee hun televisiebedrijf Win 
TV op en deden het van de hand aan Endemol. 
De uitgeverij puzzels en puzzelboeken, Win 
Productions, ging naar VNU. En bam: het 
koppel was in één klap multimiljonair. Op 
dat moment woonden ze nog maar een paar 
jaar in hun allerminst bescheiden optrek 
aan de Amsterdamse Herengracht, dat 

van binnen bijna Napoleon-esque ingericht 
is, met een tuin erachter die als Versailles 
aandoet. Althans: dat was tien jaar geleden 
zo, wij weten niet of de heren de boel netjes 
hebben bijgehouden – Winq is al even niet 
meer op de koffie uitgenodigd. Tegenwoordig 
runnen Schuil en Meulendijks een charmant 
antiekwinkeltje in de Spiegelstraat en steunen 
zij jonge musici via hun Staetshuys-fonds. 
Hoezee: waar de overheid het laat liggen, 
pakken Schuil en Meulendijks die handschoen 
wél op. Hulde.
 

Leeftijd: 60
Wat: grappen & grollen

 
Oké, oké, de Nederlandse volkskomiek num-
mer één (en dat menen wij deze keer dus níet 
ironisch) hebben wij in de vorige editie van 

de Winq 20 wellicht te hoog gewaardeerd. 13 
miljoen euro schreven we Van Duin toe en 
dat was misschien te enthousiast. Destijds 
seinde de zanger, grappenmaker, kunstenaar 
ons zelf al in, maar wij bleven bij het door ons 
vastgestelde bedrag. Waarom? Omdat, wan-
neer je alles doorrekent, Van Duin over een 
dergelijk vermogen zou dienen te beschikken. 
Maar inmiddels hebben we ook via andere 
wegen mogen vernemen dat Van Duin een 
klein stukje minder heeft. Dat komt omdat hij 
in zijn carrière soms een wat minder lucratief 
platencontractje tekende. Die contracten 
wáren wel lucratief, maar dan met name voor 
de platenbazen. Aan zijn (latere) tv-shows 
verdiende hij wel lekker, aan zijn revues 
iets minder want ook de balletdansers en de 
technici dienen te worden betaald. Treurig, 
maar waar. Vandaar ook dat Kyvon zijn shows 
in het theater graag laat sponsoren door de 
puissant rijke vastgoedmagnaat en goede 
vriend Tom Westermeijer.
Zijn nieuwe voorstelling toert juist door de 
Nederlandse theaters. Op zich geen nieuws, 
ware het niet dat het establishment Van Duin 
dit keer eindelijk eens lijken te omarmen. En 
terecht. De kritieken zijn lovend. Dagblad 
Trouw: “Groots opgezette show.” De Tele-
graaf: “Hilarische première André van Duin 
revue.” De Wegener Couranten: “Van Duin 
fris en overrompelend.” Als dat geen mooie 
woorden zijn.
 

TIPPARADE! 

Toch jammer als je het net niet redt om een plekje te 
krijgen in onze top-21-lijst. Een oorzaak kan zijn, dat je 
je vermogen donders goed hebt afgedekt. Zoals Arthur 
Tukkers. Groot in het vastgoed is hij niet, maar als voor-
naam producent en distributeur van (homo)porno, onge-
twijfeld een vermogend man. Tukkers geeft veel uit aan 
lekker eten, gokken en af en toe een reisje, poenerigheid 
in de vorm van auto’s of kastelen past hem niet. De 
producer heeft veel van zijn vermogen in het buitenland 
zitten, vermoeden wij, en is daarom slecht op waarde te 
schatten. Ook Neerlands hoop Viktor & Rolf ontbreekt. 
Het statige pand waar ze in zaten (ze zijn verhuisd) 
is niet van hun en omdat de heren geen accessoires 
maken, daar loop je vaak op binnen als ontwerper, blijft 
er waarschijnlijk niet zoveel aan de strijkstok hangen. 
De luchtjes die de twee met L’Oréal uitbrachten, leveren 
ze vast wel wat op, maar niet genoeg voor een notering. 
En dan zijn er nog Albert Verlinde met zijn V&V-pro-
ductions en Hans van der Togt, die in aandelen Endemol 
zou hebben gehandeld. Na onderzoek blijkt dat geen 
van deze heren over voldoende miljoenen beschikt om 
mee te doen met de allergrootste jongens. Maar daarom 
houden we niet minder van ze, natuurlijk.
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Leeftijd: 45
Wat: dat vragen wij ons ook 

wel eens af
 
“Stond die De Leeuw,” vraagt u zich af, “vorig 
jaar ook al niet op elf miljoen?”Ja hoor, dat 

stond ’ie. Maar waar hij toen wat ruim bedeeld 
werd, blijven we nu aan de behoudende 
kant. Dat heeft een aantal redenen, waarvan 
de belangrijkste is dat De Leeuw door zijn 
tv-programma op zaterdag- en zondagavond 
weinig tijd meer overhoudt voor een schnab-
beltje hier of daar. Dus moet het grosso 
modo komen van zijn contract met de VARA. 
Daar verdient hij lekker, maar de Vara is en 
blijft publiek dus echt absurd grote bedragen 
schraapt hij met die drie A4’tjes niet binnen. 
Anno 2005 telt het eigen vermogen in zijn 
overkoepelende bv Hempie bijna vijf miljoen 
euro. Daar zal inmiddels het nodige bij geko-
men zijn. Voor de concerten die De Leeuw 
in het kader van Symfonica in Rosso – een 
ideetje van Marco Borsato – in november dit 
jaar gaf, kreeg hij eveneens een leuk bedragje 
bijgeschreven. In de lispelgangen circuleren 

11
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PAUL HENRI DE LEEUW
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bedragen tot 150.000 euro. Het contract dat 
De Leeuw met de Vara heeft gesloten, heeft 
volgens intimi een waarde van 1.5 miljoen 
euro (in tegenstelling tot de 2.5 miljoen die wij 
vorig jaar vermeldden) op jaarbasis inclusief 
royalty’s en auteursrechtvergoedingen. Ver-
der nog iets te wensen, mijnheer De Leeuw?
 

Leeftijd: 50
Wat: exclusieve auto’s

 
Wie Sjaak van Vliet zoekt, kan het beste op 
het geluid van ploppende champagnekurken 
afgaan en zoeken naar een in maatpak met 
felle das gestoken man die het hoogste woord 
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AL DAT GELD MOET NATUURLIJK OOK EEN KEER OP. TIP 2.

Koop een horloge!  
(240 duizend euro) 
Wat de een uitgeeft aan een ruimtereis van tweeëneenhalf uur, 
spendeert de ander aan een horloge. Een horloge met negen 
wijzers, vier cijfers, 659 mechanische onderdelen en een 
levensgarantie van meer dan 500 jaar om precies te zijn. Want 
voor 240 duizend euro krijg je natuurlijk wel een bijzonder 
uurwerk. Een waarvan je ook vrijwel zeker weet dat je de enige 
in de PC bent die ’m heeft. Van de IWC Grande Complication 
worden er jaarlijks namelijk slechts vijftig gemaakt. Daarbij kun 
je ook nog kiezen of je bandje van krokodillenleer, zilver of - 
waarom niet? - goud gemaakt is. De Zwitserse makers van het 
mechanische uurwerk dat zichzelf opwindt zijn zo zeker van de 
kwaliteit van hun product, dat ze de jaaraanduiding vier cijfers 
hebben gegeven. Dan weten de erfgenamen in 2307 nog steeds 
op de milliseconde hoe laat het is.  
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voert. Bijna iedere dag is deze flamboyante 
autoverkoper te vinden op een gala of recep-
tie. Maar denkt u niet dat hij voor de gratis 
drank komt. Van Vliets motto: ‘Op ieder feestje 
verkoop ik een auto.’ En zo is het maar net. 
Zijn klantenkring bestaat voor een groot deel 
uit vriendjes uit het societycircuit en hebben 
die een nieuwe Bentley of Ferrari nodig, dan 
bellen ze Sjaak. Toch zorgen de luxewagens 
niet voor de hoofdmoot van zijn inkomsten. De 
rest van de familie Van Vliet doet namelijk ge-
woon in trucks, opleggers en bestelwagens. 
Sjaak profiteert vrolijk mee van de winst 
die dat rijdend materieel oplevert. Om uit te 
rusten van het feestgedruis en zijn zonge-
bruinde teint bij te houden bezit Van Vliet een 
buitenhuis op de Spaanse berg Altea, vlak bij 
Benidorm, maar dan veel duurder. Vrijgezel-
len op zoek naar een onderhoudende, rijke en 
tevens vrijgezelle man boeken zo snel moge-
lijk een enkeltje Transavia naar Alicante. 
 

Leeftijd: 37
Wat: computers (en zo)

 
Trotse bezitter van het Eindhovense IT-bedrijf 
Aragorn. De boekhoudprocessen in zijn 
eigen bedrijf heeft Van de Mortel blijkens de 
gegevens uit het Handelsregister nog niet 
geheel op orde. Hij maakt geen verjaarslagen 
op en stuurt die niet-opgemaakte jaarversla-
gen vervolgens ook niet in. Zijn holding heeft 
al reeds sinds 1995 geen officiële stukken 
meer openbaar gemaakt. Benieuwd wat de 
Belastingdienst daarvan vindt. Zijn werk-
maatschappijen zijn qua cijfers en stempels 
bij tot en met 2002. Toch ook niet echt recent.
De computernerd vond zijn roeping al snel. Al 
in zijn pubertijd was hij niet achter zijn Mac 
weg te slaan. “Omdat ik niet goed in sport 
was, richtte ik me volledig op de computers. 
Blonk ik tenminste ergens in uit.” Inmiddels 
is Aragorn één van de grootste automatise-
ringsbureaus van het zuiden van ons land met 
een geschatte jaaromzet van rond de veertig 
miljoen euro en zestig man personeel. Van de 
Mortel verhuisde naar het fiscaal vriendelijke 
Oud-Turnhout, even over de grens, en geeft 
zijn aanzienlijke verdiensten met gulle hand 
uit. Van De Mortel is dol op fonkelnieuwe 

Porsches, goudblinkende horloges en ook 
qua bakstenen heeft hij smaak. Zo liet hij een 
deel van zijn huis verbouwen tot een Romeins 
badcomplex, inclusief sauna,  fitnessruimte, 
jacuzzi en bescheiden zwembad.
 

Leeftijd: 41
Wat: tsja, wat eigenlijk niet?

 
“Ik ben bijzonder slecht in geld uitgeven aan 
mijzelf,” geeft Jan Riemens beschroomd toe. 
“Laatst zocht ik een nieuwe auto. Ik kan elke 
auto kopen die ik wil, maar het werd toch een 
Peugeot 207cabrio. Ik geef gewoon niet om 
dure dingen. En als ik er wel om geef, dan 
vind ik ze te duur.” En dat terwijl het geld bij 
Riemens met bakken binnenstroomt. In de ja-
ren negentig, vers afgestudeerd van de Tech-
nische Universiteit in Eindhoven, begon hij 
een nul-zes-lijn. Nee, niet één met hijgende 
mannen, maar met informatie over spaarren-
tes bij verschillende banken. Je moet er maar 
op komen. De lijn groeide uit tot MoneyView 
Research, een goed lopend bureau dat allerlei 
financiële diensten onderzoekt. Een tweede 
bedrijf van Riemens is Novum Nieuws, een 
persbureau dat nieuwsberichten levert aan 
kranten als De Pers en zo aan de stoelpoten 
van het aloude ANP zaagt. Bovendien is er 

nog Rosegarden Studio’s, dat belspellen voor 
een aantal buitenlandse zenders maakt en is 
Riemens bedenker en eigenaar van 
Zoom.in, Europees producent van nieuws-
filmpjes voor zo’n 500 websites in Europa 
zoals het Nederlandse nu.nl en dagblad De 
Telegraaf. Riemens houdt kantoor in een 
Amsterdams kantoorpand met uitzicht op Artis 
en doet het liefst zo weinig mogelijk zelf: “Ma-
nagen doe je met je handen op je rug, coachen 
is belangrijker dan zelf doen – kan ook niet met 
250 man in dienst. Als je dat niet hebt, moet 
je geen ondernemer worden. Iedere keer als 
ik iets zelf doe, denk ik: ik ben verkeerd bezig. 
Maar mijn handen jeuken regelmatig.”
 

Leeftijd: 40
Wat: hotels

 
Om serieus geld te verdienen is een seri-
euze opleiding geen vereiste. Chris Luken 
is het levende bewijs. Na de mavo zei hij de 
studieboeken definitief vaarwel om zich in 
een reeks middelmatige baantjes te storten. 
Hij ging de deuren langs met leesportefeuil-
les, verkocht encyclopedieën en serveerde 
een aantal maanden Hollandse biefstukken, 
sliptongetjes en appelmoes-met-een-rood-
kersje bij het plaatselijke Van der Valk-hotel. 
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Zijn (financiële) redding kwam toen hij de Eu-
ropese licentie voor de Hotelbon verwierf. De 
miljoenen vouchers voor ‘gratis’ overnach-
tingen die hij in de jaren negentig verkocht, 
leverden hem een flink kapitaal op. Maar het 
was nog niet genoeg. Met de verdiende euro’s 
en de kennis van het Hollandse hotelwezen 
die Luken inmiddels had vergaard, bouwde 
hij de Fletcher Hotel Group op, een keten 
van 27 drie- en viersterrenhotels. Nu Luken 
leiding geeft aan een groot bedrijf, mist hij als 
redelijk autodidact belangrijke kennis, maar 
geen nood, die huurt hij gewoon in. Met geld 
is alles te koop. Luken omringt zich met een 
team van de beste advocaten, accountants en 
pr-adviseurs. De meest verrassende naam in 
zijn adviesteam is zijn oude baas Gerrit van 
der Valk. Luken spreekt de appelmoes-met-
kers-magnaat één keer per jaar: “Ik ben nog 
ober bij hem geweest. Zijn boerenwijsheden 
pas ik graag toe op mijn eigen bedrijf. Maar ik 
beslis altijd zelf.” Tot voor kort woonde Luken 
in een penthouse in Amsterdam. Inmiddels 
heeft hij zijn intrek genomen in een riante 
villa in miljonairsdorp Laren, om de hoek bij 

retailtycoon Jaap Blokker. Om het uitzicht niet 
te hoeven missen, beschikt de hotelier tevens 
over een penthouse in het hoogste gebouw 
van Tilburg. De meeste bv’s die Luken bezit, 
komen gebroederlijk samen in een stichting. 
Handig, want zo kan hij zijn financiële positie 
voor een deel aan het oog onttrekken van 
nieuwsgierige journalisten. Wij schatten 
Luken voorzichtig in. Het eigen vermogen 
van het hotelbedrijf, voor zover zichtbaar, 
bedraagt 18 miljoen euro, de winst 1.2.
 

Leeftijd: onbekend
Wat: huizen

 
Voor het grote publiek is hij – tot zijn eigen 
grote vreugde – nog altijd een volslagen on-
bekende, maar in de vastgoedwereld staat de 
50-jarige Werner Matthieu Hendrik Kerbosch 
op eenzame hoogte. Niet vanwege zijn rijk-
dom of het aantal panden dat hij bezit – al doet 

AL DAT GELD MOET NATUURLIJK OOK EEN KEER OP. TIP 3.

Koop een auto!   
(8 miljoen dollar)
Als je dan toch héél véél geld hebt, waarom dan gaan voor au-
tomerken die de ‘normale man’ ook kan betalen. Of zelfs voor de 
wat exclusiever, duurdere modellen als een Bugatti, een Ferrari, 
of een Lamborghini (kosten: een kleine miljoen dollar). Nee, wie 
echt in stijl in de file wil staan, schaft de Maybach Exelero aan. 
Een auto van 8 miljoen dollar. Maar dan krijg je wel een volledig 
handgemaakte auto met – nu komt het! - 23 inch wielen, een 
700PK bi-turbo V12 motor, ultra-low-profile exelero-banden 
en een topsnelheid van 350 kilometer per uur. Vanwege dat 
laatste komt de auto compleet met raceautokuipjes in plaats 
van stoelen, geen veiligheidsriemen maar een heus harnasje en 
twee handgemaakte, rode helmen. Van de auto die qua uiterlijk 
in Batmans cave niet uit de toon valt, is er tot op heden slechts 
één gemaakt.
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hij aardig mee met de grote jongens – maar 
vooral om zijn extravagantie. Kerbosch 
bestelt auto’s zoals een ander schoenen 
koopt en zijn schoenen kosten evenveel als 
een gemiddelde auto. Kleding bestelt de 
vastgoedbaas op maat, bijvoorbeeld bij de 
voormalige kleermakerij van de keizerlijke 
familie Habsburg. En hij geeft graag een 
aardig feestje waar bepaald niet bespaard 
wordt op champagne, kreeft en kaviaar. Op 
het galafeest bij de opening van de afgelopen 
Auto-Rai kon Kerbosch die vier liefhebbe-
rijen mooi combineren. Hij verscheen in een 
handgemaakt smokingjasje dat van de ene 
kant metallic-blauw leek en van de andere 
kant brons-velours met daaronder gouden 
Louis Vuitton-muiltjes en bestelde achteloos 
een Alfa Romeo 8C Competizione Spider 
ter waarde van zo’n 300.000 euro. Hoppa. 
Kerbosch bewoont privé een riante villa in het 
Zeeuwse (tsja) Kamperland met uitzicht op 
het Veerse Meer. Het grootste deel van zijn 
stenenbezit staat in Den Haag alwaar ook het 
kantoor van zijn investeringsmaatschappij De 
Haagsche Olifant gevestigd is. 
 

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Leeftijd: 49 (De Boer) & 48 (Mol)

Wat: hotels
 
De twee gemakkelijkste manieren om rijk te 
worden: óf geboren worden in een rijk nest 
óf trouwen met iemand die geboren is in een 
rijk nest. Charles de Boer deed het eerste. 
Bram Mol het tweede. Charles is telg uit de 
supermarktfamilie die eind jaren tachtig dank-
zij de beursgang van Super de Boer – graag 
gedaan – puissant rijk werd. Bram is de liefde 
van zijn leven, al ruim een kwart eeuw. Een 
deel van de familiecenten investeerden ze 
samen in de Hotels van Oranje te Noordwijk, 
u weet wel, het nouveau riche-complex waar 
Harry Mens in de weekenden zijn veredelde 
reclamespot, pardon, talkshow Business Class 
opneemt. Sinds vijf jaar bemoeien de heren 
zich niet meer met het dagelijks manage-
ment maar strijken ze enkel nog de goudge-
rande maandelijkse huur op. De vrijkomende 
penningen steken ze onder andere in hun 
kapitale landhuis in Leusden, ooit eigendom 

van de keurige adellijke, maar nu jammerlijk 
verarmde, familie De Beaufort. Afgelopen juli 
was het kasteel het decor voor een overda-
dige White Party ter ere van hun reeds 25 jaar 
durende liefde. Sowieso houdt het echtpaar De 
Boer-Mol wel van een feestje. In het society-
circuit en het Stan Huygens Journaal zijn ze 
vaste gasten maar tijdens het champagne 
drinken denken ze ook aan het goede doel. 
Zo klopt hun hart warm voor kinderen, ook al 
hebben ze er zelf geen. Tijdens het afgelopen 
Quality of Life Gala-gaven ze in ruil voor een 
miniconcert van René Froger 70.000 euro 
aan de kinderkankerbestrijding. 
 

Leeftijd: 66
Wat: slim getrouwd

 
Hansje Verver lag ruim 42 lange jaren naast 
zijn ‘man’ Bram van Leeuwen in bed. Dat 
was behalve seksueel – naar wij aannemen 
– vooral ook financieel erg prettig. Van Leeu-
wen, die u misschien beter kent als Prince 
de Lignac, vergaarde gedurende zijn leven 
een godsvermogen met zijn postorderbe-
drijven Nederlands Taalinstituut (oudbakken 
taalcursussen), Keurkoop (oudbakken prul-
laria) en Lekturama (spotgoedkope boeken). 
Al die ondernemingen verkocht hij een jaar 

of twintig geleden aan de familie Drees-
mann. Opbrengst: tussen de 300 en 400 
miljoen gulden. Voorwaar geen wisselgeld. 
Van de gecashte centjes kocht De Lignac 
een over-the-top bootje (The New Horizon) 
van een slordige 50 miljoen – compleet met 
gouden kranen, platina wc-brillen, edelste-
nen whirpools en een personeelsbestand 
dat voornamelijk bestond uit jonge Thiase 
jongetjes – waarmee hij de wereldzeeën 
bevoer. Zijn favoriete ligplaats was de mon-
daine badplaats Saint Tropez. Daar kon je 
tenminste nog eens gezien en onbeschaamd 
bewonderd worden. Na de dood van Bram 
mocht Verver zich de eigenaar noemen van 
een deel van de bezittingen van wijlen zijn 
vriend. De rest van de pot met geld ging naar 
diverse liefdadigheidsstichtingen die Van 
Leeuwen tijdens zijn leven had opgericht. 
Lange tijd was Verver spoorloos, maar dit 
jaar is hij meerdere keren gesignaleerd in het 
rustieke Zuid-Franse plaatsje Cannes. In de 
glooiende bergen rondom het dorpje schijnt 
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hij een kapitale villa te bewonen. Winq gaat 
nog dit jaar ter plekke onderzoek doen. Dus 
als de losse verkoopprijs van uw magazine 
tijdelijk een klein beetje stijgt, weet u waar dat 
aan ligt. Overigens, de waardeschatting is een 
ruwe. De zeventig miljoen van vorig jaar was 
volgens ingewijden iets te hoog. Kennelijk 
hield Van Leeuwen net iets meer van Goede 
Doelen dan van zijn eigen vriend.
 

Leeftijd: 56
Wat: cafés

 
Horecatycoon Sjoerd Kooistra zelf heeft er 
weinig last van dat hij homo is, vertelde hij 
een paar jaar geleden. “Ik ben geen gillende 
nicht met een handtas.” Maar toch moet de 
Reguliersdwarsstraat, waar de cafémoloch 
onlangs met homokroeg Arc zijn horeca-
imperium uitbreidde, met camera’s worden 
beveiligd. “In Groningen op de Grote markt 
werkt dat uitstekend,” aldus Kooistra nu. Het 
zal de rap veranderende tijdsgeest zijn.
De recente uitbreiding van zijn imperium 
komt nadat de kroegenkeizer door enige nood 
gedwongen ietwat moest inkrimpen, niet heel 
gebruikelijk in zijn modus operandi. Hij ver-
loor in Amsterdam achtereenvolgens de ‘in-
stituten’ Hoppe, Keyzer en de Oesterbar, drie 
oude gevestigde namen die nogal populair zijn 
bij het plaatselijke grachtengordelpubliek. Dat 
publiek bleef hautain en en masse weg nadat 
Kooistra in 2004 zo vervelend in de media 
kwam. Kinderachtig, wat u zegt. Maar deze 
drie zaken zijn gelukkig klein bier vergeleken 
met de nieuwe vestigingen van de formule 
‘De Drie Gezusters’ die de horecatycoon in 
Brabant heeft neergezet. In Breda draait het 
kroegen- en discothekencomplex reeds een 
omzet van 4,5 miljoen euro. In Eindhoven en 
Maastricht wordt gewerkt aan (nog meer) 
nieuwe zaken. 
De schatting van euro 125 miljoen vindt 
Kooistra dan ook te laag. “Daar moet echt 
wel vijf of tien miljoen bij. De Drie Gezusters 
is zo’n sterk concept, dat is gewoon meer 
waard. Zelfs voor 130 miljoen euro zou ik 
mijn bedrijf, of eigenlijk bedrijven, never nooit 
verkopen.”
Er zijn argumenten voor en tegen Kooistra’s 

stelling. Hij zegt een grote stille reserve te 
hebben in de vorm van vastgoed, maar daar 
zitten vaak wel flinke hypotheken op. De 
schulden zijn groot, zo laten stukken uit het 
Kadaster en de Kamer van Koophandel zien. 
Doch, veel van dat vreemde vermogen, soms 
tot 90% van de waarde van de horecapanden, 
staat alweer op nul. Dixit Kooistra. “Zo’n 
hypotheek moet je zien als een soort rekening 
courant. Je kunt dan drie miljoen euro extra 
opnemen of zo, maar dat is bij mij natuurlijk 
helemaal niet aan de orde.”
Wat voor de kroegbaas pleit zijn de hoge 
omzetten die met name de complexen als De 
Drie Gezusters in Amsterdam, Breda, Gronin-
gen en Nijmegen draaien. Wat minder aardig 
is dat de kastelein voortdurend in (slepende) 
juridische conflicten is verwikkeld. Momen-
teel is het in Nijmegen feest. Daar loopt een 
rechtszaak tegen de heer Khalid Oubaha 
die de Drie Gezusters aldaar pacht. Oubaha 
vindt dat hij te veel aan pacht betaalt gezien 
de staat van het pand, Kooistra vindt dat de 
tapper de boel verwaarloost. De advocaat van 
Oubaha vertelde de rechter dat Kooistra de 
bonuskortingen van brouwerijen opstrijkt. Dat 
zou oneerlijk zijn. “Als je alles optelt betaalt 
Oubaha 40 procent van de omzet aan pacht.” 
En in de negen jaar dat Oubaha pachter is, 
verdiende Kooistra volgens de advocaat netto 
zeker zes miljoen euro aan de Drie Gezusters. 
“Nou, dat kan ik bevestigen, dat klopt,” grijnst 
Kooistra. “Kun je nagaan wat mijn hele bedrijf 
waard is!”
 

AL DAT GELD MOET NATUURLIJK OOK EEN KEER OP. TIP 4.

Koop Ethiopië!   
(v.a. 7 miljoen dollar)
Ben wel snel, want volgens de geruchten zijn ook Brad Pitt en 
Angelina Jolie van plan Ethiopië aan te schaffen. Dit als eerbe-
toon aan adoptiedochter Zahara. Maar de papieren zijn nog niet 
getekend dus kan het voor een bedrag dat ergens tussen de 7 
en 36 miljoen dollar ligt, ook van jou zijn. Nee, niet het land dat 
de afgelopen jaren is overspoeld met vluchtelingen uit Soedan, 
maar een onbewoond, door een Nederlands baggerbedrijf 
gemaakt eilandje van witzand gesitueerd in de azuurblauwe 
wateren voor de kust van Dubai. Ethiopië is één van de drie-
honderd eilandjes die momenteel vier kilometer voor de kust 
van het Arabische emiraat worden aangelegd en die samen de 
archipel The World opmaken. Het grootschalige project moet 
ergens volgend jaar afgerond zijn. En dan is het aan jou om je 
aangeschafte  eiland verder te bebouwen. Want voor 7 miljoen 
krijg je slechts een groot, ehm, strand.
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Als de rijkste homo van Nederland voor elke 
provocatie van de laatste paar jaar een dub-
beltje had gekregen was hij zijn vermogen ten 
opzichte van vorig jaar zonder twijfel geste-
gen. Maar laten we bij het begin beginnen.
Dekker vergaarde zijn vermogen door op 
jonge leeftijd zijn tandartspraktijk te verkopen 
om voortaan alleen nog maar slimme investe-
ringen te doen. Eerst ging Gelt Dekker in het 
vastgoed. Later was hij co-investeerder in 
de Splash Fitness Clubs (de eerste fitness-
keten in Nederland), winkelketen One Hour 
Super Photo en de Europese tak van Budget 
Rent A Car. Volgens boze tongen was het 
destijds met name de levensgezel van Jacob, 
Amerikaan John Richard Padget (nu 70, 
toen nog jong) die geld in de ondernemingen 

pompte. Maar wat maakt het uit; alle ketens 
werden uiteindelijk van de hand gedaan voor 
bijzonder leuke bedragen. Alleen Super Photo 
schijnt wat minder te hebben gerendeerd.
Investeren doet Dekker nog steeds, vooral in 
hotels op het zonnige rijksdeel Curaçao. Maar 
zijn investeringen willen tegenwoordig wel 
eens botsen met zijn nogal lawaaierige ma-
nier van opinie maken. Met een column in het 
schijnbaar op de Antillen invloedrijke medium 
Luchtvaartnieuws.nl joeg hij de lokale politici 
(“allemaal corrupt”) tegen zich in het harnas. 
De aangesproken dames en heren organi-
seerden een boycot van de hotels en resorts 
van Dekker op Curaçao en organiseerden er 
geen politieke bijeenkomsten meer. Bedrijfs-
leider Leo Helms van Dekkers Kura Hulanda 
op het Caribische eiland, vertelde onlangs 
tegen vakblad Zakenreisnieuws niet veel meer 
van de boycot te merken: “Er zijn periodes 
geweest dat er wat weerstand is geweest. 
Die zijn inmiddels voorbij.”
Dekker noemde voorts president Hugo 
Chavez van Venezuela een drugsdealer en 
een ‘oplichter’ en ook aan Nederlandse politici 
heeft Neerlands Rijkste Nicht een broertje 
dood, zo vertelde hij Winq destijds vlak voor 
de laatste verkiezingen. “Ik ontmoet al die ho-
temetoten, dus ik kijk er iets anders tegenaan 
dan de normale stemmer. Ik stemde mijn hele 
leven PvdA.” Maar daar moet Dekker niets 
meer van hebben. Die partij heeft volgens 
hem de Antillen laten vallen. “Wouter Bos is 

geen integere man, die liegt en bedriegt. Ik 
ontmoette hem op Curaçao, daar wilde hij per 
se op de foto met Anthony Godet. Ik zei nog 
tegen hem: dat moet je niet doen, die deugt 
niet. Maar hij moest en zou met hem op de 
foto. Bos doet alles voor een paar stem-
men.” Daarentegen doet Jacob Gelt Dekker 
misschien wel alles voor nog één (seksueel) 
avontuurtje. Dekker wist een kwade vorm van 
kanker te overwinnen maar raakte daarbij 
wel zijn seksuele vermogens kwijt. Zo ziet 
u maar, het is niet alles geld, wat er blinkt. 
Dekkers kapitaal groeide dit jaar op papier, 
maar werd even snel in het echte leven weer 
weggeschonken via de organisatie Child 
Right. Dekker doneerde tevens vele tonnen 
aan sloppenwijk Otrabanda in Willemstad.

AL DAT GELD MOET NATUURLIJK OOK EEN KEER OP. 
TIP 5.

Drink een wijntje!   
(160 duizend 
dollar)
Een flesje wijn van 160 duizend dollar… Wat 
is nou het juiste moment om die soldaat te 
maken? Volgens de kenners nooit. Niet alleen 
omdat je de duurste wijn ter wereld niet zo-
maar opdrinkt, maar ook omdat de wijn al 220 
jaar oud is en dus al zo’n 170 jaar niet meer 
te zuipen is. Waarom de Chateau Lafite uit 
1787 dan toch een collector’s item is? Omdat 
niemand minder dan Thomas Jefferson, de 
derde president van de Verenigde Staten, 
zijn initialen in de fles heeft gezet. Th.J. was 
namelijk een echte wijnliefhebber die in zijn 
tijd als ambassadeur in Frankrijk aardig wat 
tijd op de wijngaarden heeft doorgebracht. 
Spendeer jij je geld liever aan wijnen die je 
wel kunt nuttigen? De duurste, te consumeren 
wijn ter wereld is de Montrachet uit 1978. 
Deze ging in 2001 voor 23,929 dollar onder de 
hamer. Cheers!
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Muhsin Hendricks is de enige homo-
imam ter wereld. Hij reist de hele wereld 

over om duidelijk te maken dat de 
islam en homoseksualiteit best samen 
kunnen gaan, al wordt hij niet overal 
met vuurwerk onthaald. ‘Ik heb er al 

vrede mee dat ik ga sterven.”
Tekst: Ivo van Woerden

Illustratie: Teis Albers @ arts associaties



032 / winq.

want jullie kibbelen net als man en 
vrouw.’ Toen wist ik dat ze het had 
verwerkt. Inmiddels heb ik een relatie 
met Sandeem, een hindoe die vier 
jaar jonger is. Mijn moeder vindt het 
nu vooral moeilijk dat ik niet met een 
moslim ben.”

Het zat niet altijd zo mee. Moslims 
uit jouw omgeving riepen op de 
radio dat ze je dood wensten en dat 
je naar de hel zou gaan. En je hebt 
meegewerkt aan de documentaire 
A Jihad for Love, over hoe moslims 
met hun geaardheid omgaan. Die 
film wordt op festivals over de hele 
wereld vertoond. Ben je niet bang 
voor een aanslag op je leven? “Ik heb 
er al vrede mee dat ik doodga, ik bid 
er alleen voor dat ik niet vernederd 
sterf. Dat kan alleen door iets goeds 
aan de wereld te geven. Ik ben me 
bewust van fundamentalistische 
groepen binnen de islam die vinden 
dat ik tegen het geloof inga. Ze 
noemen me afvallig en belemmeren 
mensen om de film te bekijken. Overal 
worden de kaarten voor A Jihad for 
Love opgekocht, zodat niemand meer 
de zaal in kan. Daar maak ik me wel 
zorgen om. Maar om eerlijk te zijn, 
doe al tien jaar over de hele wereld 
mijn verhaal en ik heb mezelf nog 
nooit hoeven beveiligen uit angst voor 
aanslagen.”

Dus niet met je hoofd naar beneden 
van het hoogste gebouw in de stad? 
“Dat staat niet eens in de koran. Het 
komt uit de hadith, een compilatie 
van wat de profeet heeft gezegd en 
gedaan. Daar staan ook uitspraken 
van andere geleerden in. Deze 
uitspraak is na de dood van de profeet 
gedaan toen twee mannen uit Medina, 
afhankelijk van hoe je het Arabi-
sche woord dat in de hadith staat 
interpreteert, wilden trouwen of seks 
wilden hebben. De geleerden wisten 
niet hoe ze ermee om moesten gaan, 
omdat dit probleem zich ten tijde van 
de profeet nog niet had voorgedaan. 
Ze kwamen bij elkaar en vonden 
een referentie in de koran naar twee 
mannen die seks hadden in Sodom 
en Gomorra. God strafte ze door ze 
te stenigen en dat zou ook moeten 
gebeuren met deze mannen. Anderen 
vonden dat ze met hun hoofd naar 
beneden van de hoogste toren in de 
stad moesten worden gegooid of dat 
ze levend moesten worden begraven. 

eens gebeuren. Nu organiseert hij 
twee keer per maand een studie-
avond waar homo’s elkaar kunnen 
ontmoeten, zonder naar een gay club 
te moeten.

Kom je zelf wel eens in een homo-
bar? “Nee, dat zit nou eenmaal niet in 
mijn natuur. Ik hou niet van clubs. Ik 
drink niet en hou niet van oppervlak-
kige gesprekken. Ik zoek eerder 
de diepgang op, ga liever naar een 
feestje op het strand met vrienden. 
Veel moslimshomo’s die ik in mijn 
werk tegenkom, gaan wél naar die 
clubs. Daar komen ze in contact met 
drugs en alcohol. En promiscuïteit. 
Ze zijn er soms roekeloos in waar-
door ze zelfs hiv kunnen oplopen. 
Ik verbied ze niet te gaan, dat heeft 
geen zin. Maar ik probeer wel uit te 

vinden waarom ze die gelegenheden 
opzoeken. Ze zeggen dat ze weinig 
alternatieven hebben. Ik zou graag 
willen dat homo’s minder beladen 
ruimtes weten te creëren waar ze 
vriendschappen en misschien wel 
relaties op kunnen doen.”

Zoals op internet? “Ja, waarom niet. 
Zolang mensen elkaar maar persoon-
lijk en goed leren kennen.”

Hoe ontmoette je jouw eerste 
vriend? “Ik heb aan de islamitische 
universiteit van Karachi (Pakistan, 
red.) gestudeerd. Daar had ik twee 
keer een vriendje. Beide keren ging 
het verder dan vriendschap. We 
knuffelden en zoenden maar we 
hadden geen seks, omdat ik dat niet 
wilde. Ik was toen nog getrouwd. 
Na mijn scheiding ontmoette ik mijn 
eerste echte vriend tijdens een van 
de bijeenkomsten die ik organiseerde 
voor homoseksuele moslims. We zijn 
zes jaar samen geweest. Mijn moeder 
viel flauw toen ik vertelde dat ik homo 
ben. Maar toen ze bij ons kwam 
logeren om te kijken hoe we leefden, 
zei ze: ‘Ik zie geen verschil tussen 
jouw relatie en die van hetero’s 

Hij heeft geen lange baard en draagt 
geen djellaba. Toch is de Zuid-Afri-
kaanse Muhsin Hendricks (41) een 
echte imam. Maar dan wel eentje die 
met een man samenwoont en die de 
toorn van islamitische gemeenschap 
over zich heen krijgt. “Wanneer ik wist 
dat ik homo was? Ha, toen ik voor het 
eerst met mijn handjes wapperde.” 
Hendricks spreekt zijn gemeen-
schap niet wekelijks toe in de moskee 
– op zijn 29e kwam hij uit de kast en 
werd hij direct weggestuurd van de 
islamitische school waar hij les gaf. 
“Een imam is meer dan iemand die 
in een gebedshuis predikt of lesgeeft 
op school. Imam betekent leider’’, 
zegt Hendricks. “Het is iemand die 
door zijn goede daden, zijn geleerd-
heid en zijn overgave aan Allah wordt 
verkozen door de gemeenschap om 

hen voor te gaan. Dat hoeft dus niet 
per se in een moskee te zijn. Ik ben 
imam omdat ik mijn gemeenschap 
naar betere levens leidt. Hierin staat 
Allah centraal.”
De mensen die Hendricks begeleidt 
horen bij The Inner Circle, een door 
Hendricks opgerichte organisatie die 
gay moslims bijstaat in het verzoenen 
van hun geaardheid met de islam. Met 
de koran in de hand onderwijst hij 
bovendien moslimgeleerden over de 
hele wereld over homoseksualiteit. 
“Mijn workshop bestaat uit 115 dia’s 
met uitspraken uit de koran en van 
geleerden, allemaal met een refe-
rentie naar de islam. Die referenties 
kloppen, ik verzin het dus niet. Niet 
iedereen binnen de islam staat open 
voor een les, maar veel geleerden die 
het aandurven naar me te luisteren, 
zijn positief over wat ik te vertellen 
heb. Al zeggen ze dan wel dat ze dat 
niet openlijk kunnen toegeven.”
The Inner Circle is voortgekomen uit 
bijeenkomsten waarin Hendricks’ 
vrienden ervaringen konden delen. 
Toen een lesbische vriendin een 
overdosis pillen innam en twee dagen 
later dood op haar gebedskleed werd 
gevonden, wist hij: dit mag niet nog 

“�ik�zie�geen�verschil�tussen�jouw�relatie�en�die�van�
hetero’s�want�jullie�kibbelen�net�als�man�en�vrouw”
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Die straf is dus de interpretatie die 
geleerden honderden jaren geleden 
aan de situatie en de verhalen in de 
koran hebben gegeven. Het is niet de 
wens van Allah zelf. De enige straf 
die Allah noemt voor homoseksuelen 
is dat als twee mannen seks met 
elkaar hebben, ze publiekelijk verne-
derd moeten worden. Het woord dat 
in dat koranvers staat, is faahishah. 
Dat betekent ‘een seksuele uitspat-
ting die in het openbaar plaats vindt 
en die door tenminste vier mensen 
wordt gadegeslagen’. Hoewel dit 
vers wordt gebruikt om aan te geven 
dat homoseksualiteit strafbaar is, 
vergeet men voor het gemak dat het 
om openbare faahishah gaat. Als 
ik het bijvoorbeeld met een man op 
straat doe en ten minste vier mensen 
hebben de daadwerkelijke penetratie 
gezien, dan is het strafbaar. Seks 
moet tussen jou, degene waarmee 
je het doet en Allah zijn. Als je het op 
een druk marktplein doet, dan is dat 
wat anders. Ik vind het niet zo gek dat 
daar iets over wordt gezegd.”

Dus je zou met je partner zoenend 
over straat moeten kunnen gaan 
in bijvoorbeeld Iran, zonder dat 
iemand daar iets tegen heeft? “Ja, 
seks in het openbaar is strafbaar. De 
rest niet.”

En wat moet die straf dan zijn? “De 
koran heeft het niet over straf. Er 
staat alleen dat je sociale controle 
kunt uitoefenen door degenen die dat 
doen te beschimpen.”

Geldt dat ook voor een man en een 
vrouw die publiekelijk seks hebben? 
“Ik grap altijd dat homo’s beter af 
zijn dan hetero’s, want volgens de 
koran moeten een man en vrouw die 
het in het openbaar doen honderd 
zweepslagen krijgen. De straf voor 
hetero’s is daarmee veel groter dan 
voor homo’s.”

Toch worden in Iran mannen 
verhangen als teken dat homosek-
sualiteit niet getolereerd wordt. 
“Een deel van de moslims verliest een 
belangrijke koranboodschap uit het 
oog: Allah-bewustzijn. Men vergeet 
een universeel koranvers waarin 
staat dat alle mensen gelijk zijn. In 
Soera 17, vers 84 zegt Allah: ‘En zeg 
tegen hen dat iedereen is geschapen 
zoals hijzelf.’ Je kunt iemand dus niet 
veroordelen om hoe hij is geschapen. 
De Koran is vóór het leven. Als je 
gerechtigheid wilt uitoefenen, moet 
je in de eerste plaats het leven in 
ere houden. Je moet dus naar alle 
mogelijke manieren kijken om iemand 
te straffen en niet van het ergste 
uitgaan. In Iran geldt de omgekeerde 
realiteit. De koran zegt bijvoorbeeld 
dat je iemands handen kúnt afhak-
ken als hij of zij heeft gestolen. Als 
die persoon in herhaling valt, kun 
je zijn benen afhakken. Of, zegt de 
Koran, je verbant hem. En het woord 
verbannen betekent hier niet naar 
een ander land sturen, maar naar de 
gevangenis. Als je je bewust bent van 
Allah en van het redden van het leven 
dan hak je dus niets af, maar stop je 
iemand in het gevang. Het koran-
verhaal over Sodom en Gomorra 
bevat een passage waarin een aantal 
mannen wordt gestraft door ze te 
verkrachten. Moslims gebruiken ook 
dat verhaal om te rechtvaardigen 
dat homoseksualiteit slecht is. Maar 
als je research doet naar Sodom en 
Gomorra en je het aan de hand van 
de overleveringen en archeologische 
vondsten interpreteert, wordt dui-
delijk wat Allah met dit verhaal wilde 
zeggen. De mannen worden mishan-
deld door ze te verkrachten, omdat 
ze alles opaten wat er in Sodom en 
Gomorra te vinden was. Ze worden 
seksueel gedomineerd. Het gaat 
om macht. Hun recht om te kiezen 
met wie ze seks hebben, wordt door 
anderen weggenomen. Als een man 

wordt verkracht, gaat dat simpelweg 
via de anus. Door dit verhaal  is men 
anale seks gaan veroordelen. Maar ze 
missen het belangrijkste punt: in So-
dom en Gomorra wordt de verkrach-
ting afgekeurd en niet de anale seks.”

Wordt er in de islamitische ge-
meenschap eigenlijk onderscheid 
gemaakt tussen actieve en passieve 
seks? “Er zijn moslims die getrouwd 
zijn met een vrouw en seks hebben 
met een man. Ze vinden niet dat ze 
homo zijn, omdat ze zich als man 
gedragen. Als top penetreren ze de 
ander, net als bij een vrouw. Maar 
de bottom is degene die ze als homo 
bestempelen, omdat die de vrouw wil 
zijn. Die is zogenaamd fout. Wat ze 
vergeten is dat seks bij liefde hoort. 
En als die liefde tussen twee mannen 
is, zou de rol die je aanneemt geen 
issue moeten zijn.”

Waarom is wat u over homoseksua-
liteit en de islam te zeggen hebt nog 
zo onbekend? “Ik hoop dat dat snel 
anders wordt. De hele seksestrijd 
woedt al geruime tijd en veel dingen 
zijn al veranderd door vrouwelijke 
activisten. Je ziet nu bijvoorbeeld dat 
ook vrouwen het gebed kunnen leiden 
in een moskee. Hetzelfde geldt voor 
homoseksualiteit. A Jihad for Love 
maakt veel los en dat is goed. Ik hoop 
dat het open wordt gegooid en er ver-
anderingen komen. Ik wil de Sharia 
niet veranderen, maar eerder trans-
formeren naar het hedendaagse.”

Ook wat het huwelijk betreft? “We 
hebben ons eerste homo-moslim-
huwelijk in februari gehad. Morgen 
heb ik een consult met twee dames 
die ook willen trouwen binnen de 
islam. De grondwet van Zuid-Afrika 
staat dat toe. Burgerzaken doet het 
rechtsgeldige gedeelte en wij doen de 
zegeningen. Ik weet niet in hoeverre 
de gemeenschap ervan op de hoogte 

is. Ik moedig mensen wel aan om te 
trouwen omdat het een verbond is 
voor de lange termijn.’ 
‘Voor de islamitische wetgeving is het 
huwelijk een zakelijk contract. Er is 
iemand die een vraag heeft, iemand 
die accepteert en een getuige of advo-
caat, in dit geval de imam. Daarmee is 
het huwelijk bezegeld en geldig.” 

Hoe zit het met rituelen? “Dat hangt 
van de mensen af. Als ze een enorm 
podium willen hebben en kinderen 
met bloemen willen laten lopen, is 
dat prima. Ik zorg slechts voor het 
contract. Het maakt daarbij niet uit of 
iemand hetero of homo is.” 

Denkt u dat als islamitische homo-
stellen kinderen adopteren, deze 
door de gemeenschap worden geac-
cepteerd? “Hoewel een aantal homo’s 
net als ik getrouwd zijn geweest en 
daardoor vader zijn geworden, is 
adoptie door een homostel hier nog 
niet voorgekomen. Ik denk dat de 
gemeenschap daar net zo goed aan 
zou moeten wennen. 
‘Zolang er liefde in een relatie zit, 
hebben kinderen daar profijt van. Het 
maakt niet uit of die liefde  tussen 
mensen van dezelfde sekse of de 
verschillende sekse zit. Mijn kinderen 
zeggen zelfs dat ze geen andere vader 
zouden willen hebben. Mijn dochter 
zei: ‘Ik wou dat alle vaders als jou 
waren omdat je in contact staat met 
je vrouwelijke kant.’ Toen A Jihad for 
Love werd vertoond, vroeg ze zelfs of 
ze na de vertoning iets mocht zeggen. 
Ik was er heel zenuwachtig over. Ze 
zei: ‘Als de wereld een probleem heeft 
met mijn vader, dan is dat hun pro-
bleem en kan hij daar niets aan doen.’ 
Toen ben ik in huilen uitgebarsten. Het 
was de waarheid.” 

Hendricks groeide op in 
Kaapstad, Zuid-Afrika. Zijn opa 
was imam, zijn vader was in 
zijn vrije tijd spiritueel genezer 
en dreef boze geesten uit en 
zijn moeder gaf les aan meisjes 
in de moskee. Hij studeerde 

zes jaar lang aan de islamiti-
sche universiteit van Karachi, 
Pakistan. “Iedereen dacht dat 
ik daar heen ging om kennis op 
te doen om imam te worden,” 
zegt Hendricks. “Diep van 
binnen wilde ik te weten komen 

waarom Allah me verwierp voor 
iets dat ik zelf niet heb gekozen. 
Juist omdat ik zo’n toege-
wijde moslim ben.” Op zijn 21e 
trouwde hij met Fatima die hij 
vlak voor het huwelijk vertelde 
over zijn geaardheid. “Ik dacht 

dat als ik gemeenschap met een 
vrouw zou hebben, het dan wel 
over zou gaan. Dat was helaas 
niet zo.” Het stel kreeg drie 
kinderen. Hendricks: “Zij zijn 
het mooiste geschenk dat ik ooit 
heb gekregen.”



084 / winq.reizen

prinselijk gay in india

DE ROZE 

RAJPUT
“Rajpipla is de gayste stad van India,” grapt 
prins Manvendra Singh Gohil over de zetel 
van zijn koninkrijk. “Ga maar na. De hele 
stad is roze: de hogeschool, het treinstation, 
het ziekenhuis, mijn paleis…  alsof mijn 
voorouders hebben voorzien dat een van hun 
nazaten iets bijzonders met die kleur zou heb-
ben.” Hij glundert bij die vondst. “Bovendien: 
de eerste homoconferentie van India vond er 
plaats, de eerste Indiase gay film in het Engels 
(Yours Emotionally, JT) werd er opgenomen, 
en binnenkort zal er het eerste bejaarden-
tehuis voor homo’s worden geopend.” Hij 
pauzeert even voor hij het grootste wapenfeit 
opdist: “En Rajpipla is bij Oprah geweest.” 
Oprah? Jawel. De prins mocht in de studio in 
Chicago vertellen hoe het was om de eerste 
openlijk homoseksuele prins ter wereld te 
zijn. “Ze had heel ruwe handen,” herinnert hij 
zich over de talkshowhost, waar hij, eerlijk 
gezegd, nog nooit van had gehoord. 
 
SUIKERTAART
Een Bollywoodcrew zwermt over de 
paleiselijke gronden. Overal staan reflectie-
schermen, lampen en steigers opgesteld. In 
het lege zwembad worden wat danspasjes 
gerepeteerd en er klinken korte uitbarstin-
gen van luide muziek. Het paleis, een roze 
suikertaart die gedeeltelijk is omgebouwd tot 
een historisch erfgoedhotel van 35 kamers, is 
een favoriete filmlocatie en onderkomen voor 
filmcrews. Het is maar een dag rijden vanaf 
de grote studio’s in Mumbai. Volgens prins 
Manvendra zijn er inmiddels wel vierhonderd 
films opgenomen in zijn prinsdom. Voormálig 

je moet zijn verscheurd en opgegeten door een tijger om in een 
volgend leven terug te keren als prins. volgens indiaas bijgeloof 
dan. voor de troonopvolger van rajpipla moet er nóg een 
bijzondere omstandigheid zijn geweest: manvendra werd geboren 
in een roze paleis. in 2006 zette hij india op z’n kop door als eerste 
lid van een koninklijke familie publiekelijk uit de kast te komen.  

tekst en beeld: jurriaan teulings

voor het kantoor van de lakshya trust in baroda.
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prinsdom, moet je zeggen: in 1948 gingen 
de pakweg vijfhonderd koninkrijkjes van het 
subcontinent op in de nieuwe, onafhankelijke 
staat India.  
Een van de acteurs begroet de prins met 
traditioneel eerbetoon, door zijn voeten aan te 
raken. Dat heb ik niet gedaan. We zijn namelijk 
‘broers’, de prins en ik. We kenden elkaar 
al een paar dagen toen we samen vanuit 
Mumbai naar Rajpipla reden, en hij tegen me 
zei: “We moeten broers worden. Anders denkt 
iedereen dat we seks met elkaar hebben.” Ik 
stemde toe, en voelde me even heel speciaal. 
Totdat ik er achter kwam hoeveel niet-biologi-
sche broers hij heeft. 
Je zou hem een knuffelprins kunnen noe-
men. Van de media dan. Gebeurt er iets op 
homogebied, dan kun je erop rekenen dat de 
drie mobieltjes die de prins overal met zich 
meebrengt, onophoudelijk beginnen te jenge-
len. Zoveel homoprominenten heeft India nu 
eenmaal niet. Vandaag heeft Maoïstisch Nepal 
het homohuwelijk opengesteld, of de prins 
daar zijn mening over wil geven? En of hij dat 
wil. “Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar 
Nepal is hierin een veel volwassener land dan 
het onze. Als India nu niet ook opstaat, dan 
blijft het gewoon een onderontwikkeld land.” 
Er is een film met een homoverhaallijn erin. 
Heeft de prins die al gezien? “Jazeker, maar 
u moet weten dat niet alle homo’s zich ge-
dragen naar de stereotypen in die film.” Maar 
ook jonge homo’s met problemen weten hem 
te vinden. ’s Avonds is hij een half uur in ge-
sprek met een jongen van 21 die zich zorgen 
maakt over het feit dat hij aan niets anders 
kan denken dan masturbatie. Hij doet alsof 
zo’n telefonisch consult over zulke expliciete 
zaken de normaalste zaak van de wereld is, 
maar het is op z’n minst opmerkelijk voor een 
lid van een extreem conservatieve koninklijke 
familie, die nota bene pas op zijn 26ste voor 
het eerst in direct contact kwam met een 
gewone burger. 

TULBAND DRAAIEN
Zijn ouders hebben hem gesmeekt om 
zich niet meer bezig te houden met al die 
onverkwikkelijke homodingen. Gedreigd. Ze 
wisten sinds zijn mislukte huwelijk, en zijn 
zenuwinzinking die volgde bij de gedachte 
aan een nieuw huwelijk, inmiddels wel hoe 
de vork in de steel zat. Hij lag op de intensive 
care en zijn dokter zei tegen hen: “Als u niet 
accepteert dat hij homo is, sterft hij.” Dat 
deden ze schoorvoetend, maar ze hadden op 
z’n minst gehoopt dat hij dat niet aan de grote 
klok zou hangen, net als de andere homo’s 
van koninklijken bloede – waaronder koningen 
en andere kroonprinsen. Toen hij het toch 
deed, op de voorpagina van een lokale krant, 

rechts: de jonge prins.
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lieten ze eerst drie maanden niets van zich 
horen. Toen verscheen er een advertentie in 
de krant, waarin zijn moeder hem onterfde 
en dreigde iedereen die hem nog het lef had 
Manvendra haar zoon te noemen een proces 
aan te doen. Onzin natuurlijk, ze kon de enige 
troonopvolger helemaal niet onterven. 
“Ik neem ze het niet kwalijk, het is allemaal 
onwetendheid. Ik weet zeker dat mijn ouders 
tot die actie zijn aangezet door de homo’s 
in mijn familie, die als de dood zijn dat ik 
ze ontmasker. Homo’s zijn altijd de ergste 
homofoben.” Later verklaarde zijn vader dat 
de advertentie was geplaatst in een opwelling 
van woede. Zijn moeder, die in elk verhaal 
naar voren komt als een eersteklas kreng 
– heeft zich nooit verontschuldigd en kijkt 
hem nog steeds niet aan. Het contact dat 
ze hebben, loopt via hun assistenten. In het 
geval van Manvendra is dat Champak Singh 
Mahida, een 85-jarige schat van een man die 
geheel uit rimpels lijkt te bestaan. Manvendra 
moet toegeven dat de rollen vaak omgedraaid 
zijn. Maar als hij in zijn formele kleding moet 
worden geholpen, en er een tulband om zijn 
hoofd moet worden gedraaid, is Mahida van 
de partij. Hij doet zijn uiterste best doet om 
iets te begrijpen van de seksuele voorkeur 
van zijn baas, maar slaagt daar niet altijd in. 
Je ziet hem denken: “Waarom heeft hij aan mij 
niet genoeg?”

PENISPENNEN
Manvendra mocht dan opgroeien in weel-
derige paleizen, waarbij zelfs voor een 
klein slokje water nog een bediende werd 
ontboden, maar een warme familieband, ho 

maar. Zijn jeugd was een eenzame tijd zonder 
warme moederschoot. Iedereen om hem 
heen was een bediende. Op zijn 8ste kwam 
hij erachter dat de vrouw die hij voor zijn 
moeder hield een gouvernante was. Zelfs 
zijn jeugdvriendje was een weesjongen die 
door zijn moeder was aangesteld om hem 
gezelschap te houden. (Toch een klein gelukje: 
het jongetje was wel te porren voor een 
experiment.) Het milieu waarin hij opgroeide 
was op het belachelijke af beschermd – hij 

stak bijvoorbeeld op zijn 16de pas voor het 
eerst alleen een straat over. Hij is altijd jaloers 
geweest op de mensen van de lagere kasten, 
waar hij volgens de strenge regels van het ko-
ningshuis geen omgang mee mocht hebben. 
Die hadden geen geld, maar wel een warme 
familie, stelde hij zich voor.
Inmiddels is Manvendra 43 (hoewel hij er 
minstens tien jaar jonger uitziet) en heeft hij, 
sinds hij zich aan het juk van het koninklijke 
milieu heeft ontworsteld, een alternatieve 
familie van vrienden om zich heen verza-

meld, die hij zijn broers en zussen, zonen, 
dochters, vaders en moeders noemt. Het is 
soms verwarrend, als hij het over zijn zus 
heeft en het blijkt om Laskshmi, de bekendste 
transgenderactivist van India, te gaan. De 
astroloog die hem met één blik op zijn horos-
coop (en misschien stiekem ook op zijn slappe 
pols) ronduit wist te vertellen dat hij als homo 
geboren is: vader. De man achter Humsafar, 
de homobeweging van Mumbai: vader. De 
journaliste die zijn coming-out-verhaal in de 

lokale krant optekende: zus. Zijn compagnon 
in Baroda: broer. Zijn werknemers: zonen en 
dochters. Als hij in het buitenland is, koopt 
hij hele seksshops voor ze leeg. (“Doet u mij 
maar drie dozijn van die leuke pennen met 
dat penisje aan het uiteinde.”) Maar als hij het 
over zijn koninklijke ouders heeft, noemt hij 
ze nadrukkelijk zijn ‘biologische’ ouders, een 
formulering waarin een afstandelijkheid is 
ingebouwd, alsof hij geadopteerd is. 

SORRY HOOGHEID
In de auto vraagt hij mij om broederlijk advies. 
“Ik ben gevraagd voor een condoomreclame. 
Vind je dat ik me daarvoor moet lenen?” 
Ik vind het prima, als het maar een beetje 
smakelijk blijft. Manvendra, die zichzelf niet 
geheel onterecht een mediahoer noemt, heeft 
moeite met nee zeggen, en ik denk met een 
lichte huivering aan een foto van hem die ik 
online heb gezien. Hij is halfnaakt, kippen-
borst ontbloot, zijn polsen aan een bedstee 
gesnoerd met iets wat eruitziet als een afge-
wikkelde tulband. Da’s niet prinselijk. Maar 
condooms aanprijzen, waarom niet? Het past 
bij hem. Hij is per slot van rekening de man 
achter de Lakshya Trust, een organisatie die 
homo’s in de grote steden van Gujarat een 
veilige ontmoetingsplek, hiv-testen, medicatie 
en gratis condooms biedt. Goed werk. Zo 
goed, dat de organisatie er een UNAIDS-
prijs mee won. En dat in een land waar 
homoseksualiteit nog in het Wetboek van 
Strafrecht staat. Iedereen in de organisatie 
kent het gehate artikel: section 377. Het is 
een overblijfsel van Victoriaanse wetgeving, 

gebeurt er iets op homogebied, dan kun je erop 
rekenen dat de drie mobieltjes die de prins overal 
met zich meebrengt, onophoudelijk beginnen te 
jengelen. zoveel homoprominenten heeft india nu 
eenmaal niet



ingevoerd in 1860. Manvendra viert om die 
reden de Indiase onafhankelijkheidsdag niet. 
“Dat doe ik pas als section 377 is geschrapt. 
Homo’s zijn nog niet onafhankelijk, zo lang 
dat artikel bestaat  leven we nog steeds onder 
Brits bewind.” Toen hij in Stockholm was als 
genodigde voor de viering van Europride, 
sprak een Engelsman hem erop aan. “Hoog-
heid, ik wil mij verontschuldigen tegenover u, 
want dankzij de Engelsen zit u nu met deze 
wetgeving opgescheept.” In de traditionele 
Indiase samenleving werden homo’s geac-
cepteerd en hadden ze speciale functies in de 
hofhouding. 
We rijden naar Baroda, waar het hoofdkan-
toor van Lakshya is gevestigd. De weg is 

typisch voor India: een hysterische chaos. 
We delen het asfalt met een massa fietsers, 
motors, tuktuks, en huifkarren. Manvendra 
racet erdoorheen met ware doodsverachting. 
“Het eerste wat je leert op rijles in India, is dat 
iedereen op de weg gek is, behalve jij.” Tegen-
liggers zijn met smurfblauwe hindoegoden 
beschilderde trucks, onverstoorbaar sjokken-
de koeien, hinkende honden, en slenterende 
sadhu’s, heilige mannen met oranje baarden. 
Ze worden met veel getoeter ternauwernood 
gemist. Het is oogsttijd: laadbakken puilen uit 
met arbeiders en hooggestapeld suikerriet. 
Ik zie hem naar de mannen kijken. Hij heeft 
me toevertrouwd dat hij een zwak heeft voor 
mannelijk schoon uit de lagere klassen. Dat 
kwam mooi uit toen hij een werd uitgenodigd 
door de BBC, voor het programma The Under-
cover Prince. Daarin moest hij zich voordoen 
als een simpele immigrant en, zonder de 
inzet van zijn prinselijke titel, een man aan de 
haak slaan. Hoe dat hem lukte, in een bar in 
Brighton, is in het voorjaar van 2009 te zien 
bij BBC Three. In het programma moest hij 
ook wc’s schoonmaken, koken en de afwas 
doen. Dat moest een andere prins – uit Sri 
Lanka – hem leren. 

Als we wachten bij de oprit van een tolweg, 
staat er ineens een jongen in een sari bij het 
raam te bedelen. Een kothi, zoals transgen-
ders en homo’s die zich vrouwelijk gedragen 
in India worden genoemd (gay, daarentegen, 
wordt onder de homo’s in India gezien als 
een westerse, straight acting identiteit, die 
vooral door leden van de hogere klassen 
wordt aangemeten.) “We zijn zoals jij,” zegt 
de prins tegen hem. De jongen is zo verbaasd 
dat hij verder vergeet te bedelen. Als er een 
paar uur later een politieagent door het raam 
hangt om Manvendra te bekeuren voor het 
niet dragen van zijn gordel, schrikt hij als hij 
de papieren van de prins ziet. “Neem me niet 
kwalijk. Ik had niet meteen door wie u was.” 
Maar Manvendra wil niet van een speciale 
behandeling weten, en staat erop bekeurd te 
worden, net als ieder ander. Het kost hem 100 
rupees: 1,60 euro. 

LESBISCH SCHOOTZITTEN
In de dorpen langs de weg prijzen metershoge 
reclameborden de Bollywoodfilms in nabije 
bioscopen aan. Ik herken overal de filmpos-
ters van Dostana, de grootste kaskraker van 
het moment. Die hebben we samen hebben 
gezien, een paar dagen geleden in Mumbai. 
De gebruikelijke elementen waren er: spat-
tende technicolor sets, caleidoscopische 
dansmanoeuvres en mierzoete liedjes. 
Een van de hoofdrollen werd vertolkt door 
Abishek Bachchan, een Bollywoodsuperster 
met wie Manvendra ooit in de klas zat. De 
andere hoofdrol was voor John Abraham, een 
woest aantrekkelijk voormalig-supermodel-
nu-acteur over wie ik een lesbienne in de zaal 
hoorde fluisteren dat ze best even hetero zou 
worden als hij op schoot kwam zitten. 
Dostana (vriendschap) speelt zich af in Miami. 
De mannen in de film doen zich voor als 

dostana is de grootste publiekstrekker van het moment.
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homo’s om door de ballotage voor een mooi 
appartement te komen. Dan blijkt er een 
bloedmooi meisje te wonen, waar ze allebei 
verliefd op worden, maar dat kunnen ze dus 
niet vertellen. Ellendig, zou je zeggen, maar 
het komt allemaal goed met veel dans en zang, 
de gebruikelijke oplossing voor alles in Bolly-
woodscripts. Strikt genomen gaat het dus niet 
om een gay lovestory, maar op het hoogtepunt 
van de film kussen de mannen elkaar. 
Heel gay India op z’n kop natuurlijk, want: de 
eerste homokus in een Bollywoodproductie 
voor het grote publiek, tussen twee razend 
populaire filmsterren nog ook. We woon-
den speciaal voor de Mumbaise gay scene 
opgezette screening bij. In de pauze kreeg 
ik er een microfoon van CNN en nog drie 
andere televisiecrews in mijn gezicht gedrukt 
met telkens dezelfde vraag: “Wie vond ik 
het lekkerst, John of Abishek?” Manvendra 
werd uitgenodigd voor een televisieoptreden, 
waarin hij met de producent Karan Johar 
– een nicht als een paard maar nooit officieel 

ge-out – mocht discussiëren of het beeld van 
homo’s dat werd neergezet niet te stereotiep 
was (ja) en of dat heel erg was (nee). 
De film viel bijzonder goed bij de aanwe-
zigen. Lachsalvo’s, geklap, tranen. “Als ik 
mijn vriend meeneem naar deze film, zal 
hij eindelijk tegenover zijn ouders durven 
toegeven dat hij homo is,” verklaarde een ver-
rukte kothi-jongen naast me. Eerlijk gezegd 
verbaasde me dat een beetje. Het verhaal 
van Dostana (vriendschap) is op z’n zachtst 
gezegd teleurstellend. De mannen bedienen 
zich van potsierlijke gay stereotypen. De 
moeder in het verhaal, die eerst een paar keer 
flauwvalt en hekserij bedrijft om haar homo-
gewaande zoon weer hetero te maken, slaat 
na één gevoelig gesprek om in een rabiate fag 
hag. De enige personages die écht homo’s 
waren in de film, waren een paar Amerikanen 
met geëpileerde wenkbrauwen en één Indiaas 
type dat, bizar genoeg, sprekend op Henk Krol 
leek. Met soepelere heupen, dat wel. 
Vikram Doctor, een journalist van The Times 

of India, legde me uit waarom Dostana naar 
Indiase maatstaven toch echt subversief is. 
“De mannen zijn weliswaar niet homo, maar 
dat weten de andere personages in de film 
niet, en de meesten van hen behandelen 
homoseksualiteit als iets volstrekt normaals. 
De moeder van een van de jongens zet een 
schaaltje rijst klaar op de drempel van het 
huis. De man die ze haar schoonzoon waant, 
schopt hem om, zoals een bruid dat doet na 
een Indiaas huwelijk.” Maar het belangrijk-
ste is wel de nieuwe kijk op vriendschap en 
familiebanden die de film toont. “In India gaan 
familiebanden boven alles, en het idee dat je 
van je vrienden een alternatieve familie kunt 
maken, is hoogst ongebruikelijk.” 

NICHTENSPOT
Als we arriveren bij het kantoor van Lakshya 
in Baroda, stelt Manvendra me voor aan zijn 
‘familie’ van werknemers. “Kijk,” zegt hij als 
een wat vrouwelijke jongen binnendren-
telt, “daar hebben we de grootste hoer van 

allemaal.” Hoewel ik inmiddels gewend ben 
aan het feit dat de prins in privé graag en veel 
over seks praat, schrik ik een beetje van zijn 
informaliteit op kantoor. Maar de jongen in 
kwestie lijkt er absoluut geen moeite mee te 
hebben dat hij zojuist door een prins voor 
hoer is uitgemaakt. Het is niet meer dan een 
verbaal plaagstootje. Hij grijnst en wiebelt 
wat met zijn hoofd, zoals Indiërs dat doen. 
‘Wij homo’s zijn hoeren onder elkaar’, lijkt hij 
te willen zeggen. Universele, zelfspottende 
nichtenhumor. 
Het dagelijks bestuur van het kantoor waar 
we zijn, valt onder Sylvester Merchant, die 
Manvendra leerde kennen in Mumbai, via een 
contactadvertentie in een homoblad. Ze raak-
ten allebei betrokken bij de organisatie van 
de lokale homo-organisatie Humsafar, waar 
Manvendra anoniem een hulplijn financierde 
en zich – aanvankelijk – uitgaf voor simpele 
boer. Toen Sylvester toevallig werd overge-
plaatst naar Gujarat, besloten de vrienden dat 
het tijd was om daar een dochterorganisatie 

hij is halfnaakt, kippenborst 
ontbloot, zijn polsen aan een 
bedstee gesnoerd met iets wat 
eruitziet als een afgewikkelde 
tulband. da’s niet prinselijk. 
maar condooms aanprijzen, 
waarom niet?
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op te zetten. Dat werd Lakshya. Het begon 
met een conferentie voor homoseksuelen, 
waarvoor Manvendra een van zijn paleizen ter 
beschikking stelde. Dat daar weinig politieke 
weerstand tegen was, is volgens Sylvester te 
danken aan ‘de Rajput-factor’. De familie van 
Manvendra behoort tot de Rajput-clan die dit 
gedeelte van vele generaties heersers voor-
zag. Hoewel zijn prinsdom Rajpipla in feite 
niet meer is, wordt zijn familie nog vereerd 
alsof het feodale systeem nooit is opgehouden 
te bestaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de 
lokale overheid – beheerst door de conserva-
tieve hindoe-nationalistische partij BJP – de 
organisatie nooit heeft aangevallen. Sterker 
nog, men ontvangt financiële hulp. En ook van 
de religieuze leiders heeft Manvendra weinig 
last gehad, naar eigen zeggen omdat er veel 
van hen homo zijn. “Ik werd laatst gebeld door 
een priester van een zeer bekende tempel, die 
zei tegen me: ‘De mannen komen hier om mijn 
voeten aan te raken, maar ik zou willen dat ze 
me ergens anders zouden betasten.’”
In feite is Manvendra natuurlijk nog maar net 
uit de kast. Dat is wel een beetje te merken. 
Niet alleen in zijn licht puberale drang om 
overal seks bij te halen, maar ook in zijn 
neiging om overal homo’s te zien. Op zijn 
boerderij aan de oever van de Namada rivier, 
wijst hij homoseksuele dieren aan. De hond 
is homo – hij toont geen interesse in de teef, 
een verongelijkt beestje dat rondslentert 
tussen een paar pasgeboren geitjes. Ook de 
gekko tegen de muur heeft hij bestudeerd: 
geen interesse in het andere geslacht, dus 
homo. Alleen de slangen op het dak zijn een 
heteroseksueel echtpaar. 

HERMAFRODIETEN MET WINST
Dan houdt hij zijn hand op, waar in een 
wriemelend kluitje zijn biologische business 
zich manifesteert: aardwormen. “Ik kweek 
hermafrodieten,” grijnst hij. De tweeslachtige 
wormen eten biologisch afval en poepen het 
uit als een ideale, ecologisch verantwoorde 
mest, die de prins verkoopt. Maar de boerderij 

is ook de locatie van een project van Lakshya 
dat hem na aan het hart ligt: het eerste homo-
bejaardentehuis van India. Over een paar jaar 
moet het klaar zijn, de eerste aanmeldingen 
zijn al binnen. De locatie is idyllisch, en ook 
de plannen voor de inrichting zijn veelbe-
lovend – veel ornamenten uit een gesloopt 

houten paleis van de familie zullen worden 
hergebruikt. 
Hoe ziet de prins zijn eigen oude dag? Als 
zijn vader sterft, zal hij maharadja zijn. Zijn 
belangrijkste zorg  als verantwoordelijk heer-
ser is dat hij aan het einde van zijn leven zijn 
onderdanen niet achterlaat zonder troonop-
volger. Hij zal daartoe een jongen adopteren. 
Omdat het hem er niet om gaat vader te 
worden, maar zuiver en alleen om een goede 
opvolger te hebben, zal hij de jongen pas 

Ook naar Rajpipla? Je kunt er logeren in een roze paleis – het Vijayraj Palace Hotel (zie 
www.rajvantpalace.com). Om 
er te komen kun je het beste 
via Mumbai reizen. Lufthansa 
vliegt er dagelijks heen vanaf 
Amsterdam via Frankfurt en 
München. Tickets zijn er al 
vanaf 782 euro (economy) en 
2056 euro (business). Voor 
meer informatie, surf naar 
www.lufthansa.com of bel 
0900 - 1234 777 (0,15 cpm)

MET LUFTHANSA NAAR MUMBAI EN RAJPIPLA

de moeder in het verhaal, die eerst een paar keer 
flauwvalt en hekserij bedrijft om haar homo 
gewaande zoon weer hetero te maken, slaat na 
één gevoelig gesprek om in een rabiate fag hag

adopteren als hij bijna volwassen is. Het zal in 
elk geval iemand uit de koninklijke familie zijn, 
die al thuis is in de gebruiken en de verant-
woordelijkheden die komen kijken bij een rol 
als vorst. Dat is het volgende taboe dat hij gaat 
doorbreken. De eerste Indiase homoadoptie.  

Naschrift
Manvendra en ik ontmoetten elkaar voor het 
eerst in de lobby van het Taj hotel in Mumbai. 
Die avond dineerden we in Café Leopold, een le-
vendig café om de hoek. Een week later werden 
beide plekken bestormd door terroristen, die 
het vuur openden op de aanwezigen, gijzelaars 
namen en de stad drie dagen lang in hun greep 
hielden. Wereldnieuws: het 9/11 van India. 
Als het gebeurt, zijn we beiden net ‘veilig’ in 
Nederland – hij is uitgenodigd om in het kader 
van het India Festival een lezing te houden over 
homoseksualiteit in India. “Ik hoop dat men in 
India nu eindelijk beseft wie de echte criminelen 
zijn,” zegt hij als hij een kijkje komt nemen op 

de redactie van Winq. Over een paar weken 
wordt een uitspraak verwacht van het hoog-
gerechtshof van India, waarin wordt beslist of 
de antisodomiebepaling van (section 377) van 
het Indiase Wetboek van Strafrecht zal worden 
aangepast. De vooruitzichten zijn goed: de 
minister van Volksgezondheid ziet de bepaling 
als een groot struikelblok in de aidspreventie, en 
twee van de drie rechters zijn hem goed gezind. 
Met een beetje geluk zijn homo’s in India bin-
nenkort geen criminelen meer.

mumbai

india

rajpipla
baroda
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‘sport couture’ met 
gratis voetbalhunk

CASA DEL 
BIKKEMBERGS
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hier heb. Als je niet voelt waar het hier over gaat, dan ga je het nooit 
voelen. Als je dat niet snapt... Als je die jongen boven in zijn bed ziet 
liggen en je weet dat dit zijn auto is en dat zijn T-shirt en dat zijn 
olifant? Nou, meer kan ik niet doen hè? En dat dit niet Gucci is en niet 
Prada, dat ziet ook iedereen.”

Je bent heel relaxed. Blij dat deze winkel er (eindelijk) is? “De win-
kel is een realisatie van iets dat ik al heel lang in mijn hoofd had. Maar 
je moet ook de portefeuille hebben om zoiets te kunnen doen. Als 
ik iets doe, doe ik het goed, anders doe ik het niet. Dat is Dirk. Ik heb 
twintig jaar gewacht, of vijftien of tien, om dit te realiseren. Ik noem 
het de Bikkembergs-wereld. In drie delen. En één van die drie delen is 
dus dit appartement.”

Dirk Bikkembergs trommelde meer dan honderd voetballers op om 
in Milaan een jubeltocht te maken. Alsof ze zojuist kampioen waren 
geworden van, pak ’m beet, de Champions League. In werkelijkheid 
vierden zij de opening van Bikkembergs’ flagship store: de eerste 
 eigen winkel van de Belgische ontwerper die voetballers vereert en 
als enige ontwerper sport (en met name voetbal) als inspiratiebron 
heeft. Op de 1300 vierkante meter die de Bikkembergs-winkel meet, 
wordt het verschil tussen zijn drie kledinglijnen heel duidelijk. Met 
in het witte, heldere souterrain de ‘goedkopere’ Bikkembergs-lijn, 
ernaast de sportkleding in een Abercrombie-achtig donkerder deel 
van de winkel (waar everyone’s a winner: de fonteinen in de wc’s zijn 
levensgrote bekers-met-grote-oren) en op de begane grond hangt het 
luxespul: de Sport Couture. 

FITNESS MET ANDREA
In Milaan is het een sport om van je modewinkel iets bijzonders te 
maken. Armani creëerde verderop in de straat een soort warenhuis 
waar de Beckhams helemaal los kunnen gaan, Viktor & Rolf hingen, 
reuze handig, meubels aan het plafond en Bikkembergs volgt die tra-
ditie door zijn Sport Couture vanuit een appartement te verkopen. De 
Belg gaat er niet zelf wonen, maar laat die eer aan Andrea Vasa, een 
voetballer van het Milanese FC Brera. Een speler van Bikkembergs 
‘eigen club’ FC Fossombrone intrek laten nemen aan de Via Manzoni 
47, behoorde niet tot de mogelijkheden: die arme jongen zou dan elke 
dag zo’n acht uur moeten rijden om te gaan trainen. Het uiterst luxe 
vrijgezellenappartement ligt midden in de stad en staat geheel ter 
beschikking van de jonge Andrea Vasa. In ruil daarvoor moet-ie wel 
het winkelend publiek in ‘zijn’ leefomgeving tolereren; het apparte-
ment is elke dag open en voor iedereen vrij toegankelijk. Zijn auto, zijn 
badkamer, zijn bed: nergens hangt een museumkoordje voor, overal 
mag het publiek aanzitten. Natuurlijk zorgt de jonge held er wel voor 
dat hij zo veel mogelijk is gevlogen tijdens winkeltijden. Wie geluk 
heeft, treft hem thuis aan, op de bank of in zijn fitnessruimte. Tussen 
zijn bed, zijn bank, zijn kast en zijn douche presenteert Bikkem-
bergs zijn Sport Couture. Uiteindelijk is het mooie appartement toch 
gewoon een winkel.

Bij de opening is Dirk Bikkembergs zó trots dat hij ons zelfs een 
interview gunt. Want een grote prater is hij niet. “Ik ben geen inter-
viewman, maar af en toe moet het, hè? Ik ben allang blij dat ik dat kot 

net open in milaan: de eerste flagship  
store van modeontwerper dirk 
 bikkembergs. in de vorm van een appar-
tement waar zowaar een overheerlijke 
voet baller zijn intrek heeft genomen.  
eerst aanbellen is niet nodig.

tekst: edwin reinerie | beeld: dirk bikkembergs

‘ voetballers zijn gevangenen! als die eens  
’s avonds ergens heen willen, kan dat niet.  
die arme jongens. ik zou niet graag een 
bekende voetballer zijn’

rechts: dirk bikkembergs.
boven: andrea vasa.
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In Milaan. Een stad waar je liever niet bent. “Mijn hart ligt niet in 
Milaan, maar ik heb een bedrijf waar mensen werken en die moeten 
allemaal eten. Ik maak kleren, dus moet ik die in Milaan hangen om aan 
de mensen te tonen. En dan ga ik ervan uit dat wie geïnteresseerd is 
in kleren, hier naartoe komt. Ik had ook een winkel in Breda kunnen 
openen...”

Of in New York? “Ik kan niet alles tegelijk, hè? De hele modewereld 
komt op een bepaald moment in het jaar naar Milaan. Dat is wet – als 
je niet naar Milaan komt, doe je niet mee. Daarom staat dit apparte-
ment hier. En ik zou willen dat er meer vestigingen komen, ook in 
andere steden, maar ik weet nog niet of dat gaat lukken. Ik kan niet 
in de sterren kijken, hè? Was dat wel zo, dan hadden ze mij allang 
president gemaakt.”

Waarom heb je niet gewoon lak aan de modewereld? Het gaat toch 
om je klanten? “Ik ga ervan uit dat die ook komen. Italië is een land 
van voetbal, een land van sport. De Italianen vinden voetbal belang-

rijker dan wat dan ook in hun leven. Dus dit is dan the place to be, hè? 
Daar kan ik niet omheen.”

Je imperium begint zich hier nu wel te nestelen. “Hier gaat nu niks 
meer bij genesteld worden. Hoewel, binnen een maand gaat mijn 
nieuwe showroom open, hier om de hoek, aan de Porta Romana. Daar 
komen de inkopers en de pers naartoe. En daar worden op dezelfde 
drie manieren de collecties getoond. Ik heb er de voorkeur aan gege-
ven de winkel te openen, want dat is voor het grote publiek. Gewone 
mensen kunnen hier binnenstappen, in de showroom natuurlijk niet.”

Een voetballer in een winkel laten wonen. Dirk; waarom toch? 
“Ik vind het woord winkel niet meer juist. Dit is de eerste keer dat ik 
zoiets doe en er is niets vergelijkbaars op de wereld. Ik heb iets willen 
maken dat er nog niet is. Anders dan de Gucci’s en de Prada’s – die 
hebben genoeg geld en smeren er dan maar goud en marmer tegen-
aan. Ik moest natuurlijk wel uit een andere hoek komen. Maar hoe 
noem je dan zoiets wel? Neem het woord iPod – dat hebben ze ook 
maar verzonnen en nu weet iedereen wat het is. Voor mij is dit geen 
winkel en ook geen appartement – het is iets anders, een combinatie. 
Een apawinkel. Een apinkel. Haha!”

Interior designer Eric Kuster woont nog niet zo lang ook tussen van 
alles wat je kopen kunt. Weliswaar kun je hem alleen op afspraak 
 bezoeken, maar het bed waar-ie in ligt, is te koop. Ook Dirk Bikkem-
bergs heeft zijn ‘apinkel’ in Milaan geheel naar eigen smaak ingericht.

Bikkembergs de interior designer? “Er zijn al mensen geweest 
die zeggen dat ze deze kant helemaal niet van mij kennen. Ik zou 
huizen en winkels kunnen inrichten. We zullen zien hoe dat zich gaat 
ontwikkelen, ik ben daar niet vies van. In deze woning heb ik alles 
ontworpen. Natuurlijk heb ik hulp gekregen voor de uitvoering, maar 
het ‘gevoel’ is helemaal van mij. Vroeger was dit een restaurant. Een 
verschrikkelijk selfservicerestaurant. Toen ik die zeven jaar geleden 
voor het eerst zag, dacht ik al: wat een geweldige locatie voor een 
winkel. Anderhalf jaar geleden kreeg ik de kans om de ruimte te 
kopen. Het contract tekenden we 28 februari vorig jaar.”

Je mag ook mijn huis komen doen. Wanneer heb je tijd? “Daar heb 
ik nog niet over nagedacht, die vraag is te vers. Vraag mij dat in een 
volgend interview, dan heb ik tijd gekregen om dit te kunnen laten 
rusten. Nu is alles nog brand new.”

En wat is er gebeurd met de fotograaf Bikkembergs? “Ik ben een 
visueel ingesteld persoon. Mijn lichaam is ondergeschikt aan mijn 
ogen. Dit appartement is voor mij ook een foto. In plaats van op een 
knopje te drukken, heb ik met architecten aan tafel gezeten. Voor mij 
is dat net zo goed een beeld. Fotografie is voor mij niet het indrukken 
van een knop, maar het creëren van een visueel Dirk Bikkembergs-
beeld.”
Zo’n Bikkembergs-beeld kan gemakkelijk worden verward met 
homo-erotiek. In tegenstelling tot die van veel andere ontwerpers, 
zijn Bikkembergs’ modellen echte voetballers met stevige benen en 
flinke torso’s. De vaak strakke broeken waarmee de ontwerper ons de 
straat opstuurt, verhullen weinig. 

‘ de crisis? ineens wil iedereen eraan meedoen. aan dat modeding. ik wil niet 
in die film meespelen, ik voel dat niet. binnen zes maanden is het voorbij’
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voelt. Wat is zo’n crisis eigenlijk? Ik zie wel in de kranten staan dat er 
bij General Motors zoveel mensen uit moeten, maar verder: I don’t 
know... Het is een reactie op wat mensen willen horen. Ineens wil 
iedereen eraan meedoen. Aan dat modeding. Ik wil in die film niet 
meespelen, ik voel dat niet. Binnen zes maanden is het voorbij. Dan 
is iedereen uitgebabbeld, dan is alles gezegd. De statistici en de top-
managers laten vast nog wel weer nóg slechtere cijfers zien. Straks 
schieten de mensen zichzelf dood of willen ze op een andere planeet 
gaan wonen, maar wat heeft dat voor zin? Wat is het probleem? Het is 
een rage, het ebt weer weg. Vier jaar geleden was er volop oorlog, dat 
raakte niemand in Europa – ‘laat ze daar maar vechten, wat kan mij dat 
nu bommen’ was de gedachte. Ik heb nu nog niks gezien waardoor ik 
mij zou kunnen realiseren dat er iets slechts gaande is in de wereld.”

Met een omzet van ruim 120 miljoen euro, voornamelijk gerealiseerd 
in Italië, Oost-Europa, Spanje en Frankrijk, en groeiende business in 
Rusland, China en Japan, krijgt de economisch slechte tijd nog geen 
vat op Bikkembergs. Natuurlijk verandert dat als iedereen ophoudt 
met winkelen. Dus klets Andrea Vasa uit zijn pyjama en reken ’m af. 
Dat is het beste voor iedereen. 

Jouw kleren worden steeds meer het silhouet van de perfecte 
voetballer. “Sportman!”

Nou ja, iemand met een atletisch lijf... “Nee. Een atletisch lijf krijg je 
door veel te sporten, maar van mij hoeft dat niet per se. Je kunt ook 
alleen maar rekening houden met wat je eet. Dat is ook al in orde, hè? 
Natuurlijk accentueert mijn kleding het lichaam. Maar ook als je niet 
zo’n lijf hebt, maar wel die droom – dat je bij die mannen wilt horen 
– heb je baat bij mijn kleding. Een slap vallende trui doet niks voor 
je. Ook al is niet alles helemaal perfect, de kleding moet je toch een 
beetje...”

Corrigeren? “Voilà: corrigeren! Wat een goed woord.”

Mooie kont, mooie benen: laat maar zien. Wel erg gay allemaal...
“Dat is een goede en ook logische evolutie. Jongens zijn tegenwoor-
dig precies als meisjes – ze staan net zo lang voor de spiegel. En hier 
in Italië krijgen ze dat al helemaal met de paplepel ingegoten. Alles 
moet mooi zijn en alles moet een merk hebben. Als Italië niet bestond, 
was er ook geen mode op deze wereld.”

Italianen beschouwen voetballers als iconen. Jij hebt er vast ook 
wel een. “Allemaal! Ik bewonder iedereen die de passie heeft om vier 
keer per week te trainen en de zaterdag en de zondag op te offeren. 
Voetballers zijn gevangenen! Als die eens ’s avonds ergens heen 
willen, kan dat niet. En voor de echt professionele voetballers is het 
nog veel erger.”

Je leest anders genoeg over excessen met dronken voetballers. “Zo 
nu en dan gebeurt dat en dan staat het meteen in de krant. Die arme 
jongens. Ik zou niet graag een bekende voetballer zijn.”

Zou David Beckham welkom zijn in de wereld van Dirk Bikkem-
bergs? “Dat hangt er helemaal vanaf – daar is geen ja en geen nee op 
te zeggen. In een groep van elf zou zo’n icoon prima passen, met mis-
schien wat mini-icoontjes erbij. Maar hij als persoon alleen? Zeker 
niet. Hij hoeft niet te bellen.”

En zo stoomt de Bikkembergs-boot op eigen kracht voort. Alsof er 
helemaal geen economische tegenwind te bespeuren valt. “Luister: 
ik open natuurlijk alleen zo’n winkel als ik honderd procent zeker ben 
dat het gaat – anders begin ik er niet aan. Zonder geld van banken. 
Ik wil het helemaal zelf kunnen realiseren. Ik wil alles zelf kunnen 
beslissen. Het is mijn eigen ding.”

Toen je een jaar geleden aan dit project begon, was er natuurlijk 
nog geen crisis, maar je hebt fier doorgezet. “Ik zou willen dat 
 iemand mij eens kan uitleggen wat hij daadwerkelijk van de crisis 

‘ ik kan niet in de sterren kijken, hè? 
was dat wel zo, dan hadden ze mij 
allang president gemaakt’
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nieuwe amerikaanse 
actiegroep voor 

homoseksuele 
militairen vecht 
tegen hypocrisie

don’t 
 tell

don’t 
ask

homo’s in het amerikaanse leger dienen zich te 
houden aan de richtlijn don’t ask, don’t tell, 
wat inhoudt dat ze niet in het openbaar over 

hun seksuele voorkeur mogen spreken. de regel, 
ingesteld onder clinton, is een bron van verdriet, 

slecht voor het moreel en vormt zelfs een 
bedreiging voor de nationale veiligheid, aldus 

eerste luitenant dan choi van de new york army 
national guard en medeoprichter van knights 
out, een actiegroep die wil bewerkstelligen  

dat de regel wordt afgeschaft.

tekst: adrian tippetts | illustratie: sven de rennes
vertaling: dennis keesmaat

 O ndanks verkiezingbeloftes maakt de regering 
van Barack Obama geen haast met het 
intrekken van de don’t ask, don’t tell-richtlijn. 

Een aantal homoseksuele beroepsmilitairen heeft nu 
besloten dat er maar één manier is om duidelijk te 
maken hoe onrechtvaardig de richtlijn is: door haar 
aan hun laars te lappen. Een van hen is de 27-jarige 
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Daniel Choi. Zijn ontslag heeft de aandacht getrok-
ken van Amerika, meer nog dan de rest van de 
12.500 homo’s en lesbiennes die sinds de richtlijn in 
1993 van kracht ging, hun congé hebben gekregen.

Choi is in elk opzicht een voorbeeldige Amerikaan. 
Hij studeerde af aan West Point, een van de beste 

militaire academies van het land, waarna hij de 
leiding kreeg over een regiment infanterie. Zijn 
teamleden wisten dat hij homo was en respec-
teerden dat. Tijdens zijn tweejarige uitzending 
naar Bagdad stelde het feit dat hij vloeiend de 
Arabische taal beheerste, hem in staat mogelijke 
crisissen te bezweren en zodoende het leven van 

Irakezen en zijn collega’s te redden. Het zijn juist 
soldaten van zijn kaliber die de onrusten in de regio 
onder bedwang houden. 

Choi verzette zich openlijk tegen sectie 654, onder-
deel 10 van de US Code (oftewel de don’t ask, don’t 
tell-richtlijn) door op 21 maart in Rachel Maddows 
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actualiteitenprogramma op de zender MSNBC uit 
de kast te komen. Welbespraakt weerlegde hij de 
morele argumenten achter de richtlijn: “Het was 
niet gemakkelijk om toegelaten te worden tot West 
Point en het vierjarige programma afronden was 
nog moeilijker. Maar uitkomen voor mijn seksuele 
geaardheid was de makkelijkste beslissing uit 
mijn dienstperiode, omdat het in lijn was met alles 
wat ons vanaf de eerste dag op West Point werd 
ingeprent over integriteit en eergevoel. We hebben 
gezworen elk bevel op te volgen en uit te voeren, 
tenzij het immoreel, onethisch of illegaal was. De 
richtlijn schiet op elk van die drie vlakken tekort, 
omdat het de 65.000 homoseksuele en lesbische 
soldaten in actieve dienst dwingt te liegen over hun 
identiteit. Wij staan zij aan zij naast alle soldaten 
die hun land onbaatzuchtig dienen en willen dat 
deze wetgeving wordt ingetrokken.” Zijn optreden 
in het programma viel samen met de lancering van 
Knights Out, een actiegroep die hij heeft opgericht 
voor de homo’s en lesbiennes op West Point en 
hun naasten. De organisatie heeft als missie om te 
lobbyen voor het recht van homoseksuele soldaten 
om hun land openlijk te dienen en om toekomstige 
militaire leiders van West Point te doordringen van 
de noodzaak hun lesbische, homoseksuele, bisek-
suele en transseksuele militairen te accepteren.

Hoewel je aan moraliteit en rechtvaardigheid 
geen prijskaartje kunt hangen, is don’t ask, don’t 
tell, ook als je het economisch bekijkt, een onlo-
gische richtlijn. Het Pentagon schatte dat hij in 
de periode van 1994-2003 zo’n 360 miljoen dollar 
heeft gekost. Van de 12.500 manschappen die hun 
baan verloren, voerden achthonderd soldaten 
taken uit die essentieel waren voor het slagen 
van de missie; Choi is een van zestig arabisten 
die ontslagen werden. En deze getallen zijn mis-
schien nog maar het topje van de ijsberg. Het is 
onmogelijk om in te schatten hoeveel lesbiennes 
en homo’s hun carrière voortijdig hebben beëin-
digd omdat ze geen leugenachtig leven wilden 
leiden en erop konden wachtten dat ze op een dag 
op staande voet en oneervol ontslagen zouden 
worden. Juist vanwege die angst trok Dan Choi 
zich terug uit actieve dienst in Irak. Hij was in 
2003 afgestudeerd in Arabische wetenschappen, 
had daarnaast een diploma als milieu-ingeni-
eur en was vastbesloten een rol te spelen in de 
operatie Iraqi Freedom. Hij volgde een uitvoerige 
training en bleek tijdens zijn uitzending van in 
2006 en 2007 een onmisbare teamleider. “Ik 
vond het te gek om daar te zijn. Dat ik vloeiend 
Arabisch spreek, stelde me in staat een hechte 
band te vormen met de lokale bevolking en de 
overheidsdienaren met wie ik samenwerkte aan 
veiligheidsmaatregelen en de wederopbouw.” 
Choi weigert echter een dubbelleven te leiden, 
waardoor er niets anders voor hem op zat dan 
te vertrekken. Dappere mannen en vrouwen met 
specialistische kennis en vaardigheden de laan 
uitsturen vormt een bedreiging voor de nationale 

veiligheid en leidt tot een zwakker leger, wat Choi 
illustreert met een anekdote: “Op maandag 10 
september 2001 onderschepte het ministerie van 
Buitenlandse Zaken een Arabisch bericht. Een 
grammaticaal eenvoudig zinnetje, dat kennelijk 
niemand kon vertalen. Ik kan het echter moeite-
loos lezen: ‘Morgen is uur nul’.”

pschychologisch trauma
Het is geen toeval dat Choi Irak verliet op het mo-
ment dat zijn relatie met zijn partner, die in New 
York woont, serieus werd. Over wat homoseksu-
ele stellen te verduren krijgen, zegt hij: “Hete-
rostellen nemen in het openbaar afscheid tijdens 
een afscheidsceremonie als ze uit het leger gaan, 
maar wij moeten dat heimelijk doen. Als er met 

ons iets zou gebeuren, zouden onze partners niet 
eens worden ingelicht. Ze hebben geen rechten 
en mogen geen enkele beslissing namens ons 
nemen. Als je in aanmerking neemt wat een 
soldaat allemaal moet doorstaan, zouden we 
juist sterkere relaties en familiebanden moeten 
bevorderen. Door het bestaan van die relaties en 
families te ontkennen, wordt het leven onnodig 
zwaarder.”

Het leger hecht grote waarde aan de mentale 
gezondheid van beroepsmilitairen. Er vinden nu 
meer zelfmoorden plaats – in de regel als gevolg 
van een posttraumatische stressstoornis – dan 
er soldaten sneuvelen in de strijd. Homoseksuele 
militairen blijven in de regel verstoken van nood-
zakelijke hulp. De psychiaters die ze in vertrou-
wen nemen zijn namelijk verplicht hun meerderen 
in te lichten over hun geaardheid. Choi: “Er wordt 
momenteel veel werk van gemaakt om al het 
personeel psychiatrische hulp te bieden, zodat 
ze de overgang naar een burgerlijk leven kunnen 
maken. Voor de homoseksuele soldaat die bang is 
om uit de kast te komen en illegaal in het leger te 
dienen, volgt slechts ontslag, zonder uitkering en 
zonder hulp. Dat lijkt me een vorm van verraad en 
het is uiterst hypocriet tegenover mensen die hun 
leven riskeren.”

de onzin aan het licht
De militaire academie van West Point werd 
opgericht door Thomas Jefferson, een van de 
geestelijke vaders van Amerika, co-auteur van de 
onafhankelijkheidsverklaring en de Virginia Statute 
on Religious Freedom, een verordening die verbood 
dat staten wetgeving ten gunste van een religieuze 
stroming implementeren. Choi, een godvruchtig 
christen en zoon van een doopsgezinde predikant, 
kan de ironie er wel van inzien. Hij zegt: “Een van 
de belangrijkste dingen die we de nieuwe Irakese 
regering en het leger daar moeten leren is hun 
militairen nóóit te onderwerpen aan een kleine 
groep of een religieuze doctrine. Dat verdeelt 
mensen alleen maar. Maar zodra we terug-
komen in Amerika moeten we ons verweren tegen 
discriminatie die in stand wordt gehouden door een 
randgroep van fanatici die anderen hun wereld-
beeld opdringen. Dat druist in tegen de basis-
principes van onze grondwet. Als christen vind ik 
het godslasterlijk dat mensen mijn religie gijzelen 
om een politieke agenda na te jagen.”

Nu Obama aan de macht is, hebben kleine, luid-
ruchtige rechtse groepen de propagandaoorlog 
opgevoerd in de hoop de afschaffing van don’t 
ask, don’t tell tegen te kunnen houden. Een van de 
geniepigste is het Center for Military Readiness, 
een ‘denktank’ onder leiding van Elaine Donnelly, 
die vorig jaar nog werd beschimpt door veteranen 
tijdens een hoorzitting voor de Senaat over don’t 
ask, don’t tell. Voor mensen als Donnelly heeft Choi 
geen goed woord over: “Die vrouw heeft geen 
enkele militaire ervaring, ik begrijp niet welke 
kwalificaties ze heeft om over deze kwesties te 
spreken. Dergelijke groepen spelen alleen maar in 
op vooroordelen en hysterie en maken lukrake, 
ongegronde claims. Soldaten trappen daar niet 
meer in.” Het belangrijkste argument, dat openlijk 
homoseksuele soldaten ‘schadelijk zijn voor de co-
hesie’, speelt heel cynisch in op de angst voor wat 
er allemaal zou kunnen gebeuren onder de douche 
en in de slaapvertrekken. En toch laten vierentwin-
tig landen al homoseksuele militairen toe die open-
lijk en zonder enig probleem dienen. Griekenland is 
het enige NAVO-land met een vergelijkbaar beleid 
als Amerika.

“ u hebt publiekelijk  
erkend dat u een homo
seksueel bent, wat 
neerkomt op homo
seksueel gedrag. uw 
handelingen hebben een 
negatief effect gehad 
op de orde en discipline 
van de new york  
national guard”
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Verdacht snel na de hoorzitting verscheen er een 
ander paniekverhaal, waarin gemeld werd dat 
14 procent van de militairen, wat neerkomt op 
tweehonderduizend manschappen, zou vertrek-
ken als homo’s openlijk het vaderland mochten 
dienen. Choi: “Dat hebben we al zo vaak gehoord. 
Bijvoorbeeld toen er een einde werd gemaakt aan 
de rassenongelijkheid en toen vrouwen werden 
toegelaten tot het leger. En natuurlijk ook toen 
andere landen de ban op homo’s ophieven. Het 
Britse leger verzette zich in de jaren negentig 
ook tegen het opheffen van de ban en claimde dat 
tweederde van het leger zou overwegen te ver-
trekken. Toen het eindelijk zover was, vertrokken 
uiteindelijk drie mensen.” Blijkbaar zit het wel snor 
met die cohesie als homoseksuele soldaten uit de 
kast komen. “Cohesie is gebaseerd op vertrouwen. 
Je weet dat de mensen om je heen je dekking zul-
len geven tijdens gevechten. Er is geen ruimte om 
de waarheid te verbergen. We zijn een eenheid en 
we moeten handelen als een hechte familie.”

van binnenuit ondermijnd 
In de praktijk wordt don’t ask, don’t tell van bin-
nenuit ondermijnd omdat het besef groeit dat de 
richtlijn onuitvoerbaar is. In 2001 werden er nog 
twaalfhonderd soldaten ontslagen, in 2007 was dat 
nauwelijks nog de helft. Er is steeds meer bewijs 
dat homoseksuele soldaten uit de kast komen en 
geaccepteerd worden in hun eenheid. Volgens 
een onderzoek uit 2006 vond 73 procent van de 
militairen het geen enkel probleem om met homo’s 
te werken. Een groot deel van de bevelhebbers 
heeft er ook geen moeite mee omdat ze het zich 
niet kunnen veroorloven onmisbaar personeel 
kwijt te raken. 

De zaak van medisch verbindingsofficier Darren 
Manzella, openlijk homoseksueel en populair bij 
zijn eenheid in Koeweit, vormde helaas bijna een 
klucht. Manzella kreeg dreigmails van een anoniem 
lid van zijn peloton, maar toen hij dat wilde rappor-
teren móést hij wel uitkomen voor zijn geaardheid. 
Uiteindelijk werd hij onderworpen aan een onder-
zoek. Er werd ‘geen bewijs’ voor homoseksualiteit 
gevonden, ondanks het feit dat hij videobeelden 
had overgedragen waarop hij hartstochtelijk met 

zijn vriend stond te zoenen. Na een zee aan publici-
teit waarin vooral werd benadrukt hoe stompzinnig 
don’t ask, don’t tell is, werd hij een jaar later, in juni 
2008, alsnog ontslagen.

Veel militair personeel is teleurgesteld in de rege-
ring van Obama, die terugkomt op stellige verkie-
zingsbeloftes om de richtlijn in te trekken. Minister 
van Defensie Robert Gates zei dat de kwestie ‘een 
tijdje vooruit wordt geschoven’, terwijl in mei de 
Nationaal Veiligheidsadviseur generaal Jones 
niet eens kon garanderen dat don’t ask, don’t tell 
überhaupt wordt ingetrokken. Hoewel sommigen 
de economische crisis de schuld geven, zeggen 
andere politici dat er eerst onderzoeken moeten 
worden uitgevoerd, waardoor het hele proces nog 

jaren kan duren. Toch raken steeds meer politici 
overtuigd van de behoefte aan verandering, met 
name de Democraten. In maart diende Ellen 
Tauscher, Democraat in het Huis van Afgevaar-
digden, een wetsontwerp in bij het Congres om de 
richtlijn af te schaffen, en congreslid Jim Moran 
heeft het leger gevraagd hem maandelijks een 
overzicht te sturen van alle ontslagen als gevolg 
van don’t ask, don’t tell. Joe Sestak, eveneens 
congreslid en gepensioneerd divisiegeneraal van 
de Amerikaanse marine, schaarde zich publiekelijk 
achter Choi en stelde dat de president er baat bij 
had de ban op homo’s nog deze zomer op te heffen.

stilstand is achteruitgang
Toen Choi vóór zijn ontslag ondervraagd werd, 
maakte hij zich niet druk om de mogelijkheid dat 
hij na zijn openbare coming-out ontslagen zou 
kunnen worden: “Een soldaat leert zijn angsten te 
lijf te gaan. We zijn deze strijd aangegaan omdat 
het onderwerp van essentieel belang is, niet alleen 
voor homoseksuele militairen, maar voor alle leden 
van ons team. ‘Doen wat juist is’ weegt zwaarder 
dan het volgen van de regels.” De beloning voor 
Chois eerlijkheid en integriteit kwam eind april in 
kille, zakelijke bewoordingen. Het rapport van het 
ministerie van Defensie meldde dat er voor de staat 
voldoende basis was om Choi wegens ‘moreel 
of professioneel plichtsverzuim’ niet langer te 
erkennen als lid van de Nationale Garde. Defensie 
schrijft: “Meer in het bijzonder hebt u publiekelijk 
erkend dat u een homoseksueel bent, wat neerkomt 
op homoseksueel gedrag. Uw handelingen hebben 
een negatief effect gehad op de orde en discipline 
van de New York National Guard.” Met andere 
woorden: you’re fired! Tot ziens.
 
“we weten het en staan  
achter je!”
Niets kan de banale beschuldiging dat uit de kast 
komen een ‘negatief effect op de discipline heeft’ 
beter weerleggen dan de steun die Choi na zijn eer-
ste televisieoptreden ondervond van zijn peloton. 
“Het was de laatste dag van ons trainingsweekend. 
Als dienstdoende officier gaf ik mijn eenheid en een 
bataljon uit Philadelphia instructies over schiet-
vaardigheid, stedelijke tactieken en het schoonma-
ken van de slaapvertrekken. Alles ging zijn gewone 
gangetje. Ik sliep in de barakken en douchte met de 
leden van mijn peloton. Ik dacht nog: misschien kijkt 
er wel niemand naar MSNBC. Tot aan het einde van 
de laatste dag tientallen hooggeplaatste mede-
officieren en soldaten uit mijn peloton mij terzijde 
namen en zeiden:  “We weten het en staan achter 
je. Ga zo door!”

Het ministerie van Defensie laat Choi nu weten dat, 
als hij ervoor kiest zelf op te stappen, hem eervol 
ontslag zal worden verleend. Choi is echter vastbe-
raden het recht te laten zegevieren en met de steun 
van zijn voormalige peloton heeft hij het aanbod 

“ het britse leger ver
zette zich in de jaren 
negentig ook tegen het 
opheffen van de ban, en 
claimde dat twee derde 
van het leger zou over
wegen te vertrekken. 
toen het eindelijk zover 
was, vertrokken uit
eindelijk drie mensen”

dan choi
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smalend naast zich neergelegd. Momenteel zoekt 
hij advocaten om het ontslag aan te vechten: “Ik ben 
van plan mij met hand en tand te verzetten. Don’t 
ask, don’t tell is immoreel, onethisch en ongrond-
wettelijk. Het moedigt soldaten aan te liegen, zich 
te verschuilen, te discrimineren en het verzwakt 
het leger. Het is tijd er een einde aan te maken.” 
Knights Out heeft inmiddels een website, nieuwe 
leden melden zich aan en de campagne komt op 
dreef. Knights Out hecht veel waarde aan een 
constructieve relatie met West Point. Verscheidene 
leden hebben al gesproken op seminars van de 
academie en de reacties van soldaten en cadetten 
zijn bemoedigend. De groep kan alle steun gebrui-
ken – niet alleen van heteroseksuele beroepsmili-
tairen, maar ook van bezorgde burgers die vinden 
dat aan dit onrecht een einde moet komen en dat de 
offers van álle manschappen erkend en geprezen 
moeten worden. 
www.knightsout.org

 

het is alweer negen jaar gele
den dat de britse krijgsmacht 
de ban op homo’s en lesbiennes 
in het leger introk. twee open
lijk homoseksuele leden van de 
royal air force vertellen over 
hun leven.

‘ant’ (26) is kapiteinvlieger 
en gevestigd op de rafbasis 
bij benson in oxfordshire. hij 
fungeert als navigator op de 
merlin mc mark 33ahelikop
ter, en heeft sinds 2005 tien 
keer in irak gediend. (vanwege 
de gevoelige aard van zijn 
werkzaamheden heeft winq 
besloten zijn volledige naam 
niet te noemen.)

Je meldde je aan bij het leger toen 
het nog niet legaal was voor ho-
mo’s om in dienst te treden. “Toen 
ik me aanmeldde stond duidelijk in 
de kleine lettertjes dat homosek-
sualiteit onverenigbaar was met 
een baan als beroepsmilitair. Dat 
vond ik toen wel best, ik besefte 
pas later dat ik homoseksueel was. 
Toen ik eind 2000 bijtekende, was 
de ban al opgeheven.”

Speelt het een rol als je de dou-
cheruimte of een slaapkamer moet 
delen? “Nee, nooit, zelfs niet in 
Irak, waar je met zijn allen doucht 
en slaapt. En op Benson heeft ieder 
zijn eigen douchehok. Het is heel 
vreemd: ik heb heterocollega’s die 
beledigd zijn als ik zeg dat ze niet 
mijn type zijn! Soms ben ik degene 
die een paar ego’s in mijn team 
moet doorprikken.”

Vertel eens over je uitzendingen. 
“Ik ben nu tien keer in Irak ge-
weest. In de meeste gevallen duurt 
een uitzending twee maanden. We 
zijn gevestigd op een basis vlakbij 
Basra. De Merlin is de belangrijk-
ste helikopter voor het vervoer 
van troepen in Zuid-Irak. Er gaan 
tweeëntwintig manschappen met 
hun uitrusting in. Hoewel we op de 
meest vluchten manschappen en 
spullen vervoeren, fungeren we 
ook als luchtambulance. Toen de 
strijd het hevigst was, werden we 
meerdere keren per dag opgeroe-

pen om gewonden en personeel dat 
aan hittestress leed, op te halen.”

Hoe zijn de omstandigheden daar 
en hoe pas je je aan? “Je moet 
zeker fit zijn om in Irak te dienen 
– het is een van de heetste plekken 
op aarde. In de zomer loopt het in 
de schaduw op tot 50 graden en 
in de cockpit kan het meer dan 70 
graden worden. De enige manier 
om ermee om te gaan is heel veel 
water drinken.”

Zie je ruimte voor verbetering 
in de omgang met homo’s in de 
krijgsmacht? “We moeten harder 
werken om duidelijk te maken hoe 
tolerant het leger tegenwoordig is 
en tegen de negatieve beeldvor-
ming vechten, vooral bij oudere 
generaties. Ouders zouden hun 
kinderen nog best kunnen afraden 
het leger in te gaan omdat ze zich 
alleen herinneren hoe vijandig het 
eraan toeging toen het verbod nog 
van kracht was. Als we in uniform 
meelopen tijdens de gay pride in 
Londen, tonen we aan dat je in het 
leger kunt uitkomen voor wie je 
bent en dat je bijdrage net zo nuttig 
is als die van andere militairen.”

tony butchartkelly (25) 
is soldaat eerste klasse en 
inlichtingenanalist, gevestigd 
op de rafbasis bij brampton in 
cambridgeshire. hij keerde on
langs terug van een operatie 
in afghanistan.

Hoe was het in Afghanistan? “Ik 
ben net terug van mijn eerste 
uitzending van vier maanden bij 
Lashkar Gah in de provincie 
Helmand. Het is een relatief kleine 
basis met duizend manschap-
pen. Mijn rol als beeldanalist is 
om onderzoek te verrichten naar 
het terrein en mogelijke gevaren 
op te sporen om zodoende een 
veilige en efficiënte route voor de 
manschappen te bepalen. Helmand 
is een roerig gebied en je moet 
voortdurend rekening houding 
met de mogelijkheid van een 
aanval. Je moet de Taliban nooit 
onderschatten. Ze zijn een goed 
georganiseerde, veerkrachtige 

militie en hebben een duidelijk doel 
voor ogen.”

Wat trok je aan tot de RAF? “Ik was 
19 en werkte in een bar. Qua werk 
zat ik in een sleur. Toevallig had ik 
destijds een vriend die bij de RAF 
werkte. Ik ging ervan uit dat je een 
echte He-man moest zijn om bij het 
leger te gaan, maar ik veranderde 
van gedachten toen ik hem opzocht 
op de basis. Ik was blij verrast over 
de hartelijke sfeer. Mijn geaard-
heid heeft voor mij nooit een rol 
gespeeld. Ik kwam tijdens de ba-
sisopleiding uit de kast. We zaten 
in een pub en een vriend maakte 
een spottende opmerking dat iets 
‘een beetje nichterig’ was. Ik zei 
dat ik dat ook was, en iedereen zei 
‘Oké dan’, en ging verder alsof er 
niets gebeurd was.”

Wat wordt er gedaan voor 
homoseksuele militairen? “Het 
hulpnetwerk is heel goed, voor alle 
drie de divisies. Elke RAF-basis 
heeft consulenten op het gebied 
van gelijkwaardigheid en ver-
scheidenheid. Er is een commissie 
van lesbische en homoseksuele 
militairen die elk jaar met die con-
sulenten samenkomen om zaken 
te bespreken die hun aangaan. Er 
spelen nog genoeg vooroordelen 
in de maatschappij. Een groot 
deel van de jongeren die in het 
leger gaan, en vooral die uit kleine 
dorpjes, heeft misschien nog nooit 
een homo of lesbienne ontmoet. 
Wij maken vanaf de eerste dag 
duidelijk dat geen enkele vorm 
van discriminatie getolereerd 
wordt. Zelf heb ik niets negatiefs 
meegemaakt. Iedereen accepteert 
mij gewoon. Ik ben getrouwd met 
mijn vriend Rob en vorig jaar 
hadden we een ceremonie voor 
ons geregistreerd partnerschap, 
in uniform, en heel veel collega’s 
zijn toen gekomen. De RAF zorgt 
goed voor alle echtgenoten, of die 
nu hetero of homo zijn. Net als vele 
anderen, wonen we in een huis 
op de basis. RAF Brampton is een 
kleine, hechte gemeenschap met 
een goed sociaal netwerk. Rob 
wordt altijd uitgenodigd voor al-
lerlei bijeenkomsten – van borrels 
tot het kerstfeest.”

out & proud

rechts: tony  
butchartkelly

ant

“ we hebben gezworen 
elk bevel op te volgen 
en uit te voeren, tenzij  
het immoreel, on ethisch 
of illegaal is. deze 
richtlijn schiet op elk 
van de drie vlakken 
tekort, omdat het de 
65.000 homoseksuele  
en lesbische soldaten  
in actieve dienst dwingt 
te liegen over hun  
identiteit”
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mensen zitten 
emotioneel in de knoop, 
willen hun huis laten 
zuiveren van slechte 
invloeden of erger: 
patiënten die lijden aan 
kanker of aids
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SANGOMA

traditioneel geneesheer in donker afrika. 
maar dan blank. en homoseksueel.

chris reid liet een leven van lamborghini’s 
en hippe feesten achter en woont nu 
in de zuid-afrikaanse bush, in een hut 

van modder. van gevierd architect tot 
sangoma, een traditioneel genezer.

tekst: elles van gelder
beeld: tom van der leij

Zijn armen hangen vol met kralen in wit, rood en 
blauw. Om zijn gespierde lijf een doek met de print 
van een luipaard. Chris Reid (45) zit op de grond in 
zijn hut in de Zuid-Afrikaanse Oostkaap met een 
joint relaxed in zijn mondhoek. Boven de deur han-
gen de horens van een koe, hét teken dat er in deze 
hut een sangoma, een traditioneel genezer, woon-
achtig is. Reid is dokter, psycholoog en priester in 
één. Zuid-Afrikanen komen bij hem voor advies en 
voor behandeling met geneeskrachtige kruiden.
“Als je me twintig jaar geleden had verteld dat ik 
er nu zo bij zou zitten, dan had ik je uitgelachen,” 
zegt Reid. Hij deelt zijn huis, zonder elektriciteit of 
stromend water, met acht lokale Zuid-Afrikanen. 
Zijn woning ligt diep in een vallei in de arme pro-
vincie Oostkaap. Reid verbouwt zijn eigen groenten 
en houdt koeien, geiten en kippen. Dat is te ruiken. 
Maar het kan Reid niets schelen. Op blote voeten 
loopt hij door de modder en de mest. 

COKE & CRACK
Zijn leven is op zijn zachtst gezegd turbulent te 
noemen. Na zijn jeugd in Zimbabwe te hebben 
doorgebracht, begon Reid zijn carrière als fokker 
van renpaarden in Johannesburg. Daarna volgde 
een korte periode waarin hij als stripper en fotomo-
del werkte. Een periode die hij vervolgde met een 
studie tuinbouw aan de Universiteit van Pretoria. 
De liefde voor de natuur combineerde hij met 
zijn kakineuze achtergrond in het vormgeven van 
tuinen. Reid werd een veelgevraagde tuinarchitect 
en op jonge leeftijd was hij al eclatant rijk. In zijn 
jonge jaren bewoonde hij een huis in de chique wijk 
Sandton in Johannesburg en reed een Lamborg-
hini en een Rolls-Royce. “De Rolls voor als ik naar 
mensen met oud geld ging. En de Lambo om indruk 
te maken op klanten met nieuw geld.”
Zijn flappen jaagde hij er in recordtempo doorheen 
aan coke en crack. Zijn leven stortte in. Vlak 
voor zijn dertigste verjaardag zette zijn zus de 
verslaafde Reid op het vliegtuig naar zijn ouders 
in de provincie Oostkaap. Zijn zieke moeder was 
daarheen verhuisd om te sterven aan de gevolgen 
van kanker. Van het hectische 24-uurs-leven in 
Johannesburg belandde hij ineens op het rustige 
platteland. “Voorbestemd,” denkt Reid nu. Zijn hele 
levensloop was bedoeld om hem in de Oostkaap 
te krijgen. Reid zou naar deze regio zijn gebracht 
door zijn voorouders. Voorbestemd om sangoma 
te worden.

Wilde hij niet gewoon zijn westerse leven ont-
vluchten? Was dit niet de enige uitweg van zijn veel 
te hectische bestaan? Reid is heel stellig in zijn 
antwoord. “Je kiest er niet voor om sangoma te 
worden. Het is een roeping. Eigenlijk had mijn moe-
der sangoma moeten worden maar ze heeft haar 
roeping niet beantwoord. Tijdens de apartheid in 
Zuid-Afrika was dat als blanke geen voor de hand 
liggende keuze. Nu werd de roeping doorgegeven 
aan mij. Ik was er klaar voor om met het westerse 
leven te breken.”
Zijn ouders accepteerden zijn roeping. Net zoals ze 

hem, met moeite, accepteerden toen hij op zijn 16de 
vertelde dat hij homo was. “Ik wist dat al op mijn 
13de, maar ik durfde er niet openlijk over te praten. 
Ik keerde me af van thuis en was er bijna nooit. 
Mijn vader was een boer en vond homoseksualiteit 
onnatuurlijk.” En dan lachend: “Ik was stoned toen 
ik het aan mijn moeder vertelde. Eerst vroegen mijn 
ouders zich af wat ze verkeerd hadden gedaan. 
Maar eigenlijk heeft de openheid er voor gezorgd 

dat we dichter bij elkaar kwamen. Mijn vader 
schreef me later een brief waarin hij zei dat hij toch 
van me hield.”

BLANK MEISJE
In zijn huidige omgeving zijn de meeste mensen 
op de hoogte van zijn seksuele voorkeur. Dat is 
bijzonder. “Homoseksualiteit is niet een alledags 
begrip in de Afrikaanse cultuur,” zegt Reid. “Maar 
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ik verberg niet wie ik ben. Ik woon hier samen 
met acht lokale Zuid-Afrikanen en ze vinden het 
allemaal prima. Wat je ’s nachts in je slaapkamer 
doet, is je eigen zaak. Mijn partner komt hier ook 
op bezoek. Maar we tonen niet publiekelijk affectie. 
Dat geldt overigens ook voor hetero’s - Zuid-Afrika 
is nogal conservatief.”
Zijn sangoma-naam, Ntombemhlophe, verraadt ook 
niets van zijn identiteit. Ntombemhlophe betekent: 
‘hij die zuiver is van binnen en dient’, maar ook, 
‘blank meisje’. “Het is een grapje maar zegt ook iets 
over de hoge mate waarin ik word geaccepteerd,” 
zegt Reid terwijl hij weer een trek van zijn joint 
neemt. “Ik vind het wel bijzonder dat ik niet word 
veroordeeld. In mijn jeugd was dat heel anders. In 
Zimbabwe en Zuid-Afrika draait veel om mannelijk-
heid, om rugby, jacht en geweren. Daar had ik niets 
mee. Ik heb tijdens mijn school- en studietijd flink 
wat klappen gehad van blanke jongens omdat ik 
homo ben.”

De zon probeert boven de heuvels uit te komen. Het 
is vroeg in de ochtend als Reid naar de rivier in de 
vallei loopt voor een ceremonie om de voorou-
ders te eren. Voorouders zijn erg belangrijk voor 
sangomas. Van de geesten van van de voorouders 
krijgt hij advies waarmee hij anderen dan weer 
kan helpen. Reid waadt door de koude rivier en 
zoekt een plekje op de stenen in de bedding. “Ik heb 
geen gemakkelijke weg gekozen. Vooral de training 
om sangoma te worden was zwaar. Je krijgt een 
sangoma als leermeester en moet in de eerste fase 
van je training álles voor hem doen. Wassen, eten 
maken, water halen en altijd knielen voordat je een 
huis binnengaat. Allemaal bedoeld om je van je 
ego te scheiden. Daarnaast leer je om zo in trance 
raken. Dat is moeilijk voor westerlingen die altijd 
alles in de hand willen houden. Elke dag nemen we 
een medicijn, waar onder andere boomschors in 
zit, om onze dromen te stimuleren. Via die dromen 
communiceren we met onze voorouders. En ten 
slotte leren we natuurlijk over de geneeskracht van 
de natuur.”

De training, die bij Reid vier jaar duurde, heeft nog 
een keerzijde: alcohol en seks zijn uitgesloten. 
Vooral dat laatste viel niet mee. “Het celibaat valt 
mij zwaar, ik denk dat daarom vooral vrouwen 
sangoma worden. Zij hebben meer discipline. Ik 
heb één keer de regels overtreden. Mijn mentor 
had het direct door en zette mij stappen terug in 
mijn training. Tussendoor heb ik wel gedacht: “ik 
stop ermee.” Maar nu ben ik heel gelukkig dat ik heb 
doorgezet. Dit is wie ik ben.” Reid is nu al twaalf 
jaar sangoma.    

NOG EENTJE
Zijn nieuwe identiteit weerhield hem in eerste 
instantie bij het zoeken naar een vriend. “De mees-
te homo’s vonden me maar vreemd.” Maar elf jaar 
geleden trof Reid een gelijkgestemde geest. “Een 

aantal Kaapstedelingen vroeg mij om te helpen met 
wiet zoeken, hier in de omgeving. Zij vertelden 
over hun vriend, een andere blanke homoseksuele 
sangoma. En ze stelden een ontmoeting voor. Dat 
wuifde ik een beetje weg - ik kon mij niet voorstel-
len dat er nóg een blanke gay sangoma was. Maar 
ze drongen aan, namen mij mee naar Kaapstad en 
nodigden ons beiden uit voor een etentje. Het klikte 
meteen. Na het eten ben ik met hem naar huis ge-
gaan en pas na drie weken ben ik weer vertrokken. 
Wij begrijpen elkaar.” Nu reist Reid op en neer tus-
sen de Oostkaap en de Westkaap, waar zijn partner 
woont en tegenwoordig als astroloog werkt. 

“In Kaapstad loop ik er ook zo bij.” Reid refereert 
aan zijn kettingen, rokje en blote voeten. “Hoewel 
Kaapstad een vrij tolerante stad is, zou ik toch 
liever altijd hier in de bush zijn.” Hij kijkt omhoog. In 
de wolken hangt regen. “Maar ik móét vaak naar de 
stad. Om geld te verdienen. Ik schrijf boeken voor 
tieners over sangoma’s en organiseer soms reizen 
naar mijn huis zodat toeristen meer kunnen leren 
over het leven en tot rust kunnen komen.” Ander in-
komen genereert Reid uit zijn ‘praktijk’ – patiënten 
die een klein bedrag betalen voor advies. Mensen 
die emotioneel in de knoop zitten of hun huis willen 
laten zuiveren van slechte invloeden. Of erger: 
patiënten die lijden aan kanker of aan aids. “Hiv 
en aids interesseren mij enorm. Het is een groot 

probleem in dit land. Veel van onze medicatie wordt 
volgens de westerse geneeskunde als controver-
sieel beschouwd. In de bestrijding van aids zijn 
aidsremmers nodig, die hebben wij niet, maar wij 
kunnen wél helpen om het immuunsysteem sterker 
te maken.”

VUURWATER OP DE KEIEN SMIJTEN
Intussen gaat de ceremonie in de rivier gewoon 
door. Reid staat op en neemt een slok van zijn 
umqombothi – zijn zelfgebrouwen bier – en giet 
daarna het restant uit de plastic kan op de stenen 
in de rivier. Wodka en whisky volgen dezelfde weg. 
De verspilling is een offer aan de voorouders. Reid 
snijdt een kip de keel door. Ook het bloed verdwijnt 
in het water. Dieren zijn belangrijke bezittingen 
op het platteland en er één doden wordt gezien als 
een groot offer aan de voorouders. Aan Reids zijde 
bevindt zich de 25-jarige Zuid-Afrikaan Matthew 
Cook, hij zit op zijn knieën. De hele ceremonie 
wordt voor hem uitgevoerd. Cook is een twaza, een 
sangoma in opleiding, en Reid is zijn leermeester. 
Beide mannen zijn blank. Steeds meer blanken 
worden sangoma en omarmen de zwarte Afri-
kaanse traditie “Tijdens de apartheid mochten we 
niet met zwarten mixen. We hadden geen toegang 
tot hun sjamanisme. In onze witte cultuur waren 
we vergeten hoe we sjamaan konden worden. Nu 
kan dat weer.” Eigenlijk is Reid zelf een levende 
brug tussen blanken en zwarten in Zuid-Afrika. 
“Ik maak deel uit van de verandering en denk dat 
ik mensen kan helpen te integreren. Er zijn nog 
zo veel misverstanden tussen de culturen. Veel 
blanken snappen niet hoe zwarten leven en wat hun 
spiritualiteit inhoudt. Ik kan daarover vertellen.”

Een gemakkelijke weg is het niet. “Mensen zijn 
bang voor het onbekende, denken dat wij duistere 
krachten hebben. Laatst werd er iemand gevonden 
met afgehakte ledematen - sommigen denken dat 
wij daarachter zitten om die ledematen als muti, 
als medicijn, te gebruiken… Het is ook niet altijd 
gemakkelijk om serieus genomen te worden. Als 
ze me zien lopen, denken veel blanken dat ik op 
weg ben naar een verkleedpartijtje. Zwarte Zuid-
Afrikanen respecteren me meer. Ze weten dat het 
een moeilijke weg is om sangoma te zijn.” Maar de 
flamboyante en uitgesproken Reid kent geen wrok. 
“Ik ben gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Van mijn 
oude leven mis ik weinig, ik houd niet meer van de 
man die ik was geworden – de man bij wie het ego 
belangrijk was en het leven vooral om luxe en geld 
draaide. Nu woon ik op een prachtige plek en doe 
ik schitterende dingen met fantastische mensen. 
De enige zorg die ik nu soms heb, is het vinden van 
eten – we zijn zo nu en dan hongerig, maar redden 
het altijd wel weer. Wij weten waar wij in het bos 
voedsel en drinken kunnen vinden.” De stadsjongen 
is één geworden met de natuur. 
meer weten over chris reid of zelfs bij hem op bezoek? 

www.purepondo.co.za

“ het celibaat valt mij 
zwaar, ik denk dat 
daarom vooral vrouwen 
sangoma worden. zij 
hebben meer discipline”
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reid werd een veel-
gevraagde tuinarchitect 
en op jonge leeftijd was 
hij al eclatant rijk. in zijn 
jonge jaren bewoonde hij 
een huis in de chique wijk 
sandton in johannesburg 
en reed een lamborghini 
en een rolls-royce
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in israël moet elke jongen van 18 drie jaar het 
leger in. homo’s ondervinden tegenwoordig 

weinig problemen in de israëlische krijgsmacht. 
maar dan moeten ze kameraadschap niet 
verwarren met homoseksuele gevoelens: 

“soldaten omhelzen elkaar en nemen samen hun 
douches, waar ze waterspelletjes spelen en 

soms zelfs samen masturberen”.

tekst: merijn henfling
illustratie: matthew taylor

army 
of lovers

mer
ijn yonatan
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k hoop dat je het niet erg vindt dat ik straks 
mijn legeruniform aan heb,” staat in het 
sms’je van Yonatan, een 19-jarige soldaat 
die gelegerd is op een militaire basis, een 
half uur buiten Tel Aviv. In het weekend 
gaat hij altijd naar zijn ouders en nu maakt 
hij in de kuststad een tussenstop. We heb-
ben afgesproken op het stadstrand van Tel 
Aviv.
En inderdaad: die middag komt hij in zijn 
uniform aan op het strand, rechtstreeks 
vanaf de basis, met in zijn handen een tas 
vol vuile was voor thuis. Yonatan is een 
mooie jongen met sprekende donkere ogen, 
kort geschoren haar en blosjes op z’n wan-
gen. Hij groet een beetje schuchter.
Yonatan heeft zijn baret onder een band 
op z’n schouders gestopt. Op een metalen 
bordje staat z’n naam en de twee blauwe 
strepen op de mouw geven aan dat hij 
zijn tweede dienstjaar vervult. Als ik met 
Yonatan over het strand loop, denk ik dat 
iedereen naar ons kijkt. Ik – in mijn korte 
broek en T-shirtje - wandel samen met een 
jongen in legeruniform.
Maar het idee dat wij – de burger en de 
soldaat – opvallen, blijkt inbeelding want in 
werkelijkheid slaat niemand acht op ons: 
militairen zijn in Israël de gewoonste zaak 
van de wereld. Tweederde van de jongeren 
gaat in dienst en rond het weekend zie je 
overal in de stad jonge soldaten. Op het 
strand, langs de boulevard en in bars, soms 
met hun geweren aan hun zij – ook daar 
kijkt niemand van op.

In Israël wordt de dienstplicht breed 
gedragen onder de bevolking. Het leger, 
IDF (Israel Defence Forces), wordt gezien 
als een verdere maatschappelijke vorming, 
als logisch vervolg op de middelbare school 
of een studie. In veel vacatures wordt om 
legerervaring gevraagd. Op feestjes is 
het volstrekt normaal om te vragen waar 
iemand gediend heeft. Overigens hoeven de 
meeste dienstplichtigen niet te vechten of 
bij gevaarlijke checkpoints te surveilleren, 
velen doen bijvoorbeeld administratief 
werk.
Maar goed: militaire dienst in Israël duurt 
verrekte lang. Jongens moeten maar liefst 
drie jaar in dienst, voor meiden geldt twee 
jaar. Het leger is een verplichting voor 

iedere Israëli van boven de 18 jaar. En juist 
deze leeftijd is voor elke homo natuurlijk 
een cruciaal moment in de ontwikkeling: 
het is voor veel gays het moment om uit 
de kast te komen. Dienstplicht kan dan een 
complicerende factor zijn. Juist in een  
periode dat je twijfelt over je coming-out, 
ben je soldaat en zit je in een machowereld. 
Je bent omgeven door knappe leeftijdsge-
noten die soms langere tijd van huis zijn. 
Kameraadschap wordt dan gemakkelijk 
verward met homoseksuele gevoelens.

lastig, als je geil bent
De 20-jarige Rea, ook dienstplichtig, spreek 
ik op internet. Niemand in het leger weet 
dat hij homo is. Hij zit in een vechtunit, 
waar de sfeer behoorlijk macho is. Op 
zijn foto’s ziet Rea er stoer uit, met een 
eendagsbaardje en goede kaaklijn. “Ik denk 
dat sommige jongens vermoeden dat ik gay 
ben, niet omdat ik me vrouwelijk gedraag, 

maar omdat ik nooit echt meepraat als het 
over meisjes gaat. Het is soms best lastig 
om homo te zijn in het leger. Vooral als je 
lang niet thuis bent geweest en geil bent. Je 
zit toch de hele dag tussen de jongens... Het 
klinkt misschien een beetje oppervlakkig, 
maar zo is het wel.”
Relaties en seks zijn verboden in het leger, 
maar natuurlijk gebeurt het wel. Toen Rea 
een keer een weekend op de basis was, had 
hij een enorme flirt met een soldaat uit een 
andere brigade. “Ik zat in mijn eentje op het 
strand wat voor me uit te staren, toen hij 
erbij kwam zitten. De spanning steeg  
meteen, terwijl we niks zeiden. Uiteindelijk 
zijn we naar zijn slaapkamer gegaan. Daar 
hebben we elkaars broek opengeritst om 
onze hormonen een beetje te relaxen.”
Ook Yonatan vindt het soms ingewik-
keld, vertelt hij op het strand van Tel Aviv. 
Tijdens een introductiekamp moest hij 
douchen met alle jongens uit zijn eenheid. 
“Sommigen vond ik echt heel lekker, dus 
ik was bang dat mijn lichaam daarop zou 
reageren. Gelukkig gebeurde er niks, omdat 
ik mijn gedachten een beetje kon verzetten. 

Maar ik moet toegeven dat het fantastisch 
was om opeens met zoveel heterojongens 
te zijn die ik anders nooit bloot zou zien.”

De beroemde gayfotograaf Kobi Israel (39) 
maakte in 2004 het fotoboek Views, over 
het soldatenleven in Israël. Met foto’s van 
goedgebouwde, jonge soldaten speelt het 
boek in op de fetisj die veel homo’s hebben 
voor jongens in uniform. Het zijn speelse, 
niet-geposeerde foto’s van knappe Isra-
elische mannen op missie in de woestijn, 
soms in uniform, maar soms ook gewoon in 
onderbroekje of niets.
Kobi Israel ging op zijn achttiende zelf 
ook in dienst bij het IDF, en dat was voor 
hem een verwarrende periode. In zijn 
voorwoord van zijn fotoboek beschrijft hij 
zijn twijfels: “In 1988, toen ik 18 werd, trad 
ik in legerdienst. Ik werd verscheurd door 
de verwarring tussen broederlijke liefde en 
seksuele aantrekking voor mijn kameraden, 

maar ervoer ook aantrekking voor zoveel 
schoonheid en geest. In mijn foto’s heb ik 
geprobeerd mijn troosteloze en plotse een-
zaamheid in beeld te brengen. Soldaten zijn 
mannelijk, zelfverzekerd en mooi. Prach-
tige sterke jonge lichamen, overlopend van 
seksualiteit, kunnen echter misleidend zijn 
want er schuilt in hun ogen een onoverko-
melijke eenzaamheid, verboden gevoelens, 
angst en verwarring.”
Kobi Israel noemt de onderlinge omgang 
in het leger soms een kwelling voor een 
homoseksuele soldaat. “Soldaten omhelzen 
en kussen elkaar, en zeggen ‘Ik hou van je 
mijn broer’. Ze slapen samen, vaak de ene 
knus tegen de andere aanleunend, nemen 
samen hun douches, waar ze waterspelle-
tjes spelen en soms zelfs samen mastur-
beren.”
Zo beschreven door Israel, klinkt het solda-
tenleven ook een beetje als een spannende 
homofantasie, of zo u wilt: een goedkope 
pornofilm. Soldaten, uniformen, macht: 
geen gay zal de erotiserende werking van 
het leger ontkennen. Dat de Israëlische 
militairen veel aantrekkingskracht op  

‘ het is soms lastig om homo te zijn in het leger. 
vooral als je lang niet thuis bent geweest 
en geil bent. je zit toch de hele dag tussen 
de jongens... het klinkt misschien een beetje 
oppervlakkig, maar zo is het wel”’
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homo’s hebben, blijkt bijvoorbeeld ook 
uit de populariteit van twee fotoseries 
op Xtube.com, terug te vinden onder de 
veelzeggende naam naked isrealis. De 
honderdvijftig amateurbeelden behoren 
tot de meest bekeken foto’s op de sekssite. 
Het zijn tamelijk onschuldige kiekjes van 
douchende manschappen, kameraden 
die hun billen tonen, elkaars broek naar 
beneden trekken of samen in hun blootje 
in een legertent liggen. De jongens-onder-
elkaar-sfeer straalt er vanaf. Hier halen 
heteromannen geintjes uit en daar kijken 
gays graag naar. Dat idee.

staat van paraatheid
Het daten van dienstplichtigen is een 
populaire bezigheid onder homo’s in Israël, 
vertelt David Sarna, redacteur van Time 
Out Tel Aviv. De Amerikaans-Israëlische 
journalist schreef onlangs een column in 
het uitgaansblad over zijn afspraakjes met 
soldaten. Hij beschrijf daarin zijn voorliefde 
voor militairen. “Het mooiste moment is als 
je ’s ochtends naast hem wakker wordt en 
je ziet dat uniform op de grond liggen.”
Het leger is een afspiegeling van de maat-
schappij. Omdat Israël iedere burger ver-
plicht het leger in te gaan, zijn er volgens 
Sarna ook veel homo’s in de krijgsmacht. 
“Sommigen zijn out, anderen niet. Ik ken 
genoeg openlijke homo’s die zonder proble-
men hun militaire dienst hebben vervuld. 
Dit is een progressieve en positieve kant 
van de Israëlische maatschappij in verge-
lijking met andere landen en legers, waar 
homo’s toch vaak gedwongen worden hun 
geaardheid te verbergen. Het Israëlische 
leger duwt je niet de kast in.”

Het officiële beleid van het IDF is pro-
gay. Waar de Verenigde Staten nog altijd 
worstelen met homoseksualiteit in de 
krijgsmacht, heeft Israël, een land dat in 
voortdurende staat van militaire paraatheid 
verkeert, sinds 1993 geen officiële restric-
ties meer tegenover gays in dienst. Tot die 
tijd waren homo’s uitgesloten van posities 
in de top en de inlichtingendienst, omdat ze 
geacht werden chantabel te zijn.
Die tijd is gelukkig allang voorbij: tegen-
woordig kom je openlijke homo’s in alle 
rangen van het leger tegen, zelfs in de 
gevechtseenheden. De krijgsmacht  
beschouwt partners van homoseksuele 
militairen als volwaardig. Als een soldaat 
sneuvelt, krijgt de partner altijd een uitke-
ring, ongeacht de sekse. “Wat dat betreft 
heeft Israël een van de meest liberale 
legers in de wereld,” meent Yagli Levy, so-
cioloog aan de Open Universiteit van Israël.
De Israëlische maatschappij is sowieso 
behoorlijk tolerant naar homo’s. Homosek-
sualiteit is in Israël sinds de jaren tachtig 
legaal, al is het homohuwelijk nog een 
brug te ver. Tel Aviv staat bekend als zeer 
homovriendelijk. De kuststad wordt ook wel 
de homohoofdstad van het Midden-Oosten 
genoemd, met een jaarlijkse Gay Pride, 
talloze homoclubs en veel inwoners die 
openlijk uitkomen voor hun geaardheid. 
De schietpartij van vorige maand in een 
homocentrum in Tel Aviv, waarbij twee 
jonge Israëlische homo’s omkwamen, is 
een smet op het tolerante imago van de 
stad én het land. Nooit eerder kende Israël 
een terreurdaad gericht op de homosek-
suele gemeenschap. Politici van links tot 
orthodox-rechts spraken collectief hun 

afschuw uit over de aanslag. De conser-
vatieve premier Natanyahu bezocht het 
centrum en bezwoer het belang van gelijke 
rechten. Israëli’s bestempelen de aanslag 
als een incident van een gek.

Terug naar Yonatan, op het strand van 
Tel Aviv. Hij werkt als commando in een 
militaire gevangenis, waar hij samen met 
zes jongens en meiden van zijn leeftijd orde 
houdt over honderdtwintig Israëlische sol-
daten die zich hebben misdragen. Meestal 
gaat het om militairen die de dienstplicht 
hebben ontlopen, maar er zitten ook een 
paar verkrachters en een moordenaar 
tussen. Hij maakt lange werkdagen; van 
vijf uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds, 

De schietpartij die begin 
augustus plaatsvond in 
een jongerencentrum in 
Tel Aviv heeft de Israëli-
sche homogemeenschap 
in diepe rouw gedompeld. 
Bij de aanslag vielen twee 
doden en elf gewonden. 
Een 26-jarige man en een 
17-jarig meisje werden 
doodgeschoten door een 
onbekende man die het 
centrum Agudah bin-
nendrong en om zich heen 
schoot met een automa-
tisch wapen. Een aanslag 
van Palestijnse kant werd 
snel uitgesloten, waar-
schijnlijk is de dader een 
gevaarlijke gek.
Het incident is niet alleen 

zwarte bladzijde in de 
homogeschiedenis van 
Israël, maar betekent ook 
een flinke knauw voor Tel 
Aviv dat juist bekend staat 
om zijn homovriendelijk-
heid. Afgelopen juni orga-
niseerde de stad voor de 
elfde keer een Pride, met 
dit keer twintigduizend 
bezoekers. En Israël heeft 
het natuurlijk sowieso las-
tig wat veiligheidsbeleving 
betreft. Op vakantie naar 
het Beloofde Land: is dat 
wel zo’n goed idee? Ieder-
een die we spreken, zegt 
dat je de stad met gerust 
hart kunt bezoeken. Maar 
het Midden-Oosten blijft 
natuurlijk een explosief 

gebied waar zó de vlam in 
de plan kan slaan.
De laatste keer dat er in 
het centrum van Tel Aviv 
een bom afging was in 
april 2006. Tien doden. Is 
het wel veilig in Israël? 
Het risico persoonlijk 
slachtoffer te worden van 
aanslagen, is erg klein. 
Buitenlandse Zaken waar-
schuwt bezoekers alert te 
zijn, maar geeft geen ne-
gatief reisadvies. Veel uit-
gaansgelegenheden in Tel 
Aviv zijn goed bewaakt, 
wat de terreurdreiging 
voelbaar maakt. Gelukkig 
geven de bewakers ergens 
ook wel een geruststellend 
gevoel.

de aanslag
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volgens het ritme van twee dagen op, twee 
dagen af. Tussendoor gaat hij meestal terug 
naar zijn ouders.
Met zijn werk in de militaire gevangenis 
maakt hij zich niet populair in legerkrin-
gen. Als we later samen over straat lopen, 
krijgt hij van twee passerende soldaten 
meewarige blikken. Ze zien aan de kleur 

van zijn uniform en zijn emblemen dat hij bij 
de militaire politie zit. “De meeste soldaten 
haten ons,” lacht hij, maar hij is trots op zijn 
functie.
Veel soldaten bevestigen dat het enorm 
uitmaakt in wat voor unit je zit. In eenheden 
die niet hoeven te vechten, zijn de soldaten 
vaak goed opgeleid en openminded. In het 
combatcorps zitten laag opgeleide jongens, 
is de sfeer macho en beduidend minder 
tolerant. Hier kiezen gays er meestal voor 
om in de kast te blijven.

gazastrook ingejaagd
Ervoor uitkomen of niet? Het dilemma 
wordt tragisch geschetst in Yossi & Jag-
ger, een film uit 2002 die je zou kunnen 
beschouwen als een Israëlische voorloper 
van Brokeback Mountain. Hier geen cow-
boyhoeden, maar soldatenbaretten. Yossi 
en Jagger zijn twee Israëlische officieren 
die op een afgelegen legerbasis hopeloos 
verliefd op elkaar worden. Ze zitten in een 
vechtunit. Jagger is vrijgevochten en wil 
zijn liefde van de daken schreeuwen, maar 
Yossi houdt hun relatie liever geheim. De 
culthousefilm werd een succes bij de critici 
en het publiek, en is later zelfs vertoond 
als voorlichtingsmateriaal op legerbasis-
sen. Halverwege de film zit een scène 
in de schaftzaal. De soldaten zitten met 
elkaar aan tafel als Jagger opeens aan zijn 
buurman vraagt: “Wat zou je doen als ik zou 
zeggen als ik homo ben?” “Mag ik eerlijk 
zijn?” vraagt de jongen. “Je bent net zo 
mooi als een meisje. We zouden je neuken.” 
Even valt een pijnlijke stilte, maar dan barst 
iedereen in lachen uit, Jagger incluis. Het is 
het type grap waar je als homo in het leger 
wel tegen moet kunnen.

Over gays worden grappen gemaakt, maar 
die zijn meestal niet boosaardig. Nieuwe 
rekruten krijgen ingepeperd dat woorden als 
‘flikker’ niet kunnen. Niet dat er liefde wordt 
gepredikt, maar haat wordt niet getolereerd.
Toch blijft het niet altijd bij onschuldige 
grapjes. Het kan ook goed misgaan. Vorig 
jaar ontving een homojongerenorganisatie 

van Tel Aviv een telefoontje van twee homo-
soldaten die zich absoluut niet meer veilig 
voelden en niet wisten wat ze moesten 
doen. Ze werkten aan de grens met Gaza 
als bewakers, een speciale eenheid die de 
grenspolitie moet controleren op correct 
gedrag. De Israëlische grenspolitie bestaat 
uit veel laagopgeleide dienstplichtigen. De 
sfeer is er macho en vaak homofoob.
Bij de grenspolitie was het gerucht door-
gekomen dat de twee bewakers een relatie 
met elkaar hadden. Bij het wisselen van de 
wacht besloten een paar grenspolitieman-
nen het vermeende stel de Gazastrook 
in te jagen. Dreigend met hun geweren 
werden de twee jongens gedwongen de 
bezette gebieden te betreden - uiteraard 
een levensgevaarlijke plek voor Israëli’s. 
Na verloop van tijd wisten de jongens weer 

terug op Israëlisch grondgebied te komen. 
In paniek belden ze de homo-organisatie 
in Tel Aviv. Uiteindelijk heeft die ervoor 
gezorgd dat de jongens konden worden 
overgeplaatst en dat de daders werden 
berecht. Ze zijn in de militaire gevangenis 
terechtgekomen waar Yonatan nu werkt. 
Indertijd deed hij nog geen dienstplicht, dus 
hij kent de daders niet.

De 19-jarige Yonatan heeft nog nooit een 
relatie gehad met een van zijn medesol-
daten. Toch had het gekund, want juist in 
zijn eenheid zitten opvallend veel homo’s. 
Yonatan begint te lachen: “We werken nooit 
allemaal tegelijk, maar in mijn hele groep 
van elf jongens zijn er vijf hetero en zes 
homo. Op een of andere manier stuurt mijn 
bevelhebber alle homo’s naar onze unit. Hij 
vindt blijkbaar dat we het goed doen of zo.” 
Het gevolg van dit onbedoelde positieve 
discriminatiebeleid is dat het gesprek 
aan tafel soms meer over mooie mannen 
dan over lekkere wijven gaat. “Als er een 
knappe gevangene binnenkomt, maken we 
daar onderling uiteraard grappen over.” En 
toen Yonatan zich laatst beklaagde over het 
eten, werd hij door een van zijn heterocol-
lega’s een diva genoemd. “We zijn hier 
allemaal diva’s,” was zijn antwoord. 
Als het interview afgelopen is, daalt de zon 
en het begint koud te worden op het strand. 
Yonatan kijkt mij aan: “Ligt je hotel in de 
buurt?” Ik knik en hij kijkt verlegen naar 
beneden. Kort daarna ligt er een groen uni-
form op de grond naast mijn hotelbed. Zelfs 
Yonatans onderbroek is legergroen. 
de redactie heeft voor de totstandkoming 

van dit artikel, medewerking gevraagd aan 

kobi israel, maar deze helaas niet gekregen.

bij het wisselen van de wacht besloten een paar grens
politiemannen het vermeende homostel de gazastrook in te 
jagen. dreigend met hun geweren werden de twee jongens 
gedwongen de bezette gebieden te betreden – uiteraard 
een levensgevaarlijke plek voor israëli’s

Iedere niet-Arabische 
Israëli van boven de 
achttien jaar is verplicht 
het land te dienen, maar 
op medische of religi-
euze gronden kunnen 
uitzonderingen worden 
gemaakt. Zo hoeven 
streng orthodoxe Joden 
geen dienstplicht te 
verrichten, zodat ze zich 
volledig aan hun geloof 
kunnen wijden. Veel Isra-
eli’s vinden deze uitzon-
deringsregel overigens 
belachelijk.
Naar schatting gaat 
zo’n 70 procent van de 
jongens daadwerkelijk 
in dienst, bij meisjes ligt 

het op 60 procent. Het 
idee dat iedere militair 
op een afgelegen basis 
belandt, klopt niet met 
de werkelijkheid. Met 
een beetje geluk (of met 
de juiste contacten) kun 
je terechtkomen in een 
eenheid in de buurt van 
je woonplaats. Afhanke-
lijk van het werk dat je 
moet verrichten, word 
je ingekwartierd of niet. 
Als je administratief 
werk moet doen, is de 
dienstplicht soms net 
een gewone baan. Er zijn 
genoeg soldaten die na 
een dag werken bij de 
krijgsmacht gewoon naar 

huis gaan om de volgende 
dag weer terug te komen. 
Als je op een basis werkt, 
ga je meestal elk week-
end naar huis, maar er 
zijn ook soldaten die voor 
langere tijd van huis zijn. 
Het leger is meer dan een 
plek waar je leert schie-
ten. Israëlische soldaten 
krijgen een brede maat-
schappelijke opvoeding 
waarin ze veel leren over 
de geschiedenis en de cul-
tuur van de staat Israël. 
Niet voor niets kom je 
in musea en op belang-
rijke historische plaatsen 
altijd rondleidingen van 
groepjes militairen tegen.

het leger
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DER FREISTAAT 

BAYERN

al sinds 1810 zuipen ze zich 
in münchen één keer per jaar 
helemaal verrot. gulzige kelen 
zetten miljoenen liters bier om 
in miljoenen liters urine. het 
oktoberfest is de hadj voor 
de bierliefhebber, dat moet je 
minstens één keer in je leven doen. 

tekst: edwin reinerie | hoofdbeeld:  
stefan pielow @ hollandse hoogte |  
overige beelden oktoberfest: edwin reinerie

Het enige Nederlandse camerateam dat zich 
aan een trip naar Beieren waagt, is dat van 
Studio Sport, omdat voetbaltrainer Louis van 
Gaal zich sinds kort in München een betrek-
king heeft gevonden. Verder willen wij eigenlijk 
weinig over de grootste deelstaat van Duitsland 
horen. Met die rare lui in lederhosen… 
Erg jammer. Want om te ontdekken hoe 
fantastisch Bayern en zijn hoofdstad München 
eigenlijk zijn, heb je soms een klein duwtje in 
de rug nodig. Een aanleiding om een Lufthan-
sa-retourtje te boeken, om je een paar dagen 
onder te dompelen in pretzels en bier. Das 
Oktoberfest!

Het grootste evenement van Duitsland en num-
mer zes op de wereldranglijst is het Oktober-
fest. Zo’n zeven miljoen mensen verzamelen 
zich op de eerste zondag van oktober en de 
zestien dagen daar voorafgaand in de vele ten-
ten op de Theresienwiese, midden in München. 
Tijdens die dagen gaat er bijna zeven miljoen 
liter bier doorheen, gedronken uit literglazen, 
maar ook (onder andere) 100.000 liter wijn, 
500.000 gegrilde kippen en 150.000 worsten. 
De gemeente is twee maanden bezig met de 
voorbereidingen en opbouw van het terrein 
– vooral het leggen van de twee pijpleidingen 

naar en van de Theresienwiese is een flinke 
operatie. De ene leiding voert bier aan, de 
andere voert het residu weer af. Pünktlich 
en strak geregeld, zoals alleen Duitsers dat 
kunnen. 
In 2010 bestaat het Oktoberfest tweehonderd 
jaar. Begonnen op 12 oktober 1810 als huwe-
lijksfeest voor de latere koning Ludwig I en 
Therese of Saxe-Hildburghausen, zou het  
Oktoberfest een jaarlijks terugkerend feno-
meen moeten worden. Maar een jaar later 
gooide Napoleon al roet in het eten met zijn 
oorlogsdrift, dat de festiviteiten onmogelijk 

maakte. Pas in 1819 bedachten de ambtenaren 
van München dat het feest in zijn volle glorie 
terug moest keren. In de volgende jaren werd 
het feest telkens een stukje naar voren gescho-
ven, voornamelijk vanwege de weersom-
standigheden die eind september toch iedere 
keer beter bleken dan in de eerste weken van 
oktober. Met uitzondering van de oorlogsjaren, 
is het Oktoberfest elk jaar gevierd, alle tradities 
in ere houdend. Behalve in de periode 1933 - 
1939 – toen werd de klassieke blauwwitte vlag 
van Bayern vervangen door eentje met een 
hakenkruis en stalen de nazi’s het evenement 
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voor propagandadoeleinden. Na de oorlog was 
alles weer bij het oude. Ook het openen van het 
feest door de burgemeester die de eerste liter 
tapt, na twaalf salvo’s in de lucht, en dan roept: 
“O’zapft is!”, wat zoiets betekent als: “Het is 
getapt!”

GAY SUNDAY
Mannen in lederhosen, met hoedjes op met 
veertjes erin die zich vanaf ’s ochtends vroeg 
naar de tering zuipen – Oktoberfest is een 
activiteit voor overdag – dan kunnen de homo’s 
niet ver weg zijn. En inderdaad: de eerste 

zondag is de Bräurosol-tent, met een capaciteit 
van zesduizend man, afgeladen met veelal 
bebaarde en besnorde gays. Uit de hele wereld 
trekken zij naar bedevaartsoord München om 
ook een keer vanaf negen uur ’s ochtends op 
de tafels te staan. Meezingend met “Heidi, 
Heidi, deine Welt sind die Be-her-gen.” Midden 
op de dag erheen gaan, heeft geen zin, vanaf 
het ochtendgloren staan er rijen voor de tent 
en vol-is-vol. Dan geldt: één erin, één eruit. 
Maar de enigen die vóór de middag de tent 
verlaten zijn de Bierleichen – jonkies die meer 
bier op hebben dan eigenlijk goed voor ze is en 

katjelam worden afgevoerd. 
De organisatie van de gay sunday is in handen 
van de Löwen Club, een soort beren-/motor-
club, die door de spreekstalmeester gedurende 
de hele dag flink gelauwerd wordt. En denk niet 
dat de tent een gay metamorfose is ondergaan 
met roze strikken of posters van Cher, dat zou 
niemand accepteren. Alles volgens de traditie, 
overal blauwwitte linten en palen, het dweil-
orkest midden in de tent en zo veel mogelijk 
lederhosen en ruitjesshirts aan. Er zijn geen 
optredens van strippers of travestieten en er is 
geen show: behalve veel bier drinken, gebeurt 

vooral het leggen van de 
twee pijpleidingen naar 
en van de theresienwiese 
is een flinke operatie.  
de ene leiding voert bier 
aan, de andere voert  
het residu weer af
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er eigenlijk niets. Iedereen staat de hele dag op 
de banken of de tafels met in één hand het bier, 
de andere hand zwaait mee met de muziek. En 
hoe wonderlijk: dat verveelt niet – na twee liter 
bier maakt het namelijk toch allemaal niet meer 
uit. Een ijzersterk concept.

HITLER, DER SCHWULE
Natuurlijk, het Oktoberfest is de beste 
gelegenheid om München te bezoeken. Maar 
laat het daar niet bij. Deze stad kent een 
bruisend cultureel en -nachtleven. Een aardig 
voorbeeld daarvan is de Deutsche Eiche, een 
hotel-restaurant uit 1880. Tegenwoordig een 
gayhotel met sauna (de grootste gaysauna van 
Duitsland) en met een roerige geschiedenis. De 
culturele elite van München kwam er graag om 
gelijkgestemden te ontmoeten. Veel dansers, 
operazangers, acteurs en schrijvers bevolkten 
de bar en het restaurant. De Deutsche Eiche 
was lang Rainer Werner Fassbinders tweede 
huiskamer, naar verluidt zou hij een relatie 
hebben gehad met een van de barman-
nen. En vlak voor zijn schrikbewind zou de 
mislukte kunstenaar Adolf Hitler ook enkele 
keren gespot zijn in de Deutsche Eiche. Het 
hoofdkwartier van zijn partij, de NSDAP, was 
weliswaar om de hoek gelegen, maar of gemak 
de reden was van zijn bezoek, of zijn geveinsde 
interesse in het jonge homoseksuele dansvolk, 
zal misschien altijd een mysterie blijven.

ADLERSNEST
Hitler voelde zich thuis in Beieren, zo vlakbij 
zijn geboorteland Oostenrijk. Op 8 november 
1923 probeerde hij al eens de macht te grijpen 
in München door een Putsch, een machts-
greep, uit te voeren tijdens een speech van een 
Beierse commissaris in bierhal de Bürger-
bräukeller. Hitler was enorm teleurgesteld 
geraakt over de imagoschade van Duitsland 
in de Eerste Wereldoorlog en toen Mussolini 
in Italië het in Hitlers ogen wél allemaal voor 
elkaar leek te hebben, besloot de nazileider 
orde op zaken te stellen. Zeshonderd SA’ers 
omsingelden de bierhal en Hitler drong er 
binnen. Een dag lang spuwde hij retoriek, maar 
zijn opstand werd neergeslagen en Hitler werd 
gearresteerd en veroordeeld. Die tegenslag 
heeft hem toch niet de rug doen toekeren aan 
Beieren. In de jaren twintig vestigde de nazitop 
zich namelijk in Berchtesgaden, in een gebied 
aan de voet van de Obersalzberg, in het uiterste 
zuiden van Beieren, aan de grens met Oosten-
rijk. Rommel, Goebbels, Himmler en Hitler – ze 
hadden er allemaal een vakantiehuis. Voor zijn 
50ste verjaardag gaven zijn nazimaten hem een 
cadeau: een huis boven op de berg zodat hij als 
een heus leider tot ver over zijn rijk kon kijken. 
Later kreeg dit perceel bekendheid als ‘Ade-
laarsnest’. Maar hij zat er bijna nooit, Hitler had 
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namelijk hoogtevrees en was bang een sitting 
duck te zijn voor bombardementen van de geal-
lieerden. Tegenwoordig heet het Adelaarsnest 
gewoon Kehlsteinhaus, genoemd naar de berg 
waar het op ligt, en is het een restaurant dat 
maar een paar uur per dag open is. Het huis is 
niet per auto bereikbaar, er gaan alleen bussen 
heen en de rit duurt meer dan een uur. Na de 
oorlog verwoestten de geallieerden de villa’s 
in het dal, om te voorkomen dat het een bede-
vaartsoord zou worden voor neonazi’s. Wel 
is er een documentatiecentrum (en een hotel 
– zie kader) gebouwd om de geschiedenis aan 
geïnteresseerden over te brengen. Ironisch 
genoeg bleef het Kehlsteinhaus wél behouden.

DER JUNGE LUDWIG
Aan de andere kant van Beieren, in het Zuid-
Westen, is nog meer geschiedenis geschreven. 
Daar bouwde Ludwig II – de zoon van Ludwig I, 
wiens trouwdag het Oktoberfest inluidde – het 
niet onomstreden kasteel Neuschwanstein. 
De jonge Ludwig II was idolaat van Richard 
Wagner en bouwde het kasteel, dat tot Ludwigs 
dood ‘Schloss Neue Hohenschwangau’ heette, 
ter ere van hem. In de meeste vertrekken zijn 
verwijzingen te vinden naar de opera’s van 
Wagner. Ludwig werd op zijn 18de al koning en 
bleek een meer verfijnde vorst dan zijn vader te 
zijn. Architectuur, theater en opera hadden zijn 
interesse. Een van zijn eerste daden als koning 
was het ter beschikking stellen van woon-

ruimte voor Wagner en het bouwen van het 
glorieuze theater Festspielhaus (in Bayreuth) 
waar hij zijn opera’s zou kunnen opvoeren. 
Van trouwen was bij Ludwig geen sprake, zijn 
interesse ging eerder uit naar prins Paul von 
Thurn und Taxis, met wie hij uren in de bergen 
verbleef en met wie hij de liefde voor poëzie 
en Wagner deelde. Samen lieten ze zelfs een 
keer midden in de nacht Wagners Lohengrin 
opvoeren, althans: de scène waarin de ridder 
bij de zwanenboot arriveert.
Toen bleek dat zijn geliefde zich tot de vrouwen 
had gekeerd, wendde Ludwig zich resoluut 
van hem af. Zelf ging hij van de weeromstuit 
een verloving aan met zijn nichtje Sophie, ze 
zouden op 25 augustus 1867 trouwen. Maar 
Ludwig zag het allemaal toch niet zitten, stelde 
de trouwpartij uit tot 12 oktober (de trouwdag 
van zijn vader en opa) maar ook die blies hij af. 
En daar bleef het bij. In Ludwigs dagboek valt 
te lezen dat hij grote moeite had met zijn homo-
seksualiteit, dit was tenslotte erg in strijd met 
zijn katholieke opvoeding. Na Paul, had Ludwig 
nog affaires met het hoofd van zijn huishouding 
en een Hongaarse acteur, maar zo verliefd als 
op Paul, is Ludwig nooit meer geweest. 
Ludwig was een bouwer. Aan het Herren-
chiem-meer bouwde hij een paleisje dat geïn-

spireerd was op Versailles 
en in Hohenschwangau 
voltrok zich dus de bouw 
van Neuschwanstein. De 
kosten van die projecten 
interesseerde de jonge 
Ludwig niets. Liever 
vermaakte hij zich 
tijdens late-night 
picknicks met knappe 
staljongen en soldaten die dan door Ludwig 
bepaalde kostuums aanmoesten. Tenminste, 
tot hij de knapste had uitgekozen om voor 
hem te dansen en te strippen. Dit alles beviel 
zijn ministers, die hij verder nooit zag, hele-
maal niets. Zij namen de psychiater Berhard 
von Gudden in de arm, die hem officieel gek 
verklaarde. Niet veel later werden Ludwig en 
Von Gudden dood aangetroffen op de bodem 
van het Starnberg-meer, waar zij op dat 
moment nabij verbleven. De omstandigheden 
van hun dood blijft tot op heden onopgelost. 
Misschien een klus voor Peter R. De Vries? 
het is jammer dat beieren vaak over het hoofd 

wordt gezien als leuke reisbestemming. maar het 

is ook goed: toeristen hebben deze maagdelijke 

deelstaat, die eruitziet alsof de klok al decen

nialang stilstaat, nog niet verpest. gaat dat zien!

BERCHTESGADEN 
RESORT

De keuze van de nazi’s om in 
Obersalzberg hun vakanties 
door te brengen is begrijpelijk: 
de omgeving is er magnifiek. 
In de winter een fenomenaal 
skigebied en in de zomer groen, 
rustig en schilderachtig. Direct 
naast de plek waar vroeger de 
villa’s van de nazi’s stonden, 
is sinds 2005 het Interconti-
nental Berchtesgaden Resort 

neergestre-
ken. Het zeer 
luxe hotel is 
gezegend met 
een state of 
the art spa 
die is voor-
zien van alle 
faciliteiten. 
De kamers 
van het 
ronde hotel hebben allemaal 
een groot raam dat uitkijkt op 
de schitterende natuur die het 
hotel omringt (één berg zou 
zelfs een spirituele, helende 
werking hebben) en de strakke 
discipline en gedienstigheid 
van het personeel verraden zo 
nu en dan de historie van zijn 
vestigingsgrond. Een nadeel 
van zo’n luxe, afgelegen hotel: 
door de gemiddelde leeftijd lijkt 
het soms meer op een sana-
torium dan op een hotel. Als 
je hier niet tot rust komt, dan 
lukt het nergens. 
www.berchtesgaden.inter
continental.com/

30 MINUTEN 

Tijdens het Oktoberfest moedigt 
Lufthansa zijn stewardessen 
aan om hun uniformen in de 
kast te laten en op het werk 
te verschijnen in dirndls, de 
traditionele Beierse kleder-
dracht. Tenminste: personeel 
dat vanaf München naar Dubai, 
Los Angeles of Boston vliegt. 
Of in een van de lounges op het 
vliegveld werkzaam is, zoals de 
splinternieuw Senator-lounge 
in terminal 2, waar je behalve 
kunt internetten, inchecken, 
eten, roken en in bad kunt, je 
ook een privélimo naar het 
vliegtuig neemt. Veel mensen 
krijgen niet eens de kans om 
van de lounges te genieten: in 
München garandeert Lufthansa 
dat je met een overstaptijd van 
dertig minuten (!) je aanslui-
tende vlucht nog haalt. Beter 
plan je een week overstaptijd in, 
kun je tenminste nog wat van 
Beieren genieten!
www.lufthansa.com
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omaar een middag, twee jaar geleden. Schoenmaker Floris van Bommel 
(34) surft eens wat rond op MySpace en ontdekt een clip van een knappe, 
gitaarspelende jongeman. Hij zingt over zijn verlangens naar het simpele 
leven van een housewife. Floris, zelf muzikaal hobbyist, raakt begeisterd 
van Jay Brannan (27), koopt zijn cd’s, houdt zijn muziekpagina nauwlet-
tend in de gaten en rijdt voor een optreden zomaar naar Parijs. Nu hij de 
kans krijgt Jay Brannan voor Winq te interviewen, grijpt hij die met beide 
handen aan.

Floris: “Ik heb stroopwafels voor je meegenomen.”
Jay: “Geweldig, ik ben gek op stroopwafels!”
F: “Weet je trouwens hoeveel calorieën er in één zo’n koek zit?”
J: “O nee! Dat wil ik niet weten!”
F: “136 calorieën.”
J: ”Per stuk? O, Jezus. Weet je dat ik thuis in New York zo’n heel pak leeg 
eet? Acht achter elkaar!” 
F: “Dat is evenveel aantal calorieën als drie pizza’s.” 
J: “Ik hou van snacken, ik kan het niet helpen!”
F: “Toch zie je er niet uit als een volvraat.”
J: “Nee, maar ik spaar al wel voor een liposuctie.”
F: ”Maar je bent heel dun?”
J: “Niet dun genoeg. Ik wil het liefst vel over been zijn. Maar ook nu zitten 
er alweer tien pakken stroopwafels in mijn tas, die ik niet kan weerstaan. 
Ik heb gewoon de wilskracht niet om anorexia te krijgen.”

En zo begint het dan. Het gesprek tussen Floris – hoofd van de ontwerp- 

en marketingafdeling van de Van Bommel schoenenfabriek – en Jay 
Brannan (27), de Amerikaanse singer-songwriter, die bij het publiek 
bekend werd als acteur in de arthousefilm Shortbus. 
Waar Floris muziek als hobby maakt, maar toch vooral succesvol is in 
het bedrijfsleven, heeft Jay daarentegen vorig jaar zijn vaste baan als 
tekstcorrector opgezegd om zich fulltime op zijn muziek te richten. 
Sinds Jay verhuisde van de conservatieve staat Texas naar Californië, 
waar veel meer ruimdenkende mensen wonen, is er veel gebeurd in 
zijn leven. En dat begon allemaal met die belangrijke rol in de geroemde 
arthousefilm Shortbus. Buiten de memorabele scène, waarin hij een trio 
doet met de hoofdrolspelers en je álles ziet, levert zijn zelfgeschreven 
en -gespeelde nummer aan het eind van de film hem direct een grote 
schare fans op. Dat brengt hem ertoe een cd uit te brengen, die als een 
trein verkoopt. Inmiddels toert hij als een waar troubadour de wereld 
rond. Zonder managers of begeleiders, met zijn gitaar op de rug. Jay 
Brannan is uitgegroeid tot een muzikale homoheld, maar dan wel één 
met een hang naar depressies (hij probeerde vier soorten medicijnen, 
maar gaf de moed op) en een grote voorliefde voor stroopwafels.

telefoonnummer
F: “Je hebt vorig jaar je baan opgezegd als corrector van wettelijke 
documenten, om fulltime muziek te gaan maken. Dat is een flinke stap.”
J: “Waarschijnlijk heb ik die baan zelfs een jaar te lang aangehouden, 
maar ik was te bang om deze onzekere business in te stappen. In de 
muziek weet je namelijk nooit wanneer er geld binnenkomt. Uiteindelijk 
kwam ik tijd te kort om naar mijn werk te gaan. Ik móest dus eigenlijk wel 
opzeggen, als ik verder wilde.” 
F: “Werkte je als proofreader toevallig ook aan handleidingen?” 
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J: “Eh, nee. Hoezo?”
F: ”Jammer, misschien dat je ook de handleiding van de iPhone uit je 
hoofd kende. De mijne staat nu namelijk per ongeluk op de Japanse 
taalstand.”
J: “O nee!”
Intussen pakt Jay de iPhone van Floris en begint er aan te rommelen. 
Floris kijkt trots toe. Zou Jay toevallig zijn nummer erin achterlaten? 
J: “Wat staat er veel in deze telefoon! Maar ga door met je vragen, ik 
luister.” 
F: “Wie was de eerste persoon voor wie je je eigen muziek hebt  
gespeeld?”
J: “Dat was in mijn appartement in Los Angeles, voor twee van mijn 
vrienden, net nadat ik mijn eerste gitaar had gekocht. Het was het num-
mer Drowning. Dat ging over zelfmoord. Heel vrolijk. Daar hou ik van. 
Ha ha ha.”
De iPhone blijft ondertussen een interessant speledingetje. Jay is er 
geconcentreerd mee bezig.
F: “Je hebt gezegd dat je gitaar speelt, maar geen enkel akkoord kent. 
Klopt dat?”
J: “Inderdaad weet ik eigenlijk helemaal niet hoe je gitaar moet spelen. 

Overigens probeer ik nog steeds je telefoon te maken, maar het lukt 
echt niet. Sorry. Je moet echt iemand vinden die Japans spreekt… 
Helaas. Maar om antwoord op je vraag te geven: nee, ik ken inderdaad 
geen akkoorden. Ik probeer altijd maar wat. Dat is een van de redenen 
waarom ik maar weinig covers van bekende nummers kan spelen, ik doe 
het namelijk puur op gehoor. Met mijn eigen muziek werkt het hetzelfde. 
Midden in de nacht speel ik wat en intussen onthoud ik ’t door het steeds 
opnieuw en opnieuw te spelen.”
F: “Wat toevallig, zo doe ik het ook! Ik probeer een hoop melodieën en als 
er iets tussenzit wat ik leuk vind, neem ik het met mijn memorecorder 
op. Ik geloof dat alleen Mozart zo knap was dat hij zijn ogen maar hoefde 
sluiten en geweldige symfonieën schreef. De rest probeert eigenlijk 
gewoon maar wat.”

the�holy�spirit
Na veel rondkijken op Jays webpagina, is het Floris opgevallen dat Jay 
religie niet bijzonder hoog heeft zitten. Toch schrijft hij in een van zijn 
nummers ‘and there’s a holy spirit maybe’. F: “Hoe spiritueel ben jij?”
J: “Spiritualiteit en religie zijn naar mijn mening twee verschillende 
dingen. Ik ben een spiritueel mens, maar ik hang liever geen stroming of 
religie aan. Zodra mensen anderen gaan vertellen hoe ze moeten leven 
en zich moeten gedragen, zoals dat gebeurt met religies, gaat het mis. Ik 
denk dat dogma’s het leven van mensen kunnen verwoesten. Het zorgt 
voor verwijdering tussen mensen. En ook hun gevoelswereld heeft 
eronder te lijden. Religie leert mensen dat alles wat natuurlijk is, zoals 
bepaalde emoties, verkeerd is. Naar mijn idee zijn religieuze regels puur 
een verzinsel van de overheid om mensen onder controle te houden.” 
F: “Maar hoe sta je dan ten opzichte van spiritualiteit?”

J: “Ik geloof wel dat er een grote kracht is, die alles beheert en onder 
controle heeft. Dat dingen gebeuren met een reden. Misschien is het 
niet waar, maar ik moet dat mezelf vertellen om de dag door te kunnen 
komen. Misschien heb ik het mis, maar het is gemakkelijker om zo in het 
leven te staan. Op die manier rust de verantwoordelijkheid van het leven 
niet op mijn eigen schouders. Wellicht is het veiliger om ergens specifiek 
in te geloven, maar ik hou mezelf niet graag voor de gek.”
F: “Filosofeer je veel over het leven en over de dood?”
J: “Ik heb een soort obsessie voor de realiteit. En dat maakt me bang. Het 
komt er namelijk altijd op neer dat ik geen antwoord krijg op mijn vragen. 
Het heeft dus geen zin om er te lang bij stil te staan. We komen er wel 
achter als we dood zijn. Maar misschien ook niet. Want wat als alles na 
de dood gewoon ophoudt? Wat als er geen ‘na’ is? Wat als we nooit een 
antwoord krijgen? Waarom zou ik daar dan tijdens mijn leven aandacht 
aan besteden?” 

onzichtbare�verkering
F: “Zeg eens Jay, wat moet ik doen. Ik leef al maanden in dubio. Ik zit er 
namelijk over te denken om mijn onzichtbare verkering te dumpen voor 
een denkbeeldige relatie met jou.”
J: “Zo, dat is echt heel complex! Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat je 
beter af bent met je onzichtbare verkering.” 
F: “Hij doet inderdaad bijna alles wat ik wil.” 
J: “Zie je, zo zal ik nooit zijn.” 
F: “Hoe ben jij dan wel? In een relatie?”
J: “Dat hangt van de persoon af. Ik zou best een goed vriendje zijn. Ik ben 
erg zorgzaam en verre van egoïstisch. Mensen sluit ik maar langzaam 
in mijn hart, maar als ik dat eenmaal doe, geef ik ook veel. Aan de andere 
kant ben ik een heel complex persoon. Ik vind het heerlijk om alleen te 
zijn en houd er niet van verantwoordelijkheid te moeten dragen voor  
anderen. Iemand moet een echt specifieke match zijn om zich oké te 
voelen naast mijn persoonlijkheid. De meeste mensen kunnen niet met 
me omgaan. Ik ben een einzelgänger, angstig ingesteld, somber en cy-
nisch. Daarnaast heb ik maar een raar gevoel voor humor en ben ik niet 
echt sociaal. Zelf vind ik dat prima, maar de meeste mensen proberen 
me toch te veranderen. Ze willen dat ik gelukkiger in het leven sta, omdat 
zij zich daar prettiger bij voelen. En ik wil niet veranderd worden.” 
F: “Wat doe jij dan in een gemiddeld weekend?”
J: “Op bed zitten, met mijn computer op schoot. Iedere vrijdag-, zater-
dag- en zondagnacht. Zie je, ik ben heel saai. Ik ga ook nooit uit! Ik háát 
het nachtleven. Het enige dat ik wil doen is eten, slapen, seks hebben en 
Buffy the Vampire Slayer kijken. En soms andere landen bezoeken. Dat is 
het. Dat zijn de vijf dingen die mij het gevoel geven dat ik leef.” 

“�ik�geloof�dat�alleen�mozart�zo�knap�
was�dat�hij�zijn�ogen�maar�hoefde�
sluiten�en�geweldige�symfonieën�
schreef.�de�rest�probeert�eigenlijk�
gewoon�maar�wat”
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F: “Wat is er zo leuk aan Buffy?”
J: “O, alles! Het is gewoon magisch. Die serie zit zo slim en grappig in 
elkaar! Elke aflevering heb ik minstens honderd keer gezien! Het is een 
van de redenen van mijn bestaan, ha ha ha. Het is heerlijk om meege-
zogen te worden in die fantasiewereld. Ik vind de onze namelijk al zo 
slecht. Mensen zijn echt heel erg. Ze hebben deze planeet kapot gemaakt 
en daar lijd ik iedere dag onder. Dat is een van de redenen waarom ik ook 
het liefst binnen blijf. Zie je, Floris, ik ben gestoord, je bent waarschijnlijk 
beter af met je denkbeeldige verkering!”

chemie
F: “Een paar snelle vragen tussendoor. Wat kies je liever: foodchannel of 
courttv?
J: “Courttv! Dat is fantastisch! Ik vind misdaadprogramma’s geweldig. 
Mysteries oplossen, de donkere kant van het leven opzoeken – ik ben 
er gek op. Als ik ooit uit de muziek stap, zou ik wel willen werken als 
forensisch of medisch onderzoeker. Spannend!” 
F: “Koude koffie of koude handen?”
J: “Koude handen! Want van koude koffie moet ik overgeven. Niets is 
erger dan dat. Handen kun je trouwens nog opwarmen, koude koffie is 
niet meer te redden.”
F: “Grote of kleine borsten?”
J: “Geen voorkeur. Ze vallen me, hoe dan ook, toch niet op.”
En dan wil Winq wel eens weten waar Jay eigenlijk het eerst naar kijkt 
bij een man?
J: “Phoei, daar heb ik geen antwoord op.” 
F: “Wie was dan de laatste man tot wie jij je aangetrokken voelde?”
J: “Dat ben jij, Floris.”
Floris kijkt verlegen naar zijn schoenen. Eerst het gerommel met z’n 
iPhone, nu deze directe flirt. Het is misschien wat overweldigend. Winq 
vraagt ondertussen verder; wat valt hem dan het eerst op aan Floris?
J: “Dat weet ik echt niet… Maar als ik op iemand val, heeft dat niets te 
maken met zijn voorkomen. Chemie vind ik belangrijk. En verder raak 
ik vooral aangetrokken tot mensen die me gewoon laten zijn wie ik ben. 
Het is voor mij heel moeilijk om zo iemand te vinden. De meeste mensen 
proberen me op den duur toch te veranderen.”
F: “Hoe denk je over trouwen?”
J: “Als ik in een langdurige relatie zou zitten, zou ik het doen voor de 

wettelijke voordelen en de rechten die erbij komen kijken. Dingen als 
belastingen of bezoekrecht in het ziekenhuis, bijvoorbeeld. Maar ik heb 
geen overheid of religie nodig om mijn relatie te erkennen.”
En hoe denkt Jay over die hele discussie rond het homohuwelijk in zijn 
eigen land?
J: “Zolang één iemand het recht heeft om te trouwen, vind ik dat ieder-
een dat recht zou moeten hebben. Of je nu hetero of homo bent. Het is 
te gek dat het überhaupt nog punt van discussie is. Gelijke rechten had-
den altijd al moeten gelden! Voor iedereen. Het is belachelijk dat zwarte 
mensen moesten opkomen voor gelijkheid of dat vrouwen moesten 
strijden voor hun stemrecht. Het maakt me somber dat sommige 
groepen moeten vechten om als mens behandeld te worden. Ik zei het al 
eerder: mensen zijn naar.”
Stel dat Jay geen homo was geweest, zou hij zich dan minder druk 
gemaakt hebben om de positie van bepaalde groepen? 
J: “Ik denk van niet. Sowieso identificeer ik me niet speciaal met 
groepen. Ik hou er niet van om mensen in hokjes te stoppen. Omdat ik 
zelf homo ben, zou ik misschien een speciale band met homo’s moeten 
voelen, maar dat is dus helemaal niet zo. Maar natuurlijk: hoe iemand is, 
heeft effect op hoe iemand op alles om hem heen reageert. Daarnaast 
ben ik gewoon een gevoelig persoon, die zich veel van de wereld 
aantrekt.”

vliegtuigongeluk
F:  “Wat zijn je toekomstplannen?”
J: “Voor de rest van het jaar ben ik op tournee. Begin volgend jaar wil 
ik wat tijd vrij maken om aan een nieuw album te werken. En om mis-
schien nog wat acteerwerk erbij doen.”
 F: “Waar ga je je inspiratie vandaan halen?”
J: “Van mijn toekomstige break-up met Floris! En dan noem ik mijn cd 
naar hem: Flo! Of beter:  J-Flo! Ha ha ha.”
F: “Ik heb nog wat mogelijke andere toekomstplannen voor je opge-
schreven, misschien zit er nog wat interessante tussen?”
J: “O, zit daar ook ‘doodgaan tijdens een vliegtuigongeluk’ bij?”
F: “Euhh…”
J: “Want ik heb namelijk altijd al een voorgevoel gehad dat dat gaat ge-
beuren. Vóór mijn 35ste jaar. Doodeng! Ik heb namelijk geen problemen 
met doodgaan, maar ik wil niet dat het extreem eng of pijnlijk gebeurt. 
En ik denk dat doodgaan tijdens een vliegtuigongeluk dat allebei is.”
F: “…”
J: “Maar goed, wat zijn jouw opties? Laten we eens kijken of die leuker 
zijn.”
F: “Goed. De eerste optie: een rol in de nieuwe film van Woody Allen. De 
tweede: een jaar lang op tournee met een band. De derde: een kunstma-
tige lintworm krijgen, zodat je kunt eten wat je wilt. En de vierde is: een 
vaste vriend.”
J: “Oei. De derde optie is wel aantrekkelijk… Maar ik kies dan toch voor 
het krijgen van een vriend. Waarom zou je dun zijn als je maar alleen 
bent? Ja, een vriend zou ik het allerliefst willen. Ik ben inmiddels al 
zeven jaar vrijgezel! De laatste keer dat ik een vriendje had, was ik zelf 
nog een tiener, dat telt niet eens. Als ik maar een relatie had, dan zou ik 
alles aankunnen. Mensen zeggen wel eens: jij kunt écht wel een vriend 
krijgen. En natuurlijk kan ik dat, maar ik zou niet met iedereen willen. 
Wat heeft het voor zin als ik hem niet kan uitstaan? Uit pure eenzaam-
heid zou ik nooit een relatie beginnen. Er moet wel gelijke interesse 
bestaan.”

Na onderzoek blijkt dat Jay zijn telefoonnummer niet in Floris’ iPhone 
heeft achtergelaten. Floris haalt nonchalant zijn schouders op. Mis-
schien jammer voor hem, maar goed voor de rest van de wereld: blijft 
hij zijn passie tenminste in zijn schoenen steken! 

“�mensen�zijn�echt�heel�erg.�ze�hebben�deze�
planeet�kapot�gemaakt�en�daar�lijd�ik�iedere�
dag�onder.�dat�is�een�van�de�redenen�waar-
om�ik�ook�het�liefst�binnen�blijf.�zie�je,�floris,�
ik�ben�gestoord,�je�bent�waarschijnlijk��
beter�af�met�je�denkbeeldige�verkering”



”�nu�zitten�er�alweer�tien�
pakken�stroopwafels�in�
mijn�tas.�ik�heb�gewoon��
de�wilskracht�niet�om��
anorexia�te�krijgen”
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BOUNCE
BACK

BEIRUT

beiroets wereldfaam voor oorlog en andere ellende 
wordt zo langzamerhand overschaduwd door zijn 
opkomende reputatie als (homo)feesthoofdstad van 
het midden-oosten. da’s niets nieuws voor libanezen. 
wat er ook gebeurt, beirut stuitert terug. 

tekst en fotografie: jurriaan teulings

“Wat heb je in vredesnaam te zoeken in Dahiyeh?” 
vroeg de vrouw. Even eerder hadden we elkaar 
ontmoet in het spiksplinternieuwe, ecofabuleuze 
restaurant van een gemeenschappelijke vriend – in 
wat van oudsher de Christelijke zijde de stad is. De 
buurt, Gemmayzeh genaamd, is Beiroets antwoord 
op Londens Shoreditch en New Yorks Williams-
burg: een snel in opkomst zijnde hippe hoek, zij het 
in dit geval met een dikke laag Libanese glamour. In 
de afgelopen vijf jaar veranderde het van een oude 
rommelbuurt in een levendig uitgaansgebied met 
designbars, lopendebandsushi, sjieke Franse bak-
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kerszaken en zelfs een club met een pornothema. 

De afgelopen dagen had ik heel wat exclusieve 
strandclubs, glamourparty’s, poenerige restau-
rants, luxe winkelcentra voor de kiezen gekregen 
en meer enge facelifts gezien dan goed voor me 
was. Nu was ik klaar voor iets anders, het andere 
Beirut. In het bijzonder de zuidelijke buurt Dahiyeh 
(simpelweg ‘buitenwijk’ in het Arabisch). Het is het 
gedeelte van Beiroet dat onder de controle staat 
van de beruchte paramilitaire, Islamistische orga-
nisatie Hezbollah. Het was bijna niet voor te stellen 

dat zo’n buurt onderdeel kon zijn van dezelfde stad. 
Maar niet lang daarvoor had ik te verstaan gekregen 
dat het lang niet zo’n kleurloos, conservatief en 
humorloos oord was als ik me had voorgesteld. 

“Ik ben op zoek naar Buns & Guns,” vertelde ik de 
vrouw. “Dat is een sandwichbar in Dahiyeh waar 
het personeel militaire uniformen draagt. Op het 
menu staan Kalasjnikovsandwiches, Claimorepiz-
za’s, camouflagesalades en terroristenbrood.” Zo 
had ik het tenminste gelezen, toen de bar in 2008 
zijn deuren opende, had het nogal wat aandacht 

gekregen in de media. Ik vond het een prachtig 
voorbeeld van Libanese overlevingshumor, en het 
had mijn interesse in de buurt, die toch nog een 
heel eind buiten de gebaande paden ligt, gewekt. 

De vrouw rolde met haar ogen. “Journalisten. Jullie 
willen altijd maar focussen op oorlog en Hezbollah. 
Het heeft helemaal niets weg van het Beiroet dat 
ik ken.” Daar had ze natuurlijk wel een beetje een 
punt. Er zijn nogal wat misverstanden over Libanon 
en de media zijn daar met aardig wat eenzijdige 
verhalen best debet aan. Mensen worden er nijdig 

pigeons’ rock, een rots die vlak voor 
de buurt raouché uit de middelandse 
zee rijst, is een populaire toeristische 

attractie. aan de overkant is het druk in 
de cafés op de rand van de steile kust. de 
corniche, beiroets populaire boulevard, 
is vol wandelaars en joggers. er wordt 

bovendien heel wat afgecruised. 
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van. Die ochtend had ik een artikel gelezen in 
de Libanese krant The Daily Star, waarin Oprah 
Winfrey een veeg uit de pan kreeg. Ze had Libanon 
een ‘diep conservatief land’ genoemd in een van 
haar recente shows, terwijl ze wat stockbeelden 
liet zien van gesluierde vrouwen. “Beste Oprah,” 
stond er verontwaardigd in de kop, “Libanon is 
geen Afghanistan.”
Aan de andere kant hoor je niemand klagen over de 
internationale reispers – die gonst van de juichver-
halen over Beiroet. De reisbijlage van The New 
York Times riep Beiroet uit tot de ‘nummer-één plek 

om te bezoeken in 2009’, en, in een ander verhaal: 
‘het Provincetown van het Midden-Oosten’. BBC 
News beschreef Beiroet als ‘de meest liberale en 
diverse stad in het Midden-Oosten’ en recentelijk 
deed The Guardian er nog een schepje bovenop 
door het de meest glamourous toeristenbestem-
ming van 2010 te dopen. 

Glamourous is het zeker, maar tegelijkertijd ook 
notoir onstabiel. Tussen alle glimmende Hummers 
en Ferrari’s in de straat, herinnert zo nu en dan een 
modderig VN-konvooi je eraan dat de situatie hier 
snel en zonder waarschuwing kan verslechteren. 
Een reporter somde deze waanzinnige dualiteit 
slim op door Beiroet de ‘Elizabeth Taylor van het 
Middellandse Zeegebied’ te noemen. Neem haar 
levensverhaal maar en vervang ‘alcohol’ door 
‘Israël’ en ‘een serie mislukte huwelijken’ door ‘15 
jaar burgeroorlog’. Om deze reden heeft het Neder-
landse Ministerie van Buitenlandse Zaken een niet 
mis te verstaan reisadvies laten gelden, waarin 
burgers worden gemaand om alle niet- 
essentiële reizen achterwege te laten. Op de door 
het ministerie gehanteerde schaal van 1 tot 6 is 
Libanon een 5 – net als Sudan en Iran. 

Dat is vooral te verklaren door het feit dat de  
ambassade in Beiroet grotendeels machteloos is 
om Nederlandse burgers te evacueren als de snel-
weg naar de luchthaven wordt geblokkeerd door 
Hezbollah-militanten, zoals in nog 2008 het geval 
was, of er ineens een felle oorlog uitbreekt met Is-
raël en het een maandlang raketten regent, zoals in 
juli 2006. Niemand zal ontkennen dat Libanon een 
ontvlambaar territoir is. Maar in tegenstelling tot 
Sudan en Iran heeft Libanon een onweerstaanbare 

STAY 
The Gefinor Rotana is een van 
de best gesitueerde hotels in 
Beiroet, op loopafstand van de 
strandclubs van de Corniche 
(de boulevard), de winkels en 
restaurants van Rue Hamra 
en Downtown Beiroet, en een 
aantal van de meest populaire 
gay friendly bars in de stad. 
Het personeel is erg vriendeli-
jk en goed geïnformeerd – ze 
kunnen je zonder problemen 
bij de beste clubs naar binnen 
praten. Het uitzicht vanuit 
het zwembad op het dak is 
ongeëvenaard, hoog boven de 
Middellandse Zee en de groene 
campus van de Amerikaanse 
Universiteit van Beiroet. 
www.rotana.com

aantrekkingskracht op mensen gekregen – het is 
verdomd sexy. En als het je in zo’n vat buskruit net 
wat te frivool overkomt om je te buiten te gaan in 
decadente feestjes en luxewinkels, dan mis je toch 
echt wat. Beiroet gaat gewoon verder. 
Vorige zomer bezocht een recordaantal van twee 
miljoen mensen het kleine landje – vooral om te 
feesten, te eten, te drinken en misschien zelfs een 
paar van de bestbewaarde Romeinse en Fenicische 
overblijfselen ter wereld te bezoeken. Zoals menig 
trotse jonge Beiroeter je zal vertellen is de Sky Bar, 
hoog bovenop een gebouw langs de Mediterrane 
kust, met zijn dreunende electro, beroemde topacts 
en flessen Cristalchampagne van 10.000 dollar, 
onlangs uitgeroepen tot de beste bar ter wereld. 
De hip-macabere club BO18, een aftertent op de 
locatie van een massamoord, waar een gedrogeerd 
publiek tot diep in de ochtend op designdoodskisten 
danst, werd derde.

SITE
Lebtour.com biedt reisad-
vies en een uitvoerige gids 
voor gay Beiroet. De mensen 
achter deze site organiseren 
ook twee keer per jaar de 
zeer populaire Bear Ara-
bia-evenementen: zie www.
beararabia.org. Ze zijn goed 
geïnformeerd en hebben 
grote plannen voor Beiroet: 
eigenaar Bertho Makso wil in 
de nabije toekomst nota bene 
een gay pride organiseren in 
de stad (maar dan wel onder 
de naam ‘love parade’).  

als het je in zo’n vat bus-
kruit net wat te frivool 
overkomt om je te bui-
ten te gaan in decadente 
feestjes en luxewinkels, 
dan mis je toch echt wat

opzichtige autos op de übercoole 
rue gouraud, een levendige straat 
in gemmayzeh vol designbars, 
lopendebandsushi en sjieke franse 
bakkerszaken.. 
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Ondanks de reisadviezen is niemand meer bang om 
naar Beiroet te komen. Wereldberoemde dj’s heb-
ben Beiroet routineus de volgende halte na Ibiza 
gemaakt. Snoop Dogg nam er dit jaar een videoclip 
op en trok een groot publiek naar het Forum de 
Bayrouth (met de uitdagende tekst “That’s right, 
I will be in the Middle East, bringing peace, like a 
beast!”), net als Deep Purple, Kelly Rowland, en de 
schaarsgeklede Pussycat Dolls. Je begrijpt: Afgha-
nistan is het bepaald niet.
 
Zelfs het homoleven bloeit op. De homobars van 
de stad – ook al worden ze liever nog even ‘gay 
friendly’ genoemd – gedijen goed. Ze hebben Bei-
roet tot een zichtbaar brandpunt van homotoerisme 
in het Midden-Oosten gemaakt. Volgens Ghassan 
Makarem, de voorzitter van Helem, de Libanese 
homorechtenorganisatie (de eerste en enige in zijn 
soort in de Arabische wereld), heeft de regering 
geen bezwaar tegen dit imago. “Het is iets wat in 
zekere zin illegaal is, maar tegelijkertijd erg wordt 
getolereerd door de staat,” verklaart hij. “Als de 
staat weet dat een zekere bar een gaybar is, dan 
maakt het ze niets uit. Ze verhogen niet eens het 
toezicht. Vroeger wel, maar nu niet meer.”

De laatste keer dat een gaybar problemen kreeg 
met de politie, herinnert Makarem zich, was in 
2005. Het enige wat er vandaag de dag resteert, is 
zo nu en dan een inval bij een seksbioscoop of een 
hammam. “Als je een erg vrije zomer hebt, zoals 
afgelopen zomer het geval was, dan veroorzaakt 
dat een tegenreactie van het religieuze establish-
ment en die tegenreactie wordt dan uitgevoerd 
door de staat. Dus zodra het toeristenseizoen 
voorbij was, is de politie langs alle (seks)bioscopen 

gegaan en ze een week lang gesloten. Dat was hun 
manier om te laten weten: ‘De zomer is voorbij, je 
moet op je tellen passen.’ Met de discotheken wordt 
dat steeds moeilijker omdat die nu eigendom zijn 
van invloedrijke bedrijven.”

INITIATIEF MONDT UIT IN SEKS
In de twee belangrijkste homodiscotheken van de 
stad, Milk en Acid, ontkracht een gemengd publiek 
van Libanese, Syrische, Jordaanse, Koeweitse en 
zelfs een paar Irakese mannen gezamenlijk enig 
overblijfsel van cultureel relativisme. Dat wil zeg-
gen: eenmaal binnen gedraagt men zich er niet veel 
anders dan in welke homotent ook ter wereld – met 
als enige uitzondering misschien een mannelijke 
buikdanser. Maar het blijft wel het Midden-Oosten 
dus de meeste mannen zitten diep in de kast. Tenzij 
je de definitie van vrijheid beperkt tot de beschik-
baarheid van seks en feesten, blijft het voorlopig 
een beetje voorbarig om Beiroet uit te roepen tot 
het Provincetown van het Midden-Oosten. 
Maar volgens Bertho Makso van Lebtour, een in 
Beiroet gevestigd reisbureau dat homotoerisme in 
Libanon promoot, is dat precies waar zijn klanten 
op uit zijn. Makkelijke seks met Libanese mannen 
is zijn unique selling point. “Kom op zeg, wat dacht 
je dan?”, zegt hij. “Ze zijn niet hier voor het eten of 
voor de architectuur, hoor. Ze zijn hier voor seks 
met Arabieren. Je kunt ze gewoon vanaf het balkon 
toeroepen en ze komen naar je toe,” vertelt hij – en 
deelt daarop een persoonlijk verhaal waarin hij 
precies dat deed. 
 
Echt? Ik vroeg het me af. Of was hij gewoon een 
lucratief vuurtje van clichématig oriëntalisme aan 
het stoken om zijn business vooruit te helpen? 

LEES
Naast de eventuele reisgidsen die je 
leest (A Hedonist’s Guide to Beirut van 
Ramsay Short is een goed begin) zijn de 
romans van de Libanees-Amerikaanse 
schrijver Rabih Alameddine aan te raden. 
Zijn debuut uit 1998, Koolaids: The Art of 
War vindt plaats in de twee ‘oorlogsgebie-
den’ waar hij thuis is: San Francisco en 
Beiroet. De een wordt getroffen door aids, 
de ander door een burgeroorlog.  
www.rabihalameddine.com

meng je onder de lokale 
bevolking bij restaurant al 
falamanki, een uitstekende 
plek aan damascus road om te 
ontspannen met wat lekkere 
mezze en een waterpijp. 

de avond valt op de 
levendige corniche,  
beiroets zeeboulevard.
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Het beeld van de onweerstaanbare bruut in het 
Midden-Oosten is per slot van rekening een stuk 
makkelijker aan de man te brengen dan, laten we 
zeggen, een bijzondere moskee. Maar een paar 
dagen later werd mijn cynisme op de proef gesteld 
toen ik met blozende wangen en razende hormonen 
werd geconfronteerd door een woest aantrekke-
lijke bouwvakker – een echte, niet zo eentje uit een 
gaybar die eigenlijk bloemist is – die iets bijzonder 
ongepasts in mijn oor fluisterde tijdens een wande-
ling over de boulevard. En daarna nog eentje. En 
nóg eentje. Dus misschien had Mr. Makso toch een 
beetje gelijk. Er is in elk geval geen gebrek aan een-
zame bouwvakkers. Toch bleef het me tegenstaan 
om zomaar een dergelijk ééndimensionaal beeld 
van het Libanese homoleven te accepteren.  
 
De volgende dag introduceerde een Libanese 
vriend uit het buitenland me via een e-mailtje 
aan Haig Papazian, de vioolspeler van de band 
Mashrou’ Leila. “Ze zijn een van de meest up-and-
coming bandjes in het land en hebben een erg 
originele stijl. Zelfs (de Franse nationale televi-
siezender) France 2 heeft ze bij een prime time 
televisieprogramma uitgenodigd,” schreef hij. De 
voornaamste reden waarom hij ze bij mij onder de 
aandacht bracht: een van zijn favoriete nummers 
van de band is er eentje over onbeantwoorde liefde 
– tussen twee mannen. 
 
Ik ontmoette Haig op de campus van de Ameri-
kaanse Universiteit van Beirut, waar Mashrou’ 
Leila ooit begon als een groepje architectuur- en 
grafisch designstudenten. Op een wandeling langs 
de faculteitsgebouwen legde hij me uit dat het  
‘homonummer’ waar onze gemeenschappelijke 
vriend het over had, Shem el Yasmine (Ruik de 
Jasmijn), speelt met een traditionele eigenschap 
van Arabische poëzie en songteksten: liefde is altijd 
gericht tot een man. Dat wil zeggen, in grammatica-
le zin. Bij het aanspreken van de geliefde wordt de 
mannelijke vervoeging gebruikt. Dus een man be-
zingt zijn liefde voor een andere man, die dan wordt 
verondersteld een vrouw te zijn. Maar in Shem el 
Yasmine wordt die dubbelzinnigheid een slag in de 
tegengestelde richting gedraaid als de zanger zingt 
dat hij van de andere man zijn echtgenote wil zijn. 
 

Dat is nogal grensoverschrijdend, en frappant 
genoeg is er een grote groep Libanese fans die 
deze teksten zonder problemen meezingt. Of 
misschien is het toch niet zo gek. Haig vertelt me 
dat iedereen in de band vrienden heeft die homo 
zijn en dat dat niet echt een issue is. Misschien is 
het meer een issue dat het mij als buitenstaander 
verbaast. Hoe dan ook, Hamed Sinno, de zanger 
van de band, is van een zeldzame soort: een 
publiekelijk homoseksuele man in Libanon. Voor 
zover ik kon nagaan is hij de eerste. Dat leek mij 
nogal wat, maar toen ik hem ernaar vroeg toen ik 
de band vlak na een concert ontmoette, haalde hij 
simpelweg de schouders op en zei: “Iemand moest 
het toch doen.”  
 
Ghassan Makarem van Helem wijst erop dat er in 
Beiroet een sterke seculiere stroming is. En zelfs 
binnen de religieuze gemeenschappen zijn er 
vooruitstrevende mensen. Sommige priesters zijn 
ongelukkig met het officiële standpunt van de  
katholieke kerk en hebben Helem uitgenodigd om 
het onderwerp homoseksualiteit toe te lichten 

de dj in het raam van 
het krappe maar zeer 

sfeervolle barretje 
torino express – ooit de 

eerste in de opleving van 
gemmayzeh’s drukke rue 

gouraud 

achter 
deze deur 
vind je god

behind the green 
door, een favoriet 

bij vips en misfits

achter deze deur vind 
je een decor van por-
nokitsch 
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PLACE 
Als je maar één gay friendly 
bar in Beiroet bezoekt, laat 
het dan Bardo zijn, tegenover 
de Haigazian Universiteit in 
Hamra. Het eerste deel van de 
avond is het een zeer redelijk 
restaurant, en het tweede 
deel is het een levendige bar 
vol mooie mensen en straffe 
cocktails. Het kan zomaar zijn 
dat je hier meerdere malen 
terugkeert tijdens je verblijf, al 
was het maar als een voorzetje 
van een lange losbandige 
nacht. 
Andere zaken die de moei-
te waard zijn: Behind the 
Green Door (een bar met een 
pornothema in Gammayzeh), 
Barometre (een zeer sfeervolle 
bar vlakbij de Amerikaanse 
Universiteit in Hamra, vol 
uitbundige intellectuele Arabi-
eren en met goedkoop, lekker 
eten); en Acid (een beetje plat, 
maar toch... je mag de grootste 
homodiscotheek van het Mid-
den-Oosten niet missen.)

STAY 
Gordon Campbell Gray is behalve 
een van de hotste hoteliers van het 
moment, ook een van de sympa-
thiekste mensen in de business, 
en zijn energie vult zijn recent 
geopende hotel Le Gray, midden in 
downtown Beirut. Hier hoef je je als 
gast nooit te haasten na een lange 
nacht uit: er wordt de hele dag door 
ontbijt geserveerd. Dineer je een 
keertje alleen? Dan suggereert het 
personeel een goed boek uit een de 
goed gesorteerde bibliotheek. De ka-
mers zijn groot (dat is een understa-

tement) en luxe zonder enige kitsch 
of pretentie. Wifi is gratis, zoals het 
hoort. Mr. Campbell Gray’s persoon-
lijk beheerde kunstcollectie van 
vijfhonderd werken van moderne 
kunst vult alle ruimtes en komt het 
meest spectaculair tot zijn recht in 
het enorme, grijze atrium. Het enige 
nadeel wat wij kunnen bedenken is 
het feit dat je misschien te veel tijd 
in het hotel doorbrengt, en daardoor 
kostbare tijd mist in de stad – die Mr. 
Campbell Gray terecht “de meest 
sexy plek op aarde” noemt. 
www.campbellgrayhotels.com

voor hun parochie. Zoiets is nog niet gebeurd 
moskeeën – hun preken worden centraal geregeld 
– maar de raketaanvallen van 2006 boden Helem 
een unieke gelegenheid om wat vertegenwoordi-
gers van Hezbollah te ontmoeten toen hun kantoor 
een crisiscentrum werd waarin organisaties uit de 
hele samenleving samenwerkten aan de opvang 
en hulp aan oorlogsslachtoffers. “Hun houding 
was heel ambivalent. Ik denk dat het feit dat we 
samen onderdeel uitmaakten van een gezamen-

lijke hulpactie enorm heeft geholpen om Helem te 
normaliseren als organisatie.”

Veel vooropgestelde Westerse ideeën over politieke 
en religieuze houdingen ten opzichte van homosek-
sualiteit blijken nogal onbruikbaar in Libanon. Een 
verfrissend voorbeeld daarvan is het feit dat Al-
Akhbar, een krant die voor de helft eigendom is van 
Hezbollah, het onderwerp homoseksualiteit deel 
heeft gemaakt van de dagelijkse verslaggeving, en 
er vrij positief over bericht. Onlangs publiceerden 
ze een onthullend verhaal over homoseksualiteit in 
gevangenissen. Een andere grote vergissing die de 
Westerse media volgens Makarem maken: de ver-
onderstelling dat in Libanon pro-Westerse politieke 
partijen ook pro-gay zijn. Dat zijn ze niet.   
 
“The New York Times, wat toch een serieuze krant 
zou moeten zijn, publiceerde een artikel over het 
gay nachtleven waarin een aantal volstrekt bela-
chelijke dingen werd beweerd. Het concludeerde 
bijvoorbeeld dat het feit dat er (bij de verkiezingen 
in mei 2009) een pro-Westerse meerderheid was 

verkozen, goed nieuws betekende voor homo’s in 
Libanon. Maar wij weten dat de mensen die zijn 
verkozen juist de mensen zijn die ons werk dwars-
bomen,” aldus Makarem. 

YOUR ASS IS YOURS
“Bovendien is het zo dat wanneer een religieuze 
stroming in een bepaalde buurt erg sterk is, dat niet 
betekent dat iedereen in die buurt automatisch heel 
religieus wordt. Er zijn tegenstrijdige stromingen 
die tegelijkertijd opkomen. Een goed voorbeeld 
daarvan is Dahiyeh. Enerzijds is er het imago van 
een conservatieve buurt onder invloed van een 
fundamentalistisch-religieuze beweging, maar 
in werkelijkheid is er een constante strijd gaande 
tussen dat soort opvattingen en een meer vooruit-
strevende en liberale opvatting.” Dat is consistent 
met de verhalen over een recente toevloed van 
gays uit Dahiyeh in de homobars van Beiroet, en de 
ervaring van een vrouw die me vertelde dat ze in 
Dahiyeh minder problemen had om in een minirok 
over straat te gaan dan in de kosmopolitische win-
kelstraat van Hamra, waar mannen zogenaamd per 
ongeluk tegen haar opbotsten of naar haar borsten 
staarden.  
Maar wat me nog meer verbaasde – als iemand 
uit een gedeelte van de wereld waar moslims 
doorgaand worden gezien als de meest conser-
vatieve en homofobische groep in de samenleving 
– was dat veel mensen het er over eens waren dat 
de gemiddelde moslim op straat (zij het niet in de 
media) meer openstond voor het onderwerp  
homoseksualiteit dan christenen. Ghassan Maka-
rem van Helem zei “Je kunt onderdeel uitmaken 
van een islamitische beweging en pro-gay zijn. Het 
komt voor.” En de administrator van de Face-
bookgroep ‘Boys Of Lebanon’ voegde daaraan toe: 
“Mijn persoonlijke ervaring is dat vijf van de tien 
christenen negatief op het onderwerp reageren, 
tegenover één van de tien moslims. Zij zeggen: ‘Kel 
wahad horr bitizo’, ofwel: ‘iedereen is vrij met z’n 
reet (om te doen wat hij wil)’.”
 
Dat gezegd hebbende, toen ik contact legde met de 
administrators van de drukke Facebookgroep ‘Gays 
of Dahiyeh’ was er nogal wat overredingskracht 
voor nodig om ze aan de praat te krijgen. En toen 

veel mensen zijn het er 
over eens dat de gemid-
delde moslim op straat 
meer openstaat voor  
homoseksualiteit dan 
christenen

zwembad en uitzicht 
van het onlangs 
geopende hotel le gray

downtown beiroet, 
dat grotendeels 

werd verwoest in 
de burgeroorlog, is 
compleet herbouwd 

in de geest van 
oude hoogtijdagen. 

tegenwoordig 
is het opgeleefd 

met terrassen en 
luxewinkels

bardo is op alle da-
gen van de week een 
druk brandpunt van 
beiroets gay scene 
– met goed eten en 
straffe cocktails



074 / winq.reizen

VLIEG 
Lufthansa vliegt negen keer 
per week vanaf Schiphol naar 
Beirut Rafik Hariri Interna-
tional Airport – één keer per 
dag op werkdagen en twee 
keer per dag in het weekend, 
met een overstap in Frank-
furt. In de 4 uur en 15 mi-
nuten vanaf Frankfurt wordt 
zowel Economy als Business 
Class passagiers een maaltijd 
aangeboden inclusief dessert 

en drankjes. Lufthansa is een 
van de meest homovriendeli-
jke luchtvaartmaatschappijen 
ter wereld en als je geluk 
hebt, dan tref je een van de 
calendar boy stewards waar 
de maatschappij bekend om 
staat. De gunstigste (middag)
vluchten zijn in het weekend. 
meer informatie: www.lufthansa.
com of 0900 – 1234 777 (24 uur 
per dag, 15ct per minuut)

een van hen uiteindelijk akkoord ging om mij via 
een msn-chat te woord te staan (een offline ont-
moeting was onmogelijk) nam ik het ondoordachte 
besluit om hem te vragen naar Hezbollah. Hij ver-
brak de verbinding subiet. Zijn laatste boodschap: 
“Niet goed om hier over ze te spreken.”
De volgende dag was de naam van de groep 
veranderd, waren alle administrators gevlogen 
en was de inhoud vervangen door koranteksten 
en fundamentalistische proza. Misschien was 
het vanaf het begin aan een val, maar het is niet 
onwaarschijnlijk dat er iemand de stuipen op 
het lijf gejaagd is. Wie het ook was waar ik mee 
gesproken had, voordat hij de verbinding verbrak, 
heeft hij me verteld hoe Dahiyeh volgens hem de 
afgelopen jaren behoorlijk was veranderd en dat 
er een enorme toename was van zichtbaar homo-
seksueel gedrag in de buurt – hij claimde zelfs dat 
iets van 30 procent van de mannen in de buurt nu 
homo waren. 
 
Zó gay is natuurlijk geen enkele buurt. Maar 
uiteindelijk vond ik het adres van Buns & Guns, en 
besloot ik zelf een kijkje te gaan nemen. Helaas 
bleek bij aankomst al snel dat de sandwichbar ver-
kocht was en heropend onder een andere naam: 
Shoot. Uit het logo – een voetbal en een basketbal 
– werd ook meteen duidelijk dat dit niets meer te 
maken had met wapens. Het was veranderd in een 
nogal mistroostige sportsbar. De nieuwe eigenaar 
zag mijn teleurstelling en wees me op de oude 
advertentie die nog steeds aan de onderste twee 
verdiepingen van een aanpalend gebouw hing. Die 
bestond uit een beeld van een broodje met een  

pistool erop in plaats van een hamburger, en de 
tekst: 
 
THE SANDWICH THAT CAN KILL YOU
 
“Geen foto’s,” waarschuwde de man, “Dit is een 
gevoelig gebied. Je moet toestemming hebben 
van Hezbollah.” En voordat ik me het volledig 
realiseerde, had ik het al gevraagd: “Nou, breng me 
dan maar naar Hezbollah.” En dat was misschien 
niet zo’n goed idee. 

BIJNA OP JE KNIEËN OP YOUTUBE
De dichtstbijzijnde Hezbollah-post was slechts 
een straat verderop, in een onopvallende trailer 
naast een grote moskee. Ik werd voorgesteld aan 
een man in een plastic stoel, die nogal verbaasd 
leek mij te zien. Hij dacht waarschijnlijk dat ik 
een idioot was. Of een spion. Hij ging de trailer in 
om te overleggen met zijn superieuren. Toen hij 
terugkwam ging hij voor me zitten en onderwierp 
me aan een half uur durend vragenvuur over mijn 
leeftijd (die volgens hem niet overeen kwam met de 
foto op mijn identiteitskaart, wat dan weer wel het 
meest dreigende compliment was dat ik ooit heb 
gekregen) en elke foto die ik die dag had gemaakt. 
Hoe leg je aan Hezbollah uit waarom er zo veel 
foto’s van glimlachende Syrische bouwvakkers en 
een groepje mannen in een autowasserij op de  
geheugenkaart van je camera staan? (For the 
record: ze hadden zich praktisch voor mijn lens 

hoe leg je aan hezbollah 
uit waarom er zo veel 
foto’s van glimlachende 
syrische bouwvakkers op 
de geheugenkaart van je 
camera staan?

libanon

turkije

syrië

israël jordanië

irak

saoedi- 
arabiëegypte

iran

cyprus

hou je ogen open voor wat schrijnende street art – op dit 
werk aan de zijkant van een vervallen, met kogels door-
zeefd gebouw in het achrafieh district is te zien hoe een 
man de lege hulzen van de burgeroorlog wegbezemt

fans verzamelen zich 
voor een optreden van 

mashrou’ leila in ba-
sement, een populaire 

muziektent
hier begint de 
vakantie alvast
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de zeven leden van 
mashrou’ leila

een subtiele 
sokboodschap 

beiroets enorme, 
centrale moskee

een restaurant aan rue 
hamra, ooit de champs-
élysées van beiroet

DE WET 
Artikel 534 van het 
Libanese Wetboek van 
Strafrecht weerklinkt 
een oude Victoriaanse 
wet die seks verbiedt die 
‘tegenstrijdig met de wet-
ten der natuur’ is. Net als 
op andere plekken in de 
wereld is het een erfenis 
van een koloniaal bewind, 
in dit geval geïmplemen-
teerd door de Fran-
sen (die voor zichzelf 
overigens de liberalere 
Code Napoléon handhaaf-
den) bij vertrek, om de 
religieuze gemeenschap 
tegemoet te komen. India 
heeft zich recentelijk 
bevrijd van het juk van 
wetsbepaling die er erg op 
lijkt, met steun van het 
Ministerie van Volksge-
zondheid, door succesvol 
te argumenteren dat het 
de Aidspreventie in de 
weg stond. De Libanese 
homorechtenorganisatie 
probeert eenzelfde weg 
te bewandelen. In de 
praktijk wordt de wet  
echter nauwelijks meer 
toegepast. Tegenwoordig 
worden gevallen waarin 
sprake is van ‘crimineel’ 
seksueel gedrag meestal 
al in het politiebureau 
opgelost – de rechtbanken 
willen zich er niet meer 
aan wagen. 

LUISTER 
Een van de meest interessante bands die 
Beiroet de laatste tijd heeft voortgebracht is 
Mashrou’ Leila. De zeven leden van de band 
vertegenwoordigen een ideaalbeeld van wat 
Beiroet kan zijn, een trotse, liberale oase in de 
Arabische wereld waar verschillende achter-
gronden, religies en zelfs seksuele voorkeuren 
er niet meer toe doen. In een stad waar de 
meeste muziek activistisch is of tweedracht 
zaait, zijn hun songteksten verfrissend en  
tolerant. En wat natuurlijk mooi meegenomen 
is: de aantrekkelijke zanger is openlijk homo-
seksueel. Zeer aanbevolen. 
zie hun facebook fanpage of www.myspace.com/
mashrou3leila 

hamed sinno,  
zanger van  
mashrou’ leila
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geworpen.) Intussen zag ik een paar mannen in 
burger achter mijn ondervrager naar mij wijzen 
terwijl pistolen werden overhandigd. Achteraf 
ben ik er vrijwel zeker van dat dat niets met mij te 
maken had, maar eenmaal aan een kruisverhoor 
onderworpen haal je je van alles in je hoofd.  
 
Uiteindelijk besloot de man dat ik geen gevaar was, 
alleen maar een idioot, en stuurde me weg. Maar 
niet nadat hij me koffie had aangeboden en me een 
speciale boodschap voor het Nederlandse volk had 
toevertrouwd. Wat blijkt: Hezbollah is behoorlijk 

imagobewust. “Israël wil dat je gelooft dat wij ie-
dereen haten, maar dat is niet waar. We houden van 
iedereen onder God.” Mooi. Maar na al het gedoe en 
de klamme handen, kreeg ik toch geen toestemming 
om te fotograferen. Jammer, want Dahiyeh leek 
wel het toneel van The Sound of Music. 

Nee. Niet echt. Er was weinig gays te ontdekken 
aan de buurt. Het was druk en vriendelijk. Het enige 
ongebruikelijke was de prominente aanwezigheid 
van billboards met bebaarde mullahs en jonge 
martelaars – zo nu en dan afgewisseld door een dik 
opgemaakt fashionmodel. 

Als je denkt dat ik niet goed bij mijn hoofd was om 
mezelf bij Hezbollah uit te nodigen, vooruit, maar 
neem eerst dit in beschouwing: een volslagen van 
de pot gerukte Israëli glipte elf keer Libanon in om 
seks te hebben met mannen in Dahiyeh. En dat zou-
den we niet weten als hij niet zou zijn gesnapt. Hij 
werd gesnapt tijdens zijn laatste bezoek in 2008, 
omdat een van zijn vermeende vriendjes een Liba-
nese veiligheidsagent was, die zijn pistool verloor, 

welke vervolgens werd gebruikt in een moord, op 
de plaats waarvan op de een of andere manier ook 
zijn paspoortfoto werd teruggevonden.  
Natuurlijk werd het verhaal gretig opgepikt door 
de media, en borrelde de ernstige diplomatieke 
spanning tussen Israël en Libanon weer hoog op. 
Veel mensen namen aan dat de man een agent van 
de Mossad was, maar daar werd geen enkel bewijs 
voor gevonden, noch enig verband met de moord. 
Een maand later werd hij vrijgelaten. Hij was 
waarschijnlijk gewoon een adrenalineverslaafde 
idioot – een echte spion zou niet verstrikt raken in 
zo’n absurde situatie. In de interviews die hij na zijn 
vrijlating gaf ontkende hij opeens dat hij homo was. 
Of dat alleen maar betekende dat hij terug de kast 
in krabbelde of niet, de illegaliteit van de seks die 
hij volgens eerdere berichten zou hebben gehad is 
nimmer aan de orde geweest. Dat hij een burger 
van een vijandige staat was, dát was een probleem. 
En het feit dat hij de Libanese politiemacht in verle-
genheid had gebracht zal zijn zaak ook niet hebben 
geholpen. Maar dat  vergrijp volgens de letter van 
de Libanese antisodomiewetgeving? Neuh. 

uiteindelijk besloot de man 
dat ik geen gevaar was, 
alleen maar een idioot. en 
stuurde me weg nadat hij 
me koffie had aangeboden



tom ford tijdens de 
première van a single 
man tijdens het film-
festival van venetië  
op 11 september 2009.
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a 
s1ngle 
man

enkele jaren na zijn vertrek bij gucci 
maakt modegoeroe tom ford zijn 

opwachting als filmregisseur. “op niets 
ben ik trotser, dan op deze film.”

tekst: peter knegt-de groot
filmbeelden: filmfestival venetië

portret: eps rexfeatures. 
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“ onze maatschappij is geobsedeerd met de toekomst:  
‘als ik dit nieuwe huis heb, ben ik gelukkig,  

oen Tom Ford, een van Amerika’s meest toon-
aangevende modeontwerpers, aankondigde 
dat hij een film zou regisseren, werd dit 
meteen als een egoproject gezien. Twijfel en 
scepsis voerden de boventoon totdat de film 
A Single Man uiteindelijk in september tijdens 
het filmfestival van Venetië in Europese 
première ging. Zijn regiedebuut werd zeer 
goed ontvangen en alle roddelmonden waren 
meteen gesnoerd. De film won niet alleen de 
Queer Lion voor beste homofilm, maar hoofd-
rolspeler Colin Firth sleepte ook de Coppa 
Volpi voor beste mannelijke acteerprestatie 
in de wacht, waarmee hij plotsklaps midden 
in de Oscarrace voor beste acteur werd 
gekatapulteerd. A Single Man komt in Amerika 
in december uit en zal eind februari bij ons te 
zien zijn.

A Single Man is Fords verfilming van 
Christopher Isherwoods gelijknamige roman 
uit 1964; een van de eerste literaire hoog-
standjes van de Amerikaanse homo-emanci-
patiebeweging. De bespiegeling over liefde, 
dood en afzondering is terug te vinden in de 
eenzame hoofdrolspeler George (Firth): een 

homoseksuele universiteitsprofessor van 
middelbare leeftijd die oorspronkelijk uit  
Engeland komt, maar in 1962 werkzaam is 
in Los Angeles. De liefde van zijn leven, Jim 
(Matthew Goode, in een aantal flashbacks), is 
recentelijk omgekomen bij een auto-ongeluk 
en George ziet zijn eigen leven dan ook niet 
meer zitten. Met de hulp van zijn vaak be-
schonken buurvrouw en vriendin Charly (Juli-
anne Moore) en een van zijn jonge, aantrek-
kelijke studenten (Nicholas Hoult), probeert 
George weer uit het diepe dal te klimmen.

Ford, intussen ook alweer 48, sprak over 
zijn eerste filmkindje na de première op het 
filmfestival van Toronto. Duidelijk in zijn sas 
met de goede ontvangst van zijn film, vertelt 
Ford honderduit over de film, hoe het project, 
dat lang op zich liet wachten, uiteindelijk van 
de grond kwam en wat zijn nieuwe carrière 
als filmmaker nu betekent voor zijn andere 
liefde: de mode.

Waarom besloot je een film te maken? “Ik 
wilde al jaren regisseren. Als tiener was ik 
acteur, een niet erg goede overigens. In recla-
mefilms deed ik het best aardig. Maar ik vond 
er niets aan; ik was te onzeker en begreep al 

snel dat ik niets zelf onder controle had. En 
dat is nu precies wat ik door de jaren heen 
over mezelf heb geleerd: ik heb het liefst de 
touwtjes in handen. Maakt niet uit waarbij, en 
ik ben ook goed in het nemen van de leiding. 
Tien tot vijftien jaar geleden dacht ik serieus 
na over een filmproject en toen ik vijf jaar 
geleden bij Gucci wegging, leek de tijd rijp. Ik 
begon mijn eigen productiebedrijfje en zocht 
een geschikt project. Ik weet wat ik in het  
modevak wil zeggen, en heb dat ook al die 
jaren gedaan – maar voor dit project moest ik 
echt bij mezelf te rade gaan. Waarom zou ie-
mand een film van Tom Ford willen zien? Wie 
zit er te wachten op nóg een film, en welke 
boodschap wil ik kwijt?”

Waarom koos je uiteindelijk voor dit boek? 
“Het belangrijkste voor mij was om iets te 
vinden waar een boodschap in zat, waar ik 
achter kan staan. Ik heb veel scripts gelezen 
en een optie op een paar romans genomen die 
ik wilde verfilmen, maar er zat niets tussen 
waar ik helemaal van ondersteboven was. 
Op een dag in mijn auto, op weg naar mijn 
kantoor, dacht ik ineens weer aan George 
uit Christopher Isherwoods roman, ik las A 
Single Man toen ik ergens in de twintig was 
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en in L.A. woonde. Ik was toen een beetje 
verliefd op George, geloof ik, maar verder kon 
ik me er niet zo veel meer van herinneren. 
Vlak daarna ontmoette ik Christopher en heb 
ik alles gelezen wat hij ooit geschreven heeft. 
Ik was geobsedeerd door zijn werk.”

“Op dat moment in de auto begreep ik dat ik 
het boek moest herlezen. Maar nu vanuit het 
standpunt van iemand in de veertig, iemand 
die genoeg geluk heeft gehad om alle mate-
riële dingen te kunnen kopen die zijn hartje 
begeert, maar die de spirituele kant van het 
leven heeft verwaarloosd. De roman gaat over 
het leren in het heden te leven. Onze maat-
schappij is geobsedeerd met de toekomst: 

‘Als ik dit nieuwe huis heb, ben ik gelukkig, die 
nieuwe baan, dat nieuwe vriendje, die nieuwe 
schoenen.’ Maar er is meer in het leven dan 
dat.”

“Als modeontwerper leef je ook écht in de 
toekomst. Ik ben altijd bezig met de collec-
tie die over achttien maanden pas uitkomt. 
Vandaag bestaat niet eens, en voordat je het 
weet, is vandaag – en je leven – voorbij. Ik 
probeer nu in het heden te leven en nú van 
de dingen te genieten. En daar gaat deze film 
over: het idee dat alle kleine, simpele dingen in 
het leven er wel degelijk toe doen. We leven in 
een tijd waarin deze boodschap belangrijk is, 
en waarin het de moeite waard is om hiernaar 
te streven. En daarom was dit het perfecte 
verhaal om nu te vertellen.”

Heeft niemand ooit eerder het boek willen 
verfilmen? “Nee, niemand heeft er ooit een 
optie op genomen, en als dat al zo was, dan 
was die allang verlopen. Ik zocht Isherwoods 
lover – Don Bachardy, die ik al in de jaren 
tachtig had leren kennen – weer op en ik kon 
hem overtuigen de rechten voor de verfilming 
van het boek aan mij te verlenen. (Isherwood 
overleed in 1986, red.) Het was Christophers 

favoriete boek en ook een zeer persoonlijk 
werk voor Don. En hij is gelukkig erg blij met 
de verfilming, alhoewel ik flink wat dingen ver-
anderd heb. De roman is een inner monologue 
in prachtig geschreven proza, maar er gebeurt 
vrijwel niets – er is geen plot, dus dat moest ik 
zelf creëren. Idem het zelfmoordmotief, zodat 
de kijker kan begrijpen dat George de wereld 
niet op dezelfde manier ziet. Ik moest dingen 
verzinnen die laten zien wat er in Georges 
gedachten gebeurt. En Don is er erg blij met 
het resultaat, wat veel voor mij betekent.”

Ik denk eerlijk gezegd dat dit verhaal waar-
schijnlijk niet verfilmd kon worden als je die 
veranderingen niet had gemaakt. “Precies, 
want er was dan niets te zien geweest; we 
hadden nooit geweten wat er allemaal in zijn 
hoofd omging. Ik bedoel, ik las dat boek toen ik 
een tiener was en... Ben je zelf ook homo?”

Ja. Niet dat dat ertoe doet... “Tot op een zeker 
hoogte wel. Het is een heel indrukwekkende 
roman als je homo bent, en het mooie van 
Christophers werk is dat het homo-zijn zelf 
nooit een issue is. Zijn boeken gaan niet over 
het worstelen met je geaardheid, hoewel veel 
van ons dat natuurlijk wel doen of gedaan heb-

“ vandaag bestaat niet 
eens, en voordat je het 
weet, is vandaag – en 
je leven – voorbij. ik 
probeer nu in het heden 
te leven”

die nieuwe baan, dat nieuwe vriendje, die nieuwe  
schoenen.’ maar er is meer in het leven dan dat”
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ben. Maar we leven nu in een tijd waar veel 
van onze voorgangers voor hebben gevochten 
en we zijn zelf min of meer vrij om te doen 
wat we willen. Mensen zijn toleranter dan 
vroeger. Ik heb mezelf altijd als gewoon een 
mens gezien en ik vergeet vaak dat ik homo 
ben. Ik zie A Single Man dan ook niet als een 
homoverhaal, maar een verhaal over liefde en 
isolement en over de worsteling om te begrij-
pen waar het in het leven allemaal om draait.”

Ben je in je film niet bewust bezig met 
homo-identiteit en hoe homo’s afgeschilderd 
worden? “Niet bewust, nee. Want wat je in de 
film ziet, is mijn leven. Dat zijn mijn honden en 
dat is de relatie die ik heb met mijn boyfriend. 
Zelfmoord is ook in mijn familie voorgekomen 
en er zijn ook momenten geweest dat ik echt 
depressief was. Dit is dus ook mijn leven en 
kan onmogelijk worden los gezien van het 
verhaal van George. Charly is ook geïnspi-
reerd door een aantal vrouwen in mijn leven 
(zie kader, red.) Ik ken vrouwen waar ik ooit 
mee naar bed ben geweest en die nu nog 
steeds goede vriendinnen zijn. Dit verhaal is 
dus echt heel persoonlijk en herkenbaar voor 
mij en ik voel mij bevoorrecht dat ik dit mag 
vertellen.”
 

Het zal niemand verbazen dat het production 
design en de kostuums prachtig zijn. Waar-
door liet je je inspireren? “Vooral door de 
personages. Voor George stelde ik een boek 
samen met allerhande informatie over hem: 
waar ging hij naar school, hoe zag zijn huis 
er uit, waar koopt hij zijn ondergoed? George 
is sophisticated, dus zijn pakken worden 
natuurlijk ergens op maat gemaakt. En Charly: 
zij luistert naar Serge Gainsbourg, wat bijna 
revolutionair is in L.A. in 1962, dus misschien 
dat ze haar zomers in het zuiden van Frankrijk 
doorbrengt. Iemand gaf haar daar die plaat, 
en die heeft ze mee naar huis genomen. Ze 
probeert bij te blijven, misschien met moeite, 
maar het lukt wel. Ze houdt van de soulband 

Booker T. & the M.G.’s, nog voordat anderen 
ervan gehoord hebben. Dit soort dingen helpen 
mij om de personages te definiëren, dus het 
production design is altijd direct relevant voor 
de personages. En natúúrlijk is het prachtig. 
Ik denk niet dat ik ooit een film over een lelijke 
wereld zou kunnen maken (lacht). Hitchcock 
deed dat ook niet. Ik wil mezelf nu niet meteen 
met hem vergelijken, maar ik vind wel dat 
hij een fantastische regisseur is. Cinema is 
tegelijkertijd ook een beetje zoals een droom, 
een verbeterde versie van de werkelijkheid. 
Maar niet zomaar verbeterd, er is wel over 
nagedacht.”

En hoe koos je de acteurs? “Julianne Moore 
was de eerste die ‘ja’ zei. Ik had haar in 
gedachten toen ik nog met het scenario bezig 
was. Ik heb Charly denk ik wel een beetje voor 
haar geschreven. Ik stuurde Julianne het script 
en ze belde me en zei meteen ‘Oh my God! Ik 
ken vrouwen die precies zoals Charly zijn!’ Het 
is haar echt op het lijf geschreven – als ze in 
een andere tijd had geleefd, wás zij Charly ge-
weest. Colin Firth was altijd mijn eerste keuze 
voor George. Hij was bezig met een andere 
film, maar toen hij ineens toch beschikbaar 
was, heb ik hem gebeld en per exprespost het 

“ ik ben nog nooit bang geweest om te sterven.  
het maakt me allemaal niet uit. maar met deze film  

“ ik heb mezelf altijd als 
gewoon een mens ge-
zien en ik vergeet vaak 
dat ik homo ben. ik zie a 
single man dan ook niet 
als een homoverhaal”
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scenario laten bezorgen. De volgende dag 
zat ik in het vliegtuig naar Londen, nam hem 
mee uit eten ’s avonds en hadden we een deal. 
Twee weken later zaten we in preproductie. 
Alles – zoals vaak in het leven met belangrijke 
dingen – ging heel erg snel.”

Hoelang duurde de opnames? “We hadden 
21 dagen, en de film is voor veel minder geld 
gemaakt dan je denkt. Daarna kwam het 
montageproces, dat duurde zes maanden. 
Iets waar ik in het begin niet echt veel van 
snapte, ik begreep niet goed dat je nog het 
hele verhaal kunt veranderen. Je kunt hele 
scènes omgooien en echt álles veranderen. 
Fantastisch. En ik had een goede monteur; 
alles wat goed kon gaan, ging ook goed.”

Waar kwam het geld vandaan? “Ik was 
met een aantal mensen bezig om de film te 
financieren, toen ineens de crisis uitbrak. 
Maar ik vond nog steeds dat ik deze film 
moest maken, dus uiteindelijk heb ik alles zelf 
gefinancierd. Ik besef goed dat niet iedereen 
die mogelijkheid heeft, en sommigen dachten 
het een egoproject was. Maar ik investeerde 
in mezelf en nu de film ook echt is verkocht, 
verdien ik eraan.”

Ga je nu meer films maken? “Ik moet eerst 
het hele proces van deze film afronden. Twee 
weken geleden zat ik nog in de montageka-
mer. En ik wil niet zomaar films maken die 
nergens over gaan. Ik heb, denk ik, een beetje 
afstand nodig om na te kunnen denken over 
het onderwerp van mijn volgende film. Maar ik 
hoop dat ik elke twee tot drie jaar een nieuwe 
film kan maken.”

En je werk in de modebusiness? “Ik blijf 
van mode houden, maar dat is tegelijkertijd 
ook altijd iets commercieels. Deze film is het 
eerste ding dat ik puur en alleen maak om iets 
van mezelf te uiten. Ik dacht niet per se na 
over hoe ik het kon verkopen of wie de film 
uiteindelijk zou gaan zien. Ik wil natuurlijk 
wel dat mensen de film komen bekijken, want 
anders sta ik hier mooi in m’n eentje te com-
municeren. Maar het was toch vooral een film 
die ik móést maken.”

“Weet je, het is raar, maar ik ben nog nooit 
bang geweest om te sterven. Ik heb geen 
kinderen, en klim zonder blikken of blozen 
in vliegtuigen, groot en klein. Het maakt me 
allemaal niet uit. Maar met deze film was ik 
echt doodsbang dat ik het loodje zou leggen 

voordat de film af was. Op niets ben ik trotser, 
dan op deze film.”

Hoe was het om de film voor de eerste keer 
met een publiek te zien? “In Venetië was 
het de eerste keer dat ik A Single Man aan 
een groot publiek liet zien. Daarvoor hadden 
alleen kleinere groepjes van tien, vijftien 
personen de film gezien – ik geloof zelf niet 
zo in een testpubliek. Ik doe dat voor mijn 
parfums ook niet. Dus ik had de film nog nooit 
met een echt publiek gezien. En hoeveel liefde 
je ook in een project steekt, er komt altijd een 
moment dat je denkt: misschien ben wel ik 
wel helemaal verkeerd bezig... Maar na de 
voorstelling in Venetië kregen we een staande 
ovatie die wel tien minuten duurde. Dat was 
echt ongelooflijk, echt fantastisch én een  
bevestiging dat de film dus ook andere men-
sen ook aanspreekt.”

“Ik denk dat veel mensen verrast zullen wor-
den door deze film. Mijn imago bestaat vooral 
uit glamour en seks – een tikkeltje oppervlak-
kig. Maar ik ben eigenlijk heel verlegen en 
romantisch. Ik heb meer gemeen met George 
dan met de man die mensen zien in een Tom 
Ford-parfumadvertentie.” 

“Ik werk graag met debu-
terende regisseurs,” aldus 
actrice Julianne Moore 
tijdens het filmfestival van 
Londen in oktober, waar ze 
aanwezig was om A Single 
Man te promoten. “Het 
feit dat ze weinig of geen 
ervaring hebben, schrikt mij 
totaal niet af. Vaak schrijven 
de nieuwkomers hun eigen 
scenario’s, maar als ze aan 
mij uit kunnen leggen wat 
ze visueel voor ogen hebben, 
dan vertrouw ik ze volko-
men. En meestal klopt mijn 
intuïtie wel. Bij Tom Ford 
was dat ook het geval. Hij 
wist precies wat hij met dit 
verhaal wilde doen.”

Moore speelt Charly, de 
elegante (en niet vaak nuch-
tere) vriendin van George. 
Haar personage komt ook 
voor in Isherwoods boek 

maar had ook een duidelijke 
andere inspiratiebron: “Tom 
was bezig met de bewerking 
van de roman en veranderde 
veel dingen. In het boek is 
mijn personage totaal niet 
glamourous. Maar toen Tom 
het scenario schreef, werd 
Charly een ode aan zijn oma 
– en hij had een erg glamou-
reuze oma.” 

“Ze woonde in Santa Fe,” 
vervolgt Moore. “Toen ik 
voor het eerst een aantal 
kostuums kwam passen 
zocht Tom naar precies de 
juiste outfit. Uiteindelijk 
viel de keuze op die ene jurk 
waarvan hij zei, ‘Dat is ’m!’ 
En wat bleek: komt die jurk 
uit een vintage winkeltje in 
Santa Fe! Het was een emoti-
oneel moment voor hem, hij 
kon niet geloven dat de jurk 
van mijn personage daar 

vandaan kwam.”

Met een glimlach omschrijft 
Moore haar personage als 
een ‘partygirl met poen’. “Ze 
heeft het veel te druk met 
lol maken en te veel geld om 
zich ergens zorgen over te 
maken. Ik kwam onlangs 
een vriendin tegen en ver-
telde haar dat ik het gevoel 
had mensen te kennen die 
wel iets van Charly weg heb-
ben. Zegt mijn vriendin: ‘Wat 
moet ik dan wel niet zeggen? 
Ik woon naast haar’!” 

“Een van de leukste kanten 
van het acteren,” aldus 
Moore, “is om te proberen 
een personage zo herken-
baar te spelen dat iedereen 
denkt net zo iemand te 
kennen. Je wilt dat mensen 
in het publiek denken: ‘Goh, 
dat lijkt net...’” 

gimme moore

was ik echt doodsbang dat ik het loodje  
zou leggen voordat de film af was”
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wie bén je   nou eigenlijk?
het feest is voorbij
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wie bén je   nou eigenlijk?

na jarenlang feesten van barcelona 
tot kaapstad, besprenkeld met wodka 

en ghb, volgt voor een aanzienlijke 
groep mannen vroeg of laat de kater: 

depressies, paniekaanvallen en een 
gevoel van intense leegte. als zij hun 

wilde partyleven opgeven, rest alleen 
nog de psycholoog om de gestrande 

partyhomo weer op de rails te krijgen.

tekst: sander hiskemuller & sara luijters
beeld: janjaap rypkema.
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ick (31) heeft al een half jaar last van depressies. Na een weekendje 
gaypride Madrid, waar hij van feesten naar afterparty’s trok, veel 
dronk, verschillende drugs gebruikte en nauwelijks sliep, kreeg hij een 
paniekaanval: “Ik had pijn op mijn borst, opvliegers en hartkloppingen. 
Ik dacht dat ik doodging – het was een vreselijke ervaring. Sindsdien 
ben ik bang dat het weer gaat gebeuren; zó bang zelfs dat ik nauwelijks 
de deur nog uit durf te gaan.” Na de bewuste paniekaanval is Rick de 
sportschool gaan mijden en op zijn werk houdt hij zich met moeite 
staande. Hij voelt zich steeds onzekerder over zichzelf. Zijn vrienden 
blijken hem maar weinig steun te bieden – een deel beantwoordt zijn 
sms’jes niet meer, anderen ziet hij nog slechts af en toe. Maar er blijkt 
weinig om over te praten nu hij niet meer uitgaat. Rick: “Mijn angsten 
worden als gezeur afgedaan. ‘Je moet gewoon weer een keer helemaal 
losgaan, dan ben je zo weer de oude’, zeggen ze. Maar ik wil het niet 
meer, hoewel ik ook geen idee heb hoe ik mijn leven anders zou kunnen 
inrichten.”

doorslaan
Of het een trend is, is moeilijk hard te maken, zegt vrijgevestigd psy-
chotherapeut Arnout ter Haar. Maar feit is dat er bij zijn Amsterdamse 
praktijk opvallend veel homo’s met bovenstaande problemen aanklop-
pen. “Je moet oppassen met generaliseren,” meent Ter Haar, “maar in 
zijn algemeenheid zie ik binnen mijn praktijk een opvallende tendens 
van homomannen die na een woest partyleven vroeg of laat stuklo-
pen.” Inmiddels is deze problematiek zelfs een soort ‘specialisatie’ 

geworden, waardoor huisartsen, maar ook een organisatie als Schorer, 
Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn, 
mannen naar hem doorverwijzen. Ter Haar stelt dat het fenomeen bij 
homo’s in alle lagen van de samenleving voorkomt, van hoog tot laag 
opgeleid, dwars door elkaar heen, in de leeftijdscategorie van 25-45 
jaar. “Wat hen bindt is dat ze jarenlang hun homoseksuele identiteit 
in het uitgaansleven hebben gezocht, en erachter komen dat dit niet 
langer bevredigend is. Voor deze groep mannen is uitgaan echter zo’n 
groot onderdeel van hun leven dat ze er in zijn doorgeslagen. Vervol-
gens blijkt het moeilijk om eruit te stappen, want als je dat leven loslaat, 
wie ben je dan? Wat blijft er dan nog over?” 

Voor Rick was er niets belangrijker dan het nachtleven. Met een groep 
vrienden uit het partycircuit liep hij alle grote gay dansfeesten in de 
Europese steden af. “Dan waren we weer in Londen, dan weer in Ber-
lijn. Het leven was één groot feest, vol seks, drugs & dance. Mijn heao 
maakte ik niet af, ik nam tijdelijke baantjes die ik goed kon combineren 
met het nachtleven. Overdag werkte ik en ging ik naar de sportschool, 
’s nachts ging ik uit en gebruikte ik steeds meer drugs.” 
Volgens Ter Haar is het verhaal van Rick exemplarisch voor het leven 
van deze groep mannen. “Dat leven zou ik als ‘schraal’ definiëren. Het 
kan zijn dat ze ‘gewoon’ een baan hebben, maar meestal wordt daar 
weinig eer aan behaald en weinig bevrediging in gevonden. Er heerst 
bij hen over het algemeen weinig ‘beroepsidentiteit’. Alles hangt met 
elkaar samen: door te focussen op uitgaan, is er weinig tot geen ruimte 
om in een carrière te investeren, laat staan voor enige andere persoon-
lijke ontwikkeling.” 

xtc, poppers, ghb, cocaïne
Wat grote zorgen baart is dat het feesten automatisch gepaard gaat met 
(veelvuldig) drugsgebruik. Dat trekt zijn sporen. Ter Haar: “Het valt me 
op dat als mensen hier voor het eerst komen, en ik vraag wanneer de 
directe klachten – zo’n paniekaanval bijvoorbeeld – zijn begonnen, het 
antwoord vaak luidt: ‘Drie dagen nadat ik in Barcelona ben geweest’. 
Dan vraag ik: ‘Wat heb je daar gedaan?’ Antwoord: feesten. Mét drugs-
gebruik: xtc, poppers, ghb, cocaïne. Drugs zijn de absolute trigger voor 
het ontwikkelen van de klachten.” Je zou denken dat iedereen inmiddels 
wel weet dat drugsgebruik op termijn paniekaanvallen en depressies 
kan veroorzaken. Juist onder deze mannen is de spreekwoordelijke kop 
in het zand evident, aldus Ter Haar. “Net als veilig vrijen: iedereen weet 
wat de risico’s zijn, maar op het moment surprème blijft het condoom 
in de verpakking. De gevolgtrekking ‘drugs leidt tot paniekaanval’ wordt 
vaak niet eens gemaakt.” 

Maar het probleem graaft dieper en kent een langere voorgeschiedenis 
dan een paar jaar stevig party’en op de ghb en de xtc. Uit de gesprek-
ken met de mannen destilleert Ter Haar één opvallend aspect: een late 
coming-out. Ter Haar: “Het kan best zijn dat iemand op zijn 12de al wist 
dat ie homoseksueel was, maar daar pas op zijn 22ste iets mee gedaan 
heeft. Het gaat om het tijdsverloop tussen de realisatie ‘ik ben homo’ en 
hoe je als zodanig naar buiten treedt. Het gaat niet om de late coming-
out an sich, maar om wat er ná die coming-out gebeurt: of je in staat 
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Later, op de heao in Amsterdam deed hij net genoeg om zijn examens 
te halen; activiteiten met medestudenten vermeed hij zo veel mogelijk. 
“Daarvoor kwam het uitgaansleven in de plaats. Daar voelde ik me voor 
het eerst in mijn leven écht vrij. Op mijn 24ste durfde ik er pas voor uit te 
komen dat ik gay ben.” 

In eerste instantie is er altijd euforie, schraagt Ter Haar Ricks verhaal. 
“In het uitgaansleven kun je zijn wie je bent, in een entourage die jou 
accepteert. Maar de vrienden uit het uitgaanscircuit zijn eigenlijk 
‘mooiweervrienden’. Er wordt weinig méér met hen gedeeld dan  
oppervlakkigheden. Daarmee focussen deze mannen te veel op juist dát 
deel van hun identiteit waar weinig èchte intimiteit mee is gemoeid. Die 
hadden ze wel kunnen vinden bij de vrienden- en kennissenkring die 
vóór de coming-out onderhielden. Maar die mensen zien ze niet meer. 
Het gebrek aan wezenlijk contact gaat hen opbreken.”

gespierd, gebronsd en goed gekleed 
Na de aanvankelijke hoerastemming van de openlijke viering van het 
gay-zijn, merken deze mannen dat er behoorlijk wat sociale druk van 
het uitgaansleven uit gaat. Ter Haar: “Het schoonheidsideaal binnen 
het uitgaanscircuit schrijft voor dat je een bepaalde appearance moet 
hebben. Aan de buitenkant zien deze mannen er dan ook heel goed uit: 
gespierd, gebronsd en goed gekleed. Ze zijn zich er continu van bewust 
dat ze door anderen worden beoordeeld. Daarom gaan ze dwangmatig 
naar de sportschool, vaak gepaard met een obsessie voor voeding: 
alles moet gezond zijn en dus gebruiken ze voedingssupplementen en 
slikken ze vitamines.” Dat die fixatie in contradictie is met drugsgebruik 
en feestgedruis, beaamt Ter Haar. “De geest kan heel flexibel omgaan 
met dingen die conflictueus zijn, die worden makkelijk van elkaar 
gescheiden. Drugs en gezonde voeding staan in de beleving van deze 
mannen totaal los van elkaar.” 

Uit vele onderzoeken komt naar voren dat homoseksuele mannen een 
risicogroep vormen als het om depressies gaat. Ter Haar vindt dat te 
simpel gesteld. “Je moet óók kijken naar de achtergronden, sociale 
netwerken, intelligentieniveau en de financiële situatie. Ik ben van 
mening dat deze factoren niet goed worden meegenomen in dergelijke 
onderzoeken. Het beeld dat eruit komt, klopt niet; er zijn immers ook 
heel veel homomannen die wél een adequate manier hebben gevonden 
om hun homoseksualiteit te integreren in hun leven. Zij gaan ook naar 
feesten, maar met hen is verder niets aan de hand.”

Desondanks meent Ter Haar dat we het hier over mannen hebben die 
aantoonbaar meer risico lopen op het ontwikkelen van depressies en 
gevoelens van eenzaamheid. “Deze mannen hebben door hun verlate 
coming-out een afwijkend socialisatieproces doorgemaakt. Buiten het 
feit dat er binnen het gezin geen ruimte was voor hun homoseksuali-
teit, zijn ze op school ook vaak gepest en moesten ze zich anderszins 
‘gedeisd houden’. Vaak heeft dat geresulteerd in een verwrongen 
zelfbeeld: ook al zijn ze heel aantrekkelijk, toch denken ze vaak oprecht 
dat ze lelijk zijn. In het uitgaansleven wordt daarom veel stress ervaren; 
voordat ze naar de club gaan gooien ze er eerst vijf bier of een pil in om 
een beetje tot rust te komen – zonder alcohol of andere middelen zijn ze 
niet leuk genoeg, denken ze.” Dit gedrag maakt echter dat deze mannen 

bent om de homoseksualiteit tot een geïntegreerd onderdeel van je 
persoonlijkheid en je leven te maken. Voor deze specifieke groep blijkt 
dat een moeizaam proces te zijn geweest; daarin manifesteert zich het 
probleem.”

oppervlakkigheden
Zo ging Ricks jeugd bepaald niet over rozen. Toen hij 14 jaar was ging 
zijn vader er met een nieuwe vriendin vandoor. Rick: “Mijn moeder 
werd depressief en leunde sterk op mij – ruimte voor mijn gevoelens 
was er simpelweg niet. Toen ik wist dat ik op jongens viel, durfde ik dit 
niet aan haar te vertellen, uit angst dat ze het niet aan zou kunnen.” Op 
school kon Rick goed meekomen, maar hij hield anderen op afstand. 
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ook op andere terreinen dingen niet aangaan: solliciteren bijvoorbeeld. 
“Dus nemen ze genoegen met een minder baantje.” Volgens Ter Haar 
volgt dan vaak de beroemde vicieuze cirkel. “Feesten om het leven 
te ontvluchten en drugs gebruiken omdat anders de feesten niet leuk 
zijn. En door dat drugsgebruik worden hun angsten, die al sluimerend 
aanwezig waren, in hoge mate versterkt.”

hip & happening
Deze groep mannen heeft een behoorlijke uitgaansgeschiedenis. Ze 

toeren al jaren door Europa langs feesten als La Demence en de White 
Party. Maar ook worden geregeld uitstapjes gemaakt naar Zuid-Afrika 
en de VS. Ter Haar: “Ze struinen alles af wat hip & happening is. Aan-
gezien er vaak geen sprake is van een goede, succesvolle baan, vormt 
de bekostiging van al dat gefeest een probleem. Het kan leiden tot 
schulden. Veelal is er sprake van vrienden die in de reiswereld zitten 
en hen aan voordelige vliegtickets helpen.”
Zoals John, die in de gayscene een enorme bevrijding zag. John (29): 
“Ik dacht: wow, dit is het helemaal. Al die knappe jongens met een 
pilletje op, die zo vrij met elkaar omgingen. Iedereen was elkaar aan 
het zoenen en masseren. Ik vloog de hele wereld rond en genoot met 
volle teugen van de seks en de drugs. Nu loop ik al weer een aantal jaar 
mee en ik word nog steeds wel high, maar ik trek het steeds slechter. 
Niet alleen fysiek, ook mentaal. Ik voel me vaak depri, overdag trek ik 
de gordijnen het liefste dicht en pas tegen de middag sta ik weer op.” 
John werkt een paar avonden per week achter de bar. “Ik voel me pas 
goed als ik weer naar het volgende feestje kan en ghb, een pil of een 
paar lijntjes coke gebruik. Dan vallen mijn sombere gevoelens van me 
af. Toch begint het me de laatste tijd steeds meer tegen te staan hoe 
ontzettend fake alles is, hoe vluchtig contacten met de mensen in de 
scene zijn.”

John probeert te stoppen met het vele feesten en de drugs, maar het 
wil maar niet lukken. “Dit wereldje is al jaren mijn leven, ik zou niet 
weten hoe het ook anders kan. Of een feest leuk is, staat of valt bij het 
drugsgebruik. Zonder iets te gebruiken voel ik me een buitenstaander. 
De verleidingen zijn gewoon té groot. Het uitgaansleven is een grote 
fantasie, mensen willen niet horen hoe het echt met je gaat. Dat kan 
voor een tijdje geweldig zijn, maar niet als je op zoek bent naar iets 
meer verdieping of naar een meer intieme relatie. Ik zou wel een relatie 
willen die verder gaat dan puur het fysieke. Ik merk steeds meer dat het 
allemaal behoorlijk leeg en uitzichtloos is.” 

Mannen als John leiden dit leven al meestal vele jaren. Het is voor hen 
‘een staat van zijn’, ondervindt Ter Haar. “De leegte die ze na verloop 
van tijd voelen, is ook daadwerkelijk een leegte. Er is vrijwel nooit 
sprake van een partner, deze mannen hebben zelden een langdurige 
relatie gehad.” 
Het gemak waarmee op de feesten seksdates worden opgedaan, komt 
overeen met daten via een sekssite: op afroep bestelbaar, zonder de  
bedoeling te socialiseren. “Dat komt deze intimiteitschuwe mannen 
goed uit, en tegelijk is het de stop op de fles. Het maakt dat je niet hoeft 
te proberen om écht met mensen in contact te komen. Door gepest te 
zijn op school, veel verhuizingen te hebben meegemaakt, de dood of 
ziekte van een of beide ouders voor de kiezen te hebben gekregen, is er 
weinig gelegenheid geweest om zich te hechten. Deze mannen hebben 
zich aangeleerd dat ze maar beter niet van iemand kunnen houden, 
want dat doet alleen maar pijn. Cliché, maar waar.”

leeg bestaan
Rick scoort al jaren seks via het internet of doet het met een onbekende 
op een feest. “Van sommige nachten kan ik me niet eens meer herinne-
ren wat ik precies heb gedaan en of ik condooms heb gebruikt, zo ver 
heen was ik vaak. Me laten testen durf ik niet, uit angst dat ik hiv heb.” 
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Uit dit leven vloeit in bijna alle gevallen onveilige seks voort, is Ter 
Haars ervaring. “Afgelopen jaar heb ik binnen mijn praktijk drie man-
nen gehad die echt wel weten hoe het leven in elkaar steekt, en toch 
onder invloed van drugs hiv-besmet zijn geraakt. Het akelige van 
hiv+-zijn is dat het de reeds aanwezige angsten en onzekerheden ver-
sterkt: ‘wie gaat mij verzorgen als ik echt ziek word?’ Dat idee kunnen 
velen niet aan. Het idee om alleen achter te blijven, boezemt angst in. 
Vooral als je al wat kwetsbaar bent.”

Bij alle mannen manifesteert zich vroeg of laat het grondbesef: ‘hey, 
het gaat niet zoals ik wil, zo had ik me mijn leven niet voorgesteld’. 
Ter Haar: “Het is de realisatie dat het feesten een vlucht is. Een leeg 
bestaan.” Over hoe die leegte te vullen, hebben deze mannen nogal 
globale fantasieën, ondervindt Ter Haar. “Dan zeggen ze: ‘als ik maar 
eenmaal een partner heb, met wie ik samen oud kan worden, ben 
ik gelukkig’. Maar dat gaat natuurlijk niet bij toverslag. Er leeft geen 
reëel beeld van wat een serieuze relatie behelst. Hetero’s hebben een 
organische, maatschappelijk voorgeschreven manier om na ‘de wilde 
haren’ in rustiger vaarwater terecht te komen. Die stap is moeilijker 
door homo’s te nemen, vermoed ik. De teneur is vaak: je moet jong 
blijven, erbij blijven, meedoen. De natuurlijke overgang naar een 

volgende fase is afwezig, en bij deze groep mannen al helemaal.” 

roes of nesteldrang?
Marc (34) had rond zijn dertigste last van een serieuze gaydip. “Als homo 
bewandel je niet zoals veel hetero’s de natuurlijke weg van studeren en 
je wilde haren kwijtraken en dan keurig gaan samenwonen en een gezin-
netje stichten. Daar heb ik het een tijdje heel erg moeilijk mee gehad. Als 
homo heb je niet die verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een 
kind, het lijkt voor de buitenwacht vaak alsof wij altijd maar door kunnen 
gaan met feesten en beesten. Om me heen zie ik ook veel mannen die het 
prettig vinden om in die roes van drank en drugs te blijven hangen. Maar 
er zijn ook genoeg homo’s die, net als hetero’s, last krijgen van nes-
teldrang en de behoefte hebben aan meer intimiteit en een serieuzere 
levensstijl.” Marc besefte dat hij niet eeuwig jong en knap zal blijven. 
“Ik werd me opeens zo bewust van mijn sterfelijkheid,”, zegt hij, “heel 
bang om ouder te worden en alleen over te blijven. Uiteindelijk willen we 
toch allemaal tegen iemand aan kunnen kruipen? Dat altijd maar blijven 
uitkijken naar iets beters, vind ik eigenlijk heel vermoeiend. Gays zijn 
over het algemeen ongeremder dan hetero’s, maar daardoor eigenlijk 
ook oppervlakkiger – daar heb ik het wel eens moeilijk mee.” 

man en paard
Als iemand bij Arnout ter Haar komt om van zijn depressies, angst- of 
paniekklachten af te komen, maar zijn leven niet wil veranderen, is hij 
snel uitgepraat. “Er is een omslag nodig om een nieuw leven te creëren. 
Je moet loslaten voordat er iets nieuws in de plaats kan komen. Dat is 
een niet al te aantrekkelijke klus. De lijdensdruk moet groot genoeg zijn 
om dat proces aan te gaan. Ik wil het anders, betekent ook: ik ben bereid 
om door de shit te gaan.” Ter Haar begint het leven van de cliënt in kaart 
te brengen; dan komt naar voren dat het, buiten het drugsgebruik, ook 
op veel andere terreinen niet lekker gaat. “Dat is mooi,” stelt Ter Haar, 
“want dan hebben we een ingang. Dan komt alles aan bod: werk, vriend-
schappen, partner.” 

Het belangrijkste is om te kijken hoe de gestrande feesthomo zijn identi-
teit kan ontwikkelen, zonder zich louter op de uitgaansscene te baseren. 
“Dan kom je in een proces waarin adolescenten zich eigenlijk bevinden: 
dingen onderzoeken, je kop stoten, je weg vinden. Het is een zoektocht 
die ik samen met de cliënt aanga: wie bén je nou eigenlijk?” Het gevoel 
van isolement en eenzaamheid is op zo’n manier te herstellen, maar dan 
moet de cliënt zichzelf eerst beter leren kennen, benadrukt Ter Haar. “Ik 
maak mee dat iemand zegt: ‘ik heb jarenlang in dat circuit gezeten, en hip 
en dynamisch al party’end door de wereldsteden gebonjourd, maar als ik 
heel diep naarbinnen kijk, ben ik eigenlijk een buitenmens met een hond 
en een paard in de tuin.’ Dat besef zet van alles in beweging. Want wat 
gebeurt er als je daadwerkelijk met die hond en dat paard buiten de stad 
gaat wonen? Wat blijft er dan over van de contacten die je hebt? Moet 
je dan andere contacten opzoeken, lid worden van een (gay) tuinclub 
misschien? Ga dat eens onderzoeken, zeg ik dan. Er zitten vast onhippe 
types tussen, maar ongetwijfeld ook aardige mensen aan wie je echt iets 
hebt.”  
arnout ter haar is vrijgevestigd psychotherapeut in amsterdam. de  

geïnterviewde mannen rick, john en marc zijn op hun nadrukkelijke verzoek 

onherkenbaar gemaakt.
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no
asians 
please

joodse mensen, mensen van 
kleur of homo’s, de westerse 
democratie lijkt inmiddels zo 
volwassen, dat er voor 
iedereen wel een plekje is. met 
één uitzondering: asians. 
schaamteloos worden chinezen, 
thai en japanners publiekelijk 
verfoeid. en de homo’s lopen 
daarbij voorop. “i like asian  
food but not the cook!”

tekst: leon varitimos
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e zou toch denken dat homo’s ruimdenkende mensen zijn, 
wars van openlijke discriminatie. Maar op datingsites als 
GayRomeo en Gaydar struikel je over ‘no queens’, ‘no fatties’, 
‘no blacks’ en ‘no Asians’. Als je er op gaat letten, zie je het 
plotseling overal. Vooral Aziatische homo’s hebben het in 
profielteksten vaak zwaar te verduren. “Not into asian guys, 
sissies or fem guys,” schrijft een gebruiker op zijn Gay- 

Romeo-profiel. “Don’t waste your time messaging me if you are Asian 
or fat,” zegt een ander. En misschien nog wel de meest creatieve 
noodkreet: “I like asian food but not the cook!”
Zonder schaamte geven mannen op hun profiel expliciet aan dat 
Aziatische mannen niet gewenst zijn. Een van hen beantwoordt 
onze oproep op verschillende datingsites:“Nou ja, ik vind Aziaten 
gewoon niet aantrekkelijk. Ik ben geen racist of zo,” antwoordt hij in 
een mengeling van schaamte en irritatie. Een dag later zag ik dat de 
vermaledijde zin was verdwenen.
Het merendeel van de mannen die op hun profiel aangeven niet op 
Aziaten te vallen, verontschuldigen zich in diezelfde tekst. “I can’t 
stress enough: I have NO interest in Asians. It’s not racism, it’s just not 
my taste”, schrijft een jonge user. “Heb geen interesse in fems of 
asian. Sorry. Graag echte kerels die weten wat ze willen,” heeft een 
ander in zijn profiel staan.

ongewenst
“Sorry,” “sorry,” “sorry,” klinkt het op de profielen van mannen die 
Aziaten niet zien zitten. Waarom vinden zij het nodig om zich te 
verontschuldigen of te benadrukken dat ze geen racist zijn? Hebben 
we hier te maken met een verkapte vorm van (seksueel) racisme? 
En waarom zeggen zo veel mannen expliciet dat ze Aziaten niet 
aantrekkelijk vinden? Aziaten worden bij voorbaat afgewezen. That 
must hurt.

Kaito (46) is Japanner en heeft onder meer in Hongkong en in de 
Verenigde Staten gewoond. Sinds enkele jaren woont hij in Amster-
dam, waar hij naar eigen zeggen het meest is geconfronteerd met 
vooroordelen tegen Aziatische mannen. Kaito: “In het begin werd ik 
er nog kwaad om en dat gevoel heb ik nog steeds wel eens. Maar ik 
vat het niet persoonlijk op. Ik ben opgegroeid in Japan en daar had ik 
Aziatische rolmodellen waar ik mij aan kon spiegelen. Maar de Azi-
aten die hier zijn geboren, hebben dat niet en daar maak ik me soms 
wel zorgen over. Ze groeien op als een minderheid wat betreft hun 
seksuele geaardheid én wat betreft hun etniciteit.”
Een andere jonge Aziaat is de Chinese Long (24). Long zegt over het 
algemeen weinig te merken van vooroordelen. Long kent de teksten 
op datingsites, maar kan zich er niet aan storen. “Zulke profielteksten 
zeggen meer over die mensen zelf. Ik vind het respectloos om zulke 
dingen op te schrijven. Denk je soms dat alle Aziatische mannen jou 
wel leuk vinden dan?”
Ruben (34), half-Indonesisch, voelt zich evenmin aangesproken. “Ik 
zie er niet heel Aziatisch uit. Op vakantie in Egypte beginnen mensen 

Arabisch tegen me te praten en in Brazilië word ik aangesproken in 
het Portugees.” Dat sommige mannen in hun afkeer van Aziaten zeer 
principieel te werk gaan, ontdekte Ruben tijdens het chatten op een 
datingsite. “Ik heb eens een jongen benaderd die zoiets op zijn profiel 
had staan, gewoon uit interesse en nieuwsgierigheid. Op een gegeven 
moment schreef ik: “Ik zie dat je ‘no Asians’ in je profiel hebt staan, 
maar ik ben ook etnisch.” Hij vroeg: ‘Jij bent toch iets van latino of 
zo?’ Ik antwoordde dat ik half-Indonesisch ben. Weg was de chat en ik 
heb niets meer van hem gehoord.”

Azië is het grootste continent op aarde. Het omvat onder meer India, 
China, Indonesië, Thailand en Cambodja. Wie aangeeft geen interesse 
te hebben in Aziaten, kan het dus net zo goed over een Indiër hebben 
als over een Thai. Waar men precies op doelt, wordt meestal niet 
toegelicht. Dus wat is nu precies een Asian? Ruben: “Als ik ‘no Asi-
ans’ lees, denk ik: ze willen geen spleetogen, geen Chinese of Thaise 
types. En dat terwijl Indonesië en India ook onder Azië vallen. Dat 
is een heel ander soort mensen en die zien er ook heel anders 
uit.”

Herman Bijkerk, operations manager bij GayRomeo, kent 
het fenomeen maar al te goed. Naast Aziatische mannen 
moeten ook verwijfde types, ‘blacks’ en heren met een buikje 
het regelmatig ontgelden. Bijkerk: “Wij voeren een duidelijk 
beleid tegen racisme. Discriminatie wordt niet getolereerd. 
We willen een platform zijn met gebruikers die respect hebben 
voor elkaar. Klachten over kwetsende profielteksten worden in 
behandeling genomen door een supportteam van twintig man. 
Iedere klacht wordt serieus genomen en meestal nemen we direct 
contact op met de betreffende user en vragen we hem om zijn pro-
fieltekst aan te passen. Maar ook al heb je als bedrijf regels, er blijven 
grijze gebieden bestaan. Waar houdt het beschrijven van je seksuele 
voorkeur op en waar begint racisme?”
Is “no Asians please” nu de simpele uiting van je seksuele voorkeur of 
gaat het hier om het marginaliseren van een etnische minderheid? Bij 
GayRomeo weten ze het ook niet precies. Zo lang het ‘no Asians’ niet 
vergezeld gaat van echt beledigende of racistische uitingen, wordt de 
gebruiker in kwestie met rust gelaten. Ondanks het grote aantal pro-
fielen waarop op soms denigrerende wijze wordt duidelijk gemaakt 
dat Aziatische mannen niet gewenst zijn, doen deze zelden tot nooit 
hun beklag bij de helpdesk van GayRomeo, weet Bijkerk. “Misschien 
zijn Aziaten er wel aan gewend of wordt het niet als discriminerend 
opgevat.” Andere minderheden, zoals zwarte mannen en trans-
genders, maken wel zo nu en dan melding van profielteksten die als 
beledigend of discriminerend worden ervaren.
Het lijkt erop dat wat wordt gezien als racistisch of kwetsend, ver-
schilt per etnische minderheid. Grapjes over Chinezen zijn maat-
schappelijk bijvoorbeeld veel meer geaccepteerd dan grapjes over 
mensen met een donkere huidskleur of religieuze minderheden zoals 
moslims of joden. De Amerikaanse comédienne Sarah Silverman ver-
woordde die discrepantie treffend in een van haar shows: “Ik had een 
keer een heel goede grap in mijn show over donkere mensen, maar 
toen ik die wilde doen, zag ik dat voor in de zaal een paar zwarte 
mannen zaten. Toen heb ik maar een grap over Chinezen verteld.”

verwijfde aziaten
Op veel van de profielen wordt ‘no Asians’ in één adem genoemd 
met ‘no fems’ of ‘geen verwijfde types’. “I do not like queens or Asian 
blokes, I need a man,” staat te lezen op een profiel. “Wat ik niet kan 
hebben zijn: troela’s en Aziaten,” schrijft een andere user. En: “Not 

“don’t waste 
your time 

messaging me 
if you are asian 

or fat”



particularly attracted to Asian or 
feminine types. Sorry. Just being 
honest.” De link die wordt gelegd 
tussen verwijfdheid en Aziaten 
is opvallend en overheersend. Het 
stereotype van de Aziatische man als 
vrouwelijk en onderdanig is allerminst 
nieuw. Amerikaanse onderzoekers stellen 
dat dit beeld ontstond toen in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw er meer en meer Chinese mannen 
naar de Verenigde Staten kwamen om daar als laagbetaalde krachten 
aan het werk te worden gesteld. Hun kleine postuur en hun lange 
vlechten werden door veel Amerikanen gezien als een teken van 
verwijfdheid.
Maar wie Aziatische landen als Thailand en Japan bezoekt, ziet dat dit 
vooroordeel geen hout snijdt. De van oorsprong Amerikaanse Brad 
(38), die enkele jaren een relatie had met Kaito, heeft zelf in verschil-
lende Aziatische landen gewoond. “Er bestaat inderdaad een idee 
dat Aziaten allemaal  fashion queens zijn: meisjesachtig, klein, tenger 
en superdun. Maar als je naar Aziatische landen gaat, zie je het hele 
plaatje – van vrouwelijke mannen tot spierbundels, die goed gebouwd 
en heel mannelijk zijn. Omdat er in het Westen een veel kleinere groep 
is, zie je die diversiteit niet zo goed terug.”

koinofilie
Onze seksuele voorkeur wordt al vroeg in ons leven bepaald. Volgens 
specialisten vallen we voornamelijk op wat we kennen. De theorie 
van de koinofilie gaat ervan uit dat we ons aangetrokken voelen tot 
mensen die min of meer op ons lijken en een afkeer hebben van 
uiterlijke eigenschappen die sterk afwijken van de norm. Wikipedia 
zegt hierover: “Koinophilia is a term used by biologist Johan Koeslag, 
meaning that when sexual creatures seek a mate, they prefer that mate 
not to have any unusual, peculiar or deviant features.”
Aziatische mannen passen moeilijk in het beeld dat westerlingen 
hebben van de ideale man. Die is lang, atletisch en gespierd, met een 
stoere kop, brede kaaklijn en een diepe stem. Uit onderzoek blijkt dat 
Aziatische homo’s het nóg zwaarder hebben dan Aziatische hetero’s, 
wat betreft het opboksen tegen dat ideaalbeeld. In een grootschalige 
Amerikaanse studie kregen heteroseksuele vrouwen en homo’s een 
aantal gezichten van mannen voorgeschoteld. De homo’s bleken veel 
meer dan de vrouwen een voorkeur te hebben voor mannen met 
overduidelijk mannelijke gelaatstrekken. En dan hebben we het nog 
niet eens over dat ene hekele punt: de bobbel in de broek. Of beter – 
het gebrek eraan. 

kleine piemels
Het meest hardnekkige vooroordeel over Aziatische mannen is dat 
ze over een kleine, vaak minuscule penis beschikken. En wat maakt 
een man nu mannelijker dan een grote, stevige pik? Gebaseerd op 
het lichaamslengteverschil tussen de gemiddelde (Noord-)Europese 
man en de doorsnee Aziaat lijkt het aannemelijk dat ook de penis van 
bijvoorbeeld een Chinees of een Japanner kleiner is. Maar de weinige 
wetenschappelijke studies die onderzoek doen naar de correlatie 
tussen de grootte van de voeten of andere lichaamsdelen en de penis, 
verwerpen dit beeld. Ook studies naar de penisgrootte van mannen 
en hun landsherkomst, laten geen opvallende verschillen zien. Weten-
schappers zijn het erover eens dat de gemiddelde stijve penis tussen 
de dertien en vijftien centimeter groot is. Verschillende studies wijzen 
op kleine of verwaarloosbare verschillen tussen de rassen. Chinese 
en Zuid-Koreaanse mannen moeten het volgens enkele onderzoeken 

doen met een iets kleinere penis (dan gaat het om 
één of twee centimeter verschil), maar Japanse 
mannen lijken wat penisgrootte betreft vergelijk-
baar met Spanjaarden. Italianen en Fransen scoren 

iets hoger en zwarte mannen scoren wéér iets 
beter, maar dan vooral in slappe toestand. Al met al 

lijkt de premisse dat de Aziatische man niets in de broek 
heeft, klinkklare onzin.

Jan Beck, manager van de Amsterdamse club Cockring, mag zichzelf 
ervaringsdeskundige noemen. Beck heeft altijd Aziatische vriendjes 
gehad en organiseert zo nu en dan dansfeest Asian Disco Night, dat 
wordt bezocht door veel Aziatische homo’s. “Men gaat ervan uit dat 
Aziaten kleine pikkies hebben. Wij organiseren in de Cockring ook 
verschillende seksfeesten, waarbij de mannen naakt rondlopen, en 
dan zie je plots dat dat vooroordeel wegvalt. Dan zijn Aziatische 
jongens plotseling wel gewild. Bovendien hebben ook niet alle Euro-
peanen achttien of negentien centimeter tussen de benen hangen.”

Penisgrootte is in de gayscene een bijna mythisch gegeven dat 
weinig meer te maken heeft met de realiteit, zo wordt ook duidelijk 
uit de profielen op een datingsite als GayRomeo. Veel gebruikers van 
die site zetten hun penisgrootte op hun profielen. Maar liefst zeventig 
procent van die mannen zegt een grote, zeer grote of extreem grote 
penis te hebben. Slechts 0.7 procent van de heren vindt zijn penis 
aan de kleine kant. Dat kan twee dingen betekenen: homo’s zijn van 
nature veel groter geschapen dan heteroseksuele mannen óf de 
termen ‘groot’ en ‘zeer groot’ moeten met een korreltje zout worden 
genomen.

onzichtbare mannen
Een zoektocht naar Aziatische rolmodellen in films, muziek of televi-
sie, eindigt op een dood punt. Want waar de zwarte man in de laatste 
decennia steeds zichtbaarder is geworden in de muziekwereld en 
in Hollywood (Foxx, Will Smith, Terrence Howard), is de Aziaat nog 
altijd vrijwel onzichtbaar. Behalve dan als stereotype kungfukrijger of 
computernerd. Zelden is ie seksueel begeerlijk. Ook in de gayscene is 
de Aziaat als seksobject vrijwel afwezig. Seksuoloog Ceryl Janssen, 
die praktijk houdt in Berlijn en Amsterdam, kan dit 
beamen. “Ik heb een goede vriend die op Aziatische 
mannen valt. Toen ik voor zijn verjaardag, bij 
wijze van grap, als cadeau een kalender met 
Aziatische mannen wilde kopen, moest ik 
in een wereldstad als Berlijn concluderen 
dat dit niet te doen was – ook niet in de 
grootste homoseksshops van de stad.”

Dubbelzinnig of niet: Aziaten trekken 
aan het kortste eind. Vooral omdat 
sommige mannen smeken om met rust 
te worden gelaten door Aziaten. En 
daarmee creëren ze een tendens. Is het 
dan zo veel moeite om berichtjes van Chi-
nezen weg te klikken of te antwoorden dat je 
geen interesse hebt? GayRomeo biedt zelfs een 
kant-en-klare tekst aan om mannen af te poeieren 
die je niet ziet zitten: “Hallo! Bedankt voor je bericht. Ik 
denk helaas niet dat we op één golflengte zitten en dat onze profie-
len niet veel overeen hebben. Nog veel geluk met je zoektocht!” 
de namen van brad en kaito zijn om privacy redenen gefingeerd.
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nachtelijk ritje met 
couchsurfers in isfahan.
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IN 
IRAN

in het kielzog van het nucleair akkoord reisde 
winq een maand door iran. toeren, eten en feesten 

in een land waar niks mag, maar alles gebeurt.

tekst en beeld: guus serendip

NIKS MOGEN 
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 ‘‘Y 
ou are going to die!”  
We zitten in een druk res-
taurant in een sfeervolle 
villa in Shiraz, en mijn 
nieuwe vriend Afshin blijft 
maar volhouden dat ik zal 
sterven als ik niet dooreet. 
Maar er is helemaal niets 

mis met mijn eetlust. Het is alleen zo dat 
Iraanse porties belachelijk groot zijn. Ik vind 
het al een hele prestatie dat ik halverwege de 
schaal saffraanrijst ben gekomen. Die was 
groot genoeg voor een hongerige familie of 
twee. En ja, die kebab. Laten we het zo zeg-
gen: toen ik een paar weken geleden in Iran 
arriveerde, was ik nog vegetariër. 

En dit was alleen nog maar de lunch. Ik had 
het voorgerecht voor het hoofdgerecht 
aangezien: een salade van granaatappel en 
linzen, een schaaltje yoghurt met rolletjes 
van gefrituurde courgette erin, een bordje ve-
getable samosas, en een dip van gefrituurde 
aubergine, walnoot en mint. En toen kwam 
die berg chelo kabab er dus nog aan. Nee, ik 
was niet bepaald aan het uithongeren. 

Hoewel het idee dat ik zou kunnen sterven in 
Iran nog niet in me opgekomen was, had ik 
het al wel gezien in de ogen van een aantal 
mensen toen ik hen vertelde dat ik van plan 
was om de Islamitische Republiek te bezoe-
ken. Als je ook maar in de buurt van Syrië of 
überhaupt in het Midden-Oosten reist, word 
je al snel aangekeken alsof je van plan bent 
bij de jongens van ISIS op theevisite te gaan. 
Maar die zullen in een sjiitisch land als Iran 
niet snel voet aan de grond krijgen. Sterker 
nog, Iran wordt op een paar grensgebieden 
na geheel veilig geacht voor toerisme. Nu het 
nucleair akkoord tussen Iran en de zes we-
reldmachten is ondertekend, verwacht men 
een flinke toename in toerisme. Air France 
hervat vanaf april zijn vluchten tussen Parijs 
en Teheran, British Airways doet dit in juli 
tussen Londen en Teheran, en ook bij de KLM 
liggen hoogstwaarschijnlijk gelijksoortige 
plannen klaar. 

EXTREMISTISCHE GASTVRIJHEID
Sinds de Amerikaanse president George W. 
Bush Iran aanduidde als onderdeel van de As 
van het Kwaad, is het land onderworpen aan 
een imago dat veel verder strekt dan alleen 
het onderdrukkende regime. Alle Iraniërs 

het imam reza complex in mashhad.

perzische lekkernijen. trein door de kavir-woestijn.
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werden verondersteld religieuze fanatici 
te zijn die stonden te trappelen om radicale 
islam en de daarmee geassocieerde horrors 
op de wereld los te laten. Maar hier was ik 
dan, met een Iraanse homo, toerend door de 
vierduizend jaar oude stad Shiraz. Het enige 
extremistische wat ik tot nu toe had kunnen 
bespeuren was de gastvrijheid. De enige 
moordlustige neiging was die om mij vol te 
proppen met lekker eten. 

Afshin maakte natuurlijk maar een grapje. 
Onze onenigheid markeerde gewoon weer 
een dag vol vriendelijk gekissebis over 
hoeveel ik at, en of ik nou eens de rekening 
mocht betalen. Als ik niet oppaste, betaalde 
Afshin alles. Zelfs als ik in een souvenirwin-
kel stond, trok hij zijn portemonnee open. 
Dat was allemaal onderdeel van een spelletje 
dat taarof heet, een unieke vorm van Iraanse 
etiquette die voorschrijft dat je iedereen te 
allen tijde van dienst bent terwijl je tegelijker-
tijd alle diensten van anderen weigert. Dat is 
een spelletje dat je als gast hoort te verliezen. 
De Iraanse gastvrijheid schrijft een bijna 
maniakale hoeveelheid vriendelijkheid voor. 
Gasten dienen te worden behandeld als god. 
Hoewel Afshin’s religie daar wel zo’n beetje 
bij op hield. Hij had, zoals vele Iraniërs die ik 
onderweg had ontmoet, een onverholen hekel 
aan islam. 

Perzië strekte ooit van de Balkan tot in 
hedendaags India. Het gaf Afshin en zijn 
landgenoten een scherp historisch besef. 
Het soort trots dat je ook bij Italianen ziet, dat 
van de nazaten van een voormalig wereldrijk. 
Zo strekken zijn reflecties af en toe over 
millennia. “Alles was goed hier totdat de 
islam kwam”, verzuchtte hij eerder die dag 
in het souvenirwinkeltje bij een paleiselijk 
koopmanshuis. Daar was hij op een kopie van 
de Cyruscilinder gestuit, de 25 eeuwen oude, 
met spijkerschrift volgebeitelde cilinder van 
klei met daarop een verklaring van koning 
Cyrus de Grote, de stichter van het Perzische 
Rijk. Deze wordt vaak beschouwd als de 
eerste optekening van universele mensen-
rechten. Dat was een millennium voordat 
een invasie van Arabieren de zoroastrische 
staatsreligie verdrong, en verving door de 
islam. 

TACHTIG ZWEEFSLAGEN
Toch had het tij van tolerantie nog wel wat 
recenter over de Perzische samenleving 
gespoeld. De fresco’s in het koopmanshuis, 

waarin mannen in gebloemde gewaden en 
zware oogmake-up figureerden, deden me 
denken aan mijn bezoek aan een zeventiende-
eeuws feestpaviljoen in Isfahan, een paar 
weken eerder. Daar had een lokale gids 
gewezen op een muurschildering waarop 
volgens hem duidelijk homo’s en lesbiennes 
te zien waren aan het hof van de sjah. Hij kan 
het natuurlijk verkeerd geïnterpreteerd heb-
ben. Een jongeman in de voorstelling lag op 
zijn rug op de grond, met zijn hoofd comfor-
tabel in de schoot van zijn oudere kameraad, 
die een stuk fruit in zijn mond liet glijden. Dat 
kunnen vast ook wel gewoon goede vrienden 
zijn geweest, toch?

Hoe langer je keek, hoe hedonistischer het 
tafereel echter werd. Er schuilde nog een 
islamitisch taboe in: alcohol. Men genoot 
er duidelijk van wijn. Maar hoewel wijn 
waarschijnlijk ooit werd ‘uitgevonden’ in het 
oude Perzië, is het drinken van alcohol in 
Iran sinds de Islamitische Revolutie van 1979 
streng verboden. Sharia wetgeving schrijft 
zelfs een straf van tachtig zweepslagen 
voor overtredingen voor. Dit was de reden 
waarom Shiraz, dat ooit ’s lands wijnhoofd-
stad was, tegenwoordig niet langer de belofte 
waarmaakte die de naam van de stad met zich 
meebracht. Althans, zo luidde het officiële 
verhaal. Maar als ik iets had geleerd in de 

“ we hebben betere gay 
party’s dan in san francisco”

chehel sotoun in isfahan.
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afgelopen weken in Iran, was het wel dat 
het officiële verhaal en het volledige verhaal 
weinig met elkaar te maken hebben. 

Sterker nog, op mijn eerste avond in Shiraz 
had ik al wijn aangeboden gekregen van mijn 
gastheer Ali. Toen hij me bij aankomst een 
kleine rondleiding door zijn huis gaf, wees hij 
op een grote glazen pot in de hoek van zijn 
keuken. “Het is vrij simpel”, lichtte hij toe. “Je 
plet druiven, laat ze fermenteren in een pot, 
roert elke drie dagen, en veertig dagen later 
heb je wijn.” De honderden wijnmakerijen 

van voor de revolutie waren niet zomaar 
verdwenen, de productie was slechts onder-
gronds gegaan. Ook de huisgemaakte wijn 
was prima te drinken. ’s Avonds had Ali een 
aantal vrienden uitgenodigd, allemaal homo’s. 
Zo had ik Afshin leren kennen. We aten, dron-
ken en praatten over politiek, terwijl er op een 
scherm aan de muur muziekvideo’s van Lady 
Gaga en Mashrou’ Leila werden geprojec-
teerd. Het was mijn eerste homofeestje 
in Iran. “Dit is nog niks hoor”, had Afshin 
gezegd. “We hebben betere gay party’s dan in 
San Francisco.”

DOWN WITH THE USA
Tegen die tijd was ik al drie weken in Iran. 
In de eerste week van mijn verblijf van een 
maand was ik een beetje rusteloos geworden. 
Niet vanwege het gebrek aan alcohol – daar 
was ik al op voorbereid. Ik was naar Iran 
gekomen om een reportage te maken over 
een reis van twaalf dagen per privétrein door 
het land. In korte tijd werden alle histori-
sche highlights afgevinkt in het gezelschap 
van welgestelde toeristen uit de VS en het 
Verenigd Koninkrijk. Een paar dagen na 
aanvang werd het duidelijk dat het bomvolle 
reisschema vaak in de weg stond van simpele 
genoegens, zoals een beetje ronddwalen in 
een vreemde stad, of wat interactie met de 
lokale bevolking. Soms houden luxe reizen 

je een beetje in een gouden kooi. Ik zag de 
uit gestrekte woestijnlandschappen voorna-
melijk door het raampje van mijn treincoupé. 
We bezochten het land in een zorgvuldig 
bijeengehouden groepje, dat van het ene 
comfort naar het andere werd gehoed. 

Het historisch erfgoed was prachtig, daar 
niet van. Maar als ik een notie wilde krijgen 
van modern Iran, zou ik toch echt achter 
gesloten deuren moeten zien te komen. Het 
was al snel duidelijk dat er onder de lokale 
bevolking een sterke behoefte bestond om 
aan buitenlanders te laten zien dat men niet 
zo achterlijk was als ze werden geportret-
teerd door buitenlandse media, noch zo 
fanatiek religieus als hun regime. Als we 
naar antiwesterse propaganda aan de muren 
(Down with the UK! Down with the USA!) 
stonden te kijken, kwam er altijd wel iemand 
langs om zich ervoor te verontschuldigen. 
“Niemand neemt dit soort leuzen nog serieus, 
alleen een piepkleine minderheid van idioten!”

Deels had ik dat wel verwacht. De meeste 
Iran-reizigers die ik voor vertrek had ge-
sproken hadden mij verteld dat de uitzinnige 
vriendelijkheid, en soms verrassend liberale 
opvattingen van de lokale bevolking hen het 
meest waren bijgebleven. Dat was de reden 
waarom ik had besloten om de volle duur van 
mijn visum – dertig dagen – in Iran te blijven. 
Twee weken mee met de luxe groepsreis, 
twee weken op eigen houtje, zonder voorop-
gezet plan. Ik verwachtte dat als ik zou gaan 
couchsurfen, ik een compleet ander Iran zou 
treffen. Het sociale platform van Couchsur-
fing, waar lokale mensen hun een slaapplek 
aanbieden is ongekend populair en goed 
georganiseerd in Iran. Toch had ik er geen 
rekening mee gehouden dat ik onderweg in 
Iran veel homo’s zou leren kennen. “Err on the 
side of caution” luidde het advies voor LHBT-
reizigers in mijn reisgidsje. In een land waar 
de doodstraf op homoseksuele handelingen 
staat, leek me dat nogal een understatement. 

AAN DE GALG
De eerste halte op mijn treinreis was Mash-
had. De stad ligt vlak bij de grenzen van 
Turkmenistan en Afghanistan, en staat vooral 
bekend als pelgrimsoord vanwege de aan-
wezigheid van een van ’s werelds grootste 
religieuze complexen rondom de tombe van 
Imam Reza. Het is een soort sjiitisch Mekka, 

onder een fanatiek 
regime met wetten die de 
doodstraf op homoseksuele 
handelingen voorschrijven, 
floreert er op grindr een 
levendige gemeenschap.
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met de grootste moskee ter wereld, musea, 
seminaries, een bibliotheek en enorme eetza-
len voor de miljoenen pelgrims die jaarlijks de 
tombe komen bezoeken. De naam Mashhad 
riep bij mij echter heel andere herinneringen 
op, die van de gruwelijke publieke executie 
van twee tieners in 2005. Volgens de lokale 
autoriteiten waren de zestien- en acht-
tienjarige jongens verkrachters. Volgens de 
eerste berichten in de westerse media was 
hun enige ‘misdaad’ consensuele homoseks. 
Ik kon me de internationale rel die daarna 
ontstond nog goed herinneren. Wereldwijd 
werden foto’s van de jongens aan de galg 
hoog gehouden tijdens gay prides. Dus ik was 
van plan om zelf ook een pelgrimstochtje te 
maken: naar het plein waar de jongens waren 
geëxecuteerd. Ik moest het nog wel even 
zien te vinden. De naam van het plein uit de 
nieuwsberichten stond nergens op de kaart. 
En “welke kant naar het plein waar jullie 
homo’s ophangen?” was ook niet iets wat je 
op straat kon gaan vragen. Dus ik probeerde 
Grindr. 

Ik verwachtte er niet veel van. Internet wordt 
opzettelijk vertraagd in Iran, en veel websites 
(YouTube, Facebook en Twitter) zijn geblok-
keerd. Hoewel een paar behulpzame Iraniërs 
me al hadden laten zien hoe de firewall vrij 
makkelijk te omzeilen is met een VPN, werd 
de verbinding daar zo langzaam van dat het 
vaak onbruikbaar was. Maar wat schetste 
mijn verbazing: Grindr zat niet achter de 
firewall. Het werkte prima. Sterker nog, in 
een van de meest religieuze steden van Iran, 
onder een fanatiek regime met wetten die 
de doodstraf op homoseksuele handelingen 
voorschrijven, floreert er op Grindr een 
levendige gemeenschap. Veel van de man-
nen laten zelfs hun gezichten zien op hun 
profielfoto’s. “De politie heeft wel wat beters 
te doen dan achter ons aan zitten”, zei een 
van hen. Toch kon niemand me vertellen waar 
het plein was. De twintigers hadden er nog 
nooit van gehoord, de dertigers herinnerden 
zich het voorval als anti-Iraanse propaganda 
in de westerse media. Misschien was hen dat 
wijs gemaakt. Of misschien was ik degene die 
verkeerd was geïnformeerd?

Ik las het nog eens na. Na de aanvankelijke 
ophef was vrij snel duidelijk geworden dat 
de feiten in dit geval een stuk vager waren 
dan er oorspronkelijk werd gerapporteerd. 

isfahan.

meidan emam plein in isfahan.
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Het verhaal dat door de Britse actiegroep 
OutRage! was verspreid bleek gebaseerd op 
allerlei twijfelachtige aannames. Toen deze 
werden gecorrigeerd, had het beeld zich al 
gevestigd. Zelfs tien jaar na dato. Niet alleen 
bij mij, maar ook bij de vrienden die kritiek 
leverden op het feit dat ik überhaupt naar 
Iran ging. Bungelde de homoseksuele jeugd 
daar niet aan de galgen? Nog steeds valt er 
weinig goed te praten. Zelfs als de jongens 
echt verkrachters waren, was de executie 
van minderjarigen in strijd met internationaal 
recht. Maar ik had gemist dat zowel Human 
Rights Watch en de International Gay & 
Lesbian Human Rights Commission inmiddels 

hadden verklaard niet langer te geloven dat 
het om een ‘gay case’ ging. Het feit dat het 
incident niet was blijven hangen bij de lokale 
homogemeenschap onderstreepte dat. 

OFF-LIMITS
Dus bracht ik de volgende dag net als de rest 
van de groep door in het uitgestrekte Imam 
Reza complex. Het was slechts het begin 
van de vele highlights op het reisschema. 
Vooral het binnenste plein, waar ik eigenlijk 
niet mocht komen, was ontzagwekkend mooi. 
Aangetrokken tot de gouden toegangspoort 
naar het mausoleum was ik er per ongeluk 
toch naar binnen gelopen, zonder te beseffen 

dat dit gedeelte in principe off-limits was voor 
niet-moslims. Ongeacht het feit dat ik enorm 
moet zijn opgevallen, leek het niemand wat te 
deren. Zelfs niet de wachters aan de poort, 
die met fel gekeurde plumeaus de stroom van 
pelgrims dirigeerden. 

Wellicht spaarden die liever hun energie. Het 
was luttele dagen voor Ashura, de dag dat de 
zevende-eeuwse moord op Imam Hussein, de 
nummer drie in het dozijn sjiitische heiligen, 
werd herdacht. Of de wachters nog zo’n 
vrome vrede zouden uitstralen als er vijf mil-
joen pelgrims over hun tenen waren gerend 
viel nog te bezien. Maar tegen die tijd zou ik al 

must have kalasjnikov-waterpijp.

shazdeh tuin in mahan. motorcrossbaan/zoroastrische toren van stilte in yazd.



Iran

 travel | 057 

in Isfahan zijn, 1200 kilometer verderop. De 
trein doorkruiste de Kavir-woestijn, met korte 
onderbrekingen voor excursies in adobe 
citadellen, Perzische tuinen en zoroastri-
sche ruïnes. In de verstofte haltes van de 
Zijderoute bewonderden we moskeeën met 
psychedelische mozaïeken, en bezochten we 
de tombes van geliefde dichters en soefi’s. In 
de opmaat naar Ashura marcheerden grote 
processies van zwart geklede mannen al door 
de straten. Op het ritme van oorverdovende 
trommels sloegen ze zichzelf massaal op de 
borst, terwijl schrille leuzen door overbelaste 
luidsprekers kraakten. Sommige mannen 
kastijdden zichzelf met metalen kettingen. Dat 
kwam aanvankelijk wat luguber voor, maar 
het was vooral theater – en welbeschouwd 
verschilde het nu ook weer niet zo veel van 
christelijke Goede Vrijdag-processies. Per 
slot van rekening was Jezus net zo goed een 
geliefde heilige die in een ver verleden een 
miserabele dood vond. 

In Isfahan checkten we in bij het fabuleuze 
Abbasi Hotel, een voormalige karavanserai 
aan de Zijderoute – het soort herberg waar je 
ooit je kameel kon stallen. Sindsdien was het 
met 25 kilo goud beplakt en prees het zichzelf 
aan als het oudste luxehotel ter wereld. 
Omdat in het kader van Ashura de meeste 
bezienswaardigheden en winkels gesloten 
waren, stond er niks op het middagprogram-
ma. Ik was de groep en de toeristenbubbel 
even zat en besloot af te spreken met een 
jongen die ik had leren kennen in de Isfahan-
groep van Couchsurfing. Hij haalde me op uit 
de weelderige hotellobby, en amper een uur 
later zat ik met vier generaties van de familie 
van zijn beste vriend rond een vuur in de bin-
nenplaats van diens huis. Ik was niet de enige 
buitenlander. Er waren nog zeven andere 
Couchsurfing-genodigden. Er ontstond een 
schier onophoudelijke stroom van gerechten 
in formidabele porties. De warmte van een 
uitgebreide Iraanse familie is een comfort dat 
je niet kunt kopen. 

TROTS EN OPSTANDING
Na het vallen van de nacht reden we met 
een resterend vriendengroepje naar een 
parkje bovenop een berg aan de rand van de 
stad. Voor het uitzicht, maar ook om wiet te 
roken. We praatten over politiek en cosme-
tische chirurgie. “Ons land heeft zo’n groot 
potentieel, maar ons regime verpest alles”, 

zei een 23-jaar oude acteur. “Mensen zijn 
onzeker en alleen bezig met hun neus.” Hij 
had het over het feit dat Iran de wereldleider 
is in neuscorrecties. Mensen met een pleister 
op hun neus waren inderdaad een vaste prik 
in het straatbeeld van Iran. Een vriend uit de 
Iraanse filmindustrie had me verteld dat de 
casting voor historische films tegenwoordig 
een ramp was, omdat er nauwelijks actri-
ces over zijn met oorspronkelijke neuzen. 
Ironisch genoeg was er onder een regime dat 
politieke discussies ontmoedigt en westerse 
cultuur verafschuwt, een generatie opge-
staan die enerzijds dol is op politieke discus-
sies en anderzijds de neus modelleert naar 
een ideaalbeeld uit Europese en Amerikaanse 
modebladen. Iedereen die ooit op Instagram 
de Rich Kids of Tehran-account heeft gezien 
weet hoe die laatste groep eruitziet. 

Ondanks hun overduidelijke trots en liefde 
voor hun moederland wilden veel van deze 
jongens zo snel mogelijk emigreren, zoals 
veel van hun vrienden en familie dat al hadden 
gedaan. Ik moest hier weer aan denken tij-
dens het diner in Shiraz, toen Ali de muziek-
video’s op zijn projectiescherm pauzeerde 
om wat foto’s te laten zien van gay party’s van 
voorgaande jaren. Het vriendenclubje was 
danig geslonken. Veel mannen op de foto’s 
waren inmiddels het land ontvlucht, vaak naar 
Noord-Amerika via de VN in Turkije. Afshin 

en zijn vriend waren dat ook van plan. De 
vriend van Ali had zelfs net aangekondigd 
dat hij zijn geluk zou gaan beproeven op een 
van de vluchtelingenboten van Turkije naar 
Griekenland. De reden was dat de politie in 
Shiraz steeds vaker invallen deed bij feestjes. 
“We gaan gewoon door,” zegt Afshin, “maar 
we maken ons altijd zorgen.” 

Vijf jaar geleden was Ali een uitgesproken 
voorvechter van vrouwen- en homorech-
ten. Maar nadat hij in een van zijn gedichten 
de hoogste leider Ayatollah Khamenei een 
dictator noemde, werd hij gearresteerd 
en negentien dagen in eenzame opsluiting 

gezet onder beschuldiging van marxisme 
en atheïsme – twee zaken waar in Iran de 
doodstraf op staat. Er werd hem bovendien 
verteld dat de politie zijn telefoongesprekken 
met zijn vriend had afgetapt en wist dat hij 
homo was. Gelukkig werd hij uiteindelijk vrij-
gelaten, nadat zijn familie een borgtocht van 
27.000 euro had opgehoest. Het is een zeer 
traumatische ervaring voor hem geweest, 
maar hij blijft opstandig. “Zo controleren ze 

iran is de wereldleider in 
neuscorrecties.

nacht in isfahan.
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de samenleving. Je arresteert iemand, maakt 
hem doodsbang, en dan laat je hem los zodat 
hij al zijn vrienden gaat vertellen dat ze in de 
gaten worden gehouden.” 

De arrestatie vond nog plaats onder het 
bewind van voormalig president Ahma-
dinejad, die inmiddels is opgevolgd door 
de meer gematigde Hassan Rouhani. “Met 
Rouhani aan de macht zijn we vol hoop op 
verandering”, zei Ali. Dit was per slot van 
rekening de president die vorig jaar juli het 
nucleaire akkoord ondertekende, en het een 
‘gouden bladzijde’ in de geschiedenis van het 
land noemde. Sindsdien heeft aartsvijand 
Groot-Brittannië zijn ambassade in Teheran 
heropend en zijn de economische sancties 
opgeheven. Daarmee is weliswaar geen 
eind gekomen aan de antiwesterse retoriek 
in de straten van Iran. In Centraal-Teheran 
prijkte er zelfs een tien verdiepingen hoog 
billboard dat president Obama vergeleek met 
de moordenaar van Imam Hussein. Maar in 
alle eerlijkheid, de anti-Iran retoriek in het 
Westen dendert ook nog vrolijk door. Toch 
verklaren veel gewone Iraniërs inmiddels 
in privésituaties geen haat, maar juist liefde 
voor de VS en het Westen. 

HONDENALCOHOL
Vergeleken met de grote wens van veel jonge 
Iraniërs om te emigreren, is het opmerkelijk 
dat er tegelijkertijd een deel van de Iraanse 
diaspora langzaam terugvloeit naar het 
moederland. In de hoofdstad Teheran kwam ik 
veel Amerikaanse en Britse Iraniërs tegen die 
buiten Iran waren geboren en getogen, maar 
nu terug waren gekeerd naar het land dat hun 
ouders hadden ontvlucht, om te studeren of 
bedrijfjes op te zetten. Op een homofeestje in 
een rijke buurt in Noord-Teheran ontmoette ik 
een jongen die in zijn tienerjaren naar de VS 
was verhuisd, maar recentelijk was terugge-
keerd. Enerzijds miste hij zijn familie gewoon 
te veel. Maar het was volgens hem ook zo dat 
het leven in Amerikaanse steden tegenwoor-
dig te moeilijk was. Hoge huren en de zware 
lasten van een studielening hadden zijn illusie 
weggenomen dat hij veel geld kon gaan ver-
dienen in de VS. “Ik ben enorm opgelucht dat 
ik weer terug ben”, zei hij. 

Het feestje was niet veel anders dan je zou 
kunnen verwachten in een moderne westerse 
stad, met een groep modieuze millennials en 
een gestage stroom van alcohol en drugs. 
Met als belangrijke verschillen natuurlijk de 

clandestiene liefde.

obama de ‘verrader’ in centraal-teheran. azadi toren in teheran.

illegaal gestookte ‘hondenalcohol’.

daneshjoo park in teheran.

zoroastrische vuurtempel.
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Barsaam me mee naar de belangrijkste 
vuurtempel van Teheran. Voordat we vertrok-
ken zette hij Britney Spears op en trok hij 
het traditionele hemd aan dat zoroastriërs 
immer onder hun kleding behoren te dragen. 
Wat begon met It’s Britney bitch eindigde in 
een compleet wit gewaad en mondmasker in 
de tempel, waar hij vroom gebeden pre-
velde terwijl een oude priester het eeuwig 
vuur opstookte. Naderhand wees hij op het 
gevleugelde symbool van zoroastrisme boven 
de ingang van de tempel. “Dat is de faravahar 
– nog steeds het nationale embleem van Iran. 
Het staat symbool voor de menselijke geest, 
zonder geslacht of seksuele oriëntatie. Dat 
betekent dat het in het zoroastrisme niet uit 
maakt wie je bent.”

Op mijn laatste ochtend in Iran vergezelt 
Barsaam mij naar het Daneshjoo Park in 
Centraal-Teheran. Net zoals in stadsparken 

overal ter wereld staat het bekend als crui-
sing spot, maar ik wou er iets anders zien: 
een intrigerend stukje homogeschiedenis dat 
Ali had genoemd tijdens het diner in Shiraz. 
Het park was in de jaren zeventig ontwor-
pen door een van de meest vooraanstaande 
architecten van die tijd: Bijan Saffari. Die was 
openlijk homoseksueel en een goede vriend 
van de koningin. Vlak voor de Islamitische 
Revolutie had hij nota bene nog een nep-
huwelijksfeestje gevierd met zijn partner. Als 
laatste grap had hij de fontein van het park 
een bijzondere vorm gegeven. Ik moest wel 
een beetje door mijn wimpers kijken om te 
ontdekken waar Ali het over had gehad, maar 
toen ik er eenmaal recht voor stond, was het 
onmiskenbaar. In het hart van de hoofdstad 
van de Islamitische Republiek Iran spelde een 
fontein doodleuk de letters ‘G.A.Y.’. 

ter bescherming van de betrokkenen zijn alle namen 
in dit artikel gefingeerd. om dezelfde reden zijn in 
sommige omschrijvingen details weggelaten of aan-
gepast. de vriend van de persoon die hier is aangeduid 
als ali, heeft inmiddels daadwerkelijk zijn geluk in 
een vluchtelingenboot van turkije naar griekenland 
beproefd. de boot zonk halverwege de tocht en hij 
verloor al zijn bezittingen, maar hij heeft het over-
leefd en verblijft nu veilig in europa.

er is geen verbod in de 
koran dat cocaïne specifiek 
bij naam noemt.

strikte geheimhouding, de drank in de stijl van 
de Amerikaanse drooglegging, en de dreiging 
van lijfstraffen. Sterke drank wordt het land 
in gesmokkeld of thuis gestookt. De onge-
markeerde flessen op tafel bevatten aragh 
sagi – letterlijk ‘hondenalcohol’ – een potente 
moonshine van rozijnen. Dealers kunnen tot 
in het holst van de nacht alles leveren. De 
jongen die me voor het feest had uitgenodigd 
droeg een trui met het Perzische woord voor 
‘sneeuw’ erop, en dat was niet alleen een ver-
wijzing naar zijn liefde voor gekristalliseerde 
neerslag. “Er is geen verbod in de Koran dat 
cocaïne specifiek bij naam noemt”, zei hij. 
“Maar voor alcohol heb je dat wel. Dus als er 
een politie-inval is, dan mag je hopen dat ze je 
met drugs betrappen in plaats van alcohol.”

Het is moeilijk genoeg voor te stellen hoe 
afschuwelijk het is om tachtig zweepslagen 
te krijgen. Degenen die meerdere keren met 
alcohol worden betrapt kunnen de doodstraf 
krijgen. Maar de feestgangers bleven er 
opvallend laconiek onder. “Het risico maakt 
het extra spannend”, zei mijn vriend. “In 95 

procent van de gevallen is de politie gewoon 
op smeergeld uit. Maar ja, er is altijd nog die 
vijf procent.”

IT’S BRITNEY BITCH!
Barsaam, mijn Couchsurfing-gastheer in 
Teheran, was een vriend van Ali. Net als Ali 
was hij een dichter, en er was hem veel aan 
gelegen om mij in korte tijd zoveel mogelijk te 
leren over zijn cultuur. In zijn keuken leerde 
hij me Perzische gerechten koken terwijl we 
luisterden naar muziek die was gebaseerd op 
de gedichten van Rumi, een dertiende-eeuw-
se dichter die homo zou zijn geweest, en 
bekend staat als de vader van het soefisme, 
een stroming in de islam die zich focust op 
meditatie en spiritualiteit. Barsaam was 
echter zelf geen moslim, maar een aanhanger 
van het zoroastrisme – het geloof dat nog 
stamt uit het oude Perzië, dat vuur aanwendt 
als bron van inzicht en wijsheid. Het is een 
van de oudste godsdiensten ter wereld, ouder 
dan zowel de islam als het christendom. 

Om daar wat meer van te laten zien nam 
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 p 
re-expositie profylaxe, oftewel PrEP, is een mix 
van hiv-remmers die je preventief kunt slikken om 
een hiv-infectie te voorkomen. In Amerikaanse 
steden als New York en San Francisco slikken hele 
volksstammen het. En tegenwoordig kun je zelfs 

op datingapps als Grindr en Scruff aangeven of je er gebruik van 
maakt. In Nederland is het niet gemakkelijk verkrijgbaar, maar 
370 mannen doen mee aan AMPrEP, een onderzoek van GGD 
Amsterdam waarbij wordt gekeken naar de gevolgen die PrEP 
zou kunnen hebben op het dagelijks leven van de gebruiker.

Om je geheugen op te frissen: PrEP is een medicijn dat in de 
westerse wereld verkrijgbaar is dat bestaat uit twee van de drie 
bestandsdelen die je ook in combinatietherapie voor een hiv-
infectie tegenkomt. Wanneer je PrEP netjes slikt – dat wil zeggen, 
dagelijks óf volgens een speciaal schema voor en nadat je seks 
hebt – beschermt het je in hoge mate tegen hiv. PrEP beschermt 
niet tegen andere soa’s, dus verschillende gezondheidsorganisa-
ties, waaronder Soa Aids Nederland en de GGD’en, adviseren om 
naast PrEP ook condooms te blijven gebruiken.

Maar werkt PrEP ook echt? Als iemand het weet, is het de Ameri-
kaanse doctor Robert Grant. Hij is expert op het gebied van PrEP 
en is al meer dan dertig jaar betrokken bij onderzoek naar hiv en 
aids. “Zolang je het goed gebruikt, werkt PrEP. Daar is iedereen 
het over eens. Naar onze beste inschatting is het 99 procent ef-
fectief om je te beschermen, wanneer je wordt blootgesteld aan 
hiv. Als je wordt blootgesteld aan een heel normale variant van 
het virus ligt dat percentage waarschijnlijk nog hoger.”

Als je alle onderzoeksgroepen en gewone verstrekking via de 
huisarts en ziekenhuizen in landen waar PrEP wél verkrijgbaar 

is meerekent, tel je al snel meer dan 150.000 PrEP-gebruikers 
wereldwijd. Tot nu toe zijn er drie gevallen bekend gemaakt 
waarbij mannen toch geïnfecteerd werden met hiv terwijl was 
aangetoond dat ze PrEP dagelijks hadden geslikt. Twee daarvan, 
gevallen in Toronto en New York, hadden te maken met een zeld-
zame variant van het virus die minder gevoelig was voor PrEP. 
In één geval kreeg een deelnemer van een onderzoeksgroep in 
Amsterdam een doodnormale variant van het virus, die normaal 
gesproken juist heel goed op PrEP reageert. We vroegen Elske 
Hoornenborg, projectleider van AMPrEP, hoe dat zit. “Het is de 
eerste casus ter wereld van iemand die z’n PrEP trouw slikte en 
toch geïnfecteerd is geraakt met een variant van hiv die normaal 
gesproken heel goed op PrEP reageert. De man in kwestie had 
vrij veel partners en daardoor mogelijk een grotere blootstelling 
aan hiv. Het is ook mogelijk dat in zijn darm een lagere hoeveel-
heid van een van de werkzame stoffen van PrEP aanwezig was, 
en dat het virus mede daardoor toch via zijn darm is binnengeko-
men. Mogelijk was hij daardoor minder goed beschermd. Maar 
dat is puur een hypothese.”

Tornt deze casus niet teveel aan de stelling dat PrEP goed 
gebruikt kan worden om jezelf tegen een hiv-infectie te be-
schermen? Hoornenborg vindt van niet. “Het is natuurlijk ook 
een kwestie van statistische kansberekening. Iets dat bij 999.999 
mensen werkt, zal wellicht bij één persoon niet werken. Dat doet 
wat ons betreft niets af aan de boodschap dat PrEP heel goed 
beschermt tegen een hiv-infectie, mits je het correct inneemt.” 
PrEP biedt dus geen absolute garanties, maar welk medicijn doet 
dat wel?

PrEP of geen PrEP, het aantal mensen dat gonorroe, chlamydia 
of syfilis oploopt, stijgt al sinds halverwege de jaren negentig. 
Een vaak voorkomende aanname is dat PrEP-gebruik leidt tot nóg 
meer soa’s. PrEP-gebruikers zijn immers al beschermd tegen hiv 
en zien daardoor wellicht een minder grote noodzaak voor het 
gebruik van condooms. Hoornenborg: “Dat klinkt inderdaad heel 
aannemelijk. Internationale studies laten wat wisselende beelden 
zien. Op de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions die in februari heeft plaatsgevonden is een mathematisch 
model gepresenteerd dat was gebouwd om te voorspellen wat 
er gebeurt met soa’s in het PrEP-tijdperk. Die modellen hebben 
het soms bij het rechte eind en soms helemaal niet, dus je moet 
een beetje voorzichtig zijn met die uitkomsten. Maar dit model 
berekende dat het aantal soa’s juist gaat dalen, doordat PrEP-
gebruikers vaker getest worden. Bij hen worden soa’s, waar-

ondanks inspanningen door organisaties als soa aids nederland en prepnu wordt prep nog niet 
vergoed in nederland. waarom is dat? hoe veilig is prep nu eigenlijk? kun je zelf aan prep komen? 
en moet je dat wel willen? winq zocht het uit.

tekst: martijn tulp | beeld: censuur

pretpil of  
noodzaak?
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“met iedere voorkomen  
infectie wordt een 

levenslange hiv-
behandeling van 

omstreeks 500.000 
euro bespaard”
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onder soa’s die nog geen klachten geven, eerder 
gevonden en behandeld. Daardoor zou het aantal 
soa’s inderdaad kunnen dalen.”

En wie gaat dat allemaal betalen? PrEP wordt op dit 
moment in Nederland niet vergoed. Volgens onderzoe-
kers van het Erasmus MC en het AMC is PrEP kosteneffectief, 
zelfs als je weet dat PrEP ruim zevenduizend euro per gebruiker 
per jaar kost. “Met iedere voorkomen infectie wordt een levens-
lange hiv-behandeling van omstreeks 500.000 euro bespaard”, 
aldus onderzoeker David van de Vijver van de afdeling Virolo-
gie van het Erasmus MC. De onderzoekers stellen dat PrEP in 
Nederland de komende tien jaar tussen de 1.000 en 2.500 nieuwe 
hiv-infecties kan voorkomen. Maar ja, dan moet het wel eerst op 
grote schaal beschikbaar gemaakt worden.

Wat als je toch aan de PrEP wil? Sommige huisartsen schrijven 
PrEP voor. Niet alle huisartsen weten ervan en niet iedereen 
schrijft het voor, laat staan dat ze op de hoogte zijn van het 
hele voor- en vervolgtraject dat erbij komt kijken. Houd er wel 
rekening mee dat je vervolgens bij de apotheek – die het waar-
schijnlijk eerst voor je moeten bestellen – tussen de zeven- en 
achthonderd euro af moet tikken voor een potje van dertig pillen. 
Betaalbaar is anders. In bijvoorbeeld Engeland zijn complete 
websites in het leven geroepen om import van PrEP uit Azië te 
faciliteren, maar in Nederland is het niet toegestaan om medicij-
nen van buiten de EU te bestellen. Sommige PrEP-gebruikers in 
landen waar het officieel nog niet verkrijgbaar is, gaan zelfs zo 

ver om PrEP zelf te halen in Bangkok bij plaatselijke klinieken  
die dat faciliteren.

D66 en GroenLinks dienden eind vorig jaar een voorstel in om 
PrEP door de verzekeraars te laten vergoeden, maar dit werd 
van tafel geveegd. Belangenorganisaties zijn hoopvol dat hier in 
2018 opnieuw naar gekeken zal worden, of dat het nieuwe kabinet 
de urgentie van het beschikbaar maken van PrEP in zal zien. Tot 
die tijd worden 370 mannen in Nederland voorzien van PrEP als 
onderdeel van het AMPrEP-onderzoek van GGD Amsterdam. 
Binnenkort start de internationale Discover-studie, waar GGD 
Amsterdam ook aan mee gaat doen. Dit is een medische studie 
waarbij wordt onderzocht of het andere hiv-geneesmiddel, dat 
minder bijwerkingen heeft dan het huidig gebruikte middel, ook 
als PrEP ingezet kan worden. Naar verwachting krijgen dan nog 
eens honderdvijftig mannen de kans om PrEP te gaan gebruiken. 
meer weten over prep? kijk op mantotman.nl

•  Het is belangrijk dat je zeker 
weer dat je geen hiv hebt. Wan-
neer je PrEP gaat gebruiken 
terwijl je al hiv hebt, is er een 
grote kans dat het virus resistent 
wordt tegen hiv-medicatie. Om-
dat het even kan duren voordat 
de aanwezigheid van hiv via 
reguliere tests aangetoond kan 
worden, dien je je twee keer 
te testen, met een tussenpauze 
van zes weken. Je kunt pas met 
PrEP beginnen, nadat je de 
uitslag van de tweede test hebt 
gekregen.

•  Laat je testen op Hepatitis B. Om-
dat de bestandsdelen van PrEP 
middelen zijn die ook tegen 
Hepatitis B werken, is het niet 
raadzaam om PrEP te gebrui-
ken zonder begeleiding door 
een specialist in het ziekenhuis 
wanneer je een onbehandelde 
Hepatitis B-infectie hebt.

•  Het is ook het overwegen waard 

om je vooraf en tijdens het 
gebruik van PrEP op hepatitis C 
te laten testen. Bij mannen in het 
AMPrEP-onderzoek lijkt hepati-
tis C iets meer dan gebruikelijk 
voor te komen.

•  Laat je nierfunctie meten. PrEP 
vraagt best veel van je nieren, 
dus als je nierfunctie niet in 
orde is, is het niet raadzaam om 
PrEP te gaan gebruiken. Laat je 
huisarts kijken naar creatinine 
in bloed en eiwit in urine.

•  Houd in het begin rekening met 
bijwerkingen, zoals hoofd-
pijn, misselijkheid, maag- en 
darmproblemen of gewichts-
verlies. Dit duurt meestal niet 
langer dan twee weken. Ook 
kunnen er nierproblemen en 
vermindering van de botdicht-
heid optreden. Deze zijn echter 
zeldzaam.

•  Informeer je huisarts en 
apotheek dat je PrEP slikt. 
Zij kunnen je vertellen of het 
een wisselwerking heeft met 
eventuele andere medicatie die 
je slikt. Daarnaast kun je bij je 
huisarts terecht voor alle testen 
die nodig zijn om te doen zolang 
je PrEP gebruikt.

•  Wees zorgvuldig met je PrEP-
gebruik. Je kunt ervoor kiezen 
om dagelijks één pil te slikken, 
waarbij het goed is om bij te 
houden wanneer je een pil hebt 
ingenomen, om zeker te weten 
dat je geen dosis overslaat of 
per ongeluk een dubbele dosis 
neemt. Je kunt er ook voor kie-
zen om PrEP alleen incidenteel 
te slikken. Neem dan 24 tot ui-
terlijk twee uur voordat je denkt 
seks te hebben twee pillen. 
Wanneer je zonder condoom 
seks hebt gehad, slik je 24 en 48 
uur na het slikken van de eerste 

twee pillen nog eens één pil.
•  Laat ook je nierfunctie regelma-

tig checken. Het is raadzaam om 
eens in de drie maanden te laten 
controleren op je nierfunctie 
(kreatinine in bloed en aanwe-
zigheid van eiwit in je urine)

•  Laat je elke drie maanden 
testen op hiv en soa’s, inclusief 
hepatitis C. Dus, een bloedtest, 
urinetest én uitstrijkjes uit je 
keel en anus.

•  Ben je vergeten PrEP in te ne-
men en heb je toch seks zonder 
condoom gehad en ben je 
mogelijk blootgesteld aan hiv? 
Overweeg dan PEP, een kuur 
van 28 dagen die na risicovol 
contact kan voorkomen dat hiv 
zich in je lichaam nestelt. De 
GGD of de eerste hulp van een 
ziekenhuis of hiv-behandel-
centrum kan je verder helpen 
en bepaalt of je in aanmerking 
komt.

WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE PrEP WILT GAAN GEBRUIKEN?
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LAND VAN 

MELK EN 
HONINGisraël is het beloofde land 

van milk and honey. geheel 
toepasselijk stuurden 
wij 24kitchen-kok hugo 
kennis op schoolreisje naar 
jeruzalem en tel aviv, waar 
hij zijn hart verloor aan 
geroosterde bloemkool.

tekst: hugo kennis  
en martijn tulp
beeld: rutger geleijnse
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 “I 
k was nog nooit in Israël geweest. 
Het land trok me niet echt, maar ik 
weet eigenlijk niet goed waarom. 
Natuurlijk was ik wel enorm geïn-
teresseerd in de echte Israëlische 
keuken, en dan met name de 

legendarische geroosterde bloemkool van 
chef-kok Eyal Shani. Toen Winq me vroeg 
om naar Israël te gaan voor een reisartikel en 
bijbehorende videoreportage zei ik natuurlijk 
meteen ‘ja’, al was het alleen al om op jacht te 
gaan naar Shani’s bloemkool.

Tel Aviv lijkt verder weg dan het is: het is 
iets meer dan vier uur vliegen, met dagelijks 
een ruime keuze aan vluchten van meerdere 
airlines. De stad vindt zijn oorsprong in Jaffa, 
een eeuwenoud vissersplaatsje, dat volledig 
is ingekapseld door de nieuwe stadswijken 
van Tel Aviv. De uit rotsen gehakte straatjes 

leiden langs moderne kunst, kleine horlo-
geboetieks, nog kleinere designer outlets 
en wijnwinkels. Jaren geleden was dit een 
no-goarea, maar dankzij gentrificatie zijn 
deze straatjes en de wijk eromheen in zwang. 
Neve Zedek, het aanpalende wijkje net buiten 
de poorten van Jaffa, overkwam hetzelfde. 
Pal naast het niet meer gebruikte Tachana 
treinstation ligt nu een fraai gerestaureerd 
shoppingcomplex met cafés en restaurants. 
Niet ver van Jaffa ligt Nahalat Binyamin, een 
vlooienmarkt met kleedjes vol oude spulletjes 
en hier en daar een Tussen Kunst en Kitsch-
vondst. Daarnaast vind je Shuk Ha’Carmel, 
ofwel de Carmelmarkt, een van de grootste 
voedselmarkten van Tel Aviv, met kraampjes 
vol fruit en smalle stegen, behangen met 
traditionele kleding. Hier haalt de plaatselijke 
bevolking hun vlees, vis, groenten en fruit. 
Ook Israëliërs die hun geluk in het buiten-

land beproefden en terugkeerden, hebben 
er kraampjes. Zo vind je op de Carmelmarkt 
bijvoorbeeld Venezolaans en Amerikaans 
eten. Dat is natuurlijk koren op mijn molen, 
dus ik keek er mijn ogen uit.

Uiteraard was ik benieuwd naar wat Tel Aviv 
op culinair gebied te bieden heeft. Na een fijn 
ontbijt bij hipsterzaakje Bucke belandden we 
’s middags bij Doctor Shakshuka. Het heeft de 
naam een tourist trap te zijn, maar het is wel 
de bekendste shakshuka-tent van Tel Aviv. Ik 
maakte een praatje met de eigenaar en hij liet 
me verschillende soorten shakshuka proeven 
– een eenpansgerecht van Oosterse afkomst, 
dat bestaat uit eieren, pittige tomatensaus 
en veel kruiden. Voor ik het wist stond ik in de 
keuken mijn eigen shakshuka te maken, met 
aanwijzingen van de eigenaar. Eerlijk is eerlijk: 
de shakshuka is hier – net als hij – dik in orde.

aan het strand barst het van de knappe beach boys. hummus is hier verplichte kost. specerijen op de carmelmarkt.
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   uiteraard was ik benieuwd 
naar wat tel aviv op culinair 
gebied te bieden heeft.



072 |  travel

IDO’S GAMESH*
Ido Cohen is insider 
en Tel Aviv-specialist. 
Speciaal aan Winq geeft 
hij vijf tips over zijn 
stad.

 1 BUCKE
“Voor een goede 
sfeer moet je bij 

Bucke zijn, een van de 
beste koffiehuizen van de 
stad. Ze serveren er een 
heerlijk Israëlisch ontbijt, 
de medewerkers zijn 
vriendelijk én veganisten 
komen hier prima aan hun 
trekken.”
ahad ha’am st 91

 2 HILTON BEACH
“In Tel Aviv heb-
ben gays hun eigen 

strand. En aangezien het 
in Tel Aviv wel érg vaak 
mooi weer is, zijn we vaak 
op het strand te vinden. 

Het strand voor het Hilton 
hotel is een van de der-
tien stranden op onze 14 
kilometer brede kustlijn. 
Het wordt vooral in het 
weekend (wat in Israël op 
vrijdag en zaterdag valt) 
goed bezocht.”
hilton beach

 3 ROMANO 
“Romano is een 
goede manier om 

jezelf in het nachtleven 
van Tel Aviv onder te 
dompelen. Ik ga er zelf 
het liefst op donderdag-
avond naartoe, want dan 
spelen ze er livemuziek. 
Romano is gevestigd in 
een historisch gebouw 
in het zuiden van de stad, 
waar het eten, de muziek 
en overvloedige drankjes 
precies de juiste toon 
zetten voor een magische 
avond in Tel Aviv.”
derech jaffa 9 

 4 SHPAGAT 
“Shpagat is mijn  
go-to plek in de 

stad. Of je nu binnen een 
drankje drinkt of buiten 
op straat staat, in gaybar 
Shpagat heb je het altijd 
wel naar je zin. Het is er 
vrijwel elke dag druk-
bezocht. Je kunt er ook 
terecht voor een hapje 
en een drankje, maar bo-
venal voor een geweldige 
sfeer.”
nahalat binyamin st 43

 5 JAFFA
“Mis vooral Jaffa 
niet! Wat mij betreft 

de coolste plek van Tel 
Aviv, van de oude stad 
tot de vlooienmarkt. Jaffa 
heeft een rijke geschie-
denis en is vol met kunst, 
eten en nachtleven. Mijn 
favoriete plekken in 
Jaffa zijn Ramses, Shaffa 
Bar en Bait Kandinof.”

* gamesh is het hebreeuwse woord voor het getal 5
tel aviv-specialist ido cohen.
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We hebben veel restaurants in Israël bezocht, 
maar restaurant Claro viel enorm op. Het 
restaurant ligt pal naast Sarona: een overdekt 
complex dat iets wegheeft van de Foodhallen 
in Amsterdam. Claro is een grote zaak met 
moderne inrichting en indrukwekkende 
wijnkelder. De gerechten volgden elkaar in 
rap tempo op, en voor we het goed en wel 
doorhadden, waren we acht gangen verder. 
We genoten van de cocktails en ik kan vooral 
het chocoladedessert aanraden: een enorme 
bol chocola met romige vulling vanbinnen.

RECEPTEN VAN HOLOCAUSTOVERLEVENDEN
Ook Oasis is een aanrader. Het restaurant 
is van Rima Olvera, een vrouwelijke chef uit 
San Francisco, die vroeger ook tv-kok was. 
Heel anders dan in Claro, eet je bij Oasis niet 
zozeer allemaal kleine gerechtjes, maar echt 
een voor-, hoofd- en nagerecht. Olvera werkte 
onlangs mee aan het boek Grandma Cooks 
Gourmet, waarin 24 Holocaust-overlevenden 
hun favoriete recepten uit de doeken doen, 
die vervolgens door hedendaagse chefs 
worden geherinterpreteerd als fine dining-
gerechten. Goede toevoeging voor de kook-
boekenkast: het zijn niet alleen enorm lekkere 
recepten, het boek is aangevuld met indruk-
wekkende verhalen van de overlevenden.

Mijn absolute hoogtepunt was North 
Abraxass; het is een van de drie restaurants 
van de wereldberoemde chef Eyal Shani, die 
in Israël Masterchef presenteert. Hij verwierf 
wereldfaam door een op het eerste gezicht 
heel simpel gerecht: geroosterde bloem-
kool. In Nederland gaan we niet altijd even 
avontuurlijk om met bloemkool, maar Shani’s 
recept voor geroosterde bloemkool viel 
internationaal dusdanig in de smaak dat ook 
Jamie Oliver en Yotam Ottolenghi een variant 
opnamen in hun eigen bestselling kook-
boeken. Ik keek er al lang naar uit om Shani’s 
legendarische geroosterde bloemkool uit te 
proberen… North Abraxass heeft een open 
keuken, en ik kon het niet laten om goed in de 
gaten te houden hoe de koks te werk gingen. 
De geroosterde bloemkool was verrukkelijk 
in al zijn eenvoud. In mijn hoofd probeerde 
ik te bedenken hoe ik dit thuis na zou gaan 
maken, toen onverwachts ineens Shani zelf 
het restaurant binnenliep. Onze gids legde 
contact met hem, vertelde Shani dat ik naast 
een bewonderaar ook tv-kok ben en zo raakte 
ik aan de praat met een van mijn grote culi-

de dj-sets in restaurant romano worden ook live op de radio uitgezonden.

masterchef eyal shani. dubbel dippen mag. hugo’s bloemkoolmomentje.
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naire helden. Tijdens een boeiend gesprek, 
waarin ik nerveus was en het schaamrood 
op mijn kaken stond, vertelde Shani me zijn 
geheime recept tot in detail. Wát een afsluiter 
van een verrukkelijk diner!

Na kennisgemaakt te hebben met Shani, was 
ik uiteraard extra gemotiveerd om ook in zijn 
twee andere restaurants te gaan eten. Shani’s 
tweede restaurant, Port Sa’id, zit naast de 
grote synagoge van Tel Aviv, aan winkel-
straat Allenby. De smaak van de gerechten 
is puur, simpel en erg Israëlisch. Het is zéker 
een aanrader om daar te gaan lunchen, maar 
kom wel op tijd, want vanaf 13.00 uur staat 
er dagelijks al een flinke rij voor de deur. 
Restaurant Romano, Shani’s derde, zou ik op 

eigen houtje niet hebben gevonden. Onze 
gids loodste ons naar een enorm grote, stalen 
deur, vol met graffiti en posters. Eenmaal 
binnen kwamen we op een open binnen-
plaats vol dansende mensen en muziek, met 
op de eerste verdieping het restaurant, dat 
eigenlijk meer een druk eetcafé bleek te zijn. 
De inrichting is met weinig opsmuk en de 
tafels zijn bedekt met een laag papier waar 
de gerechtjes op gelegd worden: shared 
dining. Leuk detail: de muziek die de dj in 
Romano draait, wordt ook live op de radio 
uitgezonden. Ik stelde mij mijmerend voor 
dat allerlei huishoudens in Tel Aviv op deze 
zender afstemmen en zo hun eigen Romano-
ervaring in huis halen.
De muziek van de dj had ons al een beetje 

opgewarmd en we hadden een goede bodem 
gelegd in Romano, dus maakten we ons op 
voor een heftige nacht. Daar staat Tel Aviv 
immers bekend om – ik kon niet wachten 
om het bruisende nachtleven te ontdekken. 
Toen ik voor vertrek m’n vrienden vertelde 
dat ik naar Tel Aviv ging, zeiden ze allemaal 
dat het een gay capital is. Eenmaal aange-
komen was ik dan ook enigszins verbaasd 
dat Tel Aviv maar één gaybar telt: Shpagat. 
Toen ik verhaal ging halen bij de eigenaar van 
deze charmante kroeg, legde hij me uit dat 
er bijna iedere avond op steeds wisselende 
plekken gayfeesten plaatsvinden. Op weg 
naar de volgende kroeg stuitten we ineens 
op een straatfeestje, waar een relaxte sfeer 
hing en iedereen vrolijk en gastvrij was. Dat 

vliegerkunst boven ben gurion street.
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is heel kenmerkend voor de stad. We deden 
een paar drankjes en gingen door naar de 
volgende locatie: een oude slagerij, die in 
eerste instantie tijdelijk dienst zou doen als 
pop-upcafé. Dat werd echter zo’n succes dat 
er toch maar een permanent café van werd 
gemaakt. Aan de rand van Tel Aviv bezochten 
we een industrieterrein waar Forever Tel Aviv 
gehouden wordt, een groot gayfeest dat je 
het beste kunt vergelijken met Fun House 
XXL. We troffen er ongeveer vierduizend (!) 
veelal shirtloze feestende mannen – de een 
nog knapper dan de ander.

NACHTELIJKE HANDROLLS
Het is niet zo verwonderlijk dat je na een 
lange avond feesten weer een beetje trek 
krijgt en toch nog even iets wilt eten voordat 
je gaat slapen. Bij Benedict, op de hoek van 

Allenby en de Rothschild Boulevard, kun 
je 24 uur per dag ontbijten. Ze hebben er 
alles: pannenkoeken, eieren, wentelteefjes 
én natuurlijke de naamgever aan de zaak: 
eggs benedict met een stevige Bloody Mary 
ernaast. Precies waar ik met mijn dronken 
hoofd aan toe was. Naast Benedict vind je 
midden op de boulevard sushikiosk Japanika. 
Niet per se een overweldigende sushi-erva-
ring, maar soms heb je om twee uur ’s nachts 

ineens zin in een handroll of een sushiboot en 
dat kan daar dus gewoon. Probeer in Neder-
land op dat tijdstip maar eens sushi te krijgen.

Tijdens onze reis naar Israël mocht een 
bezoek aan Jeruzalem niet ontbreken. Ik 
verwachtte veel spanning, vanwege de 
verschillende geloven die deze stad als hún 
bedevaartplek zien, met extreem militair 
vertoon en een bedompte sfeer. Ik had mij 
vergist: Jeruzalem heeft iets magisch. Ik ben 
zelf niet gelovig, maar de stad is indrukwek-
kend en het doet iets met je om in een stad 
te lopen die duizenden jaren bestaat. Ik kon 
het niet laten om een wens op een papiertje 
te schrijven en in de Klaagmuur te stoppen. 
En nee: ik ga niet zeggen wat erop stond. 
Dat moet je voor jezelf houden. De Israëliërs 
zien de zwaar beschermde Klaagmuur (de 

  soms heb je om twee uur 
’s nachts ineens zin in een 
handroll of een sushiboot. 
probeer dat in nederland 
maar eens.

het prachtige uitzicht vanaf de olijfberg.
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YAD VASHEM: 
stilstaan bij gruweldaden

Geen bezoek aan Israël is com-
pleet zonder een bezoek aan Yad 
Vashem in Jeruzalem, de officiële 
Holocaust-gedenkplaats. Het bij-
behorende museum biedt inzicht 
in wat het Joodse volk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is overko-
men en laat indirect ook zien wat 
de aanleiding was voor het stichten 

van de Israëlische staat. Daarnaast 
is er aandacht voor de ‘rechtvaar-
digen onder de volkeren’: de 
mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog Joden hulp hebben 
geboden met vluchten, onderdui-
ken en simpelweg overleven.

De gevoelens die een bezoek aan 
Yad Vashem losmaken zijn voor 
veel mensen niet met woorden te 
beschrijven. Veel bezoekers ver-

laten het museum dan ook met tra-
nen in hun ogen. Op geen andere 
plek worden de gruweldaden van 
de nazi’s op zo’n indringende wijze 
beschreven en in beeld gebracht.
Dat het Joodse volk nog steeds 
niet altijd even zorgeloos door het 
leven kan gaan, wordt onderstreept 
door het feit dat de constructie van 
het fraai vormgegeven museum in 
essentie een bunker is.
yadvashem.org
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Westmuur van de oude stad) als hoogtepunt 
van hun religieuze traditie. Voor christenen is 
Jeruzalem de stad waar Jezus werd gekrui-
sigd en uit zijn graf herrees. De moslims 
hebben op de Tempelberg de Rotskoepel en 
de Al-Aqsamoskee gebouwd, de belangrijkste 
islamitische centra na Mekka en Medina. 
Hiermee is Jeruzalem het centrum van 
religieuze conflicten geworden. Hier loop je 
veel ultra-orthodoxe joden tegen het lijf, met 
hoeden en zwarte bontmutsen. We bezoeken 
de Tempelberg en volgen de weg die Jezus 
aflegde met zijn kruis, de Via Dolorosa, die 
tegenwoordig dienstdoet als bazaar met 
sinaasappelkraampjes en toeristensouvenirs. 
We betreden de bekende heilige plaatsen, 
zoals de Heilige Grafkerk, de plek waar Jezus 
zowel gekruisigd als begraven zou zijn. Hier 
liggen ook de heilige stenen, die tegen-
woordig worden gebruikt voor het inzegenen 

van foto’s, iPhones of gewoon je hele handtas 
met alles wat daar inzit. Verwacht geen 
devote stilte, want ook hier klinkt oorverdo-
vend kindergezang in allerlei talen. Elders 
rollen devote christenen met wegdraaiende 
ogen over het plaveisel, lispelen anderen 
hardop hun gebeden en schreeuwen Ameri-
kanen hoe FREAKING AWESOME alles is. 
Eerlijkheidshalve: Donald Trump had bij  
ons bezoek nog niet gesteld dat de Ameri-
kaanse ambassade een plek in Jeruzalem zou 
krijgen.

Na al die indrukken konden we een drankje 
goed gebruiken, dus bezochten we de 
trendy cocktailbar Gatsby. De buitenkant 
is vrij nietszeggend en je zou er bijkans aan 
voorbij lopen, maar eenmaal binnen was het 
interieur adembenemend. Gatsby is volledig 
ingericht in de stijl van de jaren twintig – als 
een enorme bibliotheek. Een van de mooiste 
cocktailbars die ik ooit gezien heb, en niet iets 
dat je zou verwachten in een historische stad 
als Jeruzalem.

HOLOCAUSTMUSEUM
Uiteraard konden we een bezoek aan Yad 
Vashem niet overslaan. Yad Vashem is de 
officiële staatsinstelling van Israël voor het 
herdenken van Joodse slachtoffers van 
de Holocaust. Onderdeel van Yad Vashem 
is het bekende Holocaustmuseum. Ik was 
vooraf gewaarschuwd dat een bezoek aan 

hij heeft het museum slechts 
éénmaal bezocht en er 
wekenlang nachtmerries 
van gehad.

hugo stopt een wens in de klaagmuur.
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Yad Vashem de gemoederen flink in bewe-
ging zou brengen: veel mensen verlaten 
het museum met tranen in hun ogen. Onze 
gids besloot niet mee naar binnen te gaan 
– hij heeft het museum slechts éénmaal 
bezocht en er wekenlang nachtmerries van 
gehad. 

Van die waarschuwing was niets gelogen. Een 
voor een ‘braken’ de leden van onze crew – 
natuurlijk hebben we allemaal op school over 
de Holocaust geleerd, maar dit museum weet 
je recht in je hart te raken. Na afloop van het 
bezoek probeerde ik op camera in tranen te 
verwoorden wat het bezoek aan Yad Vashem 
met mij gedaan heeft.

ZO ZOUT HEEFT HUGO ’T NOG NIET GEGETEN
Zo’n indrukwekkend en emotioneel muse-
umbezoek gaat je niet in de koude kleren 

zitten. Het erna geplande bezoek aan de 
Dode Zee, niet ver van Jeruzalem, was dan 
ook een welkome afwisseling. De Dode Zee 
is het laagst gelegen meer ter wereld en is 
zo’n duizend vierkante meter groot. Aan de 
overkant kun je Jordanië zien liggen. Het 
water in de Dode Zee is rijk aan mineralen 
veel, véél zouter dan zeewater. Het schijnt 
wonderen te doen voor mensen die last 
hebben van een huidaandoening. Vanwege 
opspattend water mag je beslist niet het 
water in rennen, en het is zeker niet de 
bedoeling om met je hoofd onder water te 
gaan, omdat je op alle mogelijke manieren 
wil voorkomen dat je dit extreem zoute 
water in je ogen krijgt. Het water is zó zout 
dat het brandt op je tong. Houd dus zoveel 
mogelijk lichaamsopeningen boven water 
of gesloten. De Dode Zee staat bekend om 
het merkwaardige verschijnsel waarbij je 

vanzelf in het water blijft drijven en als een 
soort tuimelpop gedwongen wordt om op 
je rug te gaan liggen. De bodem is bedekt 
met klei die vol mineralen zit, dus wat doet 
de standaard Dode Zee-toerist: die dobbert 
een rondje, smeert zich van top tot teen 
in met klei (fotomoment!) en gaat op het 
strand liggen drogen. Een perfecte manier 
om de spanningen even uit je lichaam te 
laten stromen.

Mijn oorspronkelijke ambivalentie tegenover 
Israël is inmiddels omgeslagen tot een wens 
om het land heel snel opnieuw te bezoeken. 
Zowel Jeruzalem als Tel Aviv zijn fantastische 
steden, die allebei op hun eigen manier veel te 
bieden hebben, of je nu gaat voor het prach-
tige weer, de historische betekenis van het 
gebied, het verrukkelijke eten of de knappe 
mannen.” 

de ‘wondermodder’ uit de dode zee barst van de mineralen. ‘sir can you tell me how to get to jerusalem...’
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het water in de dode zee is 
rijk aan mineralen en veel, 
véél zouter dan zeewater.
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de dode zee dwingt je als een tuimelpop op je rug.
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wanneer mounir samuel op 6 maart het nrc 
openslaat, moet hij even met de ogen knipperen. de 
klassieke avondkrant van nederland bericht over 
de massale vernieling van de abri’s in bushokjes 
waarin de onderhand befaamde reclame van 
suitsupply te zien is. de publieke ophef over de 
reclame en de bekladding van de posters vindt 
mounir in vele opzichten opzienbarend. zo ook 
deze krantenkop: ‘tientallen reclameborden met 
homo-erotische posters beschadigd’. 

tekst: mounir samuel | tekening: martyn f. overweel

PURE
      EROTIEK, 
   ZO’N 
MANNENKUS 
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Voor mijn oog doemt het beeld van Duitse Euro-porno van 
Oost-Berlijns kaliber op, met strakke lederhosen, onbe-
sneden fallussen en vooral veel lederen zweepjes. Vreselijk 
onbetamelijk inderdaad, zo’n reclamecampagne. Nu is 
Suitsupply al jarenlang bekend vanwege de meest pikante 
advertenties, op z’n zachtst gezegd. Seksisme, zo zou je het 
ook kunnen noemen. Witte mannetjes die van een gigan-
tische welgevormde borst van een zwarte dame glijden. 
Naakte blondines die haast kwijlend richting mannen in pak 
zwemmen. Er ging geen abri aan diggelen. Maar wanneer het 
bedrijf na al deze vrouwonvriendelijke reclamecampagnes 
besluit schone sier te maken door twee witte mannen elkaar 
verkrampt – en in een haast onmogelijke pose – een zoen te 
laten geven, noemt men dit opeens homo-erotica. Al decen-
nialang komen in Nederlandse reclames en advertenties 
met kussende heterokoppels voor. Ook lichamelijk bloot 
of andere meer en minder subtiele vormen van erotiek zijn 
eerder norm dan uitzondering. (Half)naakte vrouwen die 
mannen bekruipen, bespringen en half verslinden? Lang 
leve het Axe-effect en ja, dus ook de gladde heren van Suit-
supply. Maar een mannenkus heet dus porno. 
Laat dit nu precies de denkwijze zijn die achter de vernieling 
van zo veel hokjes schuilgaat. De kop van NRC geeft de boze 
abribekladders impliciet gelijk. Als rechtschapen burger ben 
ik immers ook tegen erotica in bushokjes (hetero of anders-
zins). Maar dit is een kus. Een kus waar in het geval van een 
heterokoppel of lesbisch stel geen bushokje voor vernield 
zou worden, tenzij wellicht om de lesbische poster te stelen. 
Belangrijker echter is dat NRC met de keuze voor het woord 

homo-erotica de koppeling tussen homoseksualiteit en 
seksueel pervers gedrag opnieuw versterkt. 
De krantenkop gaf te denken. Het was namelijk niet voor het 
eerst dat ik me stoorde aan de aard en toon van de berichtge-
ving over een LHBTI-gerelateerde kwestie. In de afgelopen 
jaren hebben veel mainstream media steeds meer aandacht 
gegeven aan roze vraagstukken. Over transgender personen 
ontstond zelfs een ware hype. Ook nam de aandacht en 
berichtgeving over homogeweld een vogelvlucht. Goede 
ontwikkelingen? Wellicht, maar niet wanneer er in veel 
krantenartikelen en nieuwsitems gebruikgemaakt wordt 
van sterke framing – oftewel: een duidelijke, sturende toon 
(en vorm) waarop onderwerpen worden aangevlogen – en 
impliciete stereotypering, waarbij bestaande karikaturen 
over bijvoorbeeld homomannen worden bevestigd. 

Ik besloot de berichtgeving over de LHBTI-gemeenschap in 
de Nederlandse media eens goed onder de loep te nemen. 
Het leverde een oogst aan insinuerende koppen en pijnlijke 
missers op, maar toonde ook een aantal scherpe trends die 
ik aan de hand van concrete voorbeelden zal illustreren. 
Zo viel op dat over LHBTI’s heel vaak als out-group wordt 
geschreven, in tegenstelling tot de heteroseksuele cisgender 
in-group. Uit de formulering van de artikelen blijkt dat 
LHBTI’s zelf niet als de lezer of nieuwsconsument worden 
beschouwd en er vanuit het perspectief van de buiten-
staander over hen wordt bericht. 
Over transgender personen, lesbiennes en homoseksuelen 
wordt vooral door derden geschreven, tenzij er sprake is 
van een rel. Dan krijgt een enkeling opeens het woord om 
namens de hele groep te benadrukken dat het allemaal echt 
wel meevalt. Ditzelfde mechanisme zagen we terug in alle 
landelijke media rond de genderneutraleitskwestie van 
Gemeente Amsterdam en NS, waarbij vooral transgender 
personen aan het woord werden gelaten die maar wat graag 
als ‘mevrouw’ en ‘meneer’ zouden worden aangesproken. Nu 
is altijd de vraag in hoeverre de mening van één voor allen 
geldt. Maar transpersonen worden als inwisselbare eendi-
mensionale groep gezien. Daarnaast zijn zij niet degenen op 
wie het genderneutraliteitsvraagstuk het meest betrekking 
heeft. Een transgender persoon heeft immers een duidelijke 
gendervoorkeur. Een non-binair, agender of queer persoon 
die zich niet specifiek als man of vrouw definieert, heeft dat 
niet. Het is dan ook vooral de laatste groep op wie genderneu-
traliteit betrekking heeft. Maar deze mensen worden niet aan 
het woord gelaten. Veel te ingewikkeld allemaal.
Overigens zien we hetzelfde in berichtgeving rond de Zwarte 
Piet-kwestie, waarin telkens weer die ene zwarte enkeling 
aan het woord wordt gelaten die Zwarte Piet wel alleraardigst 
zou vinden. Dat heet afkopen van het witte heteroseksuele 
cisgender-geweten.

DE KOP 
GEEFT TE 
DENKEN.
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DE HOMO ALS  
ONDERZOEKSOBJECT
In vrijwel alle berichtgeving staat één frame centraal: dat van 
slachtoffer. De homoman als slachtoffer van homogeweld. 
De LHBTI-asielzoeker als slachtoffer van oorlog, verstoting 
en opnieuw homogeweld (maar niet van ons inhumane 
asielbeleid dat veel LHBTIQ-vluchtelingen als ‘niet gay 
genoeg’ bestempelt en simpelweg terugstuurt). De trans-
gender persoon als slachtoffer van zichzelf. En de heterosek-
suele man als slachtoffer van zijn bij nader inzien lesbische 
ex-vrouw. 
Dan is er de obsessie met neuropsychologie. Transgender 
personen zijn in veel gevallen een vreemd, biologisch feno-
meen waarbij niet de reflectie op man-vrouwverhoudingen 
in de samenleving, maar het ‘voor’ en ‘na’ en ‘zoek de 
verschillen’ centraal staat. Maar ook homo’s blijken 
anno 2018 in veel artikelen nog steeds een interessant 
onderzoeksobject.
Zo is daar VICE, het hippe online-platform dat van LHBTI-
kwesties z’n ware merknaam maakt. Zij lijken beter dan 
andere mainstream media door te hebben dat LHBTIQ-
vraagstukken leven onder jonge generaties. Ze hebben 
een breed scala aan stukken over de meest uiteenlopende 
queer gerelateerde zaken. Wie oplet, schrikt echter van de 
vreemde obsessie met biologisch deterministische feitjes 
van het medium. Want wat moet de lezer nu denken van: ‘We 
spreken een man die homo werd van een beroerte.’ Blijkbaar 
neemt de redactie van VICE homoseksualiteit als medische 
aandoening zeer serieus. 
Ook was er de kop: ‘Waarom lopen wij homo’s zoals we 
lopen?’. Wat een satirisch stuk over koppige karikaturen 
had moeten zijn – ‘Oh ja, die homo’s ja, die lopen altijd zo 

raar, even lezen dus!’ – werkt helaas pijnlijk stigmatiserend. 
Allereerst die ‘wij’. Daarmee benadrukt het medium bij 
voorbaat dat de auteur zelf ook homoseksueel is en dus als 
legitiem boegbeeld van zijn subcategorie van de mensheid 
een collectieve verbazing vertolkt. In het artikel schrijft de 
journalist in kwestie weliswaar over hoe pijnlijk het is om 
‘zoals de meeste homo’s’ op zijn opvallende loopje te worden 
gewezen, maar probeert hij via wetenschappelijk onderzoek 
toch te verklaren wat nu de reden van dat ‘aparte’ lopen is. 
Wat het nut is van een dergelijk artikel, anders dan dat de 
koppeling tussen iemands fysieke voorkomen en geaardheid 
weer opnieuw stevig is verankerd in de frontale hersenkwab, 
is me onduidelijk. 
In datzelfde licht vroeg de inclusieve redactie van VICE zich 
overigens ook af ‘waarom homo’s gay klinken’. I rest my case. 
Fijn om te weten dat dit platform zich zo inspant de homo 
aan de hand te nemen in zijn eigen verwarring over zijn 
schijnbaar afwijkende uiterlijke gedragingen en voorkomen.

Het reduceren van homoseksuele mannen tot vreemd onder-
zoeksobject en afwijkend biologisch gegeven is overigens 
iets waar ook een krant als de Volkskrant zich soms schuldig 
aan maakt. De zelfverklaarde ‘krant van vandaag’ stelt een 
prangende vraag: ‘Waarom denken we zo zeker te weten dat 
die ene heteroman toch echt gay is?’ De hetero-obsessie met 
de gaydar blijft een haast even groot mysterie als de gaydar 
zelf. Voor homo’s zelf is dit stuk duidelijk niet geschreven.
Het goede nieuws is dat het bestaan van de homoseksuele 
man is ieder geval een vaststaand gegeven lijkt. Anders dan 
de lesbienne of biseksuele vrouw, waarover nauwelijks wordt 
geschreven. Moeizame uitzondering vind ik in zogeheten 
vrouwenbladen waarin de focus ligt op zogeheten ‘hetero’-
meiden die vol spanning vertellen weleens gezoend te 
hebben met hun beste vriendin. In september 2017 spande 
LINDA.meiden daarin de kroon door twee zelfverklaarde 
hetero-meiden zoenend op de cover te zetten en vervolgens 
in een kort interview op hun ‘spannende’ avontuur te laten 
reageren. Ze haastten zich te zeggen ‘een liefdesbaby te 
willen met hun vriendje’. Blijkbaar hebben al die lesbische 
moeders dus geen liefdesbaby’s. En dat hardnekkige idee dat 
lesbisch-zijn een fase is? Dat werd dus weer mooi bevestigd. 

IN EEN HOKJE
Gelukkig zijn er de showbizzpagina’s. Die hebben het 
vooral druk met schrijven over ‘lesbische laatbloeiers’ en 
de pijnlijke scheiding van manlief. Denk bijvoorbeeld aan 
smakelijke koppen als: ‘Doriens moeder kwam na twintig jaar 
huwelijk uit de kast’ (lesbisch-dossier Vrouw, De Telegraaf), 
‘Dochter Jackie Chan onthult lesbische liefde’ (ook weer De 
Telegraaf) en ‘Jay-Z in tranen om lesbische moeder’ (en ja 
hoor, De Telegraaf). In de Volkskrant vraagt een gepijnigde 
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Peter Middendorp zich af waarom een oude liefde altijd maar 
wilde knuffelen. ‘Ze hoefde toch niet lesbisch tegen mij te 
zijn? Ik was toch helemaal geen vrouw?’

Interessant is dat de aandacht zich vooral richt op de achter-
gebleven mannelijke ex en het verdere schrijven de coming-
out behelst. Het was bij mij niet anders. In ieder persoonlijk 
interview word ik door journalisten nog bevraagd op mijn 
huwelijk met mijn ex-man, alweer zoveel levens terug. 
Geen woord over de relaties die ik daarna kreeg. Blijkbaar 
werd mijn liefde voor vrouwen niet als noemenswaardig 
beschouwd of zou het heteroseksuele lezerspubliek zich daar 
minder aan kunnen relateren. Opvallend detail: nu ik publie-
kelijk door het leven ga als man, willen mensen wél weer over 
m’n liefdesleven weten. 

Over berichtgeving rondom transgender personen en 
genderqueers zou eigenlijk een hele artikelreeks geschreven 
kunnen worden. Trans is the new gay, à la autumn is the new 
spring. Meer dan een mediahype, zijn transgender personen 
een fenomeen. In de berichtgeving worden mensen met een 
fluïde genderoriëntatie die zichzelf definiëren als queer of 
non-binair en zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of 
‘vrouw’ vaak gelijkgesteld aan transpersonen, die juist een 
zeer uitgesproken genderidentiteit hebben. Zo mag ik al drie 
jaar uit de kast zijn als Mounir en genderqueer; media willen 
van geen queer weten en zetten mij te pas en onpas in lijstjes 
met ‘transgenders’. Het blijft een bevreemdende en vaak ook 
pijnlijke ervaring mezelf in kranten als Trouw terug te zien 
zonder alvorens van de publicatie op de hoogte te zijn. 

Vanzelfsprekend is het beeldmateriaal in de berichtge-

ving rond transgender personen erg belangrijk, want in de 
trant van tv-programma’s als Hij is een Zij (KRO-NCRV) of de 
recente fotoshoot van een transman ‘met de duurste piemel 
van de stad’ (Het Parool) draait het bij transgender personen 
altijd om de fysieke verandering. Twee frames spelen daarbij 
een dominante rol. Allereerst het eerder aangegeven slacht-
offerschap en diepe ongeluk van de transgender persoon 
tot het moment van fysieke verandering (daarna is alles 
pais en vree). Ten tweede is er het frame van de transgender 
persoon als fraudeur. In dat laatste frame is de centrale 
vraag of de transgender persoon echt is wie hij of zij zegt te 
zijn en in hoeverre het publiek oordeelt dat de persoon in 
kwestie ‘passable’ is voor de aangegeven genderoriëntatie. 
Daarbij gaat alles om uiterlijke verandering. Is de stem te laag 
(of hoog) en de adamsappel te zichtbaar? Lachen, gieren, 
brullen en vooral heerlijk smullen zonder jezelf af te vragen 
wat wij als samenleving überhaupt van de hokjesman en 
-vrouw hebben gemaakt. 

Eerder schreef ik al uitgebreid over het tenenkrommende 
krantenartikel in de Gelderlander, naar aanleiding van de 
moord op transvrouw Bianca in Arnhem. Van kop tot staart 
wordt niet van een transgender persoon gesproken, maar 
van een transseksueel. Een term die door iedere transper-
soon gemeden wordt, omdat het uitsluitend betrekking 
heeft op de seksuele geslachtsoperaties. Het slachtoffer, 
Bianca, leeftijd onbekend, wordt ‘een zogeheten transvrouw’ 
genoemd. Mocht het ‘zogeheten’ al vragen oproepen, dan 
is dit nog niets bij de inhoud in de daaropvolgende alinea’s. 
‘Het slachtoffer is een man met vrouwelijke kenmerken.’ En 
verder: ‘In vrijwel alle gevallen gaat het bij transseksuelen 
die in de seksbusiness actief zijn om mannen die er door 
operaties en laserbehandelingen van top tot teen uitzien als 
vrouw. Ze hebben hun mannelijk geslachtsdeel behouden.’ 
De moord was al tragisch, maar na lezing van het artikel wist 
ik echt niet of ik kotsen, gillen of huilen moest. 

Een dergelijke formulering moge nog onbewust onbekwaam 
heten. Maar de rel rond het stuk over de Gelderlander was 
groot. Evengoed besloot de redactie het online artikel nooit 
te wijzigen of anderszins op de kritiek te reageren. Dit heet 
dus ondertussen op z’n minst bewust onbekwaam. De starre 
houding van het regionale dagblad vormt geen uitzonde-
ring. Ook andere kranten blijken niet of nauwelijks bereid de 
toon van hun artikelen of de koppen van hun stukken aan te 
passen, zelfs wanneer de virtuele ophef daarover groot is. 

Overigens bestaat er een heuse stijlgids voor de media, 
ontwikkeld door Trans Netwerk Nederland. Ook heeft het 
COC allerlei richtlijnen voor de media opgesteld. 
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Toch blijven koppen als ‘Jonan (12) wil graag een meisje 
worden’ (NOS) schering en inslag. Voor de duidelijkheid: 
Jonan ís een meisje. Ze wil dat niet worden. En nee, het is 
geen keuze. Alleen het actief aangaan van een fysieke tran-
sitie mag ‘een keuze’ worden genoemd, hoewel voor velen 
zelfs die keuze onvermijdelijk is.

EENKENNIGE REDACTIES
Trouw dan. Het dagblad schrijft meer over transgender 
personen dan welke andere krant ook en kopt: ‘Forse 
toename aantal transgenders’. Er bestaat natuurlijk niet 
zoiets als een toename van het aantal transgender 
personen. Wel zijn er meer mensen die 
fysiek in transitie gaan. Maar voor het 
dagblad ben je blijkbaar pas trans-
gender als je dat laatste doet. 
Door deze ongenuanceerde 
formulering impliceert 
Trouw dat er sprake is 
van een keuze die steeds 
meer mensen zouden 
overwegen.
Uiteraard stonden 
de kranten vol met 
commentaren rond 
de rel rondom Voetbal 
Inside. Opmerkelijk 
was dat vooral De 
Telegraaf een hele trits 
transgender personen 
en homoseksuele BN’ers 
optrommelde om vooral te 
benadrukken dat de grap van 
Van der Gijp echt niet kwetsend 
was. Zo was daar het artikel: ‘Trans-
gender snapt VI wel’. Alle ‘transgenders’ 
die de grap niet begrepen, werden voor het 
gemak niet aan het woord gelaten. ‘Transgender Monica: 
‘Ophef over van der Gijp overdreven.’’ De dag dat een derge-
lijke kop met ‘Transgender Mounir’ verschijnt, wil ik graag 
ook een eigen 0900-nummer. En altijd fijn om te weten: 
‘Gerard Joling gierde om transgendergrap VI’. Oh, dus als hij 
lacht, mag de rest van Nederland dat ook.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat de aangehaalde koppen en 
stukken slechts exemplarische illustraties zijn. De daadwer-
kelijke lijst van artikelen met een vertekende toon en inhoud 
is helaas nog een stuk langer. En dan heb ik het nog nauwe-
lijks over radio en tv gehad. 
Media werken vrijwel uitsluitend probleemgestuurd, zeker 

als het om LHBTI-vraagstukken gaat. Wellicht dat in dat 
laatste wel de grootste winst te behalen valt. Want construc-
tieve journalistiek laat graag ruimte voor oplossingen, 
antwoorden, gelaagdheid, het blootleggen van onderlig-
gende patronen en een flinke dosis zelfkritiek. 
Als dit korte overzicht iets onderstreept, is het wel het 
belang van artikelen en verhalen vanuit de gemeenschap 
zelf en de noodzaak tot het openbreken van de eenkennige 
en eenvormige mediaredacties. Het wordt daarnaast hoog 
tijd dat media zich realiseren wie nu eigenlijk de kijker of 
lezer is. De moderne mediaconsument is niet alleen wit, 

cisgender en heteroseksueel. Verre van. Om als 
LHBTI-persoon voortdurend artikelen over 

jezelf (en anderen) te lezen, waar je geen 
enkele inbreng en zeggenschap 

over hebt en die niet specifiek 
aan jou gericht zijn, mag op z’n 

minst schizofreen heten en 
toont een totaal gebrek aan 

erkenning voor je duurbe-
taalde abonnementsgeld. 

Misschien is nog wel 
het opvallendst waar 
vooral niet over wordt 
geschreven: mooie 
initiatieven, de diver-

siteit van verschillende 
groepen, de gelaagdheid 

van de meeste LHBTI’s, 
het belang van religie, kleur 

en afkomst, de fluïditeit der 
dingen en uiteindelijk al die 

gemeenschappelijke identiteiten 
die wij als burgers van dit land van 

welke geaardheid, geslacht of gender-
oriëntatie dan ook met elkaar delen. Maar een 

homoseksuele transman? Een lesbische aseksueel? Een 
panseksuele queer? Je moet wel kiezen hoor, anders is het 
veel te ingewikkeld. (En waag het vooral niet te gelukkig te 
zijn!) Nuance wordt al snel als te complex beschouwd. Dat 
zou de lezer allemaal niet begrepen. Maar die lezers? Die 
zijn wij. Wat dat betreft lijkt het pr-team van Suitsupply de 
tijdsgeest een stuk beter te begrijpen. Zij snapt in ieder geval 
dat de klant allang niet meer uitsluitend wild wordt van een 
goed stel tieten. 

mounir samuel (1989) is een egyptisch-nederlandse politicoloog, auteur, 
journalist en doet onder meer onderzoek naar sociale revoluties en 
maatschappelijke trends.

ZO MAG IK AL DRIE 
JAAR UIT DE KAST 

ZIJN ALS MOUNIR EN 
ALS GENDERQUEER; 

MEDIA WILLEN 
VAN GEEN QUEER 

WETEN EN ZETTEN 
MIJ TE PAS EN ONPAS 

IN LIJSTJES MET 
‘TRANSGENDERS’.

de scheve berichtgeving over lhbti’s
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“je wil je gezicht 
toch een beetje 
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KAAL
ANGST

over paniek,  
acceptatie en de keuze  

voor de tondeuse.
tekst: martijn kamphorst 
fotografie: henri verhoef 
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“ ik heb er alles 
uitgehaald 
wat erin zat” 
martijn tulp

shirt: model’s own
jasje: wrangler



kaalangst
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“ ik ging op een 
date en kwam 
kaal terug” 
nassiri belaraj

jas: scotch & soda
shirt: levi’s

broek: yoost
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kaalangst

  zie vorige pagina   

“Ik genoot enorm van mijn haar, 
maar was er niet altijd even lief 
voor. Ik bleekte het vaak, verfde 
het meestal helblond, maar ook 
weleens paars. Mijn wenkbrau-
wen deed ik dan ook, anders 
was het niet ‘natuurlijk’.
Ik liet mijn haar altijd doen bij 
Dineke, een kennis van mijn 
ouders. Zij zei op een gegeven 
moment: ‘Ai, het wordt wel steeds 
dunner, hè?’ Grappend vroeg ik 
haar om even rustig te blijven, 
maar leuk vond ik het niet – ik 
was een jaar of 23. Het hing 
overigens wel als een zwaard 
van Damocles boven m’n hoofd; 
allebei mijn ouders hadden heel 
dun haar. Ik heb er dus alles uit 
gehaald wat erin zat.
In die tijd was ik nog best onze-
ker over mijn lichaam. Dat ik mijn 
haar ook nog vroeg verloor, was 
echt even slikken. Ik dacht dat 
mijn datingleven voorbij was. 
Achteraf gezien vind ik ook dat 
ik best een beetje voor lul heb 
gelopen – ik schoor wel al mijn 
hoofdhaar, maar had toen nog 
niet mijn mooie, volle baard. 
De mensen die toen seks met 
me hadden, verdienen echt 
een pluim.
Sinds een jaar of vijf snap ik 
hoe ik mijn baard kan gebruiken 
om mijn gezicht te shapen en 
ben ik weer helemaal blij met 
hoe ik eruitzie. Al las ik laatst 
ergens dat in de frietjes van 
McDonald’s een bestandsdeel 
schijnt te zitten dat haargroei 
stimuleert. Wetenschappers zijn 
in de weer om er een haargroei-
middel mee te maken. Dat wordt 
dus lekker veel slappe frietjes 
bestellen in de tussentijd. Met 
andere woorden: als er een 
pijnloos, betaalbaar middel op 
de markt komt dat me mijn haar 
weer teruggeeft, dan zou ik dat 
nemen. 
Ik mis het gewoon om lekker 
theatraal die gemene lok uit
 mijn gezicht te slaan. Wanneer 
ik date met jongens met halflang 
haar, vind ik het ook nog steeds 
heel leuk om met ze te douchen 
en hun haar te wassen.”

  zie vorige pagina   

“Het begon op mijn twintigste 
met een kalende kruin. Ik raakte 
niet direct in paniek, maar ik 
schrok wel. Was ik net aan het 
accepteren dat ik op mannen val, 
kwam die kaalheid er ook nog 
bij. Een tijd probeerde ik het te 
verbloemen; het haar dat ik nog 
had, kamde ik heel strategisch 
over die kale plek heen.
Op een gegeven moment had 
ik een date met een kapper in 
Rotterdam. Hij zei me dat het er 
toch een beetje treurig uitzag 
en stelde voor om de tondeuse 
eroverheen te halen. Ineens brak 
het zweet me uit. Ik kreeg het 
Spaans benauwd, maar ik heb 
het hem toch laten doen. Ik had 
wel mannen zien lopen met van 
die nare slierten over hun hoofd. 
Voor geen goud dat mij dat 
overkomt, dacht ik. Hij verze-
kerde me dat het goed zou staan 
en ik dacht: als het echt heel erg 
is, dan groeit het toch deels wel 
weer terug. Verder is ‘t met hem 
overigens niets geworden, maar 
die tondeuse heb ik nog heel 
lang bewaard, als aandenken.
Mijn omgeving schrok zich 
kapot: ik ging op date en kwam 
ineens kaal terug. Ik vond het 
ook wel even wennen. Weg was 
mijn keuze. Toch kreeg ik al snel 
veel complimenten. Mensen 
vinden dat ik er een goede kop 
voor heb. Mijn vriend is ook kaal. 
Dat is superhandig; hij scheert 
mij en ik hem. Op de een of an-
dere manier laat ik zelf namelijk 
vaak zo’n gekke pluk achter mijn 
linkeroor zitten.
Sinds die eerste keer kaalsche-
ren heb ik het nooit meer laten 
groeien. Ik voel me er zeker 
over, die kale kop hoort nu bij 
me. Sterker nog, ik word onrustig 
zodra het iets te lang wordt. De 
tondeuse gaat nu zelfs mee op 
vakantie.”

   

“Ik ben vreselijk ijdel, gelukkig 
maar. Ik vind dat je er best wat 
tijd in mag steken om goed voor 
de dag te komen. Ik heb dat er 
graag voor over. Dat kaal worden 
was voor mij dus wel even 
schrikken, ook al vind ik wel dat 
zo’n glad hoofd me heel goed 
staat. Het maakt mijn gezicht 
sprekender. 
Rond mijn twintigste had ik nog 
een blockhead-kapsel: kort aan 
de zijkanten en vierkant bo-
venop. Dat was toen in. Rond mijn 
22ste schoor ik alles af, ik wilde 
weten hoe het eruitzag. Een jaar 
of vijf later begon ik echter te 
merken dat het niet meer hele-
maal terug groeide. Rond mijn 
32ste zag ik: kut, dit gaat ’m niet 
meer worden. Ik mis vooral de 
variatie. Het is nu al dik vijftien 
jaar einde oefening.
Vooral die grote inhammen vond 
ik lelijk. Er ontstond zo’n eilandje 
voor op mijn hoofd. Ik noemde 
het altijd een clownskapsel. Een 
visagiste vulde de kale plekken 
op gegeven moment op met een 
oogpotlood. Dat beviel me zo 
goed, dat ik het jarenlang zelf 
ben blijven doen. Het was een 
hoop werk iedere dag. 
Twee jaar geleden heb ik voor 
micropigmentatie gekozen; ik 
heb mijn haarlijn laten tatoeëren. 
Dat heb ik tot nu toe eigenlijk aan 
bijna niemand verteld. Niet om-
dat ik me ervoor schaam, maar 
het is simpelweg nooit ter sprake 
gekomen. Het viel niemand op. 
Zelfs mijn vaste visagiste bij 
Spangas heeft het niet gemerkt. 
Ik ben er nog altijd heel blij mee. 
Eigenlijk moet ik nog steeds 
een laatste keer terug naar de 
kliniek, maar dat blijf ik maar uit-
stellen. Het deed zo’n pijn. Toen 
de behandeling erop zat, stond 
mijn hoofd echt in de fik. 
Inmiddels ben ik zo gewend aan 
mijn gladde kop, dat ik onder de 
douche automatisch mijn hoofd 
begin te scheren. Iedere dag. 
Dat is natuurlijk nergens voor 
nodig, maar het is echt een 
onderdeel geworden van mijn 
dagelijkse ritueel.”
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“ onder de 
douche begin 
ik inmiddels 
automatisch 
mijn hoofd kaal 
te scheren” 
raymi sambo

pak: scotch & soda
shirt: lois
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“ ik droomde vaak 
dat ik nog een 
volle afro had” 
collin edson

trui: scotch & soda
broek: napapijri



kaalangst
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“ ineens had ik  
hele plukken haar  
in m’n handen” 
elmar follong

jack: vijzel vintage
broek: levi’s

trui: avenue tropicale



kaalangst
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  zie vorige pagina   

“Mijn moeder vindt het vreselijk 
dat ik kaal ben. Zij ziet me liever 
met haar op mijn hoofd. Ik vind 
het wel sexy staan. Ik vond het 
niet leuk dat ik kaal werd, maar 
het was voor mij een volle bos óf 
een kale knikker, niet iets ertus-
senin. Ik vind mijn gezicht er ook 
wel heel anders uitzien zonder 
haar. Ik word nu vaak vergeleken 
met Jandino Asporaat, zeker 
wanneer ik m’n bril op heb. Dat 
vind ik best grappig. Toen ik m’n 
kroeshaar nog had, wilden men-
sen er ook de hele tijd aanzitten, 
dat is nu niet meer zo. 
Een jaar of vijf geleden kreeg ik 
ineens commentaar van mensen 
die tegen me zeiden dat ze een 
kale plek zagen op m’n kruin. 
Iedere keer dat ik naar de kap-
per ging, groeide er minder haar 
terug. Op een gegeven moment 
was er zo weinig over, dat ik 
het maar helemaal af heb laten 
scheren. Ik had het eigenlijk niet 
meer verwacht op mijn leeftijd. 
Ik dacht dat ik met een volle bos 
oud zou worden.
Toen ik mijn haar net had afge-
schoren, droomde ik vaak heel 
levendig dat ik nog een volle afro 
had. Ik hechtte er blijkbaar toch 
veel waarde aan. Wanneer ik dan 
wakker werd en het maar een 
droom bleek te zijn, was ik altijd 
erg teleurgesteld.
Ik mis mijn haar nog weleens, 
maar als ik foto’s van die tijd zie, 
denk ik ook: ik had het eigenlijk 
eerder moeten doen. Op een 
gegeven moment zag het er niet 
meer uit, met her en der nog een 
paar van die gekke plukjes. 
Ik heb nog wel wat typisch Antil-
liaanse middeltjes geprobeerd 
om het tegen te gaan. Ayo 
peluka, Ayo wave heette een van 
die goedjes. Mijn moeder gaf 
me een volle pot. Het stonk 
enorm en het hielp voor geen 
ene meter. Het plakte ook als een 
gek. Ik weet nog dat ik met mijn 
hoofd overal aan bleef kleven.”

  zie vorige pagina   

“Jarenlang had ik standaard gel 
en haarspray in mijn tas. Als ik 
ergens heenging op de fiets, 
droeg ik altijd een petje. Ieder 
vlaagje wind was eng. Wanneer 
ik aankwam, dook ik gelijk de 
wc in om mijn haar te fiksen. 
Ik vond het vervelend dat het zo 
zichtbaar was dat ik kaal werd. 
Het paste niet bij mijn leeftijd. 
Ik was bang om het lelijke eend-
je te zijn en wilde door iedereen 
leuk gevonden worden.
Nu het er eenmaal af is, merk 
ik dat vooral de twinks er soms 
op afknappen en daar val ik 
toch niet op. Achteraf gezien 
had ik me dus nergens druk om 
hoeven maken. 
Het begon op mijn negentiende. 
Ineens had ik heel heftige haar-
uitval. Als ik aan het douchen 
was en mijn handen door mijn 
haar haalde, nam ik hele plukken 
mee. Ik schrok me rot. Tot die tijd 
had ik altijd een superdikke bos 
gehad. Mijn vader is bijna zestig 
en heeft al zijn haar nog. Het was 
nooit in me opgekomen dat ik 
kaal zou worden.
Anderhalf jaar terug heb ik de 
knoop doorgehakt. Ik had me 
voorgenomen dat zodra iemand 
er iets van zou zeggen, ik de 
tondeuse eroverheen zou halen. 
Tijdens Kerst zei mijn tante in-
eens: ‘Elmar, niet lullig bedoeld 
hoor, maar misschien wordt het 
tijd.’ De dag erna heb ik direct 
mijn zus gevraagd het eraf te ha-
len. Ik heb daarna nog zeker een 
half jaar standaard met haarlak in 
m’n tas rondgelopen. Dat zat er 
zo ingebakken.
Mijn ouders zeiden eerst: ‘Als jij 
er maar gelukkig mee bent…’ 
Inmiddels vinden ze juist dat het 
beter staat. Ik ook, al zou ik wel 
willen dat het iets voller was. 
Vooral in de zomer valt het extra 
op. Op foto’s met flits lijk ik soms 
net een eitje. Toch kan ik het 
anderen die in hetzelfde schuitje 
zitten van harte aanraden. Het 
was voor mij zo’n opluchting.”

   

“Laatst kwam tijdens een uit-
vaartdienst een kale bekende 
van de familie op me af, ik had 
hem nog nooit ontmoet. Spon-
taan fluisterde hij in mijn oor: 
‘Eerst schiep Onze-Lieve-Heer 
de knappe koppen. De rest, daar 
zette hij wat haar op.’ Zo gezellig, 
alsof ik lid was van een geheim 
genootschap.
Rond mijn dertigste begonnen 
vrienden me erop te wijzen dat 
ik mijn haar begon te verliezen. 
Eerst adviseerden ze me om 
geen wax meer in mijn haar te 
smeren en nog iets later om de 
tondeuse er maar eens overheen 
te halen. Een tijd heb ik rondge-
lopen met van die stijve pieken 
met kale plekken ertussen. Ik 
kan me nog herinneren dat ik 
een foto zag van de bruiloft van 
mijn zus, waarop ik bukte om 
de sluier op te tillen. Ja, dacht ik, 
daar zit toch echt een kale plek.
Na de eerste keer afscheren heb 
ik het nooit meer laten groeien. 
Het beviel me wel, hoe leuk ik 
het daarvoor ook vond om ermee 
te experimenteren. Rond mijn 
achttiende ging ik bijvoorbeeld 
door een new wave-fase. Ik 
verfde mijn haar zwart en wreef 
het in met een blok zeep. Als ik 
het dan liet opdrogen, stond het 
een beetje omhoog, net als dat 
van Robert Smith van The Cure. 
Die kaalheid overkwam me ge-
woon. Op mijn achttiende vond 
ik tevens al mijn eerste grijze 
haren, dat vond ik ook niet erg. 
Ik ben nu al jaren met een leuke 
man die er ook nul problemen 
mee heeft. Een haartransplanta-
tie is weleens in me opgekomen, 
maar dat wordt niet altijd even 
mooi, vind ik. Het is vaak net een 
aangeplant perkje.
Wel vind ik het fijn dat ik heel 
prominente, donkere wenkbrau-
wen heb. Dat maakt mijn gezicht 
lekker sprekend. Ik kan me niet 
meer voorstellen dat ik weer 
haar zou hebben, dat kale 
hoofd is inmiddels echt een 
deel van mij geworden.” 
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“ zo’n haar
transplantatie 
is vaak net  
een aangeplant 
perkje” 
edwin hanssen

shirt: barbour
broek: wrangler
jasje: baldessarinifo
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andré van duin

“het is heerlijk  
om op mijn leeftijd 

nog zo in the 
picture te staan”
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Op miraculeuze wijze heeft Rotter-
dammer Adrianus Marinus Kyvon in 
zijn 55 jaar als entertainer nagenoeg 
niets zien floppen. De Televizier-Ring, 
de Toon Hermans Award, een platina 
plaat, een benoeming tot officier in de 
Orde van Oranje-Nassau en dit jaar nog 
de Zilveren Nipkowschijf. Zijn woning 
aan de Amsterdamse Keizersgracht is 
een museum vol onderscheidingen. 

De achterzijde van zijn huis heeft hij 
omgebouwd tot schouwburgcafé, vol 
imposante muurschilderingen van 
Amsterdam, rood velours en een flinke 
bar, met daarop kleine, gegraveerde 
plaquettes met de namen van beroemde 
en minder beroemde vrienden die hem 
door de jaren heen hebben bezocht. 
“Ik vraag hen altijd die mee te brengen. 
Verder heb ik geen flauw idee meer wat 
ze mij cadeau zouden moeten doen.”

Nadat hij op zestienjarige leeftijd 
debuteerde in talentenjacht Nieuwe 
Oogst onder zijn artiestennaam ‘André 
van Duin’, belandde hij in een razend 
succesvolle rollercoaster vol tv-hits, 
uitverkochte theatertours en tot cultu-

reel erfgoed verworden carnavalskra-
kers. Toen hij een aantal jaar terug een 
beetje af begon te bouwen, kreeg zijn 
carrière ineens een nieuwe wending. 
Voor het eerst in zijn leven speelde hij 
een rol in een serieuze theatervoorstel-
ling, over de eenzaamheid van het ouder 
worden: The Sunshine Boys. Datzelfde 
jaar werd zijn goede vriendin Martine 
Bijl getroffen door een zware hersen-
bloeding. Gezien zij niet langer in staat 
was het populaire Heel Holland Bakt te 
presenteren, vroeg Omroep MAX-baas 
Jan Slagter aan André of hij het stokje 
tijdelijk van haar over wilde nemen. Dat 
deed hij, met haar zegen. Het leidde 
uiteindelijk tot een heel nieuwe fase 
in zijn carrière, waarbij de vertrouwde 
typetjes plaats begonnen te maken voor 
de echte André, zonder gekke hoedjes, 
en altijd met zijn partner Martin 
Elferink aan zijn zijde. “Als je die Heel 
Holland Bakt-tent ziet, dan kun je ervan 
uitgaan dat hij erachter staat.”

Je hebt de afgelopen tijd best wat 
risico’s genomen. “Is dat zo? Dat heb 
ik niet per se zo beleefd. Die nieuwe 
uitdagingen zijn me meer aan komen 

Ona zich een halve eeuw 
verscholen te hebben 

achter de meest seksloze 
typetjes, beleeft andré van 
duin (71) nu een renaissance 

van zijn carrière… als 
zichzelf. we spraken hem 
over heel holland bakt, 
het geheime dagboek van 
hendrik groen en wat er 
nog in het verschiet ligt. 

“een show over mijn leven? 
daar ben ik niet interessant 

genoeg voor.”

tekst: martijn kamphorst
fotografie: carli hermès
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waaien. Na vijftig jaar als komiek was ik 
eigenlijk een beetje aan het afbouwen. 
Ik hoefde niet zo nodig eeuwig rond te 
blijven lopen met een alpinopetje op 
m’n kop. Dat werd toch een beetje zielig. 
Ineens kwamen er toen allerlei aanbie-
dingen binnen die heel ver weg lagen 
van mijn eerdere werk. Ik werd gevraagd 
te presenteren, serieus te acteren en ik 
dacht: tja, wat heb ik op deze leeftijd nog 
te verliezen? In The Sunshine Boys kon 
ik af en toe nog wel op de lach spelen. 
Dat was een mooie overgang, maar 
toen kwam Heel Holland Bakt, omdat 
Martine ermee uit moest scheiden. Dat 
was heel wat anders. Het draait in dat 
programma namelijk totaal niet om 
mij, maar om de bakkers. Ik moest me 
ineens een stuk bescheidener opstellen. 
Voordat ik ‘ja’ zei, heb ik Joop van den 
Ende gebeld. Of ik het wel moest doen. 
En daarna Martine, of zij het oké vond. 
Het leek haar een uitstekend idee. 
Inmiddels kan ik wel zeggen dat ik daar 
prima op m’n plek zit. Momenteel rol ik 

van het een in het ander. Eigenlijk kan 
ik al het werk bijna niet meer aan. Ik heb 
het drukker dan ik het ooit heb gehad.”

De schnabbeltijd waar je het weleens 
over hebt in interviews over vroeger, 
is nu definitief voorbij. Hoe besluit je 
tegenwoordig waar je ‘ja’ tegen zegt? 
“Ik haal nu de krentjes uit de pap.”

Wij zijn dus een krentje? “Haha, ja. Ik 
word bijna dagelijks gebeld voor inter-
views, presentaties, openingen en wat 
dies meer zij, dus ik moet veel afzeggen. 
Ik wil ook nog tijd overhouden voor 
een privéleven met Martin. Maar het is 
heerlijk om op mijn leeftijd nog zo druk 

“ik hoefde niet zo nodig 
eeuwig rond te blijven 
lopen met een alpinopetje 
op m’n kop. dat werd 
toch een beetje zielig”
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te zijn en in the picture te staan. Ik ben 
er heel dankbaar voor. Meestal is het 
rond deze tijd een aflopende zaak, moet 
je ruimte maken voor nieuwe talenten. 
En terecht.”

Er is alweer een nieuw programma 
bijgekomen zelfs, De Nieuwe 
Lekkerbek. “Klopt. En momenteel 
nemen we een nieuw seizoen Heel 
Holland Bakt op, dat vanaf 9 december 
wordt uitgezonden. Vervolgens komt 
Smaakt naar meer, schuif ik weer als 
tafelheer aan bij De Wereld Draait Door 
en dan beginnen we al aan de opnames 
van het tweede seizoen van Hendrik 

Groen. En dan heb ik het nog niet eens 
over de plannen die nog in de maak 
zijn.”

Ik zie een flink aantal onderschei-
dingen aan de muur hangen. 
Ontbreekt er nog een? Een Gouden 
Kalf, bijvoorbeeld? “Ik denk dat ik het 
beter kan gooien op de oeuvreprijzen. 
Hoe ouder je wordt, hoe meer oeuvre-
prijzen je krijgt, hahaha.”

Je rol in Het geheime dagboek van 
Hendrik Groen was best een uitda-
ging, liet je weten in diverse inter-
views. “Dat was inderdaad een zware 

klus. Het was echt een serieuze rol. Ik 
werd door Tim Oliehoek, de regisseur, 
gevraagd om alles heel klein te houden. 
Dat ben ik natuurlijk helemaal niet 
gewend. Toen ik het boek las, dacht ik: 
o, daar kan ik wel wat van maken qua 
komedie, maar Tim was heel wat anders 
van plan. Ik mocht geen flauwekul 
uithalen, geen gekke bekken trekken. 
Het moest allemaal kwetsbaar en 
dramatisch. Tijdens de opnames had ik 
het daar best moeilijk mee. Hier zit nog 
een lach in, en daar, dacht ik dan steeds. 
Tim tikte me continu op mijn vingers en 
achteraf gezien had hij daar volkomen 
gelijk in. Maar tijdens de opnames was 
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ik het helemaal niet met hem eens. Ik 
had nooit verwacht dat het miljoenen 
kijkers zou trekken. In eerste instantie 
had ik al bijna bedankt voor een tweede 
seizoen. Die rol lag zo ver buiten mijn 
comfortzone.”

Zowel die rol als die in The Sunshine 
Boys gingen in grote mate over de 
eenzaamheid van het ouder worden. 
Kon je daar veel van jezelf in kwijt? 
“Niet per se. Ik voel me eigenlijk nooit 
eenzaam. Ik heb heel veel vrienden, ook 
heel veel jonge, en die hebben daar ook 
niet zo’n last van. Nee, ik kon niet echt 
uit eigen ervaring putten voor die rollen. 

Ik heb genoeg mensen om me heen en 
organiseer in deze ruimte ook van alles, 
van bingo’s tot sjoelavonden.”

Je schijnt in deze ruimte soms een 
cd’tje op te zetten met bargeluiden? 
“Klopt, die gebruik ik om een beetje 
sfeer te maken wanneer er niet zo veel 
gasten zijn. Als je met vier, vijf mensen 
zit, vind ik dat leuk. Een beetje geroeze-
moes op de achtergrond.”

Hoe breng je de spaarzame tijd die 
je niet aan het werk bent door met je 
man? “Martin is altijd overal bij. We zijn 
24/7 samen. En thuis, daar hangen we 
lekker op de bank voor de televisie.”

En dan zet je Temptation Island aan? 
Of Netflix? “Ik ben niet zo van Netflix. 
Dat is meer aan Martin besteed. Het 
duurt me allemaal te lang, ik heb er geen 
geduld voor. Voor films ook niet. Van de 
week waren we naar de tweede Mamma 
Mia, wat een slechte film zeg. Zelfs de 
gezellige liedjes trokken me er niet door-
heen. Momenteel vind ik programma’s 
als We zijn er bijna of Ik vertrek heerlijk. 
Van die lekkere slow television. En ik 
kijk weleens met een half oog mee met 
de Tour de France, al dwaalt mijn blik 
dan vooral af naar de mooie kastelen die 
ze passeren. Ik ben niet zo van de sport.”

Vorig jaar januari ontving je van 
COC Nederland de Bob Angelo 
Penning ‘voor de vanzelfsprekende 
wijze waarop je als zeer bekende 
Nederlander al bijna een halve eeuw 
bijdraagt aan de acceptatie van 
homoseksualiteit’. Verbaasde dat 
je? “Weet je wat het is, ik sta niet op de 
barricaden. Mijn homoseksualiteit 
staat ook niet zo op de voorgrond. Er 
zijn BN’ers die er veel meer mee koket-
teren – en met succes. Gordon en Gerard 
Joling, bijvoorbeeld, die leven er echt 
van. Ik loop niet zo te joelen en te gillen 
en vaar ook niet mee op een boot tijdens 
de Pride, maar ik ben blijkbaar op een 
andere manier een steun en toeverlaat 
voor sommige homo’s.”

Was je trots op die onderscheiding? 

“Ja, zeker.”

Was je je er vroeger van bewust dat je 
een van de weinige openlijk homo-
seksuele Bekende Nederlanders was?
“Ik ben er nooit zo mee bezig geweest. Ik 
heb het ook nooit zo uitgedragen. Ik ben 
niet de glamourboy of de mooie zanger 
die het van zijn looks moet hebben. De 
typetjes die ik speelde, waren alle-
maal van die losers. Van die aseksuele 
sulletjes. Mensen associeerden mij 
daardoor denk ik nooit met het beeld dat 
ze hadden van homo’s. Ik werd zelden 
gevraagd naar mijn homoseksualiteit.”

Voel je je wel verbonden met de 
LHBTQ-gemeenschap? “Ja, ik hoor 
er natuurlijk wel bij. Al vind ik het nog 
altijd vreemd om het als een aparte 
groep te beschouwen. Dat is het niet, 
mijns inziens, al worden we vaak wel vrij 
apart behandeld. Ik heb gelukkig bijna 
nooit problemen gehad vanwege mijn 
homoseksualiteit, ook mijn coming-out 
verliep soepel. Op mijn 71e heeft mijn 
geaardheid me nog altijd geen scheld-
partij of ander gedoe opgeleverd.”

Staan Martin en jij wel ieder jaar aan 
de Prinsengracht wanneer de Canal 
Parade voorbijtrekt? “Zeker weten, al 
valt het achteraf gezien altijd wel een 
beetje tegen. De opvarenden hebben het 
tegenwoordig vooral heel erg naar hun 
zin met zichzelf. Wat dat betreft vind 
ik de parade in Utrecht interessanter. 
Veel kleinschaliger en creatiever. De 
boten worden mooi uitgedost, er staan 
kleine orkestjes op, mensen studeren 
nog een aardig dansje in. Een stuk 
leuker dan veertig keer een hossende 
massa op een oude sleepboot met een 
vlag eromheen. Toch is het goed dat het 
ieder jaar gebeurt, het is een belangrijk 
festijn. Al is het wel meer een kermisat-
tractie geworden. Heel gezellig, maar de 
boodschap komt niet meer zo lekker uit 
de verf.”

Stel dat Klaas van Kruistum, de 
presentator van Uit de Kast, onver-
hoopt uitvalt en jij wordt gevraagd 
om zijn plek in te nemen. Zou je 

“in eerste 
instantie had ik 
al bijna bedankt 

voor een tweede 
seizoen hendrik 

groen. die rol lag 
zo ver buiten mijn 

comfortzone”
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daar ‘ja’ tegen zeggen? “Ik heb het 
programma nog nooit gezien. Ik ken het 
niet moet ik eerlijk zeggen, dus dat zou 
ik niet weten.”

Ontvang je via sociale media weleens 
berichten van jonge homo’s die je om 
een luisterend oor vragen? “Dat heb ik 
nooit. Echt nooit. Geen ellende. Ik weet 
niet waarom. Ik krijg vooral compli-
mentjes. Ook wanneer mensen me op 
straat aanspreken, delen ze nooit van 
die emotionele verhalen.”

In College Tour zei je zoveel mogelijk 
een artiest voor iedereen te willen 
zijn. Vind je dat moeilijker worden in 
deze tijden van sociale media? “Het is 
wel makkelijker geworden om iemand te 
beledigen. Dat is sowieso inherent aan 
komedie. Een grap gaat altijd ten koste 
van iets of iemand, of dat nu een Belg, 
schoonmoeder of homo is. Ik benader 
het als volgt: zou ik het niet kunnen 
waarderen als de grap over mij wordt 
gemaakt, dan maak ik ’m ook niet over 
een ander. Gelukkig heb ik me vijftig jaar 
lang kunnen verschuilen achter mijn 
typetjes die vaak niet zo’n uitgesproken 
mening hadden. Voor een cabaretier is 
dat geloof ik een stuk moeilijker.”

Hoe actief ben je zelf op sociale 
media? “Ik heb wel Facebook, maar 
ik doe er niet actief aan mee. Ik plaats 
zelden iets. Ik kijk wel altijd direct op 
Twitter na een uitzending om hoogte te 
krijgen van wat de kijkers vinden. Dat is 
best spannend. Tot nu toe heb ik geluk. 
Ik kan denk ik wel stellen dat de reacties 
meestal voor 99 procent zeer positief 
zijn.”

Zie je veel talent onder de jongere 
garde? “Heel veel, al is mijn genre niet 
meer zo actueel.”

Cabaretier Alex Klaasen vertelde voor 
zijn voorstelling Showponies ontzet-
tend geïnspireerd te zijn door jouw 
werk. “Er zijn vast veel mensen door 
mij geïnspireerd, maar ik zie niemand 
meer optreden met een klassieke revue. 
Misschien is het niet meer van deze tijd. 

Er zijn wel heel cabaretiers en stand-
upcomedians die ik bewonder. Richard 
Groenendijk, bijvoorbeeld, maar ook 
Alex Klaasen, Ronald Goedemondt en 
Jochem Myjer vind ik echt heel erg leuk. 
En origineel. Wat zij doen, dat zou ik niet 
kunnen.”

Zou een van hen jou kunnen spelen 
in een voorstelling over je leven en 
werk? “Misschien Jochem Myjer, al zou 
ik het best ongemakkelijk vinden als er 
zo’n show komt. Ik ben daar denk ik niet 
interessant genoeg voor. Mijn leven is 
lang niet zo turbulent als dat van een 
André Hazes of Ramses Shaffy. Zakelijk 
heb ik wel heel veel successen gekend, 
maar in mijn privéleven is er niet zo 
bijster veel misgegaan. En dat zijn juist 
de boeiende delen van zo’n verhaal. De 
dood, de narigheid.”

In 1995 verloor je je vorige man, 
Wim van der Pluijm, met wie je 21 
jaar samen hebt geleefd. Dat lijkt 
me toch niet niks. “Dat was een heel 
verdrietige tijd, maar dat zijn de dingen 
die iedereen meemaakt. Dat is geen 
spectaculaire gebeurtenis. Hazes’ leven 
barstte van de ruzie, drank en ellende. 
Dat heb ik allemaal niet zo gehad en juist 
die dingen maken zo’n show spraakma-
kend.”

Binnenkort beginnen de opnames 
voor een nieuw seizoen Heel Holland 
Bakt. Je hebt altijd gezegd: als 
Martine er weer klaar voor is, dan geef 
ik het stokje weer terug. Wordt dit 
dat jaar? “Nee, daar is helaas nog geen 
sprake van.”

Zou je overwegen om het samen met 
haar te presenteren? “Nee. In Engeland 
doen ze het wel met zijn tweeën, maar ik 

begrijp niet waarom. Ik vind de rol daar 
veel te klein voor. Het is zo’n simpele 
klus, dat kun je ook alleen. Dan mag 
iedereen twee, drie zinnetjes zeggen, 
dat is totaal niet interessant. Martine 
zou dat zelf trouwens ook niet willen, 
denk ik. In Engeland is de boel ook veel 
meer gescript, daar hebben ze duidelijk 
allemaal grapjes bedacht. Wij improvi-
seren er lekker op los. Nu ik het een tijdje 
doe, durf ik er ook steeds vrijer in te zijn, 
meer grapjes te maken. Het eerste jaar 
was ik nog erg zenuwachtig.”

Ben je nog altijd bang voor de kijk-
cijfers? Je hebt in je lange carrière 
eigenlijk zelden iets gemaakt dat echt 
flopte. “Het blijft spannend. Er zijn zo 
veel dingen van invloed: de periode 
waarin het programma wordt uitge-
zonden – De Nieuwe Lekkerbek werd 
uitgezonden vanaf 1 augustus, tijdens 
een hittegolf – en de programma’s 
die ertegenover staan, in dit geval was 
dat  De slimste mens. Het blijft altijd 
spannend of de mensen voor mij kiezen. 
Je weet tot het af is ook nooit helemaal 
zeker of het een leuk programma wordt. 
Gelukkig kijken er steeds meer mensen 
achteraf. Dat zag je ook met Hendrik 
Groen. In de week na de uitzending 
kwamen er met gemak nog een miljoen 
kijkers bij.”

Heb je voor jezelf een houdbaarheids-
datum bepaald?  “Als ik niet meer word 
gebeld of de mensen zeggen dat het 
treurig wordt, dan hoop ik dat ik nog de 
tegenwoordigheid van geest heb om er 
een punt achter te zetten. Martin houdt 
dat ook wel voor me in de gaten. Maar ik 
vind het belangrijk om aan het werk te 
blijven. Ik voel me er fysiek ook lekker 
door. Op deze manier blijf ik meedoen 
en erbij horen. Alleen al daarvoor is het 
de moeite waard. Ik zou er niet net als 
Hans van der Togt voor kiezen om te 
verhuizen naar Friesland om daar een 
beetje te schilderen. Als ik naar buiten 
kijk, wil ik meer zien dan alleen maar 
weiland. Theaters, bioscopen, restau-
rants, terrasjes: ik heb dat nodig. Op het 
platteland zou ik vereenzamen. Ik hou 
van de reuring van de grote stad.” 

“op mijn 71e heeft 
mijn geaardheid 
me nog altijd geen 
scheldpartij of ander 
gedoe opgeleverd” fo
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“de canal parade 
is meer een kermis-
attractie gewor-
den. heel gezellig, 

maar de boodschap 
komt niet meer zo 

lekker uit de verf”
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HIPHOP, 
ELEKTRO 
EN R&B
DIT ZIJN DE BESTE 
UNDERGROUND ACTS

na frank ocean en anohni 
presenteren steeds meer 
muzikale acts zich als queer, 
transgender, seksueel fluïde of 
als lid van een andere gezindte 
van de almaar uitdijende 
lhbtqia-alfabetgemeenschap. 
tijd voor een overzicht. 

tekst: jaap bartelds



queer underground acts
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SOPHIE
werkte met madonna
 
De hyperkinetische knet-
terkauwgomballenpop van 
Sophie (1986) vindt langzaam 
zijn weg naar de mainstream. 
Aanvankelijk produceerde de 
als Samuel Long geboren Sophie 
Xeon muziek voor artiesten van 
label PC Music, die als gemene 
deler hebben dat ze klinken 
als cartoonversies van nineties 
gabberhouse-acts maar dan 
zonder de opgefokte beats. 
Drie jaar geleden werkte Sophie 
mee aan ‘Bitch, I’m Madonna’, 

ARCA
au: 81 echte zweepslagen
 
In zijn video’s experimenteert 
Arca (1989) naar hartenlust met 
leer en fetishkleding en striket 
hij poses op torenhoge hakken. 
In zijn lied ‘Whip’ zijn maar liefst 
81 echte zweepslagen te horen. 
Maar regelmatig laat Alejandro 

Ghersi, zoals Arca’s echte naam 
luidt, zich van zijn gevoelige kant 
zien. Luister bijvoorbeeld naar 
‘Desafio’, waar zijn ijle falsetstem 
haast verdrinkt in ijzige koor-
samples. Teksten die zijn verstopt 
onder dikke lagen elektronische 
soundscapes gaan over liefde, 
pijn en seks. Kijktip: de video 
van ‘Reverie’, waarin Arca nogal 
aanstootgevend voortbeweegt 
op kunstzinnige protheses. 

FRANK OCEAN
een maatje te groot
 
Eigenlijk is Frank Oceans 
carrière al nét een maatje te 
groot voor deze lijst. Maar 
aangezien hij in 2010 met zijn 
openhartige album Nostalgia, 
Ultra kwam, wordt hij door 
velen gezien als wegbereider 
voor veel andere artiesten in 
dit overzicht. Nadat Ocean 
(1987, echte naam: Christopher 
Breaux) in 2005 alles kwijt-
raakte door orkaan Katrina in 
New Orleans, besloot hij naar 
Los Angeles te vertrekken. Hij 
schreef hits voor Justin Bieber, 
John Legend en Beyoncé, met 
die laatste nam hij later ook 
een duet op: ‘Superpower’. De 
muziek van Ocean is introspec-
tief en werkt op het gemoed. 
Met succes, want hij heeft al 
twee Grammy Awards op zijn 
naam staan.

KEHLANI
bijna was ze er niet meer
 
SweetSexySavage heet Kehlani’s eerste album en dat is meteen 
een uitstekende omschrijving van deze zangeres (1995). 
Ze begon haar muzikale carrière bij de r&b-meidengroep 
PopLyfe. Eerder dit jaar kwam ze met een statement dat ze 
queer en panseksueel is: “Ik val op vrouwen, mannen en heel 
erg op queer mannen”, schreef ze in een tweet, die ze afsloot 
met de cryptische tekst: “Lil poly pansexual papa hello good 
morning.” Niet lang daarvoor had Kehlani een poging tot 
zelfdoding ondernomen vanwege alle haat die haar ten deel 
viel op sociale media nadat ze onterecht beschuldigd was van 
vreemdgaan. Haar muziek is zowel sassy als sincere, dus lekker 
om op te dansen en altijd recht voor z’n raap.

tot dusver de laatste single 
van de Queen of Pop. Na een 
geslachtswijziging is Sophie de 
studio uitgekropen en treedt 
ze ook zelf op. Afgelopen 
zomer kwam haar album Oil of 
Every Pearl’s Un-Insides uit, een 
elektronisch kunstwerk met als 
hoogtepunt de single ‘It’s Okay 
to Cry’, een kwetsbare track 
met botsende beats.

gemeenschappelijk kenmerk is dat de artiesten uit dit 
overzicht muziek maken die geworteld is in elektro, r&b 
of hiphop, dat ze elk met een sound komen die volstrekt 
op zichzelf staat en – last but not least – dat ze redelijk 
bekend zijn, maar buiten de mainstream opereren. maak 
kennis met arca, kehlani, sophie en vele anderen.
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LOTIC
te wild voor een seksclub
 
J’Kerian Morgan (1990) werd geboren in Houston, Texas, 
maar verhuisde naar Berlijn waar hij als Lotic een van de grote 
namen is in het nachtleven aldaar. Hij draait regelmatig als dj 
in een seksclub met de naam Ficken 300, alwaar hij zijn eigen 
muziek nooit zal draaien omdat die naar eigen zeggen ‘te wild’ 
is. Klopt ook wel: de muziek is duister en experimenteel en 
zou inderdaad nogal af kunnen leiden. Luister maar eens naar 
‘Heterocetera’, dat voornamelijk zenuwen opwekt in plaats 
van lust. Lotic omschrijft zichzelf als ‘jongensachtig en vrou-
welijk’, iets waar hij graag mee speelt, en laat zich aanspreken 
met ‘they’ en ‘them’.

LELAND
pakt het groots aan
 
Voor de film Boy Erased schreef 
Brett McLaughlin (1991) het the-
malied, ‘Revelation’, dat werd 
gezongen door Troye Sivan. Als 
Leland schreef hij een trits aan 
tracks voor Sivan, waaronder 
het samen met Martin Garrix uit-
gebrachte ‘There For You’. Ook 
werkte hij voor MNEK, Selena 
Gomez en Carrie Underwood. 
In 2017 bracht hij ‘Mattress’ uit, 
een melancholisch liedje over 
een in de steek gelaten geliefde. 
Ook leuk om te weten: Leland 
schreef mee aan verschillende 
musicalscènes in RuPaul’s Drag 
Race, waaronder Kardashian: 
The Musical en VH1 Divas Live.

BROOKE CANDY
geen neppe stripper
 
Ze begon als stripper en kreeg in 
2012 een rol in de video van de 
doorbraaksingle van Grimes, ‘Ge-
nesis’. Vlak daarna bracht Brooke 
Candy (1989) haar eigen muziek 
uit. Platenbonzen waarschuwden 
haar dat ze zichzelf niet té sek-
sueel moest neerzetten, waarop 

ze het lied ‘I Wanna Fuck Right 
Now’ uitbracht. In 2014 volgde 
‘Opulence’, een track van Sia en 
Diplo met een video vol trans-
gender vrouwen, dragqueens en 
gays. Aanvankelijk zag Brooke er 
extreem uit met haar cornrow-
haar en metalen bikini’s: als een 
stripper op acid. Toen mensen 
haar ‘fake’ noemden, werd ze 
woest: ze was immers echt een 
stripper geweest en niets aan haar 
was nep.

SERPENT
WITHFEET
occulte gospel
 
Als een van de weinigen hier mixt 
Josiah Wise (1988) een vleug 
gospel door zijn muziek. Hij zong 
al jong onder leiding van zijn moe-
der in een kerkkoor in Baltimore. 
Zijn vader heeft een handel in 
christelijke boeken. Gospel was 
voor Wise dé muziek om uiting 
aan zijn seksualiteit te geven. 

Later ontdekte hij Europese klas-
sieke muziek. Hij wilde naar het 
conservatorium, maar werd tot 
zijn grote teleurstelling afgewe-
zen. Toen hij ook nog zijn baan in 
een winkel kwijtraakte, besloot hij 
zich niet op zijn poppencollectie, 
maar op zijn muziek te storten. 
Inmiddels heeft hij als Serpent-
withfeet een duet gezongen met 
Björk en in 2016 een eerste eigen 
album uitgebracht vol met wat 
hij zelf ‘occulte gospel’ noemt. 
De titel: Blisters.



MOSES SUMNEY
muziek over een gebroken hart
 
Hij gelooft niet in de romantische liefde en het debuutalbum 
van Moses Sumney (1990) heet Aromanticism. Toch klinkt 
zijn muziek intiem en sprookjesachtig. Zelf is hij nog nooit 
verliefd geweest, zegt hij, maar in zijn barokke soul gaat het 
over gebroken harten. Zijn ouders komen uit Ghana en op zijn 
tiende keerde hij er terug. Maar hij was toen al zo veramerika-
niseerd dat hij er niet meer kon aarden. Dat bevreemdende 
gevoel keert telkens terug in zijn liedjes, die bestaan uit een 
wonderlijk brouwsel van soul, jazz, folk en barokke pop. 
Moses klinkt soms mannelijk, soms vrouwelijk en soms
 een beetje van beide.

BIG FREEDIA
sissy bounce
 
Freddie Ross (1978) is gebo-
ren in New Orleans en als kind 
zong hij in een koor. Zijn helden 
waren Patti LaBelle, Sylvester 
en Salt-n-Pepa. Toen hij in 1998 
een jonge dragqueen genaamd 
Katey Red zag optreden, 
besloot hij haar achtergrondzan-
geres en -danseres te worden. 
Vanaf dat moment werd ze Big 
Freedia. Ze voelde zich thuis in 
een subgenre dat ‘sissy bounce’ 
werd genoemd, al vond Freedia 
dat er geen verschil zou moeten 
bestaan tussen gay en straight 
bounce-muziek. Met haar stuite-
rende hiphop stond Big Freedia 
in het voorprogramma van 
Beyoncés Formation-tour. Over 
zichzelf zegt ze: “Ik ben geen 
transgender, maar gewoon een 
homoman die eruitziet als een 
vrouw en met ‘zij’ wil worden 
aangesproken.”
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KEVIN 
ABSTRACT
oude rot in het vak
 
Clifford Simpson (1996) is net 
tiener-af, maar heeft er al een 
enorme staat van dienst opzitten. 

Op zijn elfde begon hij met het 
produceren van muziek en in 2014 
bracht hij als Kevin Abstract zijn 
eerste soloalbum uit, MTV1987 
genaamd. Vanaf 2015 is hij het 
gezicht van Brockhampton, een 
hiphopcollectief dat op dit mo-
ment uit veertien leden bestaat. 
Kevin Abstract identificeert zich-
zelf als gay, andere leden zijn bi 
of hetero. In zijn tracks op de drie 
albums die samen de Saturation-
trilogie vormen, zingt hij open en 
heel persoonlijk over relaties en 
ontmoetingen met mannen. “Ik 
rap over gay zijn zolang ik me voor 
kan stellen dat fans een dergelijk 
geluid nodig hebben.”

moses klinkt  
soms mannelijk,  

soms vrouwelijk  
en soms een beetje  

van beide.
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KELELA
warm & zwoel
 
Take Me Apart is het futuristische 
r&b-debuutalbum van Kelela 

BLOOD ORANGE
stijlicoon met flinke palmares
 
Devonté Hynes (1985) schreef 
en produceerde hits voor een 
keur aan artiesten, onder wie 
Solange Knowles (ja, de zus 
van), Kylie Minogue, Mariah 
Carey en Carly Rae Jepsen. Als 
Blood Orange bracht hij tot dus-
ver vier albums uit, waarvan de 
laatste in augustus van dit jaar: 
Negro Swan. Dev (voor intimi) 
presenteert zichzelf als multi-
instrumentalist en stijlicoon. Zijn 
singles zijn trage of midtempo 
funk jams. Als tiener begon hij 
video’s te maken waarin zijn 
vrienden te zien waren terwijl 
ze homo-erotische dansen 
uitvoerden. Op Negro Swan is 
ook Janet Mock te horen, een 
transgender activist, schrijver 
en regisseur. De zang van Blood 
Orange wordt afgewisseld door 
politieke en maatschappijkriti-
sche statements. 

YOUNG M.A.
scoorde in 2016 een knaller van een hit
 
M.A. staat voor ‘Me Always’ en het eerste album van Young 
M.A. (1992) heet Herstory in the Making. In de States scoorde 
ze in 2016 een van de grootste raphits van het jaar met haar 
single ‘OOOUUU’. Toen ze negen jaar was en nog gewoon 
Katorah Marrero werd genoemd, wist ze al dat ze lesbisch is. 
In haar muziek rapt ze dan ook vrijuit over de vrouwenliefde. 
Begin dit jaar richtte ze de Kweens Foundation op, waarvan 
de naam een samentrekking is van Kings en Queens. Het is 
een stichting voor vaders en moeders die een kind hebben 
verloren, net als haar eigen moeder. Haar broer kwam op 
twintigjarige leeftijd om het leven bij een bendeoorlog. 
Young M.A. is regelmatig te zien bij Vice News Tonight, 
waarin ze muziek recenseert. 

Mizanekristos (1983). Haar stem 
klinkt warm en zwoel en vormt 
een mooi geheel met de zachte 
sound van haar muziek. Kelela 
ziet eruit alsof ze zó van een 
jarentachtigcover van de Avant 
Garde is gestapt. Ze weet dat 
ze als ‘queer black woman’ op 
achterstand staat in de muziekin-
dustrie, wat samen met identiteit 
een van de terugkerende thema’s 
in haar teksten is. Op 5 oktober 
verscheen een remix-album van 
Take Me Apart, met bijdragen 
van andere queer artiesten als 
Princess Nokia, Kaytranada,  
CupcakKe en Serpentwithfeet. 

begin dit jaar 
richtte ze de 
kweens foundation 
op, waarvan 
de naam een 
samentrekking  
is van kings en 
queens. 
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STARRAH
bekend van het pandamasker
 
Zelf is de als Brittany Hazzard 
geboren Starrah (1990) niet heel 
bekend, maar iedereen kent 
wel een liedje van haar hand. 
Veertien singles waaraan ze 
heeft meegewerkt, haalden de 
top twintig van de Amerikaanse 
Billboard Hot 100. Rihanna’s 
‘Needed Me’ bijvoorbeeld, of 
‘Havana’ van Camila Cabello en 
‘Feels’ van Calvin Harris en Katy 
Perry. Met Madonna is ze ook 
al gesignaleerd. Starrah blijft 
liever op de achtergrond en als 
ze al in beeld komt, is dat met 
een K-pop-achtig pandamasker 
dat haar gezicht bedekt. In haar 

ANOHNI
drone-oorlogen & de doodstraf
 
Als Antony Hegarty (1971) torste 
deze avant-gardeartiest al het 
leed van de wereld met zich mee. 
Met The Johnsons maakte hij 
pianoballades die werden aange-
zet met zware vioolpartijen. Als 
ANOHNI doet ze dit nog steeds, 
maar dan nog een tandje radica-

ler. Hopelessness was het eerste 
album dat ze in 2016 als ANOHNI 
uitbracht. Hierop kwamen onder-
werpen als drone-oorlogen, de 
doodstraf en milieuproblemen 
aan bod. De zangeres verpakt 
haar woede in knetterende 
elektro, wat goed te horen is op 
een lied als ‘Drone Bomb Me’. 
Nee, echt lachen kun je niet met 
ANOHNI, maar zelf heeft ze de 
lyrische recensies ongetwijfeld 
met een glimlach(je) begroet.

MYKKI BLANCO
queer pionier in hiphop
 
Gay, trans- of multigender, het 
ligt er maar net aan hoe Mykki 
Blanco (1986) zich voelt als je 
hem vraagt wie of wat hij is. De 
als Michael Quattlebaum gebo-
ren rapper, dichter, levend kunst-
werk en activist wordt gezien 
als een van de queer pioniers 
binnen hiphop. In zijn navolging 
kwam een keur aan nieuw queer 
raptalent op, onder wie Le1f, 
Zebra Katz, House of Ladosha 
en iLoveMakonnen. 
Met de term ‘queer hiphop’ 
heeft hij niet veel. “Je kunt geen 
labeltje op me plakken, ik ben 
niet ‘De Rappende Travestiet’.” 
Een rapper wil hij (of zij, dat 
maakt niet uit) zichzelf niet noe-
men, Mykki Blanco ziet zichzelf 
liever als een soort Yoko Ono, die 
net als hij op meerdere artistieke 
terreinen actief is.

ANGEL HAZE
houdt niet van hokjes
 
“Ik heb geen mooi coming-outverhaal want ik vind dat 
niemand uit de kast hoeft te komen. Ik snap die fascinatie 
voor gay, bi of hetero niet. Er is geen verschil tussen homo- 
en mensenrechten.” Angel Haze (1991, geboren als Raykeea 
Wilson) houdt niet van hokjes en in haar muziek is ze al net zo 
ongrijpbaar. Ze coverde Eminems ‘Cleanin’ Out My Closet’, 
waarbij haar versie een schrijnend relaas bleek van huiselijk 
geweld en seksueel misbruik. Het is een thema dat regelmatig 
terugkeert in haar werk, net als racisme, homofobie en haar 
mentale gesteldheid.  

video’s zie je Starrah in een 
animatieversie. Starrah zingt en 
rapt zelf ook, onder meer over 
haar jeugd. Die was niet mak-
kelijk, liet ze al eens weten via 
Twitter: “Toen ik als kind wakker 
werd en zag dat mijn Super Nin-
tendo was verkocht om drugs 
te scoren, beloofde ik mezelf 
op het rechte pad te blijven.”
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”ik ben volgens mij de 
eerste surinaamse artiest 

die openlijk praat over 
zijn seksuele oriëntatie”

JEANGU
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jeangu macrooy (25) groeide op in 
suriname, maar kwam vijf jaar geleden 
naar nederland om door te breken als 

zanger en zichzelf verder te ontplooien. 
“homofobie zit helaas nog diep 

ingebakken in de surinaamse cultuur.” 

tekst: roel janssen | fotografie: brigitte vincken

colbert: strellson
trui: tommy hilfiger
broek: tommy hilfiger
sokken: falke
schoenen: dr.martens
ketting: via zipper



jas: puma x han kjøbenhavn
das: guess by marciano

overhemd: guess by marciano
broek: guess by marciano

ketting: via zipper
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Jeangu’s carrière 
gaat als een speer. 
In 2015 won hij de 
Twentse talenten-
jacht Pop Secret en 
het jaar erop werd 
hij genomineerd 
voor een Edison 
in de categorie 
beste nieuwkomer 
en eerder dit jaar 
speelde hij Judas 
in The Passion. 
Zijn eerste album 
ontving lovende 
kritieken en 
onlangs werd 

hij door Esquire 
genomineerd als 

best geklede man van 
Nederland. Komend 

jaar staat hij op Eurosonic 
Noorderslag en presenteert 

hij in de grote zaal van Paradiso 
zijn nieuwste album. Wij kregen vast 
een preview van de plaat te horen en 
hoewel Jeangu bij het grote publiek 
doorbrak met zijn goedlachse attitude 
en swingende soul, slaat hij met zijn 
tweede album een rauwere, meer eclec-
tische weg in. 

Nieuw album, nieuwe Jeangu? 
Minder soul, meer pop? “Ik zie mezelf 
niet als soulzanger, meer als soulvolle 
zanger. Mijn eerste EP Brave Enough, 
was best wel zwaar. Op dat album 
hoor je een singer-songwriter met een 
rijk arrangement vol strijkers. Voor 
mijn eerste ‘echte’ album High On You 
heb ik voor het eerst vrolijke muziek 
geschreven.”

Wanneer ben je begonnen met het 
schrijven van muziek? “Toen ik 
dertien was. Ik woonde nog in Suriname 
en schreef vooral zware nummers 
samen met mijn tweelingbroer Xillan. 
Dat werk werd in Suriname niet echt 
lekker opgepakt. Veel Surinamers 
vinden het prima om naar twee ontroe-
rende liedjes te luisteren, maar daarna 
moet er gedanst worden.”

Er moest meer pit in. “En dat heb ik 

gedaan met High On You. Bij Noor-
derslag heb ik voor het eerst muziek van 
dat album gespeeld. Toen zag ik mensen 
pas losgaan op mijn muziek.” 

Kon je op die leeftijd je gevoelens al 
kwijt in je muziek? “Eigenlijk later 
pas.”

Je hebt tot je twintigste in Suriname 
gewoond. Hoe was je jeugd daar? 
“Heel onbezorgd.” 

Je kwam wel pas op latere leeftijd 
uit de kast. “Op een gegeven moment 
begon ik te ontdekken dat ik jongens 
leuker vind dan meisjes. Ik had geen 
problemen met mijn gevoelens, totdat 
ik erachter kwam dat dat voor veel 
anderen wel gold.”

In je directe omgeving? “Homofobie 
zit helaas nog diep ingebakken in de 
Surinaamse cultuur. In mijn directe 
omgeving was niemand uit de kast. En 
als er überhaupt over gesproken werd, 
was het vaak negatief. Daardoor blijf je 
in de kast, ik tenminste. Ik wilde geen 
vrienden verliezen.”

Om je heen begonnen jongens 
wellicht vriendinnetjes te krijgen. 
“Dat was heel lastig. Ik werd verliefd 
op jongens, maar durfde niets met die 
gevoelens te doen. Ik voelde de druk om 
ook een vriendin te krijgen. Ik heb zelfs 
ooit tegen een vriendin gelogen dat ik 
verliefd op haar was.”

Misschien omdat je dat diep 
vanbinnen heel graag wilde? “Ik wilde 
niets liever, heb het ook geprobeerd. 
Maar op mijn zeventiende wist ik heel 
zeker dat ik gay ben en heb ik het aan 
mijn moeder verteld.”

Sprak je erover met je tweelingbroer? 
“Nee. Ik wilde het er heel graag met hem 
over hebben, maar het lukte me niet.”

Hoe reageerde je moeder? “Zoals ik 
hoopte: ze zei dat het niets uitmaakt, dat 
ze van me hield en dat ze het al wist. Wel 
was ze bang dat ik een moeilijk leven zou 
krijgen.”

Haar steun moet goed hebben 
gevoeld. “Ik voelde alleen maar liefde, 
inderdaad. Maar ik had ook het gevoel 
dat het daardoor ‘echt’ werd. Voorheen 
speelde het zich alleen maar af in mijn 
hoofd, nu kwam de gedachte dat ik 
het weleens heel moeilijk zou kunnen 
krijgen om popartiest te worden. Dat 
ik nooit open over mijn geaardheid 
zou kunnen praten. Ik was zeventien, 
tegenwoordig heb je veel meer jonge 
artiesten die uit de kast zijn, toen nog 
niet. Toen had je nog geen Sam Smith en 
Olly Alexander.” 

In Suriname ben je na de middelbare 
school naar het conservatorium 
gegaan. “Klopt. Ik was toen eigenlijk al 
van plan naar Nederland te verhuizen, 
maar in mijn laatste jaar vwo werd er in 
Suriname een conservatorium opge-
richt. Daar kon ik mijn ei niet kwijt, 
omdat ik mijn eigen muziek wilde 
maken. Ik had het gevoel dat ik daar-
voor te weinig ruimte kreeg. Daarom 
ben ik naar Enschede verhuisd, om aan 
de popacademie de richting singer-
songwriter te studeren.”

Al gauw werd je ‘ontdekt’. “Dat 
gebeurde inderdaad al in mijn eerste 
jaar. De academie organiseerde ieder 
jaar een auditiedag waarbij je jezelf 
moet presenteren aan mensen uit het 
vak. Ik speelde twee liedjes en kreeg 
twee weken later een berichtje op 
Facebook van Perquisite (pseudoniem 
van de Nederlandse producer Pieter 
Perquin, red.). Hij vroeg of ik een keer 
langs wilde komen in zijn studio. Ik 
kende hem niet, maar we hadden 
meteen een klik en in de zomer van 
2015 zijn we gaan samenwerken.”

“�IN�SURINAME�IS�HET�
VAAK�ZO�DAT�ALS�JE�
ERGENS�NIET�OVER�
PRAAT,�HET�NIET�
BESTAAT”
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Vond je het lastig zonder je broer 
naar Nederland te gaan? “Ik had het 
nodig. Twee jaar lang hebben we niet in 
hetzelfde land gewoond. Als tweeling 
word je al snel als een soort eenheid 
gezien. Ik kan me herinneren dat ik dat 
op mijn zestiende heel erg lastig begon 
te vinden. Als je altijd iemand hebt 
die naast je staat en je aanvult, kun je 
afhankelijk van elkaar worden. Ik wilde 
me daarvan losweken. De eerste twee 
jaar op mezelf waren heel bepalend voor 
mijn volwassen leven. Misschien waren 
het wel de meest belangrijke jaren. Ik 
moest voor het eerst alles alleen doen: 
alleen muziek schrijven, maar ook 
eenvoudigere dingen als shoppen.”

Je broer is ook zanger, wilde hij 
niet mee naar Nederland? “In eerste 
instantie wel. We zijn samen naar 
Nederland gegaan om conservatoria te 
bezoeken, maar toen we terug waren 
in Suriname, werd ik heel serieus over 
het feit dat ik weg wilde. Ik verkocht 
schilderijen, trad op om geld te sparen 
en werkte aan demo’s voor audities. Hij 
voelde niet dezelfde urgentie.”

Was dat lastig voor je? “We hebben 
daar best veel ruzie over gehad, maar 
ik heb geleerd voor mezelf te kiezen. 
Voor andere mensen is dat misschien 
heel makkelijk, maar ik deed altijd alles 
met mijn broer. Ik kreeg het gevoel 
dat ik heel egoïstisch bezig was, en dat 
gevoel gaf hij mij ook. Uiteindelijk is 
het heel goed geweest en nu is hij ook in 
Nederland. Het is goed dat we die tijd 
alleen hadden, hij was daar uiteindelijk 
ook aan toe.”

Pas in Nederland heb je aan je vader 
verteld dat je op mannen valt. “Dat 
vond ik lastig om te doen. Ik denk dat 
mijn moeder het wel eerder aan hem 
heeft verteld, maar in Suriname is 
het vaak zo dat als je ergens niet over 
praat, het niet bestaat. In 2015 kwam 
het nieuws naar buiten dat homo’s in 
Amerika voortaan mochten trouwen, 
precies op dat moment stuurde mijn 
vader mij een berichtje via Facebook. 
Hij zei dat hij blij was dat al die Ameri-
kaanse mannen en vrouwen eindelijk 



jeangu macrooy

 people | 031 

konden zijn wie ze waren en dat hij mij 
accepteert om wie ik ben. Daarna gooide 
hij een regenboogfilter over zijn profiel-
foto heen.”

Je bent katholiek opgevoed. Welke 
rol speelt het geloof vandaag de dag 
in jouw leven? “Ik zie mezelf niet meer 
als gelovig. Over mijn relatie met het 
geloof schreef ik eerder het nummer ‘In 
The Name Of’. Ik heb me uitgeschreven 
uit de kerk, vanwege de aanhoudende 
homofobie. Toen ik net zeventien was, 
hoorde ik de toenmalige paus praten 
over homo’s. Hij zei dat ze ziek zijn, dat 
men voor hen moest bidden. Maar ik 
heb ook positieve lessen getrokken uit 
mijn rooms-katholieke opvoeding.”

Zoals? “Dat je lief moet zijn voor 
anderen. Dat je wat je geeft ook terug-
krijgt. Mensen handelen helaas vaak uit 
naam van God, om hun bizarre daden 
te verantwoorden. Er worden allerlei 
overbodige regeltjes bij verzonnen.”

Je noemt jezelf wel spiritueel. “Ik 
geloof dat er meer is dan wij mensen met 
het blote oog kunnen bevatten. Het is 
een soort menselijke arrogantie om alles 
te willen begrijpen.”

In 2018 speelde je de rol van Judas in 
The Passion. “Dat vond ik in Suriname 
al een toffe productie. Ik ben met de EO 
om de tafel gaan zitten en heb gezegd 
dat ik de rol van Judas wilde spelen.”

Niet Jezus? “Daar was al iemand anders 
voor gevraagd.”

Wist je dat Freek Bartels ooit voor 
de rol van Jezus werd geweigerd, 
omdat hij op mannen valt? “Dat wist 
ik niet. Dat vind ik jammer. Dat zoiets 
zelfs in Nederland is gebeurd. Ik heb 
me daar in het begin sowieso over 
verbaasd: hoeveel homofobie er nog is. 
In Amsterdam heb ik dat aan den lijve 
ondervonden”

Ja? “Toen ik met mijn vriend over straat 
liep. De ene keer word je uitgescholden, 
de andere keer toegejuicht. En dat in 
een van de landen waar het zogenaamd 

heel goed gaat met de acceptatie van 
homo’s.”

Heb je het gevoel dat je daarin iets 
kunt betekenen als muzikant? “Zeker. 
Ik denk dat ik als donkere muzikant 
in Nederland ook veel kan betekenen 
voor de Surinaamse gemeenschap. Ik 
ben volgens mij de eerste Surinaamse 
artiest die openlijk praat over zijn 
seksuele oriëntatie. In Suriname ben ik 
vaak geïnterviewd, maar daar kwam het 
onderwerp nooit ter sprake. Ergens is 
het misschien goed dat mensen het niet 
constant willen hebben over je seksuali-
teit, maar daar komt het niet doordat ze 
er geen probleem mee hebben. Integen-
deel, ze willen het onderwerp kramp-
achtig vermijden. Er rust een zwaar 
taboe op homoseksualiteit. Mijn single 
‘High On You’ stond zeven weken op 
nummer één in de Surinaamse charts, 
iedereen kende mij, maar niemand wist 
dat ik gay ben. Ik word gevierd, maar 
niemand wil het hebben over mijn 
geaardheid. Dat vind ik heel vervelend. 
Ik wil er juist open over zijn voor jonge 
Surinamers die vragen hebben over hun 
seksualiteit.”

Zoals jij zelf een Jeangu nodig 
had toen je jong was. “Dat had mij 
misschien wel de moed gegeven er 
eerder open over te zijn. Ik heb mezelf 
voorgenomen om er de volgende keer in 
Suriname wél over te praten.”

Ook als je daardoor fans verliest? “Dat 
zou ik niet erg vinden, als ik daardoor de 
LHBTQ-gemeenschap in Suriname kan 
ondersteunen. Dan maar een paar fans 
minder. Veel mensen hebben homofobe 
gedachtes uit onwetendheid. Ik ben van 
plan te kijken wat ik voor de Surinaamse 
LHBTQ-beweging kan betekenen. Ik wil 
daar onderdeel van zijn.”

Kun je meer vertellen over het 
nummer ‘Bad Skin’ op je eerste EP? 
Die tekst heeft ook een activistische 
lading, toch? “Dat nummer schreef ik 
in 2015, een dag na Beyoncés optreden 
bij de Grammy’s, waar ze zong over het 
politiegeweld tegen de zwarte gemeen-
schap in Amerika. Ik kan me niet 

“DE�ENE�KEER�
WORD�JE�

UITGESCHOLDEN,�
DE�ANDERE�KEER�

TOEGEJUICHT.�
EN�DAT�IN�EEN�

LAND�WAAR�HET�
ZOGENAAMD�HEEL�

GOED�GAAT�MET�
DE�ACCEPTATIE�

VAN�HOMO’S”
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das: via tommy page 

ketting: via zipper
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blazer & gilet: tommy page
overhemd: lardini
sjaal: stylist’s own
sokken: falke
schoenen: fratelli rostetti
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voorstellen hoe het is om te wonen in 
een land waar de mensen die je moeten 
beschermen een gevaar voor je zijn. In 
Amerika is dat voor veel zwarte mensen 
de dagelijkse realiteit.”

Doet het je pijn dat te zien? “Ja. Ik besef 
dat ik een bevoorrecht leven heb. Ik heb 
een tijdje niet naar het nieuws gekeken, 
omdat ik te veel werd gegrepen door 
alles wat er gebeurde. Muziek is voor mij 
een medium om daar commentaar op te 
geven. Dat deed ik ook met het nummer 
‘Gold’, dat gaat over het koloniale 
verleden van Nederland en Suriname. 
Veel van de Nederlandse welvaart vindt 
zijn oorsprong in slavernij. Daar hebben 
heel veel mensen tegen hun wil in voor 
moeten werken. Het zou mooi zijn als 
alle Nederlanders daar vaker bij stil 
zouden staan. Ik ben blij dat er inmid-
dels plannen zijn voor een slavernijmu-
seum. Het zou heel mooi zijn als dat er 
eindelijk komt.”

Op je eerste album zijn je teksten 
allemaal genderneutraal. Was dat om 
jezelf in te dekken? “Nee, dat is eigen-
lijk meer toeval. Op mijn eerste EP staat 
wel een nummer waarin ik over een man 
zing. Het is een beetje een lastig punt.”

Waarom? “Ik wil dat iedereen zich in 
mijn nummers kan herkennen, maar 
dan denk ik: ik luister ook vaak naar 
nummers waarin een man over zijn 
liefde voor een vrouw zingt. Als die 
emotie oprecht is, voel ik dat ook. Het 
zou stom zijn als ik daarom niet over een 
man zou zingen, omdat mensen zich er 
niet in zouden herkennen. Het gaat om 
de emotie erachter.” 

Zou je overwegen over vrouwen te 
zingen, als daardoor meer mensen 
naar je muziek zouden luisteren? 
“Nee, nooit. Mijn nieuwe album is 
volgens mij nog steeds een beetje 
genderneutraal, maar daar zit geen 
angst achter om niet geaccepteerd te 
worden. Ik ben volledig open over mijn 
geaardheid.”

We hebben vast naar een voorproefje 
van je nieuwe album mogen luis-

teren. Je bent duidelijk een compleet 
nieuwe weg ingeslagen. “Ik wilde 
mezelf niet herhalen. Anders was het 
High On You deel twee geworden. Het 
blijft natuurlijk wel soulvol, zo zing ik 
gewoon. Maar het album is heel divers, 
bijna eclectisch.”

Je eerste single ‘How Much I Love 
You’ was ook meer poppy. “Heel erg 
pop zelfs, heel anders. Ik heb een grote 
voorliefde voor mainstream pop.”

Je zet zelf ook een nieuwe stijl neer. 
De afro heeft plaatsgemaakt voor 
dreadlocks. Er is meer seks. Heb je 
vaarwel gezegd tegen de lieve, goed-
lachse Jeangu? “Dat zou ik niet zeggen, 
maar er is meer aan hem dan alleen die 
zachte, lieve kant. Ik zie dit album als 
een nadere kennismaking met mij. Ik 
hoor mijn hele leven al van mensen dat 
ik verlegen ben, maar dat je ziet dat er 
veel meer achter schuilt als je mij beter 
leert kennen. Still waters run deep.”

Je hebt al een paar jaar een vaste 
relatie, kunt jezelf zijn bij de mensen 
die je liefhebt en je carrière gaat als 
een speer. Heb je het gevoel dat je een 
stabiel leven hebt nu? “Aan de ene kant 
wel, maar daardoor worden sommige 
issues juist blootgelegd. Een relatie wil 
niet zeggen dat het allemaal makkelijker 
wordt. Het is fijn om iemand naast je te 
hebben die je begrijpt en van je houdt, 
maar je wordt wel een spiegel voorge-
houden, die zegt dat je aan jezelf moet 
werken. Je moet eerst gelukkig zijn met 
jezelf, om met iemand anders gelukkig 
te kunnen zijn.”

Heb je daarom het nummer 
‘Surrender’ geschreven? Daarop zing 
je: “I’m ready to trust again / to begin 
again / to believe again / I’m ready to 
surrender.” “Dat is misschien wel het 
meest persoonlijke nummer van het 
album. Met dit album ben ik sowieso 
dieper gegaan, waardoor het lastig uit 
te leggen is waar een nummer over gaat, 
zonder het hele verhaal te vertellen. 
‘Surrender’ is ontsprongen aan een 
bladzijde uit mijn dagboek, waarin ik 
schrijf over een vervelende gebeurtenis 
en hoe ik daarmee heb leren dealen.”

Vind je het niet eng om mensen een 
stukje uit je dagboek te laten lezen? 
“Dat vind ik heel eng, maar ik kan niet 
anders. Als songwriter moet je eerlijk 
zijn. Dan pas kan men een connectie 
voelen met waar je over zingt.” 

Op een ander nummer van je nieuwe 
album, ‘Shake Up This Place’, zing 
je: “I need a little less sugar / a little 
more spice.” Typerend voor de 
nieuwe weg die je bent ingeslagen? 
“Het nieuwe album gaat over mijn 
minder lieve kant. Het is sexyer, 
sensueler en uitdagender. Die kant van 
mij zien mensen niet vaak, maar het 
voelt heel natuurlijk.”

Als je terugkijkt op de afgelopen 
jaren, wat zou je dan willen zeggen 
tegen de Jeangu van tien jaar 
geleden? “Dat hij wat minder braaf had 
mogen zijn. Ik heb altijd precies gedaan 
wat ik moest doen: ik haalde goede 
cijfers, was netjes, deed geen stomme 
dingen. Ik denk dat ik af en toe best wat 
meer mijn mening had mogen uiten. 
Tegenwoordig sta ik mezelf meer toe, 
geef ik mezelf meer ruimte.”

Een beetje meer fuck you naar de 
wereld. [Lachend]: “A little more spice. 
Ik weet zelf ook nog niet waar het 
naartoe gaat met mijn nieuwe album, 
maar ik ben blij dat ik durf te experi-
menteren. Ik hoop dat ik de drang om 
altijd iets anders te doen nooit verlies.”  

op 7 februari 2019 presenteert jeangu macrooy 
zijn nieuwe album in de amsterdamse poptempel 
paradiso. 

“HET�NIEUWE�
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pak: tommy hilfiger
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de zonsopkomst over 
de stad van de doden.



BEMINNEN 
OP EIGEN RISICO
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in het conservatieve en 
traditionele egypte, 
waar homoseksualiteit 
onaanvaardbaar is, brengt 
het leven voor homo’s 
veel moeilijkheden met 
zich mee. toch is er buiten 
het zichtveld van de 
samenleving ruimte om een 
tweede leven te leiden.

gay in  
egypte

op dit parkeerterrein werden tijdens een concert 
regenboogvlaggen omhoog gehouden.
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“ik had mijn telefoon 
uitgeschakeld om 
te voorkomen dat 
de geheime dienst 

achter mijn locatie 
kon komen” 

 
omar
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egypte

 D 
atingapps als 
Grindr en Tinder 
zijn razend populair 
onder homo’s, 
waarbij het vrijwel 
alleen gaat om 
seksueel contact. 
De voorzichtigheid 
van LHBTQ’s in 
Egypte is duidelijk 
zichtbaar op de 
apps: er zijn enkel 
(ontblote) lichamen 
te zien en de foto’s 
zijn uitgesneden 
tot aan de nek. 
Het is bekend 
dat de politie de 

apps gebruikt om LHBTQ’s in de val te 
lokken. “Je moet extreem voorzichtig 
zijn en kijken hoe het gesprek gaat om te 
zien of iemand wel écht homo is en niet 

iemand van de geheime dienst”, vertellen 
alle LHBTQ’s die Winq spreekt voor dit 
artikel.

Seks buiten het huwelijk is uit den boze 
in het conservatieve en traditionele 
Egypte. Mensen wonen thuis tot aan hun 
huwelijk. Slechts een enkeling woont op 
zichzelf. “De meesten die ik op Grindr 
match willen mij graag ontmoeten, maar 
vragen direct of ik een eigen plek heb”, 
vertelt Ahmed die de apps dagelijks 
gebruikt. “Ik heb ADHD en kan niet lang 
zonder seks”, grinnikt hij. Matches zijn er 
genoeg in de megastad Caïro met ruim 
twintig miljoen inwoners.
Zonder het tonen van een huwelijkscon-
tract kunnen een man en vrouw samen 
geen hotelkamer boeken. Enkel mannen 
of vrouwen op een kamer is echter geen 
probleem. Ahmed verlaat geregeld het 
drukke Caïro voor een weekendje weg en 

OMAR 22 JAAR

“Mijn moeder kwam er per 
toeval achter dat ik homo 
ben. Om met andere homo’s in 
contact te komen had ik een nep 
Facebook-profiel aangemaakt, dat 
mijn moeder aantrof toen ze mijn 
laptop gebruikte. Direct daarna 
werd ik uit huis gezet. Van de ene 
op de andere dag stond ik als acht-
tienjarige op straat. Vijf maanden 
lang verbleef ik bij vrienden tot 
mijn familie op initiatief van mijn 
zussen vroeg of ik weer terug-
kwam. Ik wilde niets liever dan te-
ruggaan; ik miste mijn familie heel 
erg, vooral mijn moeder. Eerst zijn 
we samen rond de tafel gegaan en 
hebben we afgesproken het nooit 
meer over mijn homoseksualiteit 
te hebben. Dat was voor mij een 
voorwaarde om terug te keren. Tot 
op de dag van vandaag hebben ze 
zich aan die afspraak gehouden. 

Al op mijn dertiende, veertiende 
wist ik dat ik op mannen val. Op 
internet ging ik er meer over 
uitzoeken. Dat deed ik eerst in 
het Arabisch, maar ik schrok van 
de verwensingen aan homo’s, die 
vooral op de islam gebaseerd 
zouden zijn. Pas toen ik in het 
Engels zocht naar informatie over 
homoseksualiteit, leerde ik heel 
veel en hielp dat me om mezelf te 
accepteren.

Soms moet ik een tijdje onder-
duiken, zoals na het concert 
van Mashrou’ Leila. Ik had mijn 
telefoon uitgeschakeld om te 
voorkomen dat de geheime dienst 
achter mijn locatie kon komen. 
Toen ik na een dag mijn telefoon 
via wifi met internet verbond, 
bleek dat ik tientallen berichten 
en gemiste oproepen had van mijn 
moeder. Ze wist het waarschijnlijk 
wel en dacht misschien dat ik was 
opgepakt. Ik belde haar om te 
zeggen dat ik tijdelijk elders zou 
slapen maar dat alles oké was. 
Toen ik weer thuiskwam, kreeg 
ik een knuffel en was ze blij dat ik 
er weer was. Er is nooit meer over 
gesproken.”

52 mannen werden 
gearresteerd tijdens 
een gayfeest op een 
nile-partyboot.  
(niet de boot van  
het feest.)
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zorgt er altijd voor dat hij, als hij buiten 
het oog van zijn altijd oplettende moeder 
is, iemand meeneemt naar de hotel-
kamer. “Homoseksualiteit zit totaal niet 
in de mindset van de mensen hier, dus 
kijkt niemand op als ik samen met een 
vriend een hotelkamer deel en kunnen 
we doen wat we willen.”

Een ander veelvoorkomend gevaar op de 
datingsapps is intimidatie en beroving. 
Ahmed is beroofd door iemand die hij 
via Grindr ontmoette. Hij kwam aan bij 
het huis van de man die hij eerder in 
een druk theehuis had getroffen om 
te zien of hij te vertrouwen is. Vlak na 
aankomst in het huis werd de deur op 
slot gedaan en bleek nog iemand in het 
appartement aanwezig te zijn. Onder 
bedreiging stond Ahmed zijn telefoon 
en geld af. Met dit verhaal naar de politie 
gaan was onmogelijk, want dan moest hij 

uitleggen waarom hij in het huis was. Het 
geeft oplichters vrij spel. Ahmed ging 
tóch naar de politiebureau en vertelde 
dat zijn telefoon tijdens het bellen uit zijn 
hand was gegrist door een motorrijder. 
“Wat moet ik anders tegen mijn moeder 
zeggen als ik zonder mobiel thuiskwam 
en ze me niet kon bereiken?”

ARRESTATIEGOLVEN
Het paradoxale is dat in de Egypti-
sche samenleving fysiek contact geen 
ongewoon straatbeeld is: mannen lopen 
gearmd over straat, vrouwen woelen 
door elkaars haar en vrienden leunen 
tegen elkaar aan of zitten met de arm om 
de ander heengeslagen. In de maat-
schappij die doet alsof homoseksualiteit 
niet bestaat, zal niemand zich afvragen 
of er meer is dan vriendschap.

De afgelopen decennia werd de LHBTQ-

MINA 31 JAAR

“Dat ik homo ben, kon ik niet 
accepteren. Het was voor mij 
niet te rijmen met mijn geloof als 
christen. God heeft immers Adam 
en Eva geschapen en het huwelijk 
dient tussen een man en vrouw 
te zijn. Ik bad tot God om mijn 
gevoelens voor mannen te laten 
verdwijnen en heb vaak gehuild. 

Ik zocht hulp bij een bekende 
psycholoog die te boek staat als 
iemand die mensen met homo-
seksuele gevoelens kan genezen. 
Hij heeft er ook een boek over ge-
schreven, De genezing van liefde, 
waarin hij schrijft dat er ‘factoren’ 
zijn die bijdragen aan het homo-
seksueel zijn. Bijvoorbeeld dat ’50 
procent van de homoseksuelen 
een homoseksuele oom heeft’ en 
dat mensen die als kind misbruikt 
zijn een grotere kans hebben om 
later homo te worden. Ook zegt hij 
in het boek dat homoseksualiteit 
uit het Westen komt, omdat daar 
‘veel druk is van de LHBTQ-lobby’.

Ik ben een paar keer bij hem 
geweest, maar kreeg op een gege-
ven moment door dat hij mij niet 
kon genezen. En andere mensen 
trouwens ook niet. Op mijn vraag 
of hij mij in contact kon brengen 
met mensen die hij succesvol 
heeft genezen, bleken dat er 
slechts twee te zijn. En dat waren 
ook nog eens twee mensen die hij 
in dienst had genomen om voor 
hem te werken. De wachtkamer 
bij de psycholoog functioneert 
trouwens ook als ontmoetingsplek 
voor homo’s.

De priester van een vrijdenkende 
kerk heeft mij geholpen om te 
accepteren wie ik ben. Dat lukte 
toen ik 28 jaar was. Sindsdien heb 
ik één keer een date met iemand 
gehad. Daarvoor durfde ik het 
nooit, want als ik eenmaal begin 
aan het daten met andere mannen, 
zal dat mijn overgang naar hetero 
alleen maar lastiger maken, dacht 
ik toen.” 

zonder het 
tonen van een 
huwelijks-
contract 
kunnen een 
man en vrouw 
samen geen 
hotelkamer 
boeken. enkel 
mannen of 
vrouwen op 
een kamer is 
echter geen 
probleem.

in deze wijk werden 
25 mannen gearres-
teerd in een badhuis.
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“als ik eenmaal begin 
aan het daten met 

andere mannen, zal 
dat mijn overgang 
naar hetero alleen 

maar lastiger maken, 
dacht ik toen” 

 
mina



086 |  travel

 

“mijn moeder zag me 
een keer uit de douche 

komen met een zuigzoen 
in mijn nek. ze begon te 

schreeuwen toen ze het 
zag: ‘ik wist het!’” 

 
ahmed
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AHMED 30 JAAR

“Ik wil weg uit deze achterlijke 
maatschappij met deze mentali-
teit. Ik ben er helemaal klaar mee. 
Op mijn werk was er eens een 
technicus bezig, die wilde gaan 
bidden en vroeg welke richting 
Mekka ligt zodat hij de juiste kant 
op kon bidden. ‘Geen idee, ik bid 
nooit’, zei ik tegen hem, waarna ik 
weer naar mijn computerscherm 
keek. ‘Hoe kan dat nou? Je bent 
moslim en bidt niet?’, zei hij 
vervolgens. Iedereen hier heeft 
een oordeel over je, je moet in hun 
hokje passen. Je moet een goede 
baan hebben, trouwen, een gezin 
stichten. 

Mijn moeder heeft wel een miljoen 
keer gevraagd wanneer ik nou 
eindelijk ga trouwen. De laatste 
jaren is ze achterdochtiger ge-
worden en heeft ze een paar keer 
letterlijk gevraagd of ik homo ben. 
Ze weet het denk ik wel, maar wil 
het liever niet weten, het zou haar 
pijn doen.
Ondanks dat ik altijd ontkennend 
antwoord en geen zin heb om over 
het onderwerp te praten, blijft ze 
erop terugkomen. Door mijn werk 
ken ik veel buitenlanders in Caïro 
en kom ik op veel feestjes bij 
mensen thuis. ‘Je spreekt altijd met 
buitenlanders af, zij zijn allemaal 
homoseksueel want daar vinden 
ze dat normaal’, zei mijn moeder 
laatst. En ze zag mij een keer uit de 
douche komen met een zuigzoen 
in mijn nek. Ze begon te schreeu-
wen toen ze het zag: ‘Ik wist het!’

Zo’n beetje al mijn vrienden zijn 
geëmigreerd naar het buitenland 
en hebben asiel aangevraagd. Nu 
heb ik bijna een studiebeurs bin-
nen om in Engeland te studeren. 
Als ik straks in Engeland ben, 
vraag ik direct asiel aan. Maar 
dat is zwaar, want dan mag je een 
lange tijd niet naar je thuisland 
reizen. Wat als ik buiten Egypte 
ben en er iets met mijn moeder 
gebeurt?”

gemeenschap in het hart geraakt door 
drie drama’s, stuk voor stuk geken-
merkt door een terugkerend stramien: 
de media berichtten er onafgebroken 
over met veel haat en publiceerden 
onder meer namen en adressen van de 
arrestanten die voor het leven getekend 
zijn. Zo was er in 2001 een inval op een 
boot waar een homofeest gaande zou 
zijn. Deze zaak kwam bekend te staan als 
Cairo 52, verwijzend naar de 52 mannen 
die werden opgepakt. In 2014 initieerde 
de Egyptische journaliste Mona Iraqi 
met een cameraploeg een politie-inval 
in een badhuis waar ‘groepsperversie’ 
plaats zou vinden. Halfnaakt werden 
de mannen voor het oog van de camera 
vanuit het badhuis in gereedstaande 
politiebusjes geladen.

Vervolging vond in beide gevallen plaats 
op basis van een wet tegen prostitutie 

en zedeloosheid, die in het leven is 
geroepen om prostitutie aan te pakken. 
Onder het mom van ‘losbandigheid’ 
wordt diezelfde wet ook gebruikt voor de 
vervolging van LHBTQ’s. Over LHBTQ’s 
wordt niet gesproken in de wet. Bij 
vermeende homoseksuele mannen doet 
de politie gedwongen anaal onderzoek 
om te ‘bewijzen’ dat iemand homosek-
sueel is. Mensenrechtenorganisaties 
menen dat dit vooral bedoeld is als voor-
lopige straf voor ‘immorele daden’.

De meest recente arrestatiegolf kwam 
op gang in 2017 na een drukbezocht 
concert van de Libanese band Mashrou’ 
Leila waarvan de zanger openlijk homo 
is. Op verschillende plekken in het 
publiek werd met de regenboogvlag 
gezwaaid. Video’s en foto’s van de 
vlaggen in het publiek werden massaal 
gedeeld op Egyptische sociale media. 

op dit parkeerterrein 
werden tijdens een 
concert regenboog-
vlaggen omhoog 
gehouden.
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egypte

YARA 32 JAAR

“Iedereen wordt hier in hokjes 
geplaatst, je moet ergens in 
passen. Ik ben niet in een hokje 
te plaatsen, maar ik ga dagelijks 
naar buiten: dat is het teken dat 
ik de strijd aanga. Vaak word ik 
met mijn korte haar voor man 
aangezien en als man behandeld. 
Dat maakt een verschil in deze 
patriarchale cultuur. Ook heb ik 
het voordeel dat ik vrij wit ben: 
mensen zien mij aan als buitenlan-
der en behandelen mij daardoor 
anders en accepteren meer. Dat is 
een enorm privilege. Als mensen 
zouden weten dat ik Egyptische 
ben, zouden ze veel sneller met 
een waardeoordeel komen. Net 
als dat ik bijvoorbeeld een auto 
kan betalen en daardoor niet van 
het overvolle openbaar vervoer 
afhankelijk ben. Dat ik als vrouw 
alleen woon, is erg ongebruikelijk 
hier en iedereen zal er het zijne 
van denken, maar het geeft mij wel 
de ruimte en vrijheid om mezelf 
te kunnen zijn. En niemand kijkt 
ervan op dat ik vrouwen over de 
vloer heb, het wordt juist geprezen 
dat ik geen mannen op bezoek 
heb.

Mijn ouders zijn erg argwanend 
over mijn geaardheid en we pra-
ten erover, al hebben ze niet letter-
lijk aan mij gevraagd of ik lesbisch 
ben. Wel vroegen ze of ik trans-
gender ben. Daarop antwoordde 
ik genderqueer te zijn. Als ik praat 
in het Arabisch gebruik ik zowel 
de mannelijke als vrouwelijke 
vervoeging ‘ik wil’. Inmiddels 
hebben ze wel geaccepteerd dat 
ik bijvoorbeeld graag kleren koop 
op de mannenafdeling.

Ik geloof in God, het hiernamaals 
waar ik beoordeeld word op mijn 
leven en wie ik ben geweest, ik 
noem mezelf een moslima en pro-
beer te bidden. Op basis van islam 
veroordelen mensen homoseksu-
aliteit, maar ik heb het uitgezocht 
en vind dat idee onzinnig: als God 
mij zo gemaakt heeft, als persoon 
die van vrouwen houdt, waarom 
zou God mij dan niet accepteren?”

Het Egyptische Het Syndicaat van Muzi-
kale Beroepen verbood de populaire 
band ooit nog op te treden in Egypte en 
de overheid startte wederom een klop-
jacht op LHBTQ’s die de maanden ervoor 
in relatieve stilte met elkaar afspraken. 
Talkshowhosts duikelden over elkaar 
heen om het zwaaien van de vlaggen te 
veroordelen. Behalve het antihomosen-
timent in de maatschappij waarop de 
overheid inspeelde, was ook de timing 
een belangrijke factor: alle media-
aandacht leidde af van de economische 
problemen in het land en de stijgende 
prijzen van basisproducten. “Tijdens een 
eerder concert van Mashrou’ Leila werd 
ook met de regenboogvlag gezwaaid, 
maar daar kwam geen reactie op”, 
vertelt Omar die bij beide concerten 
aanwezig was. Bij het concert dat alle 
commotie veroorzaakte, droeg hij een 
vriendin op zijn schouders met de vlag 

in haar handen. “Wij wilden een state-
ment maken: wij zijn hier”, licht Omar 
zo’n anderhalf jaar na de gebeurtenis 
toe. Dat er zo veel reacties uit het land 
zouden komen en de regenboogvlaggen 
het nieuws zouden beheersen, had 
hij niet aan zien komen. Direct deac-
tiveerde hij zijn Facebook-account en 
raadde vrienden aan hetzelfde te doen. 
Enkele dagen later werden twee van zijn 
vrienden opgepakt: beiden hadden ze op 
hun Facebook-profiel beelden staan van 
henzelf met de vlag.

Sinds de huidige president Abdel Fatah 
al-Sissi in 2013 de macht in Egypte 
overnam, is het aantal arrestaties van 
LHBTQ’s sterk toegenomen en weinig 
wijst erop dat er betere tijden komen. 
Waar veel Egyptische homoseksuelen 
er bewust voor kiezen om in hun land te 
blijven, zal de exodus aanhouden. 

het paradoxale 
is dat in de 
egyptische 
samen leving 
fysiek contact 
geen ongewoon 
straat beeld 
is: mannen 
lopen gearmd 
over straat 
en vrouwen 
woelen door 
elkaars haar.

de kentucky fried chicken op het tahrir-
plein waar tijdens de revolutie in 2011 een 
tent stond die diende als ontmoetings-
plaats voor de lhbtq-gemeenschap.

omwille van de 
veiligheid van 
zowel de makers als 
geïnterviewden zijn 
namen weggelaten 
ofwel veranderd.
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“niemand kijkt ervan 
op dat ik vrouwen 

over de vloer heb, het 
wordt juist geprezen 
dat ik geen mannen op 

bezoek heb” 
 

yara in het dagelijks 
leven draagt yara 

geen hoofddoek. de 
sluier is gebruikt 

om haar onherken-
baar te maken.
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bril: tom ford
coltrui: uniqlo
horloge: renard
pantalon: uniqlo
sokken: falke
riem: stylist’s own
schoenen: stylist’s own
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Rob Jetten werd aangewezen om 
Alexander Pechtold bij D66 op te 
volgen en meteen kreeg hij veel over 
zich heen. Hij zou te jong zijn. Of te 
veel ontwijkende antwoorden geven. 
Ook Arjen Lubach deed een duit in 
dat zakje met een peuterboekfilmpje 
in Nijntje-stijl met de nieuwbakken 
fractievoorzitter in de hoofdrol. “Die 
is echt heel leuk! Ik wil dat boekje in 
gedrukte vorm! Die aflevering was op de 
eerste zondag nadat ik werd gekozen en 
ik vond alles heel spannend, ik wist ook 
niet precies wat mij allemaal overkwam. 
Mijn eigen mediaoptredens van die 
week konden echt wel beter. Mijn vriend 
en ik keken samen op de bank naar 
Zondag met Lubach en wij moesten er zó 
hard om lachen – vooral mijn vriend: de 
tranen liepen over zijn wangen. Ik vond 
de koppeling met Nijntje goed gevonden 
omdat het gezeik over mijn leeftijd dan 
eindelijk goed werd geparkeerd.”

Adformatie schreef toen dat jij, 
omdat je homoseksueel bent, als 
“minder competent” kan worden 
gezien. “Echt? Zo! Die journalist moet 
ik even spreken. Mensen zeggen dat ik 
mij niet zo druk moet maken om Johan 
Derksen of die Nashvilleverklaring. 
Maar ondanks dat wij een tolerant land 
zijn, is de emancipatie niet af. Je moet 
blijven knokken. Als wij als D66 er niet 
voor opkomen, doet niemand het. 
Dit soort voorbeelden toont aan hoe 
sluipend homofobie kan zijn. Ik kan nu 
iets twitteren over het klimaat of het 
kinderpardon en dan weet ik zeker dat 
ik daar binnen een uur tien homofobe 
reacties op krijg. Welke impact je als 
fractievoorzitter kunt maken had ik mij 
vooraf niet goed gerealiseerd. Ik heb 
bijvoorbeeld een filmpje gemaakt over 
de zwartepietendiscussie, dat helemaal 
viral ging. De volgende dag stond een 
jongetje mij in de tram met grote ogen 
aan te kijken, bij navraag bleek dat zijn 
vader en moeder dat filmpje de avond 
ervoor hebben bekeken aan de keuken-
tafel, en daar samen een discussie over 
hebben gevoerd. Dat een filmpje op 
Instagram zo veel impact heeft… Omdat 

als nieuwbakken fractievoorzitter van een van de vier coalitie
partijen, pareert rob jetten (31) aanvallen op het klimaat
akkoord en meandert hij met zijn d66 naar een verruiming van 
het kinder pardon, tégen de afspraken van het regeerakkoord 
in. twee successen die de james dean van den haag ook wel  
nodig had om zijn criticasters de mond te snoeren. “aan 
sommige tegen liggers kun je zien dat je op de goede weg zit.” 

tekst: edwin reinerie | fotografie: brigitte vincken
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ik een homoseksuele fractievoorzitter 
ben, vind ik het mijn verantwoordelijk-
heid om af en toe mijn eigen persoonlijke 
verhaal te vertellen over bijvoorbeeld 
mijn coming-out of dat ik mijn arm heb 
gebroken bij Gay Pride. Die verhalen 
vertel ik om daarmee een reactie uit te 
lokken zodat we dan over inhoudelijke 
onderwerpen kunnen spreken.”

Hoe heb jij je arm gebroken? “Ik stond 
op de verkeerde plek voor een confet-
tikanon. Er was helaas geen roze gips in 
het ziekenhuis, haha.”

Daar ga je al met je competentie... 
Maar hoe maak jij je werk dan 
persoonlijk? “Toen die Nashvilleverkla-
ring in de openbaarheid kwam, hebben 
mijn vriend en ik daarover een foto 
gepost en daaropvolgend heb ik echt heel 
veel berichten ontvangen van christe-
lijke homo’s en lesbiennes die zich in hun 
kerk niet meer op hun gemak voelen. En 
ik heb alleen maar een fotootje geplaatst, 
hè? Het feit dat ik mij openlijk en kwets-
baar opstel, brengt deze mensen ertoe 
om hun persoonlijke verhaal met mij te 
delen, in de hoop dat ik daar dan iets mee 
kan. Daartegenover staat dat elk woord 
dat ik als fractievoorzitter uitspreek 
enorm kan worden uitvergroot. Er zijn 
dagen dat hier in Den Haag de hele dag 
journalisten rondzwerven op zoek naar 
een spannende quote. Er is geen tijd om 
na te denken wat je ergens van vindt – je 
moet meteen het meest gelikte antwoord 
paraat hebben. Je bent publiek bezit 
geworden.”

Ook voor Geenstijl; zij hebben gezien 
dat je “een open haard hebt, een 
vet coole Smeg en een designfuck-
bench”… Kun je dat ontkennen of 
bevestigen? “Zij hebben de Funda-foto’s 
van de vorige bewoners van mijn huis 
gepubliceerd. Die bank heb ik niet. Die 
Smeg gaat eruit omdat we een nieuwe 
keuken krijgen en de haard gaat er ook 
uit omdat ik ons huis aan het verbouwen 
en verduurzamen ben.”

Staan de paparazzi voor de deur te 
posten? “Mijn vriend Sjoerd is een keer 
op zijn zaterdagrondje naar de glasbak en 

jas: denim lab
trui: filippa k
overhemd: denham
pantalon: uniqlo
sokken: falke
schoenen: stylist’s own
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de Albert Heijn gevolgd door een roddel-
fotograaf. Onder de foto’s van de glasbak 
schrijven ze dan iets over je alcohol-
consumptie. Helemaal niet leuk. Mijn 
vriend heeft toen een bos roze rozen 
voor die fotograaf gekocht. Gelukkig is 
die foto toen ook geplaatst.” 

Wat voor leven hebben Sjoerd en 
jij in Ubbergen? “Meestal ga ik op 
maandag naar Den Haag en blijf daar 
dan tot donderdagavond. Zonder 
Sjoerd, want hij werkt in de buurt van 
Nijmegen. Maar het is niet zo dat ik 
vrijdag tot en met zondag vrij ben; dan 
ga ik vaak op werkbezoeken en doe ik 
bijvoorbeeld interviews. In sommige 
weekenden ben ik om 23.00 uur thuis 
en ga ik de volgende dag weer om 9.00 
uur de deur uit. Iets leuks doen moet je 
goed plannen. Bijvoorbeeld een dag en 
een nacht samen een citytripje binnen 
Nederland.”

Hebben jullie vooraf en samen 
over jouw politieke carrièrekansen 
gepraat? “Toen ik de Kamer inging, 
hebben wij echt wel even besproken 
welke consequenties dat ging hebben. 
En toen Alexander Pechtold vertrok 
als fractievoorzitter en ik in de running 
was, hebben we ook nagedacht over 
ons privéleven en of we dat voldoende 
kunnen behouden. Toen die paparazzi-
fotograaf in onze voortuin lag, wisten 
wij dat we dat niet genoeg hadden door-
gedacht. En Sjoerd let goed op mij. Dat 
ik gezond eet en af en toe sport. Hij moet 
nu ook ons huishouden runnen. Voor 
hem best een offer, want hij heeft ook 
gewoon werk. En wij hebben een hond, 
Muja. Die heet zo omdat-ie een beetje 
mank liep met gebroken voorpoot, toen 
ik ’m in Kosovo op straat vond. Heel erg. 
Muja was er eerder dan Sjoerd, dus hij 
zit doordeweeks met een hond die ík 
gevonden heb, maar waar híj voor moet 
zorgen.”

Zou Muja ook een afkorting kunnen 
zijn voor Mujahideen (jihadstrijder)? 
Kiezers uit de rechterflank voelen 
zich misschien weinig verwant met 
Jettens huisdier, sympathisanten 
van de Partij voor de Dieren des te 

meer. Als politiek leider van D66 
manoeuvreert Rob Jetten behoed-
zaam tussen links en rechts, met 
mooie resultaten als het aanpassen 
van het kinderpardon en het vast-
houden aan de klimaatdoelstel-
lingen. “De klimaatdoelen voor 2030 
zie ik wel met vertrouwen tegemoet, 
maar de doelen voor 2020 zijn wel span-
nender. Nederland loopt heel erg achter 
om die doelen te halen. We moeten dus 
snel meer maatregelen nemen. Ik pleit 
al lang voor het sluiten van de kolen-
centrale die in Amsterdam staat; die 
stoot veel CO2 uit maar ook de lucht-
kwaliteit van Amsterdam is daar niet 
mee geholpen. Ik probeer al anderhalf 
jaar om dat ding dicht te krijgen. In 
zo’n centrale werken niet zo heel veel 
mensen en daarvoor zal een sociaal plan 
moeten komen – ik heb in Nijmegen 
in de raad gezeten en toen de centrale 
daar dichtging, had iedereen zó snel 
een andere baan, dat er bijna niemand 
meer over was om de centrale geordend 
te sluiten.”

Die heb je eigenhandig dichtgegooid? 
“Nee, haha, dat niet, dat is landelijk 
besloten. Maar we waren er wel blij mee, 
ook omdat-ie dicht bij de stad stond.”

Hans Wiegel schreef dat het klimaat-
akkoord tot een catastrofe gaat 
leiden. “Armoede, kou en honger”, 
schreef hij. “Ik moet maar eens bij Hans 
op de koffie. Want dat gaat echt niet 
gebeuren.”

Toch halen de werkgevers via VNO/
NCW ook hard naar je uit. “De premier 
noemt het klimaatthema zelfs ‘de 
grootste opgave sinds de wederopbouw’. 
Erg emotioneel allemaal. Ik wil huizen 
isoleren zodat de energierekening 
omlaag kan. En de haven van Rotterdam 
wil de groenste haven van Europa 
worden om zo weer nieuwe banen te 
creëren. We gaan bedrijven helpen om 
te vergroenen en ook bij huishoudens 
flikkeren we het probleem niet over de 
schutting: er komt een groot fonds waar 
mensen subsidie uit kunnen ontvangen. 
En we hebben natuurlijk twintig jaar de 
tijd om de maatregelen door te voeren. 

NIJMEGEN
—
Voordat Rob Jetten 
de landelijke poli-
tiek inging, zat hij in 
de gemeenteraad 
van Nijmegen. Daar 
kreeg hij onder 
andere enkele 
LHBTQ-zaken voor 
zijn kiezen. In die 
stad waren een 
Roze Huis en Trans-
gendercafé aanwe-
zig. Die organisaties 
hadden moeite om 
rond te komen en 
vanuit de gemeen-
teraad heeft Jetten 
kunnen helpen bij 
het realiseren van 
bijvoorbeeld een 
nieuwe locatie. 

Verder heeft hij 
geholpen bij het 
Shelter City-pro-
ject: in Nijmegen 
werden mensen-
rechtenactivisten 
uit het buitenland 
opgevangen die 
even niet meer in 
eigen land konden 
wonen vanwege de 
extreme bedrei-
gingen. Dit project 
voorziet erin dat 
deze mensen hier 
niet alleen in veilig-
heid kunnen wonen, 
maar bijvoorbeeld 
ook een studie kun-
nen volgen. Inmid-
dels is dit project 
eveneens in andere 
steden opgestart.

“ik kan nu iets 
twitteren over het 

klimaat of het kinder
pardon en dan weet ik 

zeker dat ik daar binnen 
een uur tien homofobe 

reacties op krijg”
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Er is weinig nuance in het klimaatdebat: 
rechts vindt het een schande en links 
vindt het niet genoeg.”

Nog zo’n politiek hangijzer: de 
duivelse Brexit. Het lijkt wel of die 
alleen maar om economie draait. Is 
dat voor D66 ook zo? “Er staat veel voor 
ons op het spel. Als Frankrijk en Duits-
land samen iets willen, kon Nederland 
daar samen met onze liberale partner 
het Verenigd Koninkrijk vaak tegen-
wicht aan bieden. Zeker: economie ga 
je als eerste merken, maar op langere 
termijn gaat het meer om de waarden 
van een maatschappij. Het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland lijken best op 
elkaar en we trokken vaak samen met 
Londen op om onze liberale agenda 
te pushen. Zeker sinds de uitbreiding 
van Europa met enkele Oost-Europese 
landen zie je spanningen ontstaan over 
mensenrechten – bijvoorbeeld in Polen 
of Hongarije. Ik heb zelf in oktober 
leden van het Britse Lagerhuis mogen 
toespreken, onder meer over onze histo-
rische band.”

Zou je een tweede referendum in het 
Verenigd Koninkrijk toejuichen? “Dat 
moeten de Britten zelf beslissen, maar 
het zou misschien wel verstandig zijn.”

Maar het volk heeft er al gesproken. 
Dat is toch D66 ten voeten uit? “Wij 
zijn voor een correctief referendum – 
dus ja of nee zeggen als het parlement 
zijn werk heeft gedaan. Bij dit Brexit-
referendum was er eigenlijk helemaal 
geen plan, geen toekomstbeeld voor het 
Verenigd Koninkrijk.”

De staatscommissie parlementair 
stelsel, onder voorzitterschap van 
Johan Remkes, heeft een advies 
uitgebracht over de toekomstbe-
stendigheid van onze parlementaire 
democratie. Hij beveelt een bindend 
correctief referendum aan. D66 
omarmt dit? “Jazeker. Het volk moet 
het parlement echt een tik op de vingers 
kunnen geven.”

Op 20 maart gaan we naar de stembus 
voor de Provinciale Staten. Daaruit 

volgt de nieuwe zetelverdeling voor 
de Eerste Kamer. D66 heeft er nu tien. 
Wat is de ambitie? “Het zou mooi zijn 
als wij die tien weten te behouden. En 
Boris Dittrich staat op positie 5 van onze 
kieslijst. Ik ben er superblij mee dat 
hij weer terugkomt. Onlangs was ik bij 
een jubileumborrel van Mankracht in 
Rotterdam. Daar was hij ook en je merkt 
meteen hoe enthousiast iedereen is dat 
hij weer actief wil zijn in de Nederlandse 
politiek.”

In het Regenboogakkoord (de LHBTQ-
afspraken binnen het kabinet) is afge-
sproken dat het meerouderschap en 
het draagmoederschap in Nederland 
worden geregeld in deze kabinetspe-
riode. Dit speelt al acht jaar. Wanneer 
komt dit er nu eindelijk eens? “CDA en 
ChristenUnie hebben zich neergelegd 
bij het Regenboogakkoord. Wij hebben 
daar in de formatie niet op ingeleverd. 
Vera Bergkamp is onze woordvoerder 
op dit dossier. Wij hebben tegen elkaar 
gezegd: als het kabinet in de komende 

maanden niet met deze wetsvoorstellen 
komt, gaan wij het zelf doen.”

In de komende maanden? “Het 
is niet heel makkelijk om wetten te 
schrijven. Maar voor de zomer, vanuit de 
D66-fractie.”

Nog zo’n thema: als je transgender 
bent en in transitie wil, moet je 
daarvoor nu een nauwelijks nader 
benoemde deskundige raadplegen en 
je moet minimaal zestien jaar oud zijn 
– dus je moet je hele puberteit door in 
een verkeerd lichaam. Gaat D66 deze 
regels versoepelen? “Ook belangrijk: 
waar kun je terecht met die vraag en 
hoelang zijn die wachtlijsten? Staatsse-
cretaris Knops van Binnenlandse Zaken 
stuurde pas nog een waardeloze brief 
waaruit blijkt dat het toch heel ingewik-
keld is en het langer gaat duren om geen 
geslacht in je paspoort te vermelden. 
D66 vindt dit onacceptabel. Hij regelt 
het maar, maakt mij niet uit hoe. Ik denk 
dat veel kinderen al veel eerder dan op 
zestienjarige leeftijd weten dat ze in 
transitie willen. Het is heel frustrerend 
dat je daar dan jaren op moet wachten. 
En juist in de fase van puberteit, van 
ontdekken, moet je niet worden afge-
remd. Het zou niet verkeerd zijn als je al 
eerder met het proces kunt starten.” 

In jouw eigen jeugd heeft de moord 
op Theo van Gogh naar verluidt 
veel indruk op je gemaakt. “Ik zat in 
mijn eindexamenjaar – ik ben van de 
generatie Pim Fortuyn, Theo van Gogh, 
9/11 – en dat je op klaarlichte dag een 
bekende Nederlander kunt neerleggen, 
maakte veel indruk op mij. In mijn dorp 
Uden ging na die aanslag een Turkse 
basisschool in vlammen op. Dat leidde 
natuurlijk tot veel ophef. Ik kende de 
jongens die betrokken waren bij die 
brandstichting maar ik kende ook die 
school goed. Met mijn eindexamenklas 
heb ik toen enkele activiteiten georgani-
seerd om die Turkse kids op te vangen en 
ik heb de gemeenteraad erover mogen 
toespreken. Ik was zeventien jaar en 
realiseerde mij dat je ook écht iets kunt 
doen met je politieke interesses. Toen 
wist ik: hier wil ik iets mee!”  

“ als het kabinet niet met 
een wetsvoorstel over 
meerouderschap komt, 
gaat de d66fractie 
het zelf indienen”  



rob jetten
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fotografie: brigitte vincken
styling: juan velasquez caceres
grooming: jurgen carper

met dank aan hotel mercier amsterdam 
www.hotelmercier.com

jas: h&m
overhemd: denham
pantalon: filippa k
sokken: falke
riem: stylist’s own
schoenen: stylist’s own

foto links
coltrui: filippa k
jack: weekday  
(recycling denim collection)
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in mei moet ‘toy’-zangeres netta barzilai haar eurovisie-troon opgeven. ze 
heeft een druk jaar achter de rug, met veel optredens in europa, maar ook een 
voorzichtige doorbraak in amerika. bewondering voor nettas unieke sound en 
haar pleiten voor zelfacceptatie gaat vaak gepaard met kritiek op het feit dat 
israël – een land met een controversieel verleden en heden – het songfestival 
won. maar voor netta draait het allemaal nog steeds om muziek, niet politiek. 

ze leidt ons rond in tel aviv, waar ze nu een paar jaar woont.

tekst: martijn tulp | fotografie: eran levi
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netta’s tour de tel aviv

ling in z’n ogen. “We hadden meteen een klik, 
dus aan het einde van de avond vroeg ik of hij 
met me mee naar huis wilde gaan. Zodra hij 
m’n rek met jurken zag, wilde hij ze per se alle-
maal passen. Tot zes uur ‘s ochtends deed hij 
een modeshow voor me. Die ochtend nam ik 
hem mee naar Farouk.” Nettas gezicht straalt 
als ze over haar vriendje praat. “We zijn nu zes 
maanden samen, hij is mijn eerste serieuze 
vriendje. Hij draagt mijn kleding vaak, hij voelt 
zich erg zeker over zijn seksualiteit. En het 
staat hem súpersexy. Hij is een Amerikaanse 
Jood, en hij heeft ‘alia’ gedaan.” Netta bedoelt 
daarmee dat hij aanspraak heeft gedaan op 
de Wet van de Terugkeer, waarmee mensen 
van Joodse afkomst aanspraak kunnen 
maken op het Israëlisch staatsburgerschap. 
“Hij is erg geïnteresseerd in fotografie, hij is er 
alleen nog niet zo heel goed in. Maar dat durf 
ik hem niet zo goed te vertellen!”

Terwijl we teruglopen naar het busje ziet 
een van de winkeleigenaren Netta en werpt 
hij enthousiast een rol vuilniszakken op 
de grond, alsof hij de rode loper voor haar 
uitrolt 3 . Netta sashayt over de uitgerolde 
vuilniszakken alsof ze een sjieke filmpremière 
bezoekt. De winkeleigenaar hoeft geen foto, 
hij is gewoon heel blij om haar te zien.

We stappen uit bij een groot stuk street 
art 4 . Het is een portret van Netta in haar 
Eurovisie-outfit, volledig gemaakt van fles-
doppen. “Dit kunstwerk werd onthuld twee 
dagen nadat ik het Songfestival won. Veel 
mensen hier hoopten dat ik zou winnen, en 
toen ik won, raakten mensen echt geïnspi-
reerd. Israëliërs hebben over het algemeen 
niet zo vaak redenen om vrolijk te worden: het 
land heeft nogal te kampen met slechte PR. 
Maar de mensen die hier wonen, zijn goed. Er 
hangt een goede sfeer. We wonen gewoon in 
een slechte buurt. Als ik een oplossing zou 
hebben voor onze problemen, als ik iets zou 
kunnen bijdragen door ergens te gaan zingen, 
zeg me dan waar ik heen moet. Mijn overwin-
ning tijdens het Songfestival was een zeld-
zaam moment van geluk voor mijn land. Maar 
niet alles is politiek. Ik ben erg compromisloos 
en gelukkig, hopelijk kan ik anderen inspi-
reren om ook zo te zijn. Er is hier een school 
vlakbij, hopelijk zien de kids dit kunstwerk en 
zien ze mij als heldin, als idool, in plaats van 
een superdun model dat kleding verkoopt 
op de cover van een tijdschrift. Ik had als 

gaan als ik wat vrije tijd heb in Tel Aviv. Maar 
misschien kan ik hier voorlopig beter niet in 
m’n eentje naartoe gaan.”

SMOORVERLIEFD
Tijd voor lunch. We nemen plaats bij Farouk 
Bashuk 2 , een trendy maar casual tentje 
dat zowel vegan en vegetarische gerechten 
als gerechten met vlees serveert. “Je móét 
de bouregas proberen”, stelt Netta voor. We 
krijgen een heerlijk bladerdeeghapje gevuld 
met geitenkaas en getopt met een gepo-
cheerd ei en knoflook-tomatensalsa. Het 
smaakt niet alleen heerlijk, maar ziet er ook 
nog eens heel Instagrammable uit. “Sociale 
media is zo krachtig!”, vertelt Netta. “Toen ik 
een tijdje terug in Amerika was, benaderde 
James Charles me. Hij is de eerste mannelijke 
ambassadeur van make-upmerk Cover Girl, 
en hij heeft bijna vijftien miljoen volgers op 
Instagram. Absurd! Hij had net een looper 
aangeschaft, en vroeg tips hoe hij die het 
beste kon gebruiken. Ik bood aan om, de 
volgende keer dat ik in L.A. was, bij hem langs 

te komen en het hem te laten zien. We deden 
een sessie, hij tagte me in een Insta Story en 
binnen 24 uur had ik er 30.000 volgers bij. 
Echt bizar.”

Ze neemt een hapje van haar bourega. “Dit is 
waar ik heb ontbeten met mijn vriendje toen 
we elkaar nét hadden ontmoet. Ik was net 
terug uit L.A. en ging hier naar een plaat-
selijke club, Radio EPGB. Ik had m’n vrien-
dinnen van tevoren duidelijk geïnstrueerd: 
ik wil vanavond níet gecockblockt worden! 
Natuurlijk kwamen een paar mensen vragen 
of ze met me op de foto mochten, onder wie 
een jongen die net van L.A. naar Tel Aviv was 
verhuisd. Hij vroeg me te dansen, en ik zei: 
‘Waarom niet.’ Ik zag vanuit m’n ooghoek hoe 
z’n vrienden verbaasd toekeken. Kijk, dit is 
‘m!” Ze laat me op haar telefoon een foto zien 
waarop ze op haar wang gezoend wordt door 
een knappe jongen met baard en een twinke-

p een woensdagochtend rijden 
Netta, haar team en ik in een 
busje door Tel Aviv. Ik geef een 
zak stroopwafels die ik voor 
haar meenam uit Amsterdam, 
en ze wil er meteen eentje. 
Vandaag leidt Netta ons rond 
in de stad waar ze woont, en 
die in mei het toneel zal zijn 
voor het Eurovisie Songfes-
tival. “Ik woonde vroeger in 
Hod HaSharon, da’s ongeveer 
anderhalf uur van Tel Aviv met 
de bus. Maar ik móést gewoon 
hiernaartoe verhuizen, ik zag 
het niet zitten om alsmaar heen 
en weer te blijven rijden. En 
mensen rijden hier als gekken, 

het is niks voor mij. Ik heb niet eens m’n rijbe-
wijs gehaald.”

Onze eerste stop is de vlooienmarkt in Jaffa, 
plaatselijk bekend als Shuk Hapishpishim 1 . 
“Als tiener ging ik op deze markt vaak op zoek 
naar vintage spullen. Ik ging door stapels en 
stapels kleding op zoek naar iets bijzonders. 
Veel hobo’s verkopen spullen op deze markt, 
vaak zonder door te hebben hoe waardevol 
sommige dingen zijn. Als je goed genoeg 
zoekt, kun je hier echt heel toffe dingen 
vinden. Twee van mijn favoriete jurken kocht 
ik op Shuk Hapishpishim, en ze kostten onge-
veer 2 sjekel per stuk.” Dat komt neer op zo’n 
40 cent, geen slechte deal voor een jurk.

Zodra we uitstappen, proberen we noncha-
lant de vlooienmarkt op te lopen om wat foto’s 
te maken, maar we komen nauwelijks verder 
dan het eerste kraampje. Netta wordt belaagd 
door enthousiaste marktbezoekers en -koop-
mannen die haar naam roepen. Moeders 
moedigen hun kleuters aan om Nettas 
naam te roepen in de hoop haar aandacht 
te trekken. Ze willen allemaal een foto, of 
gewoon even hoi zeggen tegen de vrouw die 
een hernieuwd gevoel van trots naar het land 
bracht. Nettas stylist filmt het hele gebeuren 
op zijn telefoon, terwijl haar manager zijn 
excuses aanbiedt. “Het is heel moeilijk om 
met haar naar buiten te gaan in Tel Aviv”, legt 
hij uit, en we besluiten eerder terug te lopen 
naar het busje en naar de volgende locatie te 
rijden. Netta lijkt blij met de erkenning, maar 
ze heeft ook iets droevigs. “Dit is nog steeds 
een van mijn favoriete plekken om naartoe te 

“mijn vriend draagt mijn 
kleding vaak, hij voelt 

zich erg zeker over zijn 
seksualiteit. en het staat 

hem súpersexy”



070 |  travel

netta’s tour de tel aviv

kind dolgraag een rolmodel gehad dat ik kon 
bewonderen om wat ze doet, niet om hoe ze 
eruitziet. Als ik naar dit kunstwerk kijk, zie ik 
niet mezelf, maar zie ik wat mijn Songfestival-
overwinning voor mijn land heeft betekend.”

GEEN MATERIALISTISCHE MEID
We brengen ook een bezoek aan HaTa-
chanah, een oud treinstation dat aan het eind 
van de negentiende eeuw door de Fransen 
werd gebouwd 5 . Het wordt sinds 1948 niet 
meer als zodanig gebruikt, maar in 2009 
werd het gerestaureerd en omgebouwd tot 
shopping- en entertainmentgebied 6 . Ik 
vertel Netta dat ik hier eerder ben geweest, in 
Soho, een winkel waar ze Etsy-achtige spullen 
verkopen voor je huis en keuken. “Oh, laten 
we daarheen gaan!”, zegt ze met grote ogen. 
“Volgende maand ga ik verhuizen. Ik zie er 
echt naar uit om nieuwe meubels en spul-
letjes te kopen!” Ik vraag haar of ze het een 
fijn idee vindt dat ze eindelijk op zichzelf kan 
wonen, in plaats van met huisgenoten. “Oh 
nee, eentje verhuist met me mee. Ik zou echt 
niet in m’n eentje willen wonen, dan wordt 
m’n huis veel te stil. Soms ben ik wel een hele 
maand weg, dan vind ik het een fijn idee dat er 
iemand is als ik thuiskom. En we kunnen erg 
goed met elkaar opschieten, dus ik ben dolblij 
dat ze met me meeverhuist. Maar het wordt 
wel heel fijn om eindelijk een aparte kamer 
te hebben voor al m’n kleding en andere 
spullen.”

Ze overweegt een apparaat te kopen 
waarmee je pitten uit olijven kunt halen, 
dan heeft ze een waterfles met infuser in de 
vorm van een grote aardbei in haar hand, 
en een sneeuwbol met een eenhoorn erin. 
Uiteindelijk koopt ze een muziekdoos die 
‘Somewhere Over The Rainbow’ speelt. “Ik 
ben niet materialistisch ingesteld, want 
voordat ik het Songfestival won, kon ik me 
dat simpelweg niet veroorloven. Mijn nieuwe 
stek moet vooral comfortabel en knus zijn. 
Maar ik moet zéker nog een keer terug naar 
deze winkel”, zegt ze enthousiast. Vlak bij 
het oude treinstation is het Suzanne Dellal 
Center for Dance and Theater 7 , gelegen in 
Neve Tzedek, de oudste buurt van Tel Aviv. 
Het is de thuisbasis van het internationaal 
gerenommeerde Batsheva Dance Company. 
“Vroeger werkte ik daar vaak samen met de 
dansers. Ik improviseerde muziek met mijn 
looper, en daarop improviseerden de dansers 

hun bewegingen. Daardoor waren de optre-
dens elke keer anders. Het was een te gekke 
tijd in mijn leven. Met veel van de dansers ben 
ik nu nog steeds bevriend.”

SPREEK JE UIT
We rijden naar het Charles Clore Park, aan 
de kust gelegen 8 . De plek heeft verschil-
lende betekenissen voor de zangeres. “Als 
kind ging m’n vader hier vissen. Ik zat naast 
hem en staarde uit over de zee. Ik kom hier nu 
nog steeds als ik wil ontspannen of even mijn 
hoofd leeg wil maken. Ik kan hier echt úren 
zitten.” We worden onderbroken door een 
meisje dat eruitziet alsof ze er zelf al uren zit, 
tot ze doorhad dat Netta ineens naast haar 
stond. Ze vertelt Netta hoeveel de zangeres 
voor haar heeft betekend en hoe verrast ze is 
haar te ontmoeten.

Het park is ook de plek waar zich in mei het 
Eurovision Village zal bevinden, en waar 
jaarlijkse de Tel Aviv Pride-optocht eindigt 
in een massaal strandfeest. “Ik heb er vorig 

jaar opgetreden toen ik nét terug was uit 
Lissabon. We vonden het te gek om voor 
de homogemeenschap op te treden. Ik kijk 
ernaar uit om dit jaar weer op te treden 
tijdens de pride. De homogemeenschap en 
ik gaan hand in hand. Ik omring me al sinds 
mijn vroege tienerjaren met gays – voordat 
ze zelf überhaupt uit de kast waren gekomen. 
Ze tillen me naar een hoger niveau. Je hebt 
m’n team ontmoet: ze zijn allemaal gay. Ze zijn 
mijn familie en mijn beste vrienden.” Nettas 
verbintenis met de homogemeenschap gaat 
echter verder dan vriendschap en stylingtips. 
“Ik vind het ontzettend belangrijk dat ik mijn 
platform gebruik om aandacht te vragen 
voor homorechten. Ik vind het absurd dat 
homo’s niet dezelfde rechten hebben als ik. 
Het is toch belachelijk dat ik een gezin kan 
starten met wie ik wil, en zij niet?! We moeten 
verplicht belasting betalen, we moeten 
allemaal het leger in, we hebben allemaal 

verplichtingen, en toch worden we door de 
overheid niet allemaal als gelijk gezien. Het is 
goed om te zien dat we vooruitgang boeken, 
maar het gaat niet snel genoeg.”

Netta redeneert dat het gebrek aan gelijke 
rechten ertoe kan leiden dat homomannen 
zichzelf minderwaardig gaan voelen. “Als 
je iemand zwakker maakt, als je tegen 
iemand zegt dat ze niet zoveel waard zijn als 
een ander, dan duurt het even voordat die 
persoon daarvan herstelt en weer in zichzelf 
gaat geloven. Ik heb het zelf ook meege-
maakt: jarenlang geloofde ik dat ik minder 
waard was dan anderen, vanwege de manier 
waarop ik eruitzie en hoe ik ben. Als ik een 
kledingwinkel binnenloop hebben ze nooit 
iets in mijn maat. Nog steeds niet! Volgens 
de mode-industrie is het commercieel niet 
interessant genoeg. Maar waarom? Omdat 
grotere vrouwen wordt aangepraat dat ze niet 
sexy genoeg zijn om er ook fashionable uit te 
mogen zien. Ik denk dat veel homomannen 
bang zijn uit de kast te komen, omdat ze 
bang zijn en zich minderwaardig voelen. We 
zouden onze stem op sociale media moeten 
laten horen om dit onderwerp steeds opnieuw 
ter sprake te brengen, en we moeten de 
pride-optochten véél groter maken. Ja, je ziet 
nu wel dat families Tel Aviv Pride bezoeken, 
maar het is nog lang niet genoeg. Gay Pride 
zou een nationale feestdag moeten zijn, 
niet alleen een feestje. We moeten er altijd 
voor strijden om nóg meer mensen te laten 
aanhaken.”

Wat is de volgende stap voor Netta? “Ik heb 
een te gek jaar achter de rug. Maar ik vind 
het ook wel spannend dat het bijna voorbij 
is. Het winnen van het Songfestival heeft me 
natuurlijk een hoop goede dingen gebracht. 
Het heeft veel deuren voor me geopend, ik 
ben trots op wat ik voor Israël heb gedaan, 
en blij met wat ik heb bereikt. Natuurlijk ga 
ik tijdens het Songfestival in mei zelf ook 
optreden, hopelijk met een nieuw liedje. En 
als alles goed gaat, breng ik in de maanden 
erna een nieuwe EP uit. Ik ben er klaar voor 
om de wereld te blijven laten zien dat ik geen 
eendagsvlieg ben.” 

adressen:
farouk bashuk, 6 rabbi nahman street,  
faruk-bashuk.co.il/en/
soho 100% design shop, sohocenter.co.il
suzanne dellal center, suzannedellal.org.il/en

“ik omring me al sinds mijn 
vroege tienerjaren met 
gays – voordat ze zelf 
überhaupt uit de kast 

waren gekomen”
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LA 
PALME 

R SE

dit jaar wordt tijdens het 
prestigieuze filmfestival in cannes 
voor de tiende keer de queer palm 
uitgereikt aan een sterk staaltje 
queercinema. filmjournalist robbert 
blokland, die alle jaren aanwezig 
was, blikt terug op de winnaars. 
ballonkunstenaar gilles tytgat nam 
de posters opnieuw onder handen.

tekst: robbert blokland 
beeld: gilles tytgat (@the_inflatable_balloon)

OP WINQ.NL

Wanneer je dit nummer 
voor je hebt, is bekend 
wie de tiende Queer Palm 
heeft gewon nen. Het 
wordt dit jaar een zware 
strijd, met meerdere 

serieuze kanshebbers. 
Wonderkind Xavier Dolan 
(inmiddels 30) kan met 
zijn Matthias & Maxime 
(in competitie) de eerste 
regisseur worden met 
twee Queer Palms op zijn 
schoorsteenmantel. Maar 
hij heeft onder meer con
currentie van het sterke 
lesbische kostuumdrama 

Portrait de la jeune fille en 
feu (gemaakt door vrijwel 
alleen maar vrouwen!). 
Ook in de bijprogramma’s 
doemen meerdere kans
hebbers op: And then we 
danced is een prachtig 
portret van een jonge gay 
danser die in het streng 
conservatieve Georgië 
worstelt met zijn geaard

heid. En het ontroerende 
Port Authority (in Un Cer
tain Regard) vertelt over 
donkere transvrouw Wye, 
die twijfelt of ze de liefde 
moet verklaren aan de ge
kwetste jonge einzelgän
ger Paul. De winnaar – en 
het laatste ballonkunst
werk – vind je nu op 
winq.nl/queer-palm.
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2010
KABOOM
regie: Gregg Araki

De Amerikaanse 
cultfilmer Gregg 
Araki is iemand die 
alleen maar fervente 
fans en hardgrondige 
tegenstanders kent. 
Met Kaboom keerde de 
toen 51jarige maker 
van Totally Fucked Up 
en The Doom Gene-
ration terug naar de 
fascinaties waarmee 
hij in de jaren tachtig 
en negentig doorbrak: 
tieners vol twijfels over 
hun seksuele oriëntatie, 
krankzinnige complot
ten en last but not least 
het einde van de we
reld. Het is onbegon
nen werk om te pogen 
het positief stuurloze 
verhaal te resumeren 
van deze verleidelijke, 
volstrekt onvergelijkba
re, over de top kruising 
tussen Donnie Darko en 
Twin Peaks (maar dan 
met meer oogstrelend 
naakt).

KA-
   BOOM
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2011
SKOONHEID 
(BEAUTY)
regie: Oliver  
Hermanus

De eerste Zuid
Afrikaans gesproken 
speelfilm ooit die werd 
geselecteerd voor het 
festival van Cannes 
vertelt over veertiger 
François. Hij runt een 
goedlopende houthan
del in Bloemfontein, 
heeft een mooi huis, 
een lieve vrouw en 
geslaagde kinderen. 
Zijn homoseksuele lust
gevoelens botviert hij 
tijdens avondjes in een 
afgelegen boerderij 
waar niemand in het 
gezin hem ooit naar 
vraagt. Maar als hij op 
het huwelijk van zijn 
dochter de 23jarige 
Christian ontmoet, 
blijken de pijlers onder 
zijn keurige leven toch 
niet zo stabiel. De 
knappe verschijning van 
Christian laat François 
niet meer los. 

BEAUTY



la palme rose
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2012 
LAURENCE 
ANYWAYS 
regie: Xavier Dolan

Na J’ai tué ma mere en 
Les amours imaginaires 
voltooide de jonge 
Canadese regisseur
acteur Xavier Dolan zijn 
eerste Cannestrilogie 
met dit wild gesti
leerde, gepassioneerde 
en visueel overdadige 
relaas over Laurence 
en zijn vriendin Fred. 
Wanneer zij Laurences 
dertigste verjaardag 
vieren, doet hij een 
bekentenis die hun le
ven volledig op de kop 
zet: hij is een vrouw. 
De turbulente reis die 
hierop volgt, brengt de 
twee vrienden dichter 
bij zichzelf en bij elkaar. 
Love it or hate it – een 
middenweg is niet 
mogelijk bij dit uitzin
nige, epische en vooral 
oprecht aanvoelende 
liefdesverhaal.

LAURENCE
ANYWAYS
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2013
L’INCONNU  
DU LAC 
(STRANGER 
BY THE LAKE)
regie: Alain Guiraudie

Oftewel: de film die 
‘master of suspense’ 
Hitchcock zou hebben 
gemaakt als hij zich ooit 
had willen wagen aan 
een broeierige thriller 
over anoniem seksende 
mannen. Drie van hen 
– de knappe Franck, 
de oudere Henri en 
ongenaakbare Michel 
– belanden tijdens hun 
bezoekjes aan een 
homostrandje in een bi
zarre driehoeksrelatie. 
Als Michel een moor
denaar blijkt te zijn, 
moeten Henri en Franck 
hun relatie met hun 
strandminnaar herdefi
niëren. Regisseur Alain 
Guiraudie maakte een 
eenvoudige, directe en 
hypnotiserende thriller 
met als unique selling 
point veel frontaal 
naakt en zinderende 
homoseks. De film werd 
in 2013 gebombar
deerd tot een van de 
grote verrassingen van 
Cannes.

L’INCONNU  
DU LAC



la palme rose
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2014
PRIDE 
regie: Matthew  
Warchus

Met Pride maakte regis
seur Matthew Warchus 
de beste feelgoodfilm 
van de afgelopen jaren. 
De moderne Full Monty 
vertelt een van de 
bizarste episodes uit 
de recente Britse gay
geschiedenis. In 1984 
verklaarde een groep 
Londense homo’s 
(onder wie The Wire en 
The Affairster Dominic 
West) zich solidair met 
de stakende mijnwer
kers – beide groepen 
werden immers door 
talloze media in het 
verdomhoekje gedrukt 
en door de politie met 
harde hand aangepakt. 
De ongebruikelijke 
verbroedering verliep 
uiteraard niet zonder 
slag of stoot  veel 
mijnwerkers wilden niet 
geassocieerd worden 
met de ‘queers’. Maar 
uiteindelijk stapte 
iedereen toch over zijn 
eigen schaduw heen 
en zorgde steun van de 
mijnwerkers er twee 
jaar later zelfs voor 
dat homorechten in 
de Britse wet werden 
opgenomen.
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2015
CAROL
 regie: Todd Haynes

Todd Haynes is een 
koning in het tonen van 
hevige passie die ei
genlijk niet mag worden 
uitgesproken. Ook in 
Carol zindert het onder 
de oppervlakte vanaf 
de eerste seconde dat 
welgestelde veertiger 
Carol (Cate Blanchett) 
en onervaren twinti
ger Therese (Rooney 
Mara) elkaar zien. Het 
is de tijd waarin het 
woord ‘lesbienne’ nog 
niet eens bestond, 
laat staan dat werd 
geaccepteerd dat een 
dame van stand haar 
degelijke echtgenoot 
zou verlaten voor een 
andere vrouw. Toch is 
dat wat Carol zich voor
neemt als blijkt dat de 
gevoelens wederzijds 
zijn. Haynes focust met 
zijn film niet op alle ge
krakeel van de buiten
wereld, maar juist op 
de veelal woordeloze 
emotionele achtbaanrit 
waarin de twee vrou
wen belanden na hun 
eerste ontmoeting. 

C A R O L
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2016
LES VIES DE 
THÉRÈSE 
(THE LIVES OF 
THÉRÈSE) 
regie: Sébastien 
Lifshitz

Vlak voor de wereld
première in Cannes 
overleed de Franse 
feministe en LHBTQ
rechtenactiviste Thé
rèse Clerc aan de gevol
gen van kanker. Het gaf 
deze openhartige en 
confronterende docu
mentaire over haar le
ven zeker ‘momentum’. 
Maar ook zonder dit 
noodlottige toeval had 
de film vermoedelijk de 
Queer Palm wel gewon
nen. Clerc voerde in de 
jaren zeventig illegale 
abortussen uit in haar 
appartement, ontdekte 
de lesbische liefde en 
richtte een vluchthuis 
op waar vrouwen wor
den opgevangen die 
het slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld.

LES 
VIES 

DE 
THÉRÈSE
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2017
120 BATTE-
MENTS PAR 
MINUTE  
(120 BEATS 
PER MINUTE) 
regie: Robin Campillo

In de jaren negentig 
was Frankrijk het laatste 
grote Europese land 
dat – mede onder 
druk van de actieve 
homobeweging – het 
aidsprobleem erkende. 
Regisseur Robin Cam
pillo (Entre les Murs) 
vond na een kwart 
eeuw eindelijk de 
moed om een film te 
maken over deze naar 
eigen zeggen cruciale 
periode in zijn leven. De 
meeste scènes uit het 
leven van de actiegroep 
ACT UP, die probeer
de bewustzijn over aids 
en hiv te creëren bij 
de Franse bevolking, 
zijn gebaseerd op zijn 
eigen ervaringen. De 
film werd gekozen tot 
Franse Oscarinzending 
van 2018, maar won 
helaas niet.

120 
BATTEMENTS
PA R  M I N U T E
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2018
GIRL
regie: Lukas Dhont

De vijftienjarige Lara is 
geboren in het lichaam 
van een jongen en wil 
niets liever dan balle
rina worden. Ze begint 
tegelijkertijd aan haar 
hormoonbehandeling 
én de loodzware oplei
ding aan de balletaca
demie, een combinatie 
die enorm veel druk op 
het meisje legt. Haar 
alleenstaande vader 
is erg begripvol, haar 
docenten proberen 
haar aan alle kanten te 
helpen en het medisch 
personeel steunt 
haar waar mogelijk. 
Maar dat neemt alle 
wanhoop, pijn, twijfel 
en eenzaamheid bij 
Lara over het proces 
dat zij doormaakt niet 
weg. Het omstreden 
anderhalf uur durende 
debuut van de 26jarige 
Lukas Dhont kent geen 
shot te veel en geeft 
een ontroerend gezicht 
aan de korte kran
tenberichtjes over de 
problemen waarmee 
jonge transpersonen 
worstelen. 

GIRL
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jurk: linus leonardsson
slippers: inez naomi
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“eindelijk coverboy!”, 
trompettert theatrale 

alleskunner alex klaasen 
trots als hij hoort dat hij 

boven op winq mag prijken. 
vorig seizoen veroverde 
hij de nederlandse bühnes 
met zijn eigentijdse revue 

showponies. in oktober gaat 
het toepasselijk getitelde 
vervolg showponies 2 in 

première. een cover is dan 
ook welverdiend. 

tekst:  
tommie luyben

fotografie:  
imke panhuijzen

“Oh, dit zijn vooral vrouwenkleren. Oké 
oké. Interesting.” Voor de shoot neust 
Alex wat in het rek met outfits: gebreide 
truitjes in pastelkleuren, zwierige 
stoffen en een glimmend kleinemeis-
jesjurkje in een grotemensenmaat. 
Doorsnee is het zeker niet. Maar Alex 
is dan ook niet doorsnee. Hij maakte 
verscheidene cabaretprogramma’s, 
speelde in films en series (het grote 
publiek kent hem vooral van Gooische 
Vrouwen en Het Klokhuis) en zijn optre-
dens in musicals werden bekroond met 
een handvol Musical Awards. Hij vindt 
veel leuk en probeert alles. Zelfs die lila 
kleinemeisjesjurk. 

Alex, je bent hot. Jouw vorige voor-
stelling Showponies werd beju-
beld door de pers en trok ramvolle 
zalen. Zag je dat succes aankomen? 
“Nee, natuurlijk niet. Zoiets hoop je 
alleen maar. Mijn grote droom was 
om het fenomeen revue nieuw leven 
in te blazen. ‘Revue, wat ontzettend 
oubollig!’, zei iedereen. Maar ik heb er 
mijn eigen draai aan gegeven. En er 
zaten zo veel verschillende elementen 
in: sketches, musicalstukken, serieuze 
liedjes maar ook cabaretachtige dingen. 
Voor iedereen in het publiek zat er wel 
iets tussen.”

Mensen vonden de show hilarisch. 
Humor is jouw ding, he? “Ja. Ik vind 
het leuk om mensen te laten lachen. 
En het is vooral leuk als ze niet precies 
weten waarom ze moeten lachen. De 
onverwachte lach is altijd de mooiste. 
Daarom vind ik moppen ook zo stom.”

Hoezo? “Omdat de afspraak is dat je 
moet lachen als een mop afgelopen is. 
Dat bepaal ik liever zelf.”

Wordt komedie vaak onderschat? 
“Echt goed komediespelen is retemoei-
lijk. Iedereen denkt altijd: jij schudt 
dat zo uit je mouw. Maar dat is niet zo. 
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“ echt goed komedie
spelen is retemoeilijk. 
iedereen denkt altijd: 
jij schudt dat zo uit 
je mouw. belachelijk 
dat er zo vaak op 
neergekeken wordt”

Komedie is echt een ondergeschoven 
kindje. Mensen beseffen niet dat het 
heel technisch en enorm precies spelen 
is. Belachelijk dat er zo vaak op neer-
gekeken wordt, terwijl komediespelen 
echt een serieuze zaak is. Neem Meryl 
Streep, de beste actrice die er is. En ook 
nog eens heel grappig, maar juist omdat 
ze dat acteren zo serieus neemt.”

Naast lovende kritieken werd Show
ponies ook bestempeld als ‘behoor-
lijk gay’? “Ja, dat hoorde ik vaak, dat 
mensen het ‘erg gay’ vonden. Terwijl, 
je komt naar een voorstelling van Alex 
Klaasen kijken. En ik ben homo. En ik 
vind het heerlijk om daar typetjes en 
sketches over te maken. Dus dan denk 
ik: duh! Túúrlijk is het gay.”

Maar vind je dat dan niet irritant?  
“Die opmerking kreeg ik meestal 
van oudere heteromannen, die dan 
mopperend waren meegesleurd door 
hun vrouw: ‘Oh, Alex Klaasen! Da’s 
die lekkere gekke nicht uit Gooische 
Vrouwen!’”

En die oudere hetero’s vonden het 
maar niks? “Dat niet per se. Zij kwamen 
dan na de show naar mij toe: ‘Ik wil toch 
even zeggen dat ik het heel leuk vond, 
maar wel erg gay allemaal.’ Heel irritant, 
want je geeft in die opmerking een 
compliment maar tegelijkertijd ook een 
belediging.”

Wat achterlijk! “Enorm. Maar toen ik er 
wat langer over nadacht, begreep ik dat 
hun intentie goed was. Eigenlijk zeggen 
ze: ‘Ik heb een leuke avond gehad.’ Maar 
hun vooroordelen over homo’s worden 
door de war geschud en dat begrijpen ze 
nog niet helemaal. Terwijl zij het afdoen 
als ‘te gay’, hebben ze niet door dat ik - 
door de typetjes die ik speel - eigenlijk 
mensen naar zichzelf laat kijken.”

Je houdt het publiek als het ware een 
spiegel voor? “Precies. Mensen mogen 
best in conflict worden gebracht met 
hun eigen gevoel en nadenken over 
zichzelf.”

Stiekem een vorm van activisme dus? 
“Bleh. Activisme is vaak zo humorloos. 
En het schrikt mensen af, want het 
heeft iets agressiefs in zich. Maar de 
voorstelling zet wel aan tot denken, dus 
op een zekere hoogte is het inderdaad 
activisme.”

Op de Alex Klaasen-manier? “Zeker 
met een scheutje humor, want dan 
nemen mensen veel makkelijker dingen 
aan. Een mengelmoes van activisme en 
entertainment dus. Hoe noem je dat? 
Activainment? Entervisme? Zoiets.”

Probeer jij met je shows bij te dragen 
aan de emancipatie? “In eerste 
instantie was dat helemaal niet mijn 
intentie, maar ik ben erachter gekomen 
dat dat wel zo is. Vorig jaar zag ik vaak 
jonge jongens in de zaal zitten. Zo van 
een jaar of vijftien à zestien. Samen met 
hun moeder. Ik zie dan dat die jongen 
beseft dat hij homo is. En ik zie dat zijn 
moeder dat ook weet, maar dat ze het 
er samen nog niet over gehad hebben. 
Dan voel ik gewoon hoe fijn het voor hen 
is om daar samen in die zaal dat gevoel 
met elkaar te delen. Dat is zo ontroe-
rend.”

Je hoopt dat die jongens daardoor 
uit de kast komen? “Het zou natuurlijk 
fantastisch zijn als ze het er na de voor-

stelling met hun moeder over hebben. 
Of misschien ook niet, maar dan hebben 
ze er wel allebei wat aan gehad. Ik kreeg 
ook een mail van een jongen die met 
zijn hele familie was komen kijken 
en diezelfde avond nog uit de kast is 
gekomen. Dat vind ik waanzinnig. Dat 
er bij de voorstelling iets is gebeurd 
waardoor hij denkt: mijn familie is oké 
hiermee. En dat hij dus de veiligheid 
voelde om voor zijn geaardheid uit te 
komen.”

Ben jij ook meer met emancipatie 
bezig dan vroeger? “Veel meer. Ik 
stond vroeger nooit op de barricade. 
Maar ik was dan ook nog nooit uitge-
scholden of in elkaar geslagen, dus ik 
had nooit zo’n last van negativiteit. En 
dat rellerige van emancipatie was niks 
voor mij.”

Waarom nu wel? “Een tijd geleden 
heb ik The Velvet Rage gelezen, van 
Alan Downs. Zo’n fantástisch boek. 
Dat was voor mij echt een eyeopener 
en is nu zo’n beetje mijn nieuwe bijbel 
geworden. Het gaat over de onderlig-
gende schaamte en woede die je als 
homo opbouwt in je jeugd, waardoor je 
een overlevingsmechanisme ontwik-
kelt.”

Overlevingsmechanisme? “Een 
tweede versie van jezelf, omdat je bang 
bent dat je naasten niet van je ‘echte’ 
versie houden. De helft van de tijd speel 
je dus iemand anders. Daar raken we 
heel bedreven in en we zijn ook altijd op 
de hoede voor gevaar. Daarom gooi je 
de boel dicht. En dat heb ik altijd enorm 
gedaan.”

Wat bedoel je daarmee? “De gedachte 
dat als je niet te gay doet, je de meeste 
kans hebt om te overleven. En dat je 
daarom niet open over jezelf durft te 
zijn. Ik merk dat ik daar soms nog steeds 
last van heb. Laatst had ik schilders over 
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“ik kreeg een 
mail van een 

jongen die 
met zijn hele 
familie was 

komen kijken 
en diezelfde 

avond nog 
uit de kast 

is gekomen. 
dat vind ik 

waanzinnig”

alex klaasen
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de vloer; ineens ga ik stoerder praten en 
mannelijker lopen. Dat systeem wat ik 
mezelf heb aangeleerd zit er onbewust 
nog steeds ingeramd.”

Voel je je achteraf stom daarover? 
“Nou, het stomme ervan is: ik ben een 
bekende Nederlander. Dus mensen 
weten dat ik homo ben. Dus wat sta 
ik dan toch de schijn op te houden? 
Waarom zeg ik niet gewoon tegen die 
schilders: ‘Hee meiden, hoe issut?!’ 
Terwijl als ik dat gewoon openbreek 
en mezelf ben, vinden mensen dat 
hartstikke leuk. Vroeger hoorde ik vaak: 
‘Alex, ik heb altijd het gevoel dat je iets 
achterhoudt.’ Dat wás waarschijnlijk ook 
zo, want ik liet het achterste van mijn 
tong nooit zien.”

Komt dat inzicht met leeftijd? “Ik sta 
er wel anders in dan tien of twintig jaar 
geleden. Het zijn steeds overwinnin-
kjes die je maakt, want het zit vooral in 
kleine dingen. Bijvoorbeeld dat bloe-
menbloesje dat ik vandaag draag, dat 
had ik vroeger nooit aangetrokken. En 
ook denk ik niet steeds: praat ik te gay? 
Als mensen me gek gaan napraten, dan 
fuck you. Daar heb ik echt schijt aan.”

Voel je je weleens onveilig op straat? 
“Vorige zomer pas voor het eerst. Ik was 
uit geweest en ik fietste naar huis. Toen 
kwamen twee jongens heel langzaam 
langs mij fietsen. Dat ik dacht: wat is dit 
voor raars. Na wat wederzijds inhalen 
kwam er eentje rechts en eentje links 
van me fietsen. Toen wist ik: dit is niet 
goed. Ik ben snel een weggetje inge-
slagen en keihard weggefietst, want 
anders hadden ze me zeker op de grond 
gebeukt. Voor de eerste keer in mijn 
leven kreeg ik een intens gevoel van 
gevaar.”

Denk dat je dat dat met de tijd te 
maken heeft? “Ik denk wel dat het een 

jaar of tien à twintig geleden veiliger en 
vriendelijker was op straat. Het is dan 
ook een gestreste tijd: iedereen is over-
prikkeld door alles. Er is continu overal 
informatie. Sociale media legt ook een 
enorme druk op mensen. Iedereen is 
sneller geïrriteerd. Dat kan zich soms in 
geweld uiten.”

Dus het is een pittige tijd? “Ja. Maar 
een positieve kant is dat de weerbaar-
heid, maar vooral ook zichtbaarheid van 
homo’s, lesbo’s en transgenders groter 
wordt. Vooral die laatste groep komt 
steeds meer in beeld. Zij praten meer en 
laten zich meer zien. En bijvoorbeeld in 
mode zie je dat gender en genderfluïdi-
teit een belangrijkere rol speelt. Ook in 
kunst en het theater.”

Kun je een voorbeeld noemen? “Regel-
matig ga ik ter inspiratie naar New York 
of Londen en bezoek dan veel voorstel-
lingen. Een musical kan tegenwoordig 
ook gewoon over een lesbisch meisje 
op een universiteit gaan. LHBTQ is 
veel zichtbaarder in het theater, en dat 
vind ik een heel leuke ontwikkeling. 
Mode, kunst en theater zijn belangrijke 
platformen waar mensen zich aan spie-
gelen, dus die hebben enorme invloed 
op onze samenleving.”

Jouw tip? “Open zijn en blijven 
vertellen over jezelf. Ook al zijn het 
irritante vragen die je al honderd keer 
gehoord hebt. Want wat je niet vertelt, 
kunnen mensen ook niet begrijpen. Bij 
familiefeesten durven mensen bijvoor-
beeld nooit te vragen naar mijn liefdes-
leven: ‘Jaaa, dat is een héél ander leven 
daar in Amsterdam, hè? Daar mogen wij 
niet over beginnen, da’s vast geheim.’ 
Terwijl ik denk: vraag het gewoon.”

Hoe denken ze dan dat jouw Amster-
damse liefdesleven eruitziet? “Dat 
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ik het met Jan en alleman doe en 
alle darkrooms afga; het cliché van 
Amsterdam.”

En doe je dat ook? “Wat?”

Alle darkrooms af? “Volgens mij ben ik 
twee keer in een darkroom geweest. Ik 
heb daar toen iets laten vallen, dus toen 
moest ik ook nog eens heel onhandig 
in het donker op de grond gaan zoeken. 
Niet helemaal mijn ding dus.”

Oké, als jouw familie het niet vraagt, 
doen wij het: hoe staat het in de 
liefde? “Dat is altijd een heikel onder-
werp. Ik heb the one nog niet gevonden.”

Hoe zoek je jouw ware dan? “Tja, 
dat gaat toch gewoon via datingapps. 
Dat vind ik wel altijd gedoe, dat heen 
en weer chatten de hele tijd. Op een 
gegeven moment moet je elkaar in de 
ogen kunnen kijken. Vaak weet je dan 
al gelijk of er klik is. Dus kut als je elkaar 
dan eindelijk ontmoet en je weet direct: 
dit wordt drie keer niks. Dan moet je nog 
wel die hele date uitzitten, want het is zo 
cru om te zeggen: ‘Sorry, hier ga ik niet 
aan beginnen. Doei.’”

Wat voor eigenschappen zoek je in 
iemand? “Vroeger viel ik vooral op 
mannen die heel knap waren. Daar 
datete ik dan een tijdje mee, maar op een 
gegeven moment werd het gewoon saai. 
Iedere keer kwam weer naar boven dat 
ik humor zo belangrijk vind. Als iemand 
dat niet heeft, heeft het weinig zin.”

“ laatst had ik schilders 
over de vloer; ineens 
ga ik stoerder praten 
en mannelijker lopen. 
waarom zeg ik niet 
gewoon: ‘hee meiden, 
hoe issut?!’”

sokken & broekpak:
linus leonardsson
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Soms duurt het ook gewoon wat 
langer voordat de liefde bij iemand 
groeit. “Daar ben ik in het verleden ook 
mee de mist ingegaan. Als het na drie 
keer daten niet goed voelde, dan was 
ik weg. Ik ben daar nu veel rustiger in, 
minder jachtig dan ik als twintiger was. 
Niet dat ik toen zo veel heb rondge-
neukt, hoor. Langer daten is véél leuker, 
weet ik nu. En ook de seks wat langer 
uitstellen en minder belangrijk maken. 
Die wordt ook leuker als je elkaar wat 
beter kent.”

Als dertiger voelde je je fijner als 
twintiger en nu als veertiger lijk je 
nog meer jezelf te hebben gevonden. 
Straks als vijftiger helemaal zen? “Dat 
vind ik een heel raar ding, dat ik over 
zo veel jaar vijftig word. Ik weet nog dat 
mijn ouders vijftig werden. Dat je dan 
Sarah ziet. Enne…”

Abraham?  “Ja! Met zo’n pop in de 
tuin. Mijn ouders vond ik écht oud 
toen ze vijftig werden. Terwijl ik nu 
leuke vrienden heb van die leeftijd, en 
die vind ik helemaal niet oud. Dus dat 
schuift steeds op. Plus, ik vind dat ik er 
steeds beter uit ga zien. Toen ik twintig 
was, dachten mensen dat ik tien jaar 
ouder was. Nu schatten ze me 38. Dus 
straks als zestiger ben, zie ik er lekker uit 
als veertig.”

Je bent nu 43, maar jouw mede-show-
ponies zijn een stuk jonger.  “Ja. Freek 

“ volgens mij ben ik 
twee keer in een 
darkroom geweest. 
ik heb daar toen 
iets laten vallen, 
dus toen moest ik 
ook nog eens heel 
onhandig in het 
donker op de grond 
gaan zoeken”

Bartels is dan nog de oudste van het stel 
en wij schelen tien jaar. Met de jongste 
scheel ik negentien jaar. Dat voel je wel, 
qua levenservaring. Dan discussiëren 
ze over onnozele dingen en dan houd ik 
wijselijk m’n mond; ze moeten toch alles 
zelf ontdekken.”

Botst dat leeftijdsverschil nooit? 
“Nee, ze zijn allemaal ontzettend leuk. 
En heel getalenteerd. Maar ze zitten wel 
in een andere levensfase. Zij hebben 
andere vrienden dan ik; de helft van 
mijn vrienden is druk bezig met hun 
gezin. En - en dat klinkt misschien gek 
- ze hebben ook iets minder geld. Dan 
willen we bijvoorbeeld met de hele club 
naar Londen, maar dan kan één iemand 
niet mee wegens geldgebrek.”

Maar dat heb jij vast ook wel zelf 
meegemaakt? “Jazeker. Vroeger zat ik 
in de Annie M.G. Schmidt-musical Heer-
lijk Duurt Het Langst. Samen met Paul 
de Leeuw, met wie ik de kleedkamer 
deelde. Onwijs gezellig. In Maastricht 
gingen we met wat eten met mensen uit 
de cast, en Paul wilde graag naar sterren-
restaurant Beluga. Uiteindelijk gingen 
we de rekening splitten en moesten we 
iets van 300 gulden de man betalen. Dat 
had ik helemaal niet!”

En heeft Paul het toen voor je betaald? 
“Nee, ik geloof dat ik het wel zelf heb 
opgehoest. Maar ik moet nog vaak aan 
dat voorval terugdenken, als we ergens 
zijn en iemand kan niet betalen. Als je 
naar een dure tent gaat, dan weet je dat 
toch? Maar daar denken jongeren niet 
altijd over na. Dat deed ik vroeger ook 
niet, blijkt. Da’s denk ik de leeftijd.”

Verwachten mensen vaak dat jij 
betaalt? “Soms. En ik trakteer dan ook 
regelmatig, hoor. Maar niet altijd. En 
zeker niet in dure sterrenrestaurants.”

In Showponies 2 weer door met 
dezelfde club dus. Zijn er grote 
verschillen met de eerste Show
ponies? “Het algemene concept blijft 
hetzelfde, dus de show is opgebouwd 
uit allemaal verschillende sketches en 
liedjes. Bij de eerste voorstelling was het 
zo dat ik na de pauze voor het grootste 
gedeelte in m’n eentje op het toneel 
stond. Zielig voor de rest, want die 
moesten onwijs lang in de kleedkamer 
wachten. Maar ook ongezellig voor 
mij, want dan hoorde ik achteraf: ‘We 
hebben dit en dat en zus en zo gedaan 
en een superleuke fotoshoot en…’ Het 
klonk bijna alsof ze lekker met z’n allen 
aan de wijn toastjes zaten te smeren. 
Zonder mij.”

Dit keer dus de hele voorstelling 
samen op het toneel? “Inderdaad.”

Heb je er zin in? “Heel erg. Omdat 
Showponies helemaal Alex is. Iedereen 
zegt altijd: ‘Wat ben je nou? Zanger? 
Acteur? Cabaretier?’ Nou, allemaal! 
En in Showponies komt alles bij elkaar. 
Vorig seizoen heb ik voor het eerst in 
mijn carrière niet afgeteld hoeveel 
voorstellingen ik nog moest. Dat zegt 
een hoop.”

Kun je al wat verklappen over deel 
twee? “Liever niet.”

Alsjeblieft? “Vooruit; er komt een klein 
stukje musical over mezelf in.”

Alex Klaasen, de musical? “Ja, een 
musical over mijn leven. Maar daarin… 
Wacht. Misschien moet ik nu niet te veel 
vertellen. Anders geef ik te veel weg. 
Kom maar naar mijn voorstelling.” 

showponies 2 is vanaf september te zien in  
theaters door het hele land. 
het eerste deel van showponies gemist? op 
vrijdag 2 augustus wordt de show om 21.00 uur 
uitgezonden bij de kroncrv op npo3.



alex klaasen
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pak, jurk, jas,
sokken en schoenen:

linus leonardsson
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people . travel . design . 

Mad about 
Madonna

“gelukkig is 
mijn tattoo 

 goed gelukt”

Snakken 
naar een sik

trans mannen 
over hun baard

MUSICALACTEUR 

is minder gay 
dan zijn moeder

D E S
I G N
S P E C I A L



drie trans mannen over de band met hun baard. 
“mijn baard herinnert me iedere dag aan wat ik heb 

doorstaan om van vrouw naar man te gaan.”

tekst: martijn kamphorst | fotografie: prins de vos
concept: the transketeers
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BAARDIS
GOUD 

WAARD

EIGEN
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“AL VOOR DE 
TESTOSTERON 
BEGON IK MET 

SCHEREN”

LAURENS  
ZEVENBERGEN (23)

heeft sinds een half jaar een baard.

Voordat ik aan mijn fysieke 
transitie begon, doorliep ik een 
sociale transitie. Daarin ver-
ruilde ik mijn oude naam voor 
een tussennaam en uiteindelijk 

voor mijn huidige naam. Het is niet 
altijd makkelijk geweest om ‘mij’ te 
zijn. Ik heb ervoor moeten vechten om 
te worden gezien als mezelf. Dat deed 
ik via activisme, als trans ambassadeur 
en voorvechter van LHBTQ-rechten. 
Ik weet hoe het voelt om niet jezelf te 
kunnen zijn en wilde voor iedereen om 
mij heen een wereld creëren waarin dat 
wel kan. Dit was tijdens mijn middel-
bareschooltijd, een pittige, chaotische 
periode. Het vrijwilligerswerk was een 
houvast voor me, iets waar ik naar uit 
kon kijken en waarmee ik een nuttige 
bijdrage leverde. Inmiddels hebben het 
activistische en het vechten plaatsge-
maakt voor rust. Nu richt ik me meer op 
mijn persoonlijke ontwikkeling.

Ruim vierenhalf jaar geleden begon ik 
met testosteron, maar pas sinds een 
halfjaar heb ik een baard. Het heeft lang 
geduurd. Al voor de testosteron begon 
ik met scheren. Het bevestigde voor mij 
het gevoel dat dit leven bij mij past. De 
hoop was dat ik later een volle baard 
zou kunnen laten staan, maar ik wist dat 
de kans niet heel groot was, zeker niet 
met mijn haarkleur. Ik had er realistische 
verwachtingen over.

Een vriendin van mij is dragking en bood 
me een keer aan om een nepbaardje te 
zetten. Eerst bracht ze een onderlaagje 
make-up aan en daarop lijmde ze ‘wol-
crepe’, een soort nephaar, in de vorm 
van een baard. Op foto’s leek het net 
echt. Het gaf me een goed idee van hoe 
ik er hopelijk in de toekomst uit zal zien. 

Inmiddels heb ik een mooie snor en die 
is alles behalve gemiddeld. Met snorwax 
zet ik de puntjes fier omhoog. Het geeft 
me iets eigens. In een biljartcafé waar ik 
graag kom vragen ze me regelmatig hoe 
het met mijn snor is. Het is niet zozeer 
me afzetten tegen iets, als wel trots zijn 
dat ik dit haar kan laten staan. Ik wil er 
echt iets moois van maken.”



winq >< philips male grooming
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DAVIN 
RENKEMA (29)

heeft sinds 2,5 jaar een baard.

Voor mijn transitie heb ik een 
keer met een verknipte, zwarte 
pruik geëxperimenteerd. Toen 
ik mijn gezicht zag met die op-
geplakte plastic haartjes, wist ik 

het zeker: ik moet een baard.

Een dag nadat ik aan de testosteron be-
gon zat ik gelijk panisch voor de spiegel. 
Na een paar dagen groeiden er zowaar 
drie haartjes, maar ik had een vergroot-
glas nodig om ze te zien. Vervolgens ge-
beurde er twee jaar weinig. Ik googelde 
me rot, op zoek naar oplossingen. Ik 
wilde zo snel mogelijk al die mannelijk-
heid op mijn gezicht. Net toen ik begon 
te accepteren dat een baard er voor mij 
niet in zat, begon-ie toch te komen. 

Voor mij is een baard een teken van 
mannelijkheid. Hoe meer haar, hoe 
beter. Aan het begin was ik beledigd 
als mensen mijn drie baardharen niet 
opmerkten. Zonder baard werd ik piep-
jong geschat; op mijn 26ste dachten 
mensen nog dat ik een tiener was. Ik heb 
nog steeds een beetje een babyface, 
dat geldt voor veel trans mannen. Laatst 
vroeg een collega naar mijn leeftijd. 
Toen ze hoorde dat ik 29 ben, viel ze 
bijna van haar stoel.

Tijdens mijn eerste bezoek aan de 
barbier nam ik plaatjes mee van mijn fa-
voriete baardstijlen. Ik was bang dat ze 
er anders te veel af zouden halen. Deze 
baardstijl komt van een Turkse vriend. 
Turkse mannen houden hun baard 
meestal strak bij. Als je wat kaler bent 
valt je baard nog meer op. Daarom vind 
ik het extra belangrijk dat-ie er goed 
uitziet. Ik borstel mijn baard altijd eerst, 
knip hem dan bij, breng wat wax aan en 
eindig met een olie die mijn baardgroei 
bevordert. Op die manier groeien hope-
lijk ook de laatste kale plekken dicht.

Mijn baard herinnert me iedere dag 
aan wat ik heb doorstaan om van vrouw 
naar man te gaan. Voor anderen is het 
misschien iets kleins, maar mij maakt het 
zo blij.”
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“EEN DAG 
NADAT IK 

AAN DE 
TESTOSTERON 

BEGON ZAT 
IK GELIJK 

PANISCH VOOR 
DE SPIEGEL”



“MANNEN 
MET EEN 

BAARDVLECHT 
ZIJN DE 

ECHTE ROUW
DOUWERS”

RYAN  
VAN BAAL (24)

heeft sinds 4 jaar een baard.

Cisgender mannen – dat zijn 
mannen wiens genderidentiteit 
overeenkomst met hun geboor-
tegeslacht – komen weleens 
naar me toe om te vertellen 

dat ze jaloers zijn op mijn baard. ‘Moet 
je ook een spuitje anders?’ vraag ik hen 
dan. Het voelt als een groot compli-
ment.

Mijn baard is echt een onderdeel van 
mijn identiteit. Het maakt me compleet. 
Laatst werd ik op Facebook ineens 
aangesproken door een twintiger met 
een volle, rode baard. Hij complimen-
teerde me met de mijne en nodigde me 
uit voor een baardmannengroep. Daarin 
delen mannen - de meesten cisgender - 
tips, tricks en foto’s van hun baarden en 
snorren. 

Ik ben een metalhead en baarden 
maken een groot deel uit van die com-
munity. Metalmuziek is voor mij een 
uitlaatklep in tijden dat ik niet lekker in 
mijn vel zit. Dan zet ik mijn koptelefoon 
op en ga achter mijn drumstel zitten. 
Het heeft me ook geholpen tijdens mijn 
transitie. 

Over een paar jaar is mijn baard hopelijk 
minimaal dubbel zo lang. Ik wil hem 
namelijk in een vlecht dragen, tot 
ongeveer halverwege mijn middel. Die 
baardvlechten zag ik voor het eerst in 
films, bij Vikingen. Mannen met een 
vlecht in hun baard zijn meestal de wat 
ruigere types, de echte rouwdouwers. 
Zo zie ik mezelf ook. Ik ben geen softie 
en wil meer zijn dan een standaard 
baarddrager. Waarschijnlijk is mijn baard 
over een jaar of vijf ook helemaal grijs; 
de eerste grijze hoofdharen heb ik 
namelijk al gevonden.

Tien jaar geleden had ik nooit geloofd 
dat ik er nu zo uit zou zien. Ik had über-
haupt niet gedacht dat ik hier nog zou 
zitten. Ik heb een zware periode achter 
de rug, maar uiteindelijk heeft het po-
sitief uitgepakt. Nu zit ik hier, met deze 
supermooie baard.”  
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kijk nu op 

WINQ.NL/
BAARDVERHALEN  

voor de backstage -
videos.
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De early 
adopters

vier abonnees die er 
als de kippen bij waren

we zijn natuurlijk blij met ál onze abonnees, 
maar sommigen zijn wel heel speciaal: zij 
zijn al sinds het prille begin lid van winq. we 
spraken vier abonnees van het eerste uur.

tekst: martijn tulp | beeld: chris en marjan
met dank aan: sp abonneeservice
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Roel 
Voorintholt (58) 
uit arnhem

“Wat me direct aansprak aan Winq, 
is dat het lekker breed is. In Winq 
lees ik over cultuur, mode, fotografie, 
literatuur en natuurlijk over LHBTQ-
thema’s. Er zijn in de afgelopen vijftien 
jaar veel stappen gezet in de strijd 
om emancipatie en erkenning, maar 
bijlange na niet genoeg. Die strijd-
baarheid zie ik ook terug in Winq, 
maar het is niet de hoofdmoot. En dat 
is ook niet erg. Ik lees in het blad over 
dingen waar ‘wij’ van houden. Winq 
staat niet op de barricade, maar geeft 
homo-emancipatie en diversiteit wel 
de aandacht die het nodig heeft, vind 
ik. Je zou het liefst willen dat onze 
gemeenschap zó geïntegreerd is dat 
een apart magazine voor homo’s niet 
meer nodig zou zijn, maar daar zijn we 
nu nog niet. Je ziet zelden in een recla-
mespotje voor een supermarkt een 
homokoppel afrekenen bij de kassa. Ik 
maak geregeld met mijn smartphone 
foto’s van artikelen in Winq waar tips 
in staan waar ik later nog iets mee wil. 
Ik ben artistiek directeur bij Intro-
dans, en ook binnen onze organisatie 
is diversiteit enorm belangrijk. Met 
Introdans dansen we over de hele 
wereld, en ik vind het erg interessant 
om in Winq te lezen hoe homo’s leven 
in landen waar ze niet onze vrijheden 
hebben.”

“winq staat niet 
op de barricade, 

maar geeft homo-
emancipatie en 

diversiteit wel de 
aandacht die het 

nodig heeft”



early adopters
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Karel Post (51) 
uit amsterdam

“Ik ben al bijna vijftien jaar lid, vanaf 
het begin dus. Ik vind het een leuk 
blad, met goede stukken. Ik neem 
hem graag mee op reis om te lezen, 
lekker ontspannend. Ook de reis-
artikelen in het blad zelf lees ik graag. 
Het komt geregeld voor dat ik tips uit 
een reisartikel in Winq gebruik om 
onderdelen van mijn reis te plannen. 
Laatst stond er een artikel in over bij-
zondere metrostations, dat nodigt echt 
uit om die stations ook daadwerkelijk 
te bezoeken als je in de desbetref-
fende stad bent. Winq beschrijft ook 
hoe LHBTQ’s in andere delen van de 
wereld leven, dat vind ik erg boeiend. 
Ik speel hockey en heb door de jaren 
heen in het kader van de EuroGames 
diverse prides bezocht. Soms kom 
je in een land waar je echt ziet dat er 
nog een strijd geleverd moet worden, 
voordat je bijvoorbeeld als homostel 
überhaupt kunt trouwen. Ik vond het 
interessant om in Winq te lezen over 
de ondergrondse gayscenes van 
Libanon en Roemenië. Dat maakte 
echt indruk. Maar ook artikelen waarin 
je leest hoe verschillende mensen in 
Nederland met hun homoseksualiteit 
omgaan, en hoe dat soms per regio en 
culturele achtergrond kan verschillen, 
vind ik interessant.”

“ik vond het 
interessant om in 

winq te lezen over 
de ondergrondse 

gayscenes van 
libanon en roemenië. 

dat maakte echt 
indruk”
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Mark 
Harbers (50) 
uit rotterdam

“Ik ben echt nog van de generatie 
die graag tijdschriften leest. Toen ik 
de eerste editie zag, dacht ik meteen: 
leuk, een nieuwe glossy! Ik zie Winq 
echt als mijn lijfblad, daarom ben ik 
al die tijd lid gebleven. Het is gewoon 
een goed tijdschrift. Alles zit erin, er 
is nog steeds aandacht voor wat de 
gay-gemeenschap beweegt, actuele 
thema’s, lifestyle, seksuele gezond-
heid, reizen. Het leest heel lekker weg 
in het weekend.
Ik vind het absoluut belangrijk dat er 
tijdschriften zoals Winq zijn. Je houdt 
een community ook bij elkaar doordat 
er media bestaan die zich op deze 
community richten. Al is het alleen al 
voor mensen die nog in de kast zitten 
en Winq in een tijdschriftenrek zien 
liggen. Zodat zij kunnen zien: het is 
niet alleen maar kommer en kwel als 
je uit de kast komt, er komt ook een 
heel leuk leven bij kijken. Op het 
gebied van wetgeving zijn er in de 
afgelopen vijftien jaar veel stappen 
vooruit gezet: het huwelijk was al 
opengesteld. De roze stembusak-
koorden worden trouw uitgevoerd... 
Tegelijkertijd is er in de samenleving 
nog steeds zorg over of verworven 
rechten ook vrij uitgeoefend kunnen 
worden. Je ziet nog altijd geweld tegen 
homo’s, er zijn nog altijd plekken waar 
leden van onze gemeenschap niet 
hand in hand durven lopen. Ik vind het 
goed dat Winq daar ook aandacht aan 
besteedt: niet alleen de leuke dingen 
in het leven, maar ook dit soort zaken, 
die nog een zorg zijn. Ik ben natuurlijk 
ook politicus, dus met die achtergrond 
lees ik het blad ook, en door de arti-
kelen in Winq houd je wel voeling met 
wat er speelt.”

“het is niet 
alleen maar 

kommer en kwel 
als je uit de kast 
komt, er komt 
ook een heel 
leuk leven bij 

kijken”



early adopters
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“ik lees graag 
de persoonlijke 

verhalen, ik vind het 
erg boeiend om te 

lezen hoe anderen in 
het leven staan”

Jan Luder (75) 
uit loosdrecht

“Ik nam een abonnement op Winq om-
dat ik graag een magazine wilde over 
de homogemeenschap. Ik wilde meer 
weten over wat er speelt, ik vind het 
dan ook fijn om in Winq te lezen wat er 
zoal te beleven is, en over het wel en 
wee van de homogemeenschap. Het 
is een goed magazine. Ik ben vooral 
erg tevreden over de lay-out. Ik heb 
het idee dat in de afgelopen jaren de 
tolerantie voor onze gemeenschap 
minder is geworden. Mijn partner en 
ik – we zijn inmiddels 29 jaar samen 
– lezen Winq allebei met veel plezier. 
Nee, we vechten er niet om wie hem 
het eerst mag lezen. Ik lees zelf graag 
de persoonlijke verhalen, ik vind het 
erg boeiend om te lezen hoe anderen 
in het leven staan. Ik heb ze niet alle 
honderd bewaard, maar ik heb zeker 
nog wat edities in mijn boekenkast 
staan.” 
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MINISTER 
IN DE MAAK

op zoek naar  
splinternieuwe  
politiek

 people | 041 

links
zijden colbert: hermes

t-shirt: hermes
bril: gucci

rechts
overhemd: hugo

broek: hugo
schoenen: nike

das: lanvin vintage via 
tommy page

bril: scotch & soda
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het begon met  
kleine media-

optredens als ‘zoon 
van’ en eindigde 

voor als nog in het 
politieke interview-
programma splinter 

in de politiek. 

splinter chabot (13) 
weet nog niet wat 

hij wil met zijn leven 
– zelf ooit premier 
worden, behoort in 
ieder geval niet tot 

de ambities. maar 
het kan verkeren…

tekst: edwin reinerie
fotografie: meis en jip



splinter chabot
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overhemd: 
scotch & soda
bril: victoria 
beckham
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pak: sjaak hullekes
polo: aspesi



splinter chabot
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Vorig jaar zagen wij jou in Splinter 
in de politiek? Komt er een vervolg 
op? “Ze zijn bezig met het ontwikkelen 
van een nieuw programma. Volgend 
jaar zijn er parlementsverkiezingen en 
het is logisch om daar dan iets mee te 
doen. Vorig jaar waren de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten – dat was 
toen het actuele haakje. Dit jaar is dat er 
niet. Maar er ligt ook een format klaar 
rondom het Binnenhof dat verbouwd 
gaat worden. Programma’s als Dancing 
with the stars laat ik aan mij voorbijgaan. 
Ik wil wel graag dat het inhoudelijk is.”

Daar word jij voor gevraagd? “Volgens 
mij wordt iedereen daarvoor gevraagd.”

Wie zit hier nu eigenlijk: een tele-
visiemaker, aspirant-politicus of 
theatermaker? “Splinter zit hier. Ik 
zou graag een Sims-poppetje willen 
zijn. In dat computerspel kun je alle 
beroepen uitoefenen. Als je niet dood-
gaat tenminste. Op de discovloer hoor 
je ook verschillende soorten muziek en 
daar kun je waarschijnlijk allemaal wel 
op dansen; ik hoop dat ik in mijn werk 
ook allerlei verschillende dingen mag 
blijven doen. En in Sims kun je je leeftijd 
zelfs uitzetten. Dat wil ik ook, ik wil niet 
ouder worden. Ik vond het heel erg toen 
ik 18 werd. Ik wil graag kind blijven.”

Want jij bent… 12 jaar oud? “Officieel 
ben ik 23, maar in maart word ik 24. 
bijna een kwart eeuw! Haha. Het liefste 
zou ik – ook op papier en voor de wet 
– kind blijven. Dat niet ouder worden, 
probeer ik af te dwingen. Ik speel nog 
steeds tikkertje en verstoppertje met 

mijn broers. Misschien kinderachtig, 
maar kinderen zijn meestal een stuk 
minder hard dan volwassenen – een 
kind onthoofdt over het algemeen geen 
andere mensen. Het zijn volwassenen 
van IS die dat doen.”

Kindsoldaten doen dat wel. “Ja, maar 
die zijn verpest en gehersenspoeld door 
volwassenen. Het kwaad komt van de 
ouderen! Iedereen is tijdloos, je hoeft 
helemaal geen leeftijd op mensen te 
plakken. Dus laten we mijn leeftijd maar 
uit dit interview halen, of werkt dat niet 
zo?”

We spreken af: 12. “Nou, dan liever 13. 
Ik heb iets met drie: ik ben op de derde 
dag van de derde maand geboren en ik 
ben het derde kind van mijn ouders. 
Toeval moet je omarmen.”

En je neemt de waarheid niet zo 
nauw. “Wij mogen best meer focussen 
op de magie van fantasie. Niet zo willen 
focussen op je leeftijd is iets anders dan 
de waarheid ontlopen. Het zijn eerder 
politici die een beetje met de werkelijk-
heid spelen.”

Noem er eens een. “Boris Johnson en 
Nigel Farage hebben dingen gezegd 
over de kosten van het lidmaatschap 
van het Verenigd Koninkrijk bij de EU 

en hoeveel het zou besparen als ze eruit 
zouden gaan, die feitelijk niet waar zijn. 
Je verhaal moet wel kloppen.”

Ik spreek jou dan ook maar aan op je 
eigen woorden: jij hebt politicologie 
gestudeerd maar vindt theorie maar 
‘staatsrechtelijk geneuzel’… “Nou, je 
kunt praktijk ook met theorie combi-
neren, hè? De papieren werkelijkheid is 
vaak heel anders dan hoe iets écht in zijn 
werk gaat. De Kamer moet de regering 
controleren, in die papieren wereld zou 
er sprake zijn van dualisme. Maar in de 
werkelijkheid stemmen de fractievoor-
zitters samen met de premier af wat ze 
met de diverse thema’s gaan doen. Je 
moet van zowel de taart (het zoet) als de 
quiche (het hartige) proeven. Word je al 
misselijk? Om dit allemaal van dichtbij 
mee te maken, was ik ook voorzitter 
van de JOVD [Jonge liberalen – red.]. 
Daar heb ik bijvoorbeeld ook gezien hoe 
hiërarchie werkt.”

Ook weer zo’n stokpaardje van jou: je 
hebt vreselijke moeite met autoriteit. 
Beetje kinderachtig, Splinter. “Nee, 
dat meen ik serieus. Daar doe ik niet aan. 

“ PROGRAMMA’S 
ALS DANCING 
WITH THE STARS 
LAAT IK AAN MIJ 
VOORBIJGAAN”



splinter chabot
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Docenten vonden het leuk dat ik bij ze 
in de klas zat – maar wel pas als ik weer 
vertrokken was. Ik was nogal aanwezig. 
Als ik het nodig vond om tijdens de 
les lekker te dansen met muziek in 
mijn oortjes, dan deed ik dat. Bovenop 
de stoel. Ik ben een beetje een stui-
terbal. Mijn ouders werden regelmatig 
ontboden om mijn gedrag te bespreken. 
Op de basisschool stond ik meer op de 
gang dan dat ik in de klas zat. Om verve-
ling tegen te gaan, deed ik op school 
vaak mee aan het culturele programma, 
zoals het sinterklaascabaret. Stond 
ik in een rokje en met mascara op de 
conrector na te doen. En die kende ik 
niet eens. Liep ik daar op hakken over 
het schoolplein van het Vrijzinnig-
Christelijk Lyceum. Na zes jaar zeiden 
ze nog wel ‘dag’ toen ik wegging maar 
heel veel meer was het ook niet. Je moet 

tegen autoriteit op kunnen staan om je 
eigen vrijheid te kunnen creëren.”

Jouw hart ligt behalve in de politiek, 
ook bij het theater. In Under Pressure 
vraagt Het Zuidelijk Toneel zich af of 
het neoliberalisme aan diggelen moet 
worden geslagen. “Ook een lelijke vaas 
moet je niet meteen kapot maken. Zet 
hem dan een beetje uit het zicht, achter 
in een hoekje.”

Want jij noemt jezelf geen neolibe-
raal? Concurreren kun je leren! “Het is 
kul om een zo klein mogelijke overheid 
na te streven. Het gaat erom dat die 
overheid goed functioneert en dat-ie er 
voor iedereen is. En ja: er mag best iets 
gebeuren aan de doorgeslagen markt-
werking in de zorg. De farmaceutische 
industrie kan woekerwinsten maken 
over de lijken van anderen, bijvoorbeeld 
omdat medicijnen niet beschikbaar 
zijn of zelfs opgekocht worden om er 
woekerwinsten mee te maken – hoe durf 
je? Dat niemand zegt: wat een verwerpe-
lijk gedrag. Onbegrijpelijk. De overheid 
is een scheidsrechter. Mensen die het 
financieel zwaar hebben, mag best wat 
meer geld worden toegekend door een 
overheidsregeling. En de overheid kan 

zich natuurlijk bemoeien met wat er 
op de markt wordt aangeboden – niet 
met de vraag, maar wel met het aanbod. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vlees. 
Dieren worden vreselijk mishandeld. 
Waarom maakt de overheid vlees 
niet duurder en vegetarisch voedsel 
goedkoper? Als je het marktaanbod 
beïnvloedt, zal dat de vraag ook gaan 
bepalen.”

Sturing door accijns? “Niet alleen 
de prijs is een middel om te sturen. 
Als overheid kun je bijvoorbeeld ook 
investeren in duurzame energie. Het 
zal geld kosten om dit te ontwikkelen 
maar uiteindelijk zal het ons ook veel 
gaan opleveren. Als overheid heb je daar 
een leidende rol. En dat geldt ook voor 
de zorg – als het daar misgaat, moet je 
niet als een paard met oogkleppen op 
doorgalopperen, maar moet iemand aan 
de teugels trekken. Ik vind dus dat we 
moeten ingrijpen in de farmaceutische 
industrie en ook de ongekende macht 
van Google en Facebook moeten we niet 
langer blind tolereren. Wij zijn helemaal 
niet beschermd tegen het opslokken van 
onze data. En het stimuleren van kweek-
vlees zou ook een taak van de overheid 
kunnen zijn.”

Jij probéért geen vlees te eten? “Ik 
woon nu op mijzelf en daar eet ik 
helemaal geen vlees. Eigenlijk ook geen 
vis. Maar als ik bijvoorbeeld bij mijn 
ouders ben en ze hebben gekookt met 
biologisch vlees, dan eet ik dat wel. En 
nu moet er niet ineens een moraalpo-
litieagent opstaan die mij de mond wil 
snoeren hè? Verandering moet komen 
uit Het Grote Ingrijpen. Dat geldt ook 
voor de luchtvaart: kunnen we die duur-
zaam maken? Want mensen blijven toch 

“OP SCHOOL 
STOND IK IN EEN 

ROKJE EN MET 
MASCARA OP DE 
CONRECTOR NA 

TE DOEN”
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pak: sjaak hullekes
polo: aspesi
schoenen: vintage 
via tommy page
sokken: falke
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colbert: martan
top: martan

broek: martan
schoenen: converse

zonnebril: marni
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“ LIBERALISME IS 
NIET ‘NORMAAL’ 
DOEN, HET IS GEK 
DOEN. ALS LIBE-
RAAL BEN JE  
EEN OPTIMIST”

wel vliegen. Wij kunnen misschien gaan 
minderen, maar er zijn genoeg Chinezen 
die op hun beurt wel in het vliegtuig 
stappen, dus dat heeft toch geen zin. 
We moeten zoeken naar innovatieve 
oplossingen; misschien vliegen we over 
vijftig jaar wel in milieuvriendelijke 
drones en is de energie dan gratis omdat 
we er eindeloos genoeg van krijgen via 
bijvoorbeeld de zon. Innovaties boeien 
mij. Jan Driessen [voormalig parlemen-
tair en oorlogsverslaggever – red.] is 
ooit bij toenmalig president Bill Clinton 
op bezoek geweest tijdens een speech. 
Zijn team was via meetapparatuur 
verbonden met allerlei focusgroepen 
in het hele land. Zo konden de spindok-
ters live meekijken naar de reacties op 
Clintons speech. Als de spanningsboog 
een beetje daalde, konden ze onmiddel-
lijk aanpassingen doen op de autocue 
van de president. Dit is alweer einde-
loos geleden. Dat data het nieuwe olie 
is, snappen ze in Amerika al heel lang. 
Als consumenten zijn we een product 
geworden. Koppel uitgavenpatroon 
maar aan bewegings- en surfgedrag en 
algoritmes zien ineens meer dan fami-
lieleden of vrienden.”
 
Mark Rutte is trots op je en roept jou 
terug naar de moederschoot, maar 
jij verzet je daartegen. “Ik ben niet 
tegen de VVD hoor, maar ik ben in eerste 
instantie liberaal en dat betekent voor 
mij dat je niet aan één partij gebonden 
bent. Het is toch ongelooflijk dat 
GroenLinks in 2017 wél heel veel over 
klimaatproblematiek in zijn programma 
had staan en de VVD niet. Als liberaal 
ben je een optimist en onderdeel van 
de vooruitgang. Je moet jezelf dwingen 

om niet slenterend, maar huppelend 
de toekomst in te gaan. Nederland kan 
harstikke vooroplopen in een duurzame 
economie. Wie is daar nou tegen? Dat 
zou toch raar zijn? Er moet natuur-
lijk wel eerst geïnvesteerd worden in 
duurzame technologie maar we kúnnen 
het! We hebben in Zeeland ook het 
gevecht van de zee gewonnen! De hele 
wereld zal moeten verduurzamen en in 
Nederland hebben we alles mee: kennis, 
infrastructuur en wij kunnen gemak-
kelijk experimenteren. Mijn broertje 
Storm neemt weleens het krantje van de 
TU Delft mee; hij studeert daar. Daarin 
lees ik over zonnepanelen op zee en over 
minirobotjes die ziektes in je bloedbaan 
kunnen opsporen. Dan heb ik zo veel zin 
en vertrouwen in de toekomst. Libera-
lisme is niet ‘normaal’ doen, het is gek 
doen. Ik vind niet dat ik per se naar de 
VVD moet – ik ben een vogel die nog niet 
weet waar zijn nestje is. In ieder geval 
heeft Mark een nestje voor mij klaar-
liggen, haha.”

 

Mark Rutte: de manager, de 
bestuurder. Mark will fix it. “Nou ik 
hoop wel dat er visie achter zit. En ik 
hoop dat het in de politiek allemaal 
wat persoonlijker wordt. De persoon-
lijke karakters van de politieke leiders 
hebben voor mij zeker invloed op wie 
ik stem. Zo’n partij verandert ook als 
er een andere leider komt. De VVD van 
Mark Rutte is anders dan die van Halbe 
Zeilstra. De partij van Jesse Klaver is 
echt anders dan het GroenLinks van 
Femke Halsema. En Sigrid Kaag zal D66 
ook weer anders gaan leiden dan Rob 
Jetten.”

Komt er een Jexit? “Dat weet ik niet 
maar er zijn interessante ontwikke-
lingen. Sigrid Kaag presenteert op 5 mei 
een sociaaleconomisch plan dat niets 
met haar ministerie te maken heeft. 
[Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking – red.] En ze is 
gevolgd voor een documentaire – als 
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BOEK
In navolging van zijn vader 
Bart zal de eerste pennen-
vrucht van Splinter binnen-
kort in de boekhandel te 
verkrijgen zijn. 
“Ik ben bezig met een boek 
dat begin maart uit zal 
komen, een kortverhaal. Ik 
schrijf het boek deels in de 
derde persoon, omdat de ma-
terie waarover ik schrijf, soms 
erg dichtbij komt. Maar mis-
schien beslis ik later nog om 
toch alles maar in de ik-vorm 
op te schrijven. Het verhaal is 
voor mij heel persoonlijk, om-
dat het gaat over worsteling 
en zoektocht, over jezelf zijn. 
Ook donkere geheimen ho-
ren daarbij. Het is maar goed 
dat ik op een laptop schrijf, 
anders wordt al het papier 
telkens nat. Als je in een om-
geving opgroeit waarin het 
prima is om van de norm af 
te wijken, kan dit intern voor 
iemand nog steeds een groot 
conflict opleveren. Er is een 
verschil tussen zelf kiezen om 
anders te zijn of gedwongen 
anders te zijn. Als je als jon-
gen op jongens valt, laat jouw 
omgeving blijken dat dit niet 
de norm is. Terwijl je het zelf 
wel absoluut gewoon vindt. 
Dat levert een interne reis 
op. Zonder je te bewegen, 
leg je tienduizend kilometers 
af. Een reis met bossen vol 
confettibomen en rivieren 
gevuld met tranen, op weg 
naar echte vrijheid. Je gaat je 
afvragen: waarom is het maar 
een keer per jaar Pride en 
niet iedere dag?”

“ALS IEDEREEN HET 
MET ELKAAR ZOU 

DOEN, ZOU HET EEN 
STUK GEZELLIGER 

WORDEN”

die te zien is, gaat ze ook bekendmaken 
of ze voor het leiderschap gaat. Dat zijn 
zulke duidelijke tekenen. Die partij wil 
ook echt de eerste vrouwelijke premier 
leveren. Maar dan moeten ze wel eerst 
de grootste worden natuurlijk. Voor 
mij als politieke junk is het jaar voor 
de verkiezingen een injectie met heel 
veel werkzame stof, het is heel span-
nend. Ook de bokswedstrijd tussen 
Hugo de Jong en Wopke Hoekstra van 
het CDA wordt interessant: als ze het 
goed spinnen, wordt het een wedstrijd 
waarbij je op een van de twee gaat 
stemmen. En dat is dan altijd – heel slim 
– een stem voor het CDA.”

Wie van de twee zou jij kiezen? “Ik 
vind de C in CDA een beetje moeilijk. 
Religie en politiek vermengen, vind ik 
discutabel. Religie legt een claim op de 
waarheid en dat mag je niet doen. Een 
instituut dat macht heeft, zoals de kerk, 
dat een claim legt op de waarheid, is 
gevaarlijk. Want daar komen regels uit 
die anderen beperken in hun vrijheid. 
Verliefdheid verbieden is natuurlijk 
krankzinnig. Het CDA is natuurlijk wel 
progressief voor een christelijke partij 
en religie kan ook best mooi zijn. Jezus 
Christus aan het kruis draagt niets meer 
dan een handdoekje om zijn middel. En 
de engelen zijn vaak gespierde mannen 
die in de wolken leven. God is misschien 

stiekem wel van de herenliefde. Of een 
vrouw. Want alleen vrouwen kunnen 
leven geven, tenslotte.”

Je zei als klein kind ooit: ‘Als ik 
groter ben ga ik een reis maken naar 
alle landen waar ik verboden ben.’ 
Neem je dan een camerateam mee? 
“Jazeker! Dat zou ik heel graag doen. 
Over criminaliteit kunnen mensen uit 
verschillende landen en culturen prima 
een gesprek voeren, maar als het over 
seks en liefde gaat, wordt het ineens 
ongemakkelijk. Als iedereen het met 
elkaar zou doen, zou het een stuk gezel-
liger worden. Er zijn dus mensen op de 
wereld die de liefde van andere mensen 
verbieden. Er is geen god die zoiets 
moois zou verbieden. Als we doodgaan, 
is er niets meer, ben ik bang. We komen 
bedrogen uit. Maar als er tóch iets blijkt 
te zijn, zullen de mensen die anderen 
hebben beperkt of verboden hebben 
anderen lief te hebben, billenkoek 
krijgen. Als ze niet van SM houden, is dat 
wel een hard gelag natuurlijk.” 

in de tentoonstelling helden praat splinter 
chabot over zijn helden: david bowie en prince. 
de twee zijn voorbeelden gebleken voor de jonge 
splinter “omdat zij wetten en regels durfden te 
trotseren.” helden is t/m 12 april te zien bij ihlia 
lgbt heritage op de derde etage van oba ooster-
dok in amsterdam. 
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pak: hugo
overhemd: 

samsøe & samsøe
bril: moscot

—
fotografie: meis en jip
styling: clyde semmoh

grooming: danine zwets
locatie: studio 
ernstige zaken
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ik natuurkunde. Toen we daarna zeiden dat 
we acteurs waren, geloofden we dat natuur-
lijk ook niet meer.”
René: “We hebben heel lang gekletst en ik 
ben meteen met je mee naar huis gegaan.”
Rick Paul: “Terwijl ik toen nog dacht dat je 
dat niet moet doen als je iemand écht leuk 
vindt.”
René: “Een week later was ik bij mijn 
moeder in Limburg en toen zij weg was, ben 
jij mij komen opzoeken. Patat maken in de 
schuur, springen op de trampoline en we 
zijn twee keer door een bed gezakt.”
Rick Paul: “Ik was best wel zenuwachtig. 
Op een tweede date helemaal naar Limburg, 
maar ik vond hem heel erg leuk. Je hebt 
mij ook al heel snel de sleutel van je huis 
gegeven.”
René: “Klopt. Jij werkte nog in Groningen 

RICK PAUL
Woonplaats: Amsterdam

Leeftijd: 38 jaar
Beroep: Acteur

RENÉ
Woonplaats: Amsterdam
Leeftijd: 34 jaar
Beroep: Beeldend kunstenaar

marco 
(links)  
en tom 
(rechts).

met een drankje achter de bar, maakte het 
goed tussen die vriendinnen en ging naar 
je toe.”
René: “Heel brutaal. Het duurde onwijs 
lang voordat je terugkwam. Ik dronk in 
die tijd geen alcohol, zat ik daar met een 
appelsap aan de bar.”
Rick Paul: “We zijn allebei acteurs, dus 
in het begin deden we alsof we een ander 
beroep hadden. Jij studeerde wiskunde en 

 R ick Paul: “We hebben elkaar 
twaalf jaar geleden leren 
kennen in de Exit [gayclub 
in Amsterdam – red.] Onze 
blikken kruisten elkaar en 

ik wist direct dat ik achter hem aan moest, 
maar mijn twee lesbische vriendinnen 
kregen op dat moment buiten ruzie met 
elkaar. Op hetzelfde moment liep jij naar 
buiten en dus greep ik mijn kans: ik zette je 

A HAPPY COUPLE
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en ik kwam je daar als verrassing opzoeken. 
We hebben dus eigenlijk door heel Neder-
land heen gedatet.”

SAMENWONEN OP DERTIG 
VIERKANTE METER
Rick Paul: “Toen ik terugkwam in 
Amsterdam zijn we best wel snel gaan 
samenwonen. Het voelde gewoon raar om 
niet bij elkaar te zijn, waarom wachten als 
het leuk is?”
René: “Eerst in een fantastisch huis dat 
we eigenlijk niet konden betalen. Na een 
half jaar zijn we verhuisd naar een huis van 
dertig vierkante meter.”
Rick Paul: “We waren heel erg verliefd, dus 
het maakte geen drol uit.”
René: “Ik denk dat ik dat nu nog steeds 
zou kunnen, zonder kinderen. Het voelde 
gewoon goed om samen te zijn. Ik erger 
me aan heel veel mensen, maar nooit aan 
jou. Ik vind het gewoon altijd leuk als je er 
bent.”
Rick Paul: “Dat heb ik ook. Het is gewoon 
minder leuk als ik alleen ben.”
René: “Na een jaar heb jij mij ten huwelijk 
gevraagd. Ook heel snel. We zijn getrouwd 
op de boerderij van mijn moeder, dat was 
heel erg mooi.”
Rick Paul: “Jouw stem sloeg over toen je 
‘Ja’ zei. Dat was heel lief.”

CO-OUDERSCHAP
René: “Ik wist altijd al dat ik vader wilde 
worden.”
Rick Paul: “Ik had juist absoluut geen 
kinderwens. Ik vond het prima om 
suikeroom te zijn, dacht ook dat je geen 
kinderen kon krijgen als homo. Maar we 
hadden het er heel vaak over en op den 
duur zijn we opties gaan verkennen. Eerst 
adoptie, daarna co-ouderschap.”
René: “Uiteindelijk kwam ik terecht bij 
een speeddate van stichting Meer Dan 
Gewenst. Rick kon er niet bij zijn. Zat 
ik daar als een jongen van 25 tussen de 
vrouwen van 40. Het was overweldigend 
en ik kwam thuis met een stapel telefoon-
nummers. Nina zat daar ook bij, de vrouw 
waarmee we nu twee kinderen hebben.”
Rick Paul: “Haar vonden we meteen leuk. 
We zijn samen op reis gegaan en deden 

hebben, zijn we af en toe ook een zaterdag-
avond samen. Nu kunnen we niet meer een 
half jaar in Berlijn gaan wonen als we dat 
zouden willen.”
Rick Paul: “Dat deden we ook niet toen we 
nog geen kinderen hadden.”
René: “Maar toen gingen we wel vaker 
langer weg.”
Rick Paul: “We zijn vorig jaar nog naar 
Hamburg geweest!”
René: “Dat is waar. Het leven is gewoon 
anders, maar het is wel het meest leuke 
en bijzondere dat mij is overkomen. Het 
is fantastisch dat wij dit leven mogen 
hebben.”
Rick Paul: “We werken nog steeds aan 
onze relatie. Als je twaalf jaar lang samen 
bent, heb je ups and downs. Soms zit er een 
paar weken de sleur in, maar ons leven is 
natuurlijk niet zoals bij andere gezinnen. 
René is soms een week weg voor zijn werk, 
dan is het extra leuk als hij weer terug is. 
Ik denk dat het goed is om elkaar soms te 
missen.” 

STELLING: 
JE MOET ONAFHANKELIJK  
VAN ELKAAR BLIJVEN.
 
RICK PAUL: “Ik denk dat het heel 
belangrijk is je eigen passie en 
ambitie te koesteren, zodat je in die 
zin onafhankelijk van elkaar kunt wor-
den. Dat je iets van jezelf hebt waar 
de ander trots op kan zijn.”
RENÉ: “Eens. Mijn gezin is niet mijn 
enige leven. Ik vind het fantastisch, 
maar mijn werk vind ik ook heel leuk 
om te doen. Het is goed je eigen ding 
te hebben.”

“ ik erger me  
aan heel veel 
mensen, maar 
nooit aan jou”

dingen die je ook tijdens een date zou doen 
om elkaar te leren kennen. Zes jaar geleden 
kregen we onze eerste zoon en onlangs 
onze dochter.”
René: “Daardoor is ons leven wel veran-
derd. Voordat we kinderen hadden, gingen 
we spontaan uit eten of op reis. Nu eten 
we om zes uur en moeten we dingen meer 
plannen. Maar doordat we co-ouderschap 



OP HET VELD

bowi jong en matthias de roover 
strijden al anderhalf jaar voor 
hetzelfde doel: een eind aan 
discriminerende spreekkoren op het 
voetbalveld. een gesprek tussen 
twee jonge activisten. “ik denk dat 
we klaar zijn voor de eerste openlijk 
homoseksuele profvoetballer.”

tekst: roel janssen | beeld: jasper koekoek
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was de Alkmaarse Bowi Jong (21) het zat. Hij zat als 
AZ-supporter bij een wedstrijd en hoorde een jongen 
van een jaar of twaalf ‘vieze homo’ over de tribune 
roepen. Zijn vader zei er net zo weinig van als alle andere 
toeschouwers. De brief die Bowi vervolgens naar de KNVB 
stuurde, kwam op vervelende wijze ter sprake bij Voetbal 
Inside, waar Johan Derksen zijn oproep en het coming-
outproces in het algemeen bagatelliseerde. Bowi bedacht 
de hashtag #SorryJohan en ging viral. 

Matthias de Roover (26) heeft een gelijkaardig verhaal. 
Hij voetbalt al zijn hele leven bij FC Eksaarde, een kleine 
voetbalclub in Vlaanderen. Vier jaar geleden kwam hij uit 
de kast bij zijn club, waar zijn vrienden heel positief op 
reageerden. Door steun van zijn club schreef hij zich in 

voor de Mister Gay Belgium-verkiezing en sindsdien zet 
hij zich in voor gay voetballers in zijn land. 

Matthias: “Ik was 22 jaar toen ik bij mijn voetbalclub uit 
de kast kwam. Hun reactie was gelukkig heel erg positief. 
Ik vertelde het eerst aan mijn beste vrienden en zij zeiden 
meteen dat de rest van de club er geen problemen mee 
zou hebben. Ik twijfelde er lang over, maar er viel een 
enorme last van mijn schouders toen ik het vertelde. Mijn 
teamgenoten deden mij beseffen dat ik mezelf moest 
inschrijven voor de Mister Gay Belgium-verkiezing. 
Het leek mij eerst helemaal niets, maar zij lieten me 
inzien dat jonge homo’s daardoor zouden zien dat er ook 
voetballers zijn die wél geaccepteerd worden door hun 
teamgenoten.” 

Bowi: “En toen werd je uitgeroepen tot de winnaar?”

Matthias: “Klopt. In juni 2019 werd ik uitgeroepen 

TWEE 
JAAR 
GELEDEN
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tot Mister Gay Belgium. Sinds die tijd heb 
ik de kans gekregen belangrijke mensen te 
ontmoeten en naar heel veel toffe events te 
gaan. Ik hoopte homoseksualiteit binnen de 
voetbalwereld bespreekbaar te maken voor 
de jeugd. Hoe ging dat bij jou, ben jij bij een 
voetbalclub uit de kast gekomen?”

Bowi: “Nee, toen ik uit de kast kwam, voet-
balde ik al niet meer. We zitten hier natuurlijk 
ook allebei vanuit een ander perspectief. 
Ik als supporter, jij als voetballer. Maar we 
zetten ons in voor hetzelfde doel. Ik vond het 
bizar dat niemand dat jochie op die tribune 
aansprak toen hij begon te schelden met 
‘homo’. Daardoor moest ik weer denken aan 
mijn middelbareschooltijd. Ik ben vroeger 
veel gepest omdat ik homo ben. Ik was het 
zat dat opnieuw te horen in het stadion, maar 
het gebeurt nog steeds. Ik was onlangs bij een 
wedstrijd van Nederland-Duitsland om te 
praten over mijn activisme. Even later hoorde 
ik het hele Nederlandse publiek ‘Alle Duitsers 
zijn homo’ zingen. Er werd niets tegen gedaan. 
Het is denk ik heel belangrijk dat we ons erover 
blijven uitspreken. Ik kreeg onlangs nog een 
berichtje van een jongen die zei dat hij door 

mij uit de kast was gekomen. Hij besefte door de dingen 
die ik in de media heb gezegd dat je als homo ook voet-
balfan mag zijn.” 

Matthias: “Dat herken ik wel. Ik krijg ook vaak berichtjes 
van jongens die zeggen dat ze twijfelen over hun seksuele 
geaardheid en niet weten hoe ze daarmee om moeten 
gaan. Zij hebben het gevoel dat je als homo niet in de 
voetbalwereld past, maar zien dat het bij mij ook goed 
kwam. Zo’n voorbeeld had ik vroeger nauwelijks. Ik had 
alleen Robbie Rogers, de Amerikaanse profvoetballer die 
uit de kast kwam nadat hij stopte met voetballen. Dat was 
toch een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Daarom zijn 
er meer mensen nodig die uit de kast durven te komen, 
want ze zijn er echt wel. Nu zijn er jongens die stoppen 
met voetbal, omdat ze niet uit de kast durven te komen. 
Ik was ook bang, maar we moeten juist laten zien dat die 
angst niet nodig is.” 

Bowi: “Je moet die angst niet voeden.” 

Matthias: “Precies! Door een positief verhaal te brengen, 
hoop ik verandering teweeg te brengen en een voorbeeld 
te zijn voor jonge gasten. Hoe zijn de reacties bij jou als je 
op de tribune zit?” 

Bowi: “Mijn familie zit in de harde kern van AZ-suppor-
ters en toen mijn vader in Venlo bij een wedstrijd 
was, werd hij op zijn schouders getikt door een grote, 
gespierde man. Hij zei dat hij respect had voor wat ik 
heb gedaan. Dat vond ik heel tof, niet iedereen is tegen 
homo’s. Toch blijft het gek dat er geen enkele profvoet-
baller uit de kast is.”

Matthias: “Veel sporters en voetballers willen denk ik 
niet gezien worden als de eerste gay voetballer. Het is een 
label dat je opgedrukt krijgt. Als er een Nederlandse voet-
baller uit de kast komt, is het wereldnieuws. Net zoals 
de eerste Belgische speler. Die gasten zijn daar niet mee 
bezig, die willen gewoon voetballen.”

Bowi: “En je zet dan je carrière op het spel. In Europa is 
weinig geld te verdienen, het grote geld vind je in China 
en het Midden-Oosten. Als je dan bekend staat als ‘die 
gay voetballer’, heb je een probleem. Je moet sterk in je 
schoenen staan om het toch te doen, al ga je er ook veel 
voor terugkrijgen.”

Matthias: “Je moet er klaar voor zijn. Ik was zelf fanatiek 
supporter van KSC Lokeren. Tijdens elke wedstrijd werd 
er met ‘homo’ gescholden. Dat raakt je wel. Hoezo doen 
ouders daar niets aan, denk ik dan.”

Bowi: “Inderdaad. Normen en waarden missen in de 

“ het blijft gek dat er geen enkele 
profvoetballer uit de kast is”



voetbalwereld. Ik weet niet hoe het zit met de Belgische 
voetbalbond, maar ik heb verschillende gesprekken 
gehad met de KNVB. Discriminatie is discriminatie, heb 
ik ze gezegd. Of het nu homofobie, racisme of seksisme is. 
Er moet één lijn in getrokken worden.” 

Matthias: “Ik heb ook aan tafel gezeten met de Konink-
lijke Belgische Voetbalbond en de Jupiler Pro League. We 
hebben een jeugdprogramma opgesteld tegen discri-
minerende spreekkoren op het voetbalveld. Ik denk dat 
het goed is dat we nu een handleiding hebben, opgesteld 
door de Pro League, hoe clubs daarmee om moeten gaan. 
Of het werkt, dat kunnen we later natuurlijk pas zien.”

Bowi: “Vind jij dat wedstrijden stilgelegd moeten worden 
als er homofobe spreekkoren te horen zijn?”

Matthias: “Het is een kinderachtige manier, maar dan 
gebeurt het niet meer. Ik denk dat het de enige manier is. 
Een stukje heropvoeding van de supporters.”

Bowi: “Afgelopen zomer stonden we samen op de 
Voetbalboot EURO2020 tijdens Pride Amsterdam. Daar 
stonden geen professionele voetballers op.” 

Matthias: “Ik vroeg inderdaad aan de organisatoren wie 
er mee gingen, jammer dat het niet gelukt is daar een 
aantal profs op te krijgen. Dat zou een goed statement 
zijn.”

Bowi: “Een aantal jaar geleden was er wel een voetbal-
boot met een aantal oud-profvoetballers. Als helden als 
Louis van Gaal op zo’n boot staan, is het opeens allemaal 
prima.”

Matthias: “In Antwerpen heeft nog nooit een voetbal-
organisatie meegereden op een truck tijdens pride. Ik 
denk dat ze het niet durven, dat ze bang zijn dat mensen 
denken dat de sporters daarop gay zijn.”

Bowi: “Er spelen ook weleens voetballers met een regen-
boogband, als teken tegen homofobie. Als ik dan reacties 
lees van mensen op sociale media schrik ik echt. Waar 
haal je de tijd vandaan zulke nare dingen te schrijven? 
Of ze de week erop dan met een heteroband gaan spelen, 
vragen mensen zich af. Dan snap je het echt niet.” 

Matthias: “Ik zag laatst iemand ergens beweren dat er 
geen gay voetballers bestaan. Wat een onzin. Je merkt dat 
er over dit onderwerp altijd veel heftige reacties komen, 
daarom is er nog veel werk te verzetten. Dat blijf ik ook 
doen door de bekendheid die ik heb gekregen. De impact 
die ik heb, had ik overigens niet verwacht. Ik hoor van 
vrienden bij andere clubs dat iedereen het erover heeft, 
dat het bespreekbaar wordt gemaakt en dat jongeren nu 
voorlichting krijgen bij hun voetbalclub. Ik sta helemaal 
niet graag op de voorgrond, maar ik vind het belangrijk 
dat nu wel te doen. Hoe meer mensen erover praten, 
hoe groter de kans dat jongens zich herkennen in onze 
verhalen.”

Bowi: “Dan zie je wel dat er echt een voorbeeldfiguur 
mist. Met alle respect naar ons, maar wij zijn geen Cris-
tiano Ronaldo. Wij hebben een veel kleinere impact dan 
een profvoetballer die zich hierover uitspreekt. Heb jij 
medelijden met de eerste voetballer die uit de kast gaat 
komen?”

Matthias: “Nee, maar wel met degenen die er nu al zijn 
en die niet uit de kast durven te komen. De mannen die 
niet zichzelf kunnen zijn, zo iemand was ik zelf ook lange 
tijd.”

Bowi: “Ik denk dat er in alle lagen van de voetbalwereld 
mensen zijn die hem zouden beschermen. Ik denk dat we 
er klaar voor zijn.”

Matthias: “Dat denk ik ook. Er zijn altijd zure appels, 
maar ik denk dat er meer positieve dan negatieve reacties 
zijn.” 

“ ik heb medelijden met prof
voetballers die niet uit de kast 
durven komen”
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“ hoe meer mensen 
erover praten, hoe 
groter de kans 
dat jongens zich 
herkennen in onze 
verhalen”

helden op het veld



VOGEL
ze zijn er inmiddels  

al een jaar, de zogeheten 
‘lhbt-vrije zones’ in polen. een 

stuk of negentig gemeenten, met 
name in zuidoost-polen, hebben 

‘homopropaganda’ officieel de oorlog 
verklaard. de europese unie keurt af wat 

er op haar grondgebied plaatsvindt, maar 
dat lijkt nog geen zoden aan de dijk te zetten. 

intussen heeft een grote poolse krant

“VOOR DE 
STAAT BEN 

IK EEN

poolse queers  
over wonen in een 
‘lhbt-vrije zone’
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stickers uitgedeeld met 
de tekst ‘lhbt-vrije zone’, 
vallen duizenden hooligans 
pride-demonstranten aan en vindt 
de conservatieve pis-regering dat 
brussel zich niet zo moet bemoeien met het 
katholieke polen. wij vroegen drie jonge  
queers hoe het is om in zo’n zone te wonen.

tekst: ruben wissing

IN POLEN

TWEEDE-
RANGS-
BURGER”
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 H oe zijn de ‘LHBT-vrije zones’  
tot stand gekomen? “Eigenlijk 
en helaas is er niets nieuws onder 
de zon. Alleen heeft de regerende 
PiS-partij discriminatie in 2019 

in officiële documenten verwerkt. Op basis van 
een verklaring van de stad Lublin in oost-Polen 
hebben zo’n negentig gemeenten resoluties 
aangenomen tegen een ‘LHBT-ideologie’. 
Wij zouden de duizend jaar oude traditie van 
baptisme in gevaar brengen voor kinderen. We 
zijn misschien geen persona non grata in deze 
zones, maar het is wel een manier om ons de 

mond te snoeren. Zo worden subsidies gekort, 
gelijkheidsmarsen verboden en progressieve 
niet-gouvernementele organisaties kunnen 
geen antidiscriminatielessen meer aanbieden 
op scholen. Deze campagne komt voor een groot 
deel uit de kokers van de ultraconservatieve 
organisatie ‘Ordo Iuris’ en de katholieke kerk. 
En de regering voert het met liefde uit.”

Zijn deze resoluties bindend? “Nee, al wordt 
er amper van afgeweken, of het nu uit angst of 
overtuiging is. Een voorbeeld: als een vrouwe-
lijke student Rainbow Friday – een campagne 
voor de acceptatie van LHBT’s in Polen – wil 
organiseren, moet dat nu langs allerlei raden. Er 
is dan vast wel iemand die zal zeggen dat ze zich 
niet kuis kleedt en dus wordt er geen toestem-
ming gegeven. Voor alle projecten en organi-
saties die ‘de waarde van familie en huwelijk 
ondermijnen’, wordt het je bureaucratisch en 
financieel zo lastig gemaakt, dat je je project 

JAKUB GAWRON (38) komt uit Rzeszów, 
is homo en activist en werkt als IT’er in de 
luchtvaart industrie. Samen met twee activisten 
maakte hij de Atlas of Hate.
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maar beter kunt staken. Of de media worden 
ingeschakeld. En scholen die zich wél hard 
maken voor antidiscriminatielessen, kunnen 
alsnog de advocaten van Ordo Iuris op hun dak 
krijgen.”

Loop je anders door de straten van Rzeszów 
nu de stad ‘LHBT-vrij’ is? “Ik voel me meer 
op mijn hoede omdat ik gelijkheidsmarsen 
organiseer en dus doelwit kan zijn. Ook heb ik 
het idee dat ik in de gaten gehouden word en 
mijn al bijzonder kleine comfortzone steeds 
kleiner wordt. Maar zolang de nationalistische 
staatsomroep mijn naam alleen publiceert 
zonder foto, voel ik me redelijk veilig op straat. 
In mijn werk ben ik veel bezig met kansbereke-
ning, dus dat zorgt ervoor dat ik het enigszins 
kan relativeren.”

Jij en twee vrienden hebben de Atlas of 
Hate gecreëerd, wat houdt dat in? “Dit is een 
schematische weergave en database van alle 
anti-LHBT-resoluties in Polen, inclusief officiële 
documenten. Om het een beetje behapbaar te 
maken, hebben we er een kaart bij gemaakt. Zo 
wordt duidelijk hoe wijdverspreid en complex 
het fenomeen is. Afgelopen november is er 
tijdens een debat in het Europees Parlement 
ook gebruik van gemaakt. De kaart bleek een 
schot in de roos, deze kreeg onwijs veel media-
aandacht. Mede daardoor heeft de EU de resolu-
ties afgekeurd.”

Hoe reageren de autoriteiten eigenlijk op 
jullie kritiek? “Ze worden razend als we ze 
wijzen op discriminatie. Ze zijn zogenaamd 
niet tegen een groep mensen, alleen tegen een 
‘ideologie’. Maar die ideologie is in dit geval 
ons bestaan. Hoeveel kwaad bloed ons project 
daadwerkelijk heeft gezet, beginnen we nu 
pas te merken. We zijn door Ordo Iuris aange-
klaagd, omdat we gemeenten een slechte naam 
bezorgen en ze van homofobie betichten. Nou 
zeg, hoe zouden we daar nu bij komen? Ze willen 
ons onzichtbaar maken.”

Ben je wel veilig? “Ik probeer er niet te veel over 
na te denken, maar als mij iets ergs overkomt, 

zullen politie en aanklagers weinig moeite voor 
me doen. Als ik bijvoorbeeld doodsbedreigingen 
meld bij de politie, word ik genegeerd. Of ik krijg 
te horen dat ze de daders niet op hebben kunnen 
sporen, terwijl ik de persoonlijke gegevens van 
de daders met ze heb gedeeld. Dit mag gewoon, 
gezien hatecrimes op basis van seksuele oriën-
tatie niet expliciet vermeld staan in ons straf-
boek. Een jaar geleden deed ik aangifte tegen 
een stel twintigjarigen die publiekelijk hadden 
aangezet tot geweld: ze wilden met airsoftge-
weren schieten op een gelijkheidsmars die ik 
samen met anderen organiseerde. De reactie 
van de politie was: ‘Met zulke wapens kun je 
geen buik openschieten’. Met andere woorden: 
waar maak je je druk om?”

Hoe zie je de toekomst? “Ik kan me goed 
voorstellen dat dit alleen maar erger wordt. Het 
begon met het tolereren van haatzaaien, nu 
hebben we het al over symbolische uitsluiting 
en lage straffen voor misdaden tegen minder-
heden – onze rechters voeren uit wat de regering 
wil. Geweld op grotere schaal tegen LHBT’s 
lijkt niet ver weg. En dit wordt gevoed door 
nazi-achtige propaganda op TVP, de nationale 
tv-zender die in handen is van de regering. Een 

“ als mij iets ergs 
overkomt, zal de politie 
weinig moeite voor me 
doen”
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 E en groot aantal gemeenten in 
het oosten van Polen heeft zich 
omgedoopt tot ‘LHBT-vrije 
zone’, wat moet ik me daarbij 
voorstellen? “Je moet het zien 

als een verklaring die zegt: ga weg met je enge 
ideologie die een gevaar vormt voor de ‘Tradi-
tionele Familie’. Om een voorbeeld te geven, 
de gemeente Ostrów Lubelski verklaart dat 
zij ‘kunstmatige problemen’ van LHBT’s niet 
serieus nemen en er alles aan zullen doen om 
scholen te ‘behoeden voor de seksualisering van 
kinderen’ – doelende op zogenaamde ‘homo-
propaganda’. Ook wordt gezegd dat de Poolse 
onafhankelijkheid door ons in het gedrang 
komt.” 

Waarom is dit homofobe sentiment sterker 
in het oosten van Polen? “Die regio is veel 
conservatiever. Het zijn de plekken waar rechtse 
politici – van de regerende PiS-partij – verkie-

aantal dagen geleden kreeg een stel uit Lublin 
maar een jaar gevangenisstraf voor het voor-
bereiden van een terroristische aanslag op de 
gelijkheidsmars aldaar. Het OM veroordeelde ze 
alleen op het maken van explosieven, terwijl de 
bom die ze hadden gemaakt meerdere levens 
had kunnen eisen.”

Wat moet er gebeuren volgens jou? “Wij 
zoeken nu naar internationale organisaties om 
ons te ondersteunen, zeker nu we als landver-
raders in rechtbanken moeten verschijnen. 
Veel Poolse steden hebben zustersteden in 
West-Europa; die banden worden in een aantal 
gevallen nu bevroren of verbroken. Dat lijkt 
goed, maar er zijn natuurlijk ook veel jonge 
queers op het Poolse platteland die juist door 
internationale samenwerking de mogelijkheid 
krijgen om tijdelijk naar het buitenland te gaan – 
een ervaring die voor velen essentieel is om een 

positievere blik op het leven te krijgen. Ik hoop 
dat Nederlandse autoriteiten en zustersteden 
hier rekening mee houden en blijven pleiten 
voor dialoog en kleinschalige workshops.”

Wil jij ook naar het buitenland? “De staat heeft 
me nu officieel tweederangsburger gemaakt, 
maar ik ga niet weg. Dat is precies wat ze willen. 
Ik wil hier blijven en me uitspreken tegen 
onrecht en de schending van fundamentele 
mensenrechten.”

NIKITA 
SZAFRANSKI (24)  

is non-binair, bi, intersekse  
en transgender en werkt  

als computerprogrammeur  
in Rzeszów. 
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zingen winnen. Deze regio wordt ook wel de 
Eastern Wall genoemd. Al zijn er ook genoeg 
conservatieve lobbygroepen actief in het westen 
en midden van Polen.”

Jij leeft zelf in een ‘LHBT-vrije zone’. Wat 
deed het met je toen dit nieuws naar buiten 
kwam? “Toen Gazeta Polska – letterlijk ‘Poolse 
krant’ – stickers met de tekst ‘LHBT-vrije zone’ 
naar haar lezers opstuurde, voelde ik me slecht 
en bang. Alsof iedere vorm van progressie 
binnen één dag gereduceerd werd tot nul door 
mensen aan de top. Het deed me denken aan de 
Judenfreie zones in nazi-Duitsland. Ik heb nog 
geluk, in zekere zin. Ik maak me vooral zorgen 
om jongeren die misschien nog in de kast zitten 
en geen netwerk van fijne vrienden om hen heen 
hebben: een positie waar de meesten van ons in 
hebben gezeten.”

Wat is de impact op je dagelijks leven? “Die 

valt mee, maar vooral omdat ik bijvoorbeeld op 
mijn werk niet uit de kast ben. Ik had onlangs 
mijn coming-out bij mijn ouders. Dat ging goed, 
maar ik weet dat ik een uitzondering ben. Los 
van aartsconservatieve ouders, zijn er ook veel 
ouders in Polen die LHBT’s op zich wel steunen, 
maar veel moeite hebben als het hun eigen 
kinderen betreft. Het is zo moeilijk om bij je 
geliefden niet jezelf te kunnen zijn. De ontwik-

“ de regering 
gebruikt kwetsbare 
bevolkingsgroepen als 
zondebok”
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kelingen in onze maatschappij maken dat verre 
van gemakkelijk en leiden in veel gevallen tot 
angsten en depressies.”

Discriminatie op basis van seksuele voor-
keur is verboden in de Europese Unie. Wordt 
dat verbod nageleefd in Polen? “Polen ziet 
zichzelf graag als ‘het laatste bastion van chris-
telijke waarden’, wat dat ook moge betekenen. 
Extreemrechtse politici zeggen dat de ‘commu-
nistische’ EU ons een ideologie ‘oplegt’, dus ze 
hebben lak aan wat Brussel vindt. Daarnaast 
krijgen politieagenten geen goede anti-discri-
minatietraining en zijn er talloze gevallen van 
homofoob geweld dat in politierapporten wordt 
gebagatelliseerd, dus echt beschermd voel je je 
nooit. En van de regering moet je die bescher-

In februari 2019 pleitte de 
gemeente Warschau met 
een manifest voor de ge-
lijke rechten van de queer 
gemeenschap en betere 
voorlichting over gender 
en seksuele oriëntatie.

Het tegenovergestelde 
werd bereikt. Jarosław 
Kaczyn ´ ski, partijleider van 
het conservatieve Recht en 
Rechtvaardigheid (PiS), be-
stempelde het manifest als 
anti-Pools en een bedrei-
ging voor de christelijke fa-
miliewaarden. Zo moesten 
LHBT’s* met hun handen 
afblijven van kinderen, met 
hun ‘masturbatielessen’.

Zijn uitspraken sloegen in 
als een bom bij het electo-
raat. Hiermee was er een 
duidelijke zondebok voor 
zijn campagne voor de 
Europese verkiezingen, die 
hij overigens glansrijk won.

De aartsbisschop van Kra-
kau – een man met macht – 
deed daar nog een schepje 
bovenop door te spreken 
van een “regenboogplaag” 
die Polen zou teisteren. 

De conservatieve krant 
Gazeta Polska deelde gra-
tis stickers uit met de tekst 
‘LHBT-vrije zone’. 

Als klap op de vuurpijl 
schreven lokale autoritei-
ten in Lublin een anti-ma-
nifest, de eerste resolutie 
om een Poolse gemeente 
‘LHBT-vrij’ te maken. Inmid-
dels heeft bijna een derde 
van het land hun voorbeeld 
gevolgd.

ming al helemaal niet verwachten, zij gebruiken 
kwetsbare bevolkingsgroepen als zondebok.”

Is het lastiger geworden om je uit te spreken?  
“Ik voel me juist meer gesterkt om met pro-
LHBT-initiatieven mee te doen, zeker nu ik 
weet dat ik een accepterende familie heb. Na de 
aanval op pride-demonstranten in Białystok, 
zijn er bijvoorbeeld veel protesten geweest in 
steden die zich solidair tonen tegen queerfoob 
geweld. Dat geeft me moed.”

links:
beelden uit het fotoproject 
lgbt-free zones van 
bartosz staszewski. deze 
jonge queers poseren bij de 
toegangsborden van hun 
woonplaatsen en het ‘lhbt-
vrij’-bord dat staszewski 
speciaal heeft laten maken. 
hoewel de respectievelijke 
gemeenten het bord niet zelf 
hebben opgehangen, symbo-
liseert dit wel hun beleid 
van keiharde uitsluiting.

HET ONTSTAAN 
VAN DE ‘LHBT-
VRIJE ZONES’
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 J e hebt borden opgehangen in 
gemeenten die zich ‘LHBT-vrij’ 
hebben verklaard. Waarom? “Ik liep 
vorig jaar mee met de pride-mars in 
Białystok. Daar werden we belaagd 

door duizenden hooligans en ultranationalisten 
die stenen op ons gooiden. Ik was doodsbang. 
Dit was zo extreem, ik moest iets doen. Als 
reactie op het geweld werden er solidariteits-
marsen door het hele land georganiseerd, 
maar ik wil juist deze zones aankaarten, juist 
omdat dit een onzichtbare homofobe actie is. 
Ik heb entreeborden gemaakt, in deze zones 
geplaatst en vervolgens jonge queers uit die 
regio’s gevraagd te poseren met de borden als 
statement. Zij wonen in een regio waar ze niet 
welkom zijn.”

BARTOSZ 
STASZEWSKI (29)  

is een prominente queer 
activist en documentairemaker 

uit Warschau. Hij maakte het 
fotoproject LGBT-Free Zones 
met jonge queers die leven in 

‘LHBT-vrije zones’.
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Wat merken deze jongeren ervan volgens 
jou?  “Hoewel het symboolpolitiek is, hebben 
we een groot probleem. Homofobie is een 
politiek instrument geworden. Geen politieke 
consensus à la ‘we willen je hier niet’ – dat waren 
we al gewend – maar een vrijbrief om geweld te 
gebruiken. Natuurlijk is er nog niet iets wezen-
lijks veranderd in de wet, maar de symboliek 
werkt bevriezend. Docenten vragen me bijvoor-
beeld of ze nog wel over seksuele diversiteit 
moeten praten op school. Zeker in publieke 
functies bevinden queers zich op glad ijs.”

Wat merk jij er zelf van? “Ik woon zelf gelukkig 
in Warschau, dus ik voel me enorm geprivile-
gieerd. Ik kán me uitspreken tegen homofobie 
en dat zie ik daarom ook als mijn plicht. Maar 
ik kom oorspronkelijk uit Lublin, dat nu een 
‘LHBT-vrije zone’ is, dus vooral daar probeer ik 
de queer jeugd te ondersteunen. Hoewel ik en 
mijn familie doodsbedreigingen krijgen, heb 
ik het nog altijd beter dan de jonge LHBT’s in de 
kleine dorpen. Zij zijn de echte helden.”

Nog even terug naar je fotoproject. De borden 
doen denken aan die over joden in de Tweede 
Wereldoorlog. Ik las dat die vergelijking 
vaker wordt gemaakt. “Dat is niet voor niets. 
Tussen 1937 en 1939 maakten Poolse natio-
nalisten ook borden met anti-joodse leuzen 
erop. In de buurt van Lublin heb je Majdanek 
– een Duits vernietigingskamp uit de Tweede 
Wereldoorlog. Ik kan me de geschiedenislessen 
goed herinneren, én wat het tragische eindsta-
tion van haat kan zijn. Bijna alle joden daar zijn 
vermoord. Na zo’n heftige gebeurtenis zouden 
we in Lublin het goede voorbeeld moeten geven 
op het gebied van respect en menselijke waar-
digheid. In plaats daarvan zijn we de bakermat 
van ‘LHBT-vrije zones’.”

Bestaan er in West-Europa misvattingen 
over de situatie in Polen? “Hoewel ik achter de 
vergelijking met de Tweede Wereldoorlog sta, 
moet je niet denken dat we hier in getto’s wonen. 
De symboolpolitiek tast onze levens aan, maar 
het is vooral de Poolse regering die zwaar homo-
foob is. Uit onderzoek blijkt dat stukje bij beetje 
steeds meer Poolse burgers huwelijksrechten 
voor iedereen steunen.”

Hoe zie je de toekomst tegemoet als het zo 
doorgaat? “Onze extreemrechtse regering 
verafschuwt ons en liberale en socialistische 

partijen zijn te klein om echt een verschil te 
maken. Het is ook nog een mogelijkheid dat 
we een ‘Polexit’ krijgen, in dat geval worden we 
helemaal richting Poetin gedreven. Het enige 
dat mogelijk werkt is druk blijven uitoefenen. 
Vooral politici in Europa moeten dapper genoeg 
zijn om te onderstrepen dat onze rechten 
mensenrechten zijn. Als de EU zich niet keihard 
uitspreekt voor onze rechten, zie ik de toekomst 
somber in.”

Is er geen reden voor hoop en optimisme? 
“Absoluut wel: de nieuwe generatie. Omdat 
we in een tijd leven van social media, trappen 
jongeren niet meer in de kerk- of tv-leugen dat 
we pedofielen zouden zijn of een ‘regenboog-
plaag’ vormen, zoals de machtige aartsbisschop 
van Krakau beweerde. Jongeren geloven dat 
gewoon niet meer. En nog nooit waren Poolse 
queers zo verenigd en georganiseerd als nu. 
Onze pride-marsen verspreiden zich over het 
hele land, niet alleen in grote steden. 2019 was 
een moeilijk jaar voor ons, maar tegelijkertijd 
vonden er meer pride-marsen plaats dan ooit 
tevoren.” 

* de lhbtq-gemeenschap wordt in polen vanuit  
conserva tieve hoek aangeduid als ‘lhbt’, zonder  
i, q of +. daarom kiezen we in dit artikel consequent  
voor deze afkorting.

“ als de eu zich niet 
keihard uitspreekt 
voor onze rechten, 
zie ik de toekomst 
somber in”
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dat ryanne van dorst anno 2020 op prime time bij ranking the stars de ene grap na  
de andere maakt over het feit dat ze – in haar woorden – ‘hermafrodiet’ is, daar kijkt 
bijna niemand meer van op. maar eens, lang geleden, werd slechts besmuikt gepraat 
over homoseksualiteit of sprak men schande van de provocaties van schrijver 
gerard reve. een terugblik op 55 jaar roze hoogtepunten en herinneringen.

tekst: jaap bartelds

1965 
GEEN GEWONE 
JONGEN
 
Niet de progressieve VPRO, 
maar de keurige AVRO kwam 
halverwege de jaren zestig met 
Geen Gewone Jongen, een 
tv-registratie van een toneelstuk 
over de liefde tussen Joop en 
Bert. Veel ouders hadden moeite 
met homoseksualiteit, zeker als 
het om hun eigen kinderen ging. 
tv-psychiater R. Swelheim-de 
Boer moest er in een nabeschou-
wing aan te pas komen om die 
liefde tussen Joop en Bert te 
duiden. Het zou nog tot 1970 
duren voordat de eerste man-
nenzoen op tv te zien was, in het 
programma Een Homofiel van Ad 
Zonneveld.

1966 
GERARD REVE EN 
HET EZELPROCES
 
In 1963 was Gerard Reve de 
eerste op tv die sprak over zijn 
homoseksualiteit. Dat deed hij 
toen nog behoedzaam, maar 
in zijn boeken kreeg het thema 
een steeds prominentere rol. 
Hij schreef over zijn seksuele 
fantasieën, waarin religie, dood 
en erotiek met elkaar werden 
vervlochten. Toen hij schreef hoe 
hij seks heeft met een als ezel ge-
reïncarneerde God, sprak men er 
schande van en leidde dit tot een 
proces. Reve werd vrijgesproken 
en leefde zijn leven, samen met 
zijn twee partners ‘Teigetje’ en 
‘Woelrat’ die regelmatig opdo-
ken in zijn boeken totdat het in 
1975 tot een liefdesbreuk kwam.

1969 
’T SCHAEP MET  
DE 5 POOTEN
 
Een Amsterdams buurtcafé vol 
roddelende stamgasten in de 
snel veranderende tijdgeest 
was aan het einde van de jaren 
zestig een enorm succes. Adèle 
Bloemendaal en Piet Römer 
bestierden het café waar ook 
Lukas Blijdschap vaak te vinden 
was. Die Lukas was overigens 
wel héél erg blij. Een beetje gay 
misschien? In ieder geval een 
beetje ‘anders’. In de jaren nul 

van deze eeuw kreeg ’t Schaep 
een heuse reboot, met Marc-
Marie Huijbrechts in de rol van 
Lukas.

1971 
WIE VAN DE DRIE?
 
Albert Mol maakte er geen 
geheim van: hij was ‘homosueel’ 
en dat zouden de mensen weten 
ook. Als panellid van Wie van de 
Drie vervulde hij het clichébeeld 
van de nichterige ‘homofiel’. 
Hele scripties zijn er geschreven 
over het feit of Mol een voor-

1971: albert mol en martine bijl 
in wie van de drie?.
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1979 
JOS BRINK ZOENT JULIANA
 
Naast Albert Mol maakte Jos Brink in de jaren zeventig een 
meer dan keurige indruk, al was ook hij ‘een beetje anders’. 
Daarom kwam hij er makkelijk mee weg toen hij Koningin Ju-
liana ondanks het protocol voluit zoende op haar zeventigste 
verjaardag. Later zette hij zich in als progressief-protestantse 
predikant die vooral ook homo’s welkom heette in zijn kerk, 
De Duif in Amsterdam. Vanaf de jaren tachtig zag het Neder-
landse publiek meer gays op tv, onder wie André van Duin, 
Benny Neyman, Robert Long, Jan Lenferink, Ramses Shaffy, 
et cetera.

trekkersrol heeft gespeeld in 
de homo-emancipatie, of het 
stereotype beeld juist te lang 
heeft bevestigd. Later speelde 
Mol nog een glansrol in een 
aflevering van Arjan Ederveens 
30 Minuten, waarin hij te zien was 
als de dementerende moeder 
van een vrouw die fout was in de 
Tweede Wereldoorlog.

1975 
TEACH-IN WINT 
HET EUROVISIE 
SONGFESTIVAL
 
Jarenlang gold het Eurovisie 
Songfestival als ‘camp’ en een 
‘nichtenfestijn’ waar het sinds de 
overwinning van ‘Dinge-dong’ 
niet meer ging om de winst, maar 
om de bizarre outfits (Linda Wa-
genmakers met een jurk vol man-
nelijke dansers) en wanstaltige 
optredens (De Toppers met licht-
gevende pakken). Pas de laatste 
jaren doen we weer serieus mee, 
met dank aan Anouk. Zij was in 
2013 de eerste sinds 2004 die 
de finale weer wist te bereiken 
en sindsdien draait het weer om 
de muziek. Met de overwinning 
van Duncan Laurence in 2019 als 
ultieme bekroning.

1977 
FOXTROT:  
ROMEO EN JULIUS
 
Het was in de jaren 70 nog erg 

ongewoon: een kus tussen twee 
mannen op het podium. In de 
musical Foxtrot werd Willem 
Nijholt, die de hoofdrol speelde, 
avond na avond uitgejoeld. Toch 
weigerde Annie M.G. Schmidt 
de scène aan te passen. “Niet 
zeuren, jongen”, zei ze tegen 
Nijholt. “Je doet pionierswerk.” 
Legendarisch is het lied ‘Sorry 
dat ik besta’, waarin Schmidt 
schreef over de verboden kus van 
Romeo en Julius. In 2001 maakte 
Ivo de Wijs een nieuwe bewer-
king van de musical, met Paul de 
Leeuw en Carice van Houten in 
de hoofdrollen.

1977 
LUISTER ANITA
 
Anita Jane Bryant voerde in 
1977 een hatelijke campagne 
tegen homo’s in Miami. Volgens 
deze christenfundamentalist 
waren homo’s zondig en mocht 
je die gewoon discrimineren. 
De Zangeres Zonder Naam 
nam het voor ons op met een 
protestlied. Zo luidde de tekst 
van ‘Luister Anita’: ‘Maar beste 
vent hou gerust van je vriend/ En 
strijd voor je rechten/ Desnoods 
ervoor vechten/ Waar ze jou van 
beschuldigt heb jij niet verdiend.’ 
Ze zong het tijdens een bene-
fietconcert in het Amsterdamse 
Concertgebouw, genaamd 
‘Miami Nightmare’. Eerder dat 
jaar was er al een ‘Internationale 
homobevrijdings en –solidari-
teitsdag’ georganiseerd, wat nu 
wordt gezien als de allereerste 
Roze Zaterdag.

1980 
PENNEY DE 
JAGER ZWIERT IN 
TOPPOP
 
Van 1974 tot halverwege de jaren 
tachtig leukte Penney de Jager 
de optredens in Toppop op met 
haar uitzinnig zwierende show-
ballet. Heteromannen wilden 

haar hebben, homo’s wilden haar 
zíjn. Zoek op: ‘Quiero’ van Julio 
Iglesias uit 1980 en zie Penney 
als een wilde tornado helemaal 
losgaan. Rond diezelfde tijd 
ontpopte Mathilde Willink zich 
tot Nederlands homo-icoon. De 
vrouw van schilder Karel ging 
gekleed in de excentriekste 
gewaden (vaak ontworpen door 
Fong Leng) en was onze eigen 
Lady Gaga avant-la-lettre.1975: teach-in wint  

het eurovisie songfestival.



096 |  culture

1986 
THEO EN THEA 
ZIJN LESBISCH  
(EN NIET VIES)
 
“Tante Cor denkt dat haar auto 
gerepareerd moet worden. 
Steeds als ze langs automonteur 
tante Piet rijdt, gaat de motor 
tekeer.” Cor komt erachter dat 
het niet haar motor is die begint 
te reutelen, maar haar hartje. 
Met alle gevolgen – en pottencli-
chés – van dien: “Misschien moet 
tante Cor zelf even doorge-
smeerd worden.” De conclusie: 
lesbisch is niet vies. Een paar jaar 
later is een groep jongens te gast 
in Theo en Thea’s parochiehuis In 
de Gloria om te praten over ho-
moseksualiteit. In de afsluitende 
sketch speelt Huub Stapel de 
zoon van twee holbewoners die 
uit de kast komt. “Leef d’r maar 
lekker op los, jong! Maar dan wel 
met een condoom.” 

1989 
DE VINGERETTE 
VAN MARGREET 
DOLMAN 
 
Presenteren in travestie, dat zien 
we nog steeds niet veel op tv. 
Paul Haenen doet het al vanaf 
1975 als Margreet Dolman, een 
neurotisch typje van middelbare 
leeftijd dat in hysterische woede 
uitbarst als iets niet lukt. In 1989 
introduceerde ze de vingerette, 
een vingercamera om kranten-
berichten uit te lichten. Al jaren 
maakt Haenen het magazine 
Mens & Gevoelens met Dolman 

1992
RENÉ KLIJN ZINGT MR. BLUE
 
Paul de Leeuw had met zijn Schreeuw van de Leeuw een tv-hit 
te pakken waarin hij de controverse niet schuwde. Zanger 
René Klijn zorgde voor een emotioneel hoogtepunt toen hij 
als eerste aidspatiënt over zijn leven en ziekte mocht komen 
vertellen in de show. Een breekbaar moment was het duet dat 
hij zong met De Leeuw, een cover van Yazoo’s ‘Mr. Blue’. Klijn 
bracht het lied uit op single, met medewerking van Candy 
Dulfer en Lois Lane. Het werd de bestverkochte single van 
1993. Zelf heeft hij dat niet meer kunnen meemaken, want hij 
overleed op 5 september 1993.

als prominent gezicht, en ze is 
nog altijd te zien in het Amster-
damse Betty Asfalt Complex. 
Zoek ook eens haar single ‘Buk 
nog een keer’ op, in de krochten 
van YouTube.

1990
FRANK GOVERS 
PRESENTEERT: 
ROBIJN
 
Met lijzig accent: “Ik hou van 
bloemen. Ik hou van moooooie 
kleuren. Maar kleuren blijven niet 
lang moooooi.” In de bekendste 
reclamespot voor Robijn duwt 
hij zijn ‘assistente’ (Anja Winter 
uit Medisch Centrum West) opzij 
voordat hij besluit: “Daarom ge-

bruik ik Robijn Intensiefffff!” Met 
deze commercial schitterde de 
couturier in de STER-blokken in 
de jaren negentig. Later volgde 
nog een variant met boeddhisti-
sche monniken op een bergtop. 
Zoek ook maar eens op.

1990
IN DE  
VLAAMSCHE POT
 
Veronica had de primeur van de 
eerste komische serie waarin een 
homokoppel de hoofdrol speel-
de. De humor was niet bepaald 
fijnbesnaard, met als dieptepunt 
de heteroseksuele kelner Frits 
die als een hitsig haantje om 
serveerster Dirkje heen draait en 

haar letterlijk belaagt met zijn 
seksuele avances. Edwin de Vries 
en Serge Henri-Valcke speel-
den Karel en Lucien, een nogal 
seksloos stel dat een restaurant 
bestiert. Toch werden ze redelijk 
naturel en zonder allerlei clichés 
geportretteerd. Uiteindelijk 
werden er vijf seizoenen uitge-
zonden.

1991
GAAT HET WEER 
EEN BEETJE, 
MENEER DRÖGE?
 
Gert-Jan Dröge begaf zich in 
zijn serie Glamourland met 
camera en vilein commentaar 
in de wereld van het oude 
geld. Toen hij daar niet langer 
welkom was stortte hij zich 
op de nouveau riche. Ook gaf 
hij inkijkjes in het bruisende 
Amsterdamse homonachtleven, 
met beelden van suggestief 
dansende mensen in de RoXY en 
de iT van Manfred Langer. Best 
heftig, voor een AVRO-show. De 
afleveringen eindigden steevast 
met een uitgetelde Dröge die in 
bed was gaan liggen, met een 
verpleegster die aan hem vroeg: 
“Gaat het weer een beetje, 
meneer Dröge?”

1993
VROUWEN-
VLEUGEL
 
Lang voordat gewelddadige 
gevangenisseries als Celblok 
H en Orange Is The New Black 
werden gemaakt, kwam schrijf-
ster Marjan Berk met Vrouwen-
vleugel. De dames hadden het 
vooral gezellig in de gevangenis, 
met Bea Meulman als Teun, die 
liedjes zong voor de verdrietige 
Makumba. Teun kreeg verkering 
met Anna, een rol van Rad van 
Fortuin-bordjesomdraaister 
Leontine Ruiters (later Borsato en 
veel later niet meer). Samantha 
Bennis speelde een transgender 
vrouw, die drugs had gesmok-
keld om haar geslachtsoperatie 
te kunnen betalen.

1990: in de vlaamsche pot.
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1993
KREATIEF 
MET KURK: 
TWELLOLYMPICS
 
Na Theo en Thea kwamen Arjan 
Ederveen en Tosca Niterink met 
Kreatief met Kurk en Borreltijd, 
respectievelijk een cursuspro-
gramma en een late night-per-
siflage op Koffietijd. Ederveen 
speelde de slome Peter van de 
Pood en Niterink was de kordate 

Ellen. Hun studiogesprekken 
werden afgewisseld met sket-
ches, waaronder eentje over de 
organisatie van het na-program-
ma van de Internationale Gay 
Games. Die was in handen van 
‘het COC-groeikerntje Twello’, 
vandaar de naam Twellolym-
pics. De sporten die werden 
beoefend: dameswatervingeren 
en polstas hoogwerpen. O, en 
‘turnen zonder broekje’.

1994
SETH EN FIONA: 
‘GRÜSS GOTTI!’
 
Na De Schreeuw van De Leeuw 
had Paul de Leeuw zin in iets 
totaal anders: een komedieserie. 
Seth en Fiona waren twee-
lingbroer en –zus en woonden 
naast elkaar. Fiona (gespeeld 
door Olga Zuiderhoek) was vers 
gescheiden en Seth (een rol van 
De Leeuw) had een vriend: de 
Duitse Freek met een leerfetisj. 
Freek werd gespeeld door Kees 
‘Jiskefet’ Prins, die ieder moment 
aangreep om een volksdansje te 
doen in zijn Lederhosen. De seks-
grappen en –clichés vlogen je zo 
hard om de oren dat de koek al 
na één seizoen op was.

1997
META IN GTST
 
Meta van Baak was de eerste 
travestiet die haar opwachting 
maakte in GTST. Ze brengt het 
hoofd op hol van Arthur, die 
danig in de war raakte toen 
Meta meldde: “Ik ben een man.” 
Meta werd gespeeld door Paul 
Schotel, die later stylist werd 
voor de Vengaboys en bij Hol-
land’s Next Top Model. Carlo 
Boszhard introduceerde Meta in 
de GTST-parodie Pittige Tijden, 
met een slechtzittende pruik en 
een zwaar Rotterdams accent: 
“Halleeeuuw! Ik ben Meta en ik 
ben een món!” Zouden we dat nu 
nog grappig (mogen) vinden?

1997
MISS KELLY WINT 
DE TRAVESTIE 
SHOW
 
Lang voordat RuPaul handenvol 
Emmy’s binnensleepte met zijn 
Drag Race, presenteerde Robert 
ten Brink de Travestie Show 
waarin kandidaten als The Dutch 
Diana Ross, de Piccalilly Sisters 
en Dutchess Leonie het op 
torenhoge hakken tegen elkaar 
opnemen. Het baken van de jury 

was Nickie Nicole, bekend uit 
het nachtleven van Amsterdam. 
Wekelijks flirtte ze met Ten Brink, 
die daar vaak nogal ongemak-
kelijk op reageerde. Winnaar van 
het tweede seizoen was Ferry 
van der Veer, als Miss Kelly. Vier 
jaar later dook ze op in het derde 
seizoen van Big Brother, toen 
gewoon als Kelly. 

1998
HEERLIJK 
SCHMIEREN IN 
HERTENKAMP
 
Een soapserie bij de VPRO, wie 
had dat ooit kunnen bedenken? 
Hertenkamp was dan ook eerder 
een parodie op het genre, met 
Joan Nederlof als de blondge-
lokte actreutel Grace Keeley in 
haar kanariegele mantelpakjes. 
Maureen Teeuwen speelde haar 
partner Patty Paltier, een ietwat 
hautaine dame met kortpittig 
haar en een marine-look. Grace 
geilde op hockeymeisje Anne-
Claire, een rol van Georgina 
Verbaan. In de serie nam de cast 
van toneelgroep Mugmetdegou-
dentand het leven op de hak, 
van de spiritueel ingestelde Wies 
die allerlei cursussen gaf tot Ray-
mond, die al het hondenleed van 
de wereld met zich meetorste in 
zijn Puppylance. Intussen ging 
het met de relatie tussen Grace 
en Patty bergafwaarts. 

1993 
kreatief met kurk:  

twellolympics

1989: de vingerette  
van margreet dolman.

1998: heerlijk schmieren  
in hertenkamp.
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2001
JA, IK WIL
 
Als eerste land ter wereld stelde 
Nederland het huwelijk open 
voor mensen van hetzelfde ge-
slacht, iets wat in de volksmond 
nog altijd ‘het homohuwelijk’ 
wordt genoemd maar in feite 
niets anders is dan een hete-
rohuwelijk. In 2001 gingen de 
beelden van de eerste huwelij-
ken viraal, deels met dank aan 
de Gaykrant, die hier al sinds 
1988 voor lobbyde. Linda de 
Mol presenteerde destijds al elf 
jaar Love Letters. Ze greep de 
gelegenheid aan voor het eerste 
tv-huwelijk tussen twee mannen. 
Het eerste huwelijk in een Neder-
landse soap liet nog jaren op zich 
wachten: pas in 2014 trouwden 
Menno en Lucas met elkaar in 
Goede Tijden, Slechte Tijden.

2003
WILLEKE  
ALBERTI 
UITGEROEPEN 
TOT HOMO-
MOEDER
 
“Ik werd voor de ceremonie 
een club binnengesleept. Wat 
ik daar voor mijn ogen zag 
gebeuren, was voor mij te ranzig 
voor woorden.” Arme Willeke. 
Toen ze door de gayscene werd 
uitgeroepen tot ‘homomoeder’, 
liet ze aan de Gaykrant weten 
niets te hebben met die term, 
al zei ze er meteen bij dat ze het 
heerlijk vindt om op te treden 
tijdens pride. Imca Marina vond 
het daarna wél gezellig om 
gebombardeerd te worden 
tot homomoeder, een soort 
boegbeeldfunctie die verder 
overigens niet veel voorstelt. 

2005
HERKEN DE HOMO
 
Een vrouw moet in een afvalrace 
kiezen uit mannen om mee te da-
ten. Er zit echter een addertje on-
der het gras: één van hen is gay, 
maar wie? Is het die ene met die 
lispelende tongval? Of degene 
die is betrapt met een föhn in zijn 
koffer? Dan ben je natuurlijk met-
een verdacht. Dit foutste format 
ooit bevestigde alle vooroorde-
len over homo’s die er bestaan 
en het is maar goed dat Herken 
de Homo slechts één seizoen op 
tv was. 

2011
ARIE BOOMSMA 
PRESENTEERT 
UIT DE KAST 
 
Als jonge god verscheen Arie 
Boomsma schaars gekleed op de 
cover van l’HOMO, de gayversie 
van de LINDA. Het leverde hem 

een schorsing op bij de Evangeli-
sche Omroep, waarvoor hij toch 
best wel pikante programma’s 
maakte als 40 Dagen Zonder 
Seks. Boomsma zocht onderdak 
bij de KRO-NRCV, waarvoor 
hij het programma Uit de Kast 
maakte. In iedere aflevering nam 
hij een jonge gay bij de hand om 
een coming-out te organiseren. 
In 2014 presenteerde Boomsma 
Hij is een Zij, over transgender 
jongeren. De EO kwam twee 
jaar later zelf met een soortgelijk 
programma, Love Me Gender 
genaamd.

2017: ryanne van dorst  
presenteert geslacht.

2013: geer en goor gaan doorrrr.

2013: chez nous  
met dragqueen 
bertie.
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2020
NIKKI TUTORIALS MAAKT  
COMING-OUTVIDEO
 
Ze werd gechanteerd, maar liet niet met zich sollen, dus 
maakte Nikkie de Jager voor de verandering eens geen make-
uptutorial voor haar miljoenen YouTube-fans maar een aangrij-
pende coming-outvideo waarin ze met de wereld deelde een 
transgender vrouw te zijn. Daarover kwam ze vertellen bij 
Ellen, wat ze na afloop als niet heel erg gezellig had ervaren 
en waardoor de presentatrice tamelijk onverwacht van haar 
voetstuk viel als aardigste presentatrice ter wereld. Nikki 
speelde zichzelf daarna in de kijker als presentatrice van het 
Eurovisie Songfestival, zelfs toen dat hele feest niet doorging 
vanwege de coronacrisis. 

een hoopje modder naar Goor, 
of andersom. Gelukkig hebben 
we de beelden nog.

2013
CHEZ NOUS MET 
DRAGQUEEN 
BERTIE
 
Een misdaadfilm in de vorm 
van een feelgood comedy in 
drag, dat hadden we nog niet 
in Nederland. Frank Houtap-
pels schreef samen met Joan 
Nederlof het script van Chez 
Nous, dat werd verfilmd door 
Tim Oliehoek. Alex Klaasen 
speelt Bertus, die als dragqueen 
Bertie (geen verwijzing naar 
de lesbische boerin Bertie uit 

Boer Zoekt Vrouw) optreedt in 
het café van vriend Adje. Dat 
dreigt gesloten te worden, dus 
proberen ze het te kopen met de 
opbrengst van een gejat collier. 
De Canal Parade vormt de ach-
tergrond van de apotheose van 
deze nog altijd erg grappige film. 
Wel jammer dat de producent 
van de dvd-release – overigens 
tegen de wens van regisseur Tim 
Oliehoek in – besloot om de film-
poster met Alex Klaasen in drag 
te vervangen door een foto van 
Alex Klaasen in joggingpak.

2017
RYANNE 
VAN DORST 
PRESENTEERT 
GESLACHT
 
Als Elle Bandita brak ze door met 
punkrock, maar onder haar eigen 
naam verwierf Ryanne van Dorst 
faam met een tv-serie over ver-
schillende vormen van gender: 
mannelijk, vrouwelijk en alles 
daartussenin. Als ervaringsdes-
kundige (Van Dorst is intersekse) 
gaf ze commentaar zoals alleen 
zij dat kan: droog, met humor 
en heel veel zelfspot. Inmiddels 
is ze een graag geziene gast in 
programma’s als Ranking the 
Stars, waar ze zichzelf en alle 
anderen met het grootste gemak 
te kakken zet. Ook maakt ze 
eigen programma’s, waarin ze 
op zoek gaat naar bijvoorbeeld 
de Nederlandse identiteit of 
mensen die anders zijn.

2017
SHOWPONIES,  
EEN IDENTITEITS-
REVUE
 
Engagement leidt op het toneel 
nog wel eens tot navelstaarderij 
en slecht uitgevoerde grap-
pen. Zo niet bij Showponies, de 
revue van Alex Klaasen waarvan 
inmiddels twee voorstellingen 
zijn gemaakt. Naast persoonlijke, 
gevoelige verhalen vliegt de 
humor je om de oren. Een pot-
sierlijk lied over twee vazen die 
lesbisch worden (potten! Ha!), 
een sketch over alle letters van 
de LHBTQIA+-familie, sketches 
in drag en nog veel meer: gay zijn 
is hier de norm en dat werd niet 
eerder met zoveel energie voor 
het voetlicht gebracht.

2018
ANNE+ RAAKT 
MENSEN
 
De lesbische twintiger Anne gaat 
op zichzelf wonen in Amsterdam. 
Ze blikt terug op haar turbu-
lente liefdesleven tijdens haar 
studententijd en denkt na over 
hoe diverse meiden en relaties 
haar hebben gevormd. ANNE+ 
begon als webserie, maar wist 
zoveel mensen te raken dat er al 
snel een seizoen speciaal voor tv 
werd ontwikkeld.  

2013
GEER EN GOOR 
GAAN DOORRRR
 
Gerard Joling en Gordon zou 
je op velerlei manieren in dit 
lijstje kunnen opnemen. Met De 
Toppers gaven ze feestjes die de 
Canal Parade deden verbleken 
en los van elkaar zetten ze menig 
(voorronde van het) Songfestival 
op z’n kop. Samen waren ze 
vanaf 2005 hilarisch in diverse 
realityprogramma’s waarin het 
sinds 2013 draaide om ouderen 
die vaak vitaler zijn dan de twee 
zelf. ‘Dat is toch om te gieren? Ik 
heb er geen kracht meer voor!’ 
Als tv-stel zijn ze inmiddels uit 
elkaar en af en toe gooit Geer 

55 jaar ‘anders’ op de buis en de bühne
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Op een druilerige vrijdagavond bezoek 
ik met 29 anderen, cultureel centrum De 
Balie in Amsterdam voor een intieme 
voorvertoning van Pete en de Bananen. 
In deze korte documentaireserie 
zoomt Wu in op de datingperikelen van 
Chinese Nederlanders, die op het vlak 
van de liefde tussen twee vaak botsende 
culturen in staan. Een thema dat hij 
eerder uitgebreid behandelde in zijn 
boek De Bananengeneratie, waarin hij 
een inkijkje biedt in het dubbelleven  
van ‘bananen’ als hij: ‘geel’, ofwel 
Oost-Aziatisch, vanbuiten; ‘wit’, ofwel 
Westers, vanbinnen. 

Ik ben aan de late kant en neem plaats 
aan een rond tafeltje naast een vriende-
lijke, witte meneer met grijs haar en een 
net overhemd. Ik schat hem in de 70. We 
maken kort een praatje en vlak daarna 
opent de moderator de avond. 
“Wie is hier omdat ze denken: dit gaat 
over mij?” Tot haar lichte verbazing – 
en die van mij – gaat de hand van mijn 

tafelgenoot de lucht in. “Ik heb yellow 
fever”, zegt hij opgewekt. “Ik val op de 
schil van de banaan.”

Tijdens het programma dat volgt wordt 
de term yellow fever geïllustreerd 
met een aantal bijzonder onprettige 
voorbeelden (“Is je kut net zo strak als 
je ogen?”). Nadien is er ruimte voor 
vragen uit de zaal en komt de mode-
rator terug bij de man naast mij. Of hij 
nieuwe inzichten heeft opgedaan. “Ik 
ben eigenlijk een beetje boos”, reageert 
hij. “Het feit dat ik op Aziatische jongens 
val, wordt nu onder de noemer yellow 
fever in een doosje gestopt en afgeschil-
derd als niet helemaal koosjer, terwijl 
er ook duizenden Aziaten zijn die voor 
dating juist alleen geïnteresseerd zijn in 
westerlingen.”

Na afloop blijf ik nog even zitten en 
bespreek met de man, die zich volgens 
mij in een nogal onguur hoekje gedreven 
voelde, wat er zojuist gebeurde. Hij 

vertelt me dat hij zich niet herkent in 
de akelige voorbeelden die ter sprake 
kwamen. “Die opmerkingen vond ik 
uiterst kwetsend. Voor mij is weder-
zijds respect in mijn relaties juist heel 
belangrijk. Mijn voorkeur ontstond in 
een tijd dat ik voor mijn werk veel door 
Azië reisde. Veel mannen zeiden daar 
mij leuk te vinden omdat ik hen deed 
denken aan de mannen in Hollywood-
films. Sindsdien heb ik me haast uitslui-
tend aangetrokken gevoeld tot mannen 
met een Oost-Aziatisch uiterlijk.”

Een paar dagen later spreek ik met 
Pete af op het terras achter het Tropen-
museum aan de Linnaeusstraat in 
Amsterdam. Een straat vernoemd naar 
de Zweedse botanist Carl Linnaeus, die, 
zo leerde ik in Petes boek, na planten 
besloot om ook mensen in groepen op te 
delen. Dat gebeurde in vier categorieën: 
wit, zwart, rood (voor inheemse Ameri-
kanen) en ‘ludicrus’, ofwel ‘onaange-
naam geel’ voor Aziaten. Een kleur die 

pete wu behoort tot de voorhoede van een 
nieuwe generatie chinese nederlanders, 
die luid en duidelijk van zich laat horen. 
sinds zijn coming-out is hij zijn roots steeds 
steviger gaan omarmen. “mijn ouders zijn 
trots op het platform dat ik pak, maar niet 
altijd op wat ik daar vervolgens vertel.”

tekst: martijn kamphorst
fotografie: carin verbruggen & ferry drenthem soesman
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vanwege haar positieve connotaties 
in China ook door Chinezen zelf werd 
omarmd. Met huidskleur heeft het dus 
niets van doen. Pete: “Ik refereer aan 
mijn benen als ‘melkflessen’, niet als 
‘vanillevlaflessen’”.

Wat ging er door je heen toen mijn 
tafelgenoot begon over zijn ‘yellow 
fever’? “Ik was vooral verrast dat hij 
geen kwaad zag in die term. Hij leek zijn 
voorkeur te interpreteren als iets feite-
lijks en vroeg zich in eerste instantie 
volgens mij niet af waar die vandaan 
zou kunnen komen. Achteraf, toen hij 
zei dat-ie een beetje boos was, dacht ik: 
heeft hij wel meegekregen waar de serie 
over gaat? De voorkeur van deze man is 
niet per se verkeerd, maar een term als 
‘yellow fever’ en de veronderstellingen 
die daar in mijn ervaring vaak mee 
gepaard gaan zijn dat wel.”

Op welk punt verandert volgens jou 
een voorkeur in fetisjering? “Wanneer 
mensen mij op basis van mijn uiterlijk 
karaktereigenschappen toedichten die 
ik niet in mezelf herken.”

Zoals? “Dat ik vast onderdanig ben. In 
mijn boek vertel ik over een Amerikaan 
die heel duidelijk alleen maar met mij 
op date wilde vanwege mijn Oost-
Aziatische uiterlijk. Hij ratelde maar 
door over zijn fascinatie met Azië en 
hoe fantastisch hij het vond dat ik uit 
Azië kom – voor de duidelijkheid, ik ben 
geboren in Middelburg. Hij had al een 
hele fantasie ingevuld en vond daarbij 
dat ik het als een compliment moest 
zien dat hij als witte man met iemand als 
ik op date wilde.”

Beland je nog steeds in zulke situa-
ties? “Gelukkig weet ik de gekkies er 
steeds beter uit te filteren. Als iemand 
in zijn profiel hobby’s noemt als anime, 
sushi eten en naar Japan gaan, word 
ik gelijk een beetje sceptisch. Vroeger 
niet, dan was ik al blij als een jongen me 
überhaupt leuk vond. Daar kon ik me 
toen niets bij voorstellen.” 

Je vertelt in je boek over je eerste 

vriendje, die voor jullie eerste 
date naar porno met Aziatische 
mannen had gekeken om zich voor te 
bereiden. “Met hem heb ik uiteindelijk 
twee jaar een relatie gehad. Ik begreep 
het toen wel. Ik had zelf ook nog nooit 
naar porno met Aziatische jongens 
gekeken. Dat was in mijn hoofd iets 
onaantrekkelijks; ik beschouwde mezelf 
dus als onaantrekkelijk.”

Ik sprak ooit voor een portretreeks 
een aantal Oost-Aziatische gay 
mannen over hun ervaringen in de 
Nederlandse queer scene. Een van 
hen vertelde me dat jongens niet 
openlijk met hem durfden te daten, 
een ander dat er in de club ooit expres 
een sigaret op hem werd uitgedrukt. 
Is het bij jou ooit zo heftig geweest? 
“Gelukkig niet, van die verhalen schrik 
ik wel. Ik ben natuurlijk wel regelmatig 
geconfronteerd met het gevreesde ‘No 
Asians’ op datingapps. Dat was nogal 
een desillusie toen ik voor het eerst 
Grindr installeerde om andere homo’s te 
ontmoeten.”

In Pete en de Bananen ging je voor het 
eerst op date met een Chinese jongen. 
Zou je Oost-Aziatische mannen nu 
eerder overwegen als potentiële 
partner? “Zeker, dat merk ik ook aan 
mijn Tinder-gedrag. Ik let nu op andere 
dingen. Ik vind bijvoorbeeld mannen 
met grote handen aantrekkelijk. Ik wilde 
vroeger ergens ook niet daten met een 
Aziatische man omdat ik dat zelf ben. 
Het voelde gek.”

Een beetje als daten met iemand met 
dezelfde naam? “Meer alsof ik zou 
daten met mijn broer. Al komt mijn 
familienaam ook heel vaak voor. Wij zijn 
echt de Janssens van China.”

Ben je jezelf door het maken van de 
serie en het schrijven van je boek als 
aantrekkelijker gaan zien? “De waarde 
van zowel Nederlands als Chinees zijn is 
in mijn hoofd gestegen. Als ik voorheen 
in een voornamelijk witte omgeving 
naast de ene andere Aziaat ging zitten, 
was ik bang dat mensen direct allerlei 

“ als iemand 
in zijn 
datingprofiel 
hobby’s noemt 
als anime, 
sushi eten en 
naar japan 
gaan, word 
ik een beetje 
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aannames over ons deden. Ik ging die 
kant van mijn identiteit actief uit de 
weg. Mijn ontmoetingen met andere 
Chinese Nederlanders hebben me een 
veel breder beeld gegeven van wat een 
Chinese Nederlander kan zijn.”

Je beschrijft in De Bananengeneratie 
dat je je lange tijd zowel schaamde 
voor je homoseksualiteit als voor 
je Chinese roots. Had je dit boek 
kunnen schrijven voor je uit de kast 
kwam tegenover je ouders? “Ik denk 
het niet. Ik wilde eerst thuis volledig 
mezelf durven zijn, pas daarna kwam er 
ruimte in mijn hoofd om ook te strijden 
voor gelijkheid op andere vlakken.”

In een interview met VICE vertelde 
je met je boek een zo groot mogelijk 
niet-Aziatisch publiek te willen 
bereiken. Heb je je afgevraagd of 
het gebruik van de term ‘banaan’ 
bepaalde stereotypes onbedoeld 
zou versterken? “Ik krijg daar nu de 
docuserie uit is meer opmerkingen over 
dan met het boek. Voor mij is het een 
koosnaam, die mijn moeder aan me 
gaf. Ze drukte er op liefdevolle manier 
mee uit dat ik er vanbuiten Aziatisch 
uit mag zien, maar vanbinnen helemaal 
verwesterd ben. Pas toen ik voor mijn 
boek in contact kwam met heel veel 
andere Chinese Nederlanders, kwam 
ik erachter dat die term veel vaker 
werd gebruikt door Chinese ouders 
in het Westen. Overigens wordt de 
term ‘banana’ ook in China gebruikt 
om verwesterde Chinezen mee aan te 
duiden.”

Ik moest onwillekeurig denken aan 
de term ‘bounty’ – ‘zwart’ vanbuiten, 
‘wit’ vanbinnen –, die volgens mij 
vooral negatieve connotaties heeft. 
“In het Westen kleven er naar mijn 
weten niet zoveel negatieve connota-
ties aan het woord ‘banaan’, voor zover 
mensen de term überhaupt kenden voor 
mijn boek en serie. Geel duidt hier ook 
op een sociologische kleur, niet op een 
huidskleur. Er was wel een Oost-Aziati-
sche jongen die me appte: ‘Waarom heb 
je dit woord verzonnen? Je geeft mensen jumpsuit: arketjumpsuit: arket
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nu een stok om mee te slaan’. Ik vroeg 
hem of hij ooit voor ‘banaan’ was uitge-
scholden. Hij antwoorde van niet. Ik zei 
hem: zodra dat gebeurt, ben ik de eerste 
die me publiekelijk zal uitspreken tegen 
deze term. Al denk ik dat het krachtiger 
is om er een geuzennaam van te maken 
en ons niet te voegen naar de betekenis 
die anderen eraan geven. Ik probeer met 
mijn werk juist een positieve invulling te 
geven aan het woord.”

Hoe heb jij de afgelopen maanden 
beleefd? Met de coronapandemie leek 
een latent racisme tegenover Oost-
Aziatische Nederlanders op te laaien. 
Het ging van scheldpartijen tot steek-
partijen. “Ik keek er vooral van op dat 
ik door verschillende talkshows werd 
gevraagd als China-, dan wel coronades-
kundige. Ik ben geen viroloog, ben maar 
vier keer in mijn leven in China geweest 
en mijn ouders komen van een plek die 
700 kilometer bij Wuhan vandaan ligt. 
Blijkbaar worden de Chinese diaspora’s 
door veel media nog altijd op één grote 
hoop gegooid.”

Maakte dat je boos? “Ik werd er vooral 
weer even fijntjes aan herinnerd dat niet 
iedereen het onderscheid kan maken 
tussen mij en mijn ouders – dan wel 
Chinezen in China, Chinese toeristen, 
Koreanen, Japanners, of eigenlijk 
iedere persoon met een Oost-Aziatisch 
uiterlijk en zwart haar. Voor mij is 
heel duidelijk dat Nederlanders met 
Chinese ouders de wereld bijvoorbeeld 
op een heel andere manier beleven dan 
Chinezen. Daarbij voelt de een zich heel 
erg verbonden met zijn achtergrond, 

de ander helemaal niet en daar zit van 
alles tussenin. Maar de media zien mijn 
uiterlijk en denken: die weet vast alles 
over China.”

Bij Op1 sprak je in het kader van je 
serie over het effect dat het gebrek 
aan realistische rolmodellen in 
westerse media heeft gehad op jouw 
zelfbeeld. De reacties op social media 
waren niet mals. “Ik had het denk 
ik anders moeten verwoorden. Ik zei 
dat ik geen helden op tv had, maar ik 
doelde op begeerlijke Aziatische helden, 
degenen die ook ‘het meisje’ krijgen. 
Op Twitter begon iedereen over Jackie 
Chan en Bruce Lee, maar noem jij eens 
drie mensen in je naaste omgeving die 
ooit hebben gemasturbeerd op Bruce 
Lee, go!”

De tendens onder de reaguurders 
was: “Gaan de Chinezen nu ook al 
klagen en zagen?”. Nemen andere 
Chinese Nederlanders het je soms 
kwalijk dat jij nu je mond opentrekt? 
“Chinezen staan in Nederland bekend 
als een ‘modelminderheid’. Zolang je je 
daarnaar gedraagt – dat heet: wanneer 
je hard werkt en je bek houdt – ben je 
oké. Maar heel veel mensen worden 
depressief of zelfs suïcidaal van de 
druk die dat idee van een ‘modelmin-
derheid’ met zich meebrengt. Je moet 
als Aziaat een goede baan hebben, je 
ouders tevredenstellen en je nooit en 
te nimmer uitspreken over zaken als 
discriminatie. Sommige Aziatische 
Nederlanders zeiden me: ik ben niet 
blij dat je je uitspreekt, daardoor krijgen 
wij te maken met méér racisme. Dat 
racisme wás er al, maar ik maak het nu 
bespreekbaar. In mijn ogen is dat de weg 
naar een opmars, maar niet iedereen 
ziet dat zo. Sommigen denken: zo lang 
er een hiërarchie is van etniciteiten, 
waarbij wij als Oost-Aziaten nét onder de 
witte mensen staan, kunnen we prima 
gedijen in de Westerse wereld. Maar 
wil je niet gewoon als volwaardig, als 
gelijkwaardig worden gezien? En niet als 
stok om mee te slaan tegenover andere 
minderheden? Mijn ouders waren 
bezig met overleven, ik wil leven. Ik wil 

“ misschien heb 
ik een grotere 
drang naar gelijk 
behandeld willen 
worden omdat ik 
ook nog gay ben”



pete wu

 people | 045 

jas: christian wijnants.



046 |  people

“ik zet mijn 
kwetsbaarheid 

in om een 
gesprek te 
voeren dat 

nooit gevoerd 
wordt”

t-shirt: daily paper



pete wu

 people | 047 

als volwaardig Nederlander worden 
beschouwd.”

Streamingplatforms in Groot-
Brittannië verwijderden laatst 
sketchshow Little Britain, onder 
meer vanwege de sketches met 
blackface en yellowface. Hoe kijk jij 
naar deze ontwikkeling? “Ik vond het 
een goede beslissing. Matt Lucas, een 
van de makers van Little Britain, zei 
ook openlijk van sommige typetjes spijt 
te hebben. Zeker degenen waarbij hij 
en David Walliams andere etniciteiten 
speelden. Het verweer van tegenstan-
ders is altijd: het is maar een grapje, 
maar zij denken er niet bij na dat de 
enige representatie die ik heb gehad in 
Little Britain een Thaise transgender 
importbruid was, Ting Tong, die dus 
werd gespeeld door een witte man.”

Heb jij er ooit om kunnen lachen? 
“Zeker, hardop, ook om een programma 
als Ushi en Van Dijk. Pas later realiseerde 
ik me dat die beperkte representatie 
ervoor zorgde dat ik ook mezélf niet 
bijzonder hoog had zitten. Dat is nog 
steeds een proces. Het is niet in balans. 
Zodra er honderdvijftig Aziatische 
Nederlanders te zien zijn op de buis, het 
podium en het witte doek, heb je een 
diverser beeld van wat ze kunnen zijn. 
Dan is er ook meer ruimte voor satire, 
maar dat is nu niet het geval. Daarbij zou 
satire er volgens mij moeten zijn om op 
komische wijze mensen aan te pakken 
die in onschendbare posities zitten, niet 
mensen die al gediscrimineerd worden. 
Misschien droom ik van een utopie, 
maar waar vecht je anders voor? Mensen 
doen alsof dit soort typetjes in een 
vacuüm bestaan. Alsof ze geen invloed 
en repercussies hebben in de echte 
wereld. Discriminatie tegen Aziaten 
wordt pas serieus genomen wanneer er 
fysiek geweld bij komt kijken.”

Je hebt vast ook veel positieve reac-
ties gekregen op je mediaoptredens. 
“Veel Chinese Nederlanders zeiden me 
zich eindelijk gerepresenteerd te voelen 
nu ik af en toe ergens aan tafel zit. Ik 
had daar niet uitgebreid bij stilgestaan 

van tevoren, maar er is natuurlijk niet 
een hele waslijst aan mensen als ik die 
regelmatig zichtbaar zijn in de media. 
Daarom koos ik er ook voor in mijn boek 
naast mijn ervaringen die van tientallen 
andere Chinese Nederlanders op te 
tekenen.”

Heb je het idee dat we door de 
afgelopen maanden een keerpunt 
hebben bereikt in de zichtbaarheid 
van Aziatische Nederlanders? “Er is in 
ieder geval over de hele linie steeds meer 
aandacht voor diversiteit. Ik las laatst 
ergens: diversiteit is als je wordt uitge-
nodigd voor een feestje, inclusie als je er 
mag dansen en gelijkheid is een plek in 
de feestcommissie. Volgens mij is dat de 
volgende stap, dat iemand er niet alleen 
mag zijn, maar ook beslissingen mag 
maken – en niet alleen vooraan mag 
staan op de foto bij publieke aangelegen-
heden. In Amerika spreken ze ook wel 
over the bamboo ceiling. Heel veel Azia-
tische Amerikanen zijn wel succesvol, 
maar dringen nooit door tot de toplaag 
van een bedrijf of organisatie.”

Naast jou verschijnen er ook andere 
tweede generatie Chinese Neder-
landers steeds vaker in de media. 
“Klopt, ik zit in een appgroep vol tweede 
generatie Chinese Nederlanders die 
zich inzetten tegen discriminatie en 
racisme. Wij zijn opgegroeid tussen 
twee werelden in en besluiten nu om 
ons uit te spreken over de discriminatie 
die wij, maar ook onze ouders ervaren. 
Voor mijn ouders is dat geen prioriteit 
geweest. Zij spraken de taal niet toen ze 
hier kwamen en redeneerden: dit is ons 
gastland, onze mond houden is veiliger 
voor onze positie als ondernemer. We 
houden ons stil en als we genoeg geld 
hebben gespaard, gaan we weer terug 
naar China. Maar toen bleken hun 
kinderen ineens heel erg verwesterd 
en niet van plan om terug te gaan naar 
China.”

Was dat een pijnlijke realisatie voor 
ze? “Mijn moeder werd laatst geïnter-
viewd door een lokale krant. Ik zat erbij 
tijdens het gesprek om een beetje te 

tolken. Ineens zei ze: ‘China is ook mijn 
thuis niet meer. Allebei mijn ouders zijn 
inmiddels overleden.’ Zij hadden ook 
niet verwacht dat ze hier zo lang zouden 
blijven. Dat vond ik best verdrietig.”

Je hebt je boek opgedragen aan je 
ouders, maar ik las ergens dat je 
moeder het na twee hoofdstukken 
heeft weggelegd. “Ze kon er niet van 

“ mijn ouders rede-
neerden: onze mond 
houden is veiliger 
voor onze positie als 
ondernemer”

shirt: boss
jas: frenken
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slapen. Het is te confronterend voor 
mijn ouders. Ze vinden het vast niet 
leuk om zwart op wit te lezen dat hun 
kind niet kan voldoen aan de dromen en 
verwachtingen die ze voor mij hadden 
toen ze hier kwamen. Ik zou het denk 
ik ook niet zo leuk vinden als mijn 
kinderen mijn opvoeding zouden analy-
seren in een boek van dik 250 pagina’s. 
Mijn ouders denken natuurlijk dat ze het 
goed hebben gedaan, op hun manier.”

Hebben ze het niet goed gedaan? 
“Ze hebben het anders gedaan, als 
producten van hun migratie, net zoals 
ik daar weer een product van ben. Ze 
kwamen in een vreemd land, waar 
ze niet de taal spraken en nauwelijks 
mensen kenden. Ze deden het op de 
manier die zij het best achtten.”

Hebben je broer en zus het boek 
gelezen? “Mijn broer wel, die appte dat 
hij het een mooi boek vond. Mijn zusje 
heeft er niets over gezegd, dus ik heb 
geen idee. We zullen er niet zo snel over 
praten als ik er niet naar vraag.”

Jullie zijn producten van dezelfde 
migratie, zij herkennen misschien 
veel in de verhalen in het boek. “Ik 
heb ze beiden gevraagd of ik hen mocht 
interviewen voor het boek, maar daar 
hadden ze geen behoefte aan. Misschien 
heb ik een grotere drang naar gelijk 
behandeld willen worden omdat ik ook 
nog gay ben.” 

Vind je het jammer dat je binnen 
je gezin niet uitgebreid over deze 
thema’s kunt praten? “Ik ben het wel 
gewend. Je kunt niet verliezen wat je 
nooit hebt gehad. Het was een mooi 
extraatje geweest als mijn boek en serie 
onze band hadden versterkt, maar dat 
lag niet in de lijn der verwachting. We 
herinneren elkaar ook aan een soms 
moeilijk verleden. Mijn zusje kan het 
bijvoorbeeld nog niet zo goed aan 
wanneer ik grapjes maak over die tijd. 
Dat vindt ze nog te confronterend.”

Zij zit op een ander punt in het proces. 
“Precies. Het is de vraag hoe snel en 

in hoeverre je wilt losbreken van je 
ouders. Voor mij is dat misschien meer 
gedwongen geweest vanwege mijn 
homoseksualiteit.”

Wat verwachtte je toen je uiteindelijk 
op je 30ste tegenover je ouders uit 
de kast kwam? “Ik dacht dat het een 
volledige breuk in ons contact zou bete-
kenen. Voorheen kon ik daarom met 
iedereen daten, want ze zouden hem 
toch nooit ontmoeten. Maar toen bleek 
mijn coming-out niet het einde van onze 
relatie, en nu bekruipen me tijdens het 
daten soms ineens gekke gedachten als: 
mijn moeder zou het fijn vinden als hij 
een goede baan heeft.”

Sommige mensen in je boek nemen 
die verwachtingen van hun ouders 
bewust of onbewust mee in hun 
partnerkeuze. Zie jij jezelf op dat 
vlak ooit wat water bij de wijn doen? 
“Volgens mij heeft dat geen zin. Ik kan 
immers niet ‘een beetje hetero’ zijn. 
Mijn broer en zusje zijn daar denk ik 
meer mee bezig. Ik moest een heel 
definitieve keuze maken door tegenover 
mijn ouders uit de kast te komen. Ik 
had al niks meer verwacht, dacht dat 
ik onterfd zou worden, dus alles wat ik 
krijg is winst. Mijn toekomst keuren ze 
toch al af. Als eerste zien ze: shit, het is 
een man.”

Heb je inmiddels een jongen mee naar 
huis genomen? “Nee.” 

Heb je weleens met een jongen 
gedatet waarmee dat had gekund? 
“Mijn ouders hebben mijn eerste 
vriendje ontmoet, niet wetende dat wij 
een relatie hadden. Ik nam hem mee 
‘als vriend’. We hebben zelfs samen 
gegeten. Overigens keurde de moeder 
van die jongen mij ook af, dus wat dat 
betreft stonden we quitte. Uit de kast 
komen was toen echt nog geen optie.  
30 was daar precies de juiste leeftijd 
voor.”

Denk je dat je ouders trots op je zijn? 
“Ze zijn trots op het platform dat ik pak, 
maar niet altijd op wat ik daarop vertel. 
Ik zet mijn openheid en kwetsbaarheid 
in om een gesprek open te breken dat 
nooit gevoerd wordt. Daarin ben ik soms 
best kritisch. Voor hen voelt dat als de 
vuile was buiten hangen. Ze vinden het 
wel een cool idee om aan hun omgeving 
te vertellen dat hun zoon in de media 
werkt. Zij vonden het heel leuk dat ik me 
in DWDD uitsprak over racisme tegen 
Aziaten, maar zodra het persoonlijker 
wordt, schamen ze zich kapot.”

Jij hebt hen door het schrijven van je 
boek wel veel beter leren begrijpen. 
“Maar wel via andere mensen, die hun 
licht lieten schijnen op hun ouders. Ik 
dacht vroeger altijd: waarom zijn mijn 
ouders zo, hoezo kunnen ze mij niet 
accepteren? Nu zie ik veel meer in dat ze 
mij op andere manieren accepteren.”

Zoals? “Bijvoorbeeld door me eten te 
geven. Een van de eerste dingen die 
mijn moeder zei nadat ik uit de kast 
kwam – na een flinke huilstuip – was: 
heb je nog honger? Daarna vroeg ze me 
waarom ik nog geen vriendje had, terwijl 
ik al 30 was.”

Voelt je achtergrond inmiddels meer 
als een kracht? “Vroeger wilde ik hetero 
en ‘wit’ zijn, want zo zag mijn omgeving 
eruit en daarvoor werd je beloond. Maar 
nu zou ik het niet meer anders willen. 
Ik heb er harder voor moeten werken, 
maar het geeft me veel voldoening om 
te zien wat ik heb bereikt nu ik mezelf 
volledig heb omarmd.” 

“ het was mooi 
geweest als mijn 
boek de band 
met mijn familie 
had versterkt, 
maar dat lag 
niet in de lijn der 
verwachting”
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pete wu

denim shirt: daily paper
jeans: daily paper
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merken dat je 
niet binnen de 
heteronorm past, 
is een stuk minder 
eng wanneer je 
er niet alleen 

voor blijkt te staan. vier queer 
tweelingen over hun band. “dat 
we beiden op jongens vallen, 
was heel lang ons geheim.”

tekst: martijn kamphorst 
fotografie: armando branco

Dylan: “Thuis hadden we vroeger een 
Lazlo-week en een Dylan-week. Om 
de beurt mochten we een week mee 
boodschappen doen, thuis over onze dag 
vertellen enzovoorts.”
Lazlo: “Ook op school werden we in 
verschillende klassen gezet. Al kwamen 
we door onze vakkenkeuze vaak toch bij 
elkaar terecht. We hebben een tamelijk 
bizarre foto waarop je ons met z’n tweeën 
eindexamen Grieks ziet doen in een 
uitgestorven zaal; we waren de enigen die 
het vak hadden gekozen.”
Dylan: “Doordat we ons allebei in balans 
hebben kunnen ontwikkelen, is er nooit 
echt rivaliteit tussen ons geweest.”
Lazlo: “Ik vertelde Dylan al op mijn der-
tiende dat ik verliefd was op mijn beste 
vriend.”
Dylan: “Ik begreep het wel. Het was een 

leuke jongen. Ik vertelde hem toen dat ik 
ook op jongens viel.” 
Lazlo: “Daarna bleef het heel lang ons 
geheim. Op school uit de kast komen 
voelde te eng, maar we hadden veel 
steun aan elkaar.”
Dylan: “We waren niet alleen, want we 
wisten: mijn broer is het ook.” 
Lazlo: “Onze ouders vertelde ik het pas 
toen ik al studeerde. Ik wilde dat het echt 
mijn moment zou zijn. Ik had Dylan wel 
gezegd dat ik het ging doen, maar wilde 
hem er niet bij hebben.”
Dylan: “Vlak daarna vroeg mijn moeder 
of een vriend van me verliefd op mij was. 
Ik antwoordde van niet, maar als ze de 
vraag andersom had gesteld, was ik toen 
ook uit de kast gekomen. Ik was namelijk 
wél verliefd op hem. Uiteindelijk heb 
ik het onze ouders een paar jaar later 
verteld, toen ik mijn vriend leerde ken-
nen, die overigens ook de helft is van een 
tweeling.”
Lazlo: “Privé hebben we inmiddels onze 
eigen levens, maar we werken wel samen. 
Al tijdens onze studie Filmwetenschap 

begonnen we ons eigen bedrijf Dyzlo Film 
– een mix van onze namen.”
Dylan: “Onze band is intrinsiek aan het 
soort verhalen dat we vertellen. We 
richten ons vooral op identiteitsvraag-
stukken.”
Lazlo: “Professioneel werkt het feit dat 
we tweeling zijn denk ik soms in ons 
voordeel. Een filmtweeling, die vergeten 
mensen niet snel.”
Dylan: “Het enige wat ik wat ik soms als 
een nadeel heb ervaren, is dat je een wan-
delende spiegel bij je hebt. Ik ben altijd 
iets zwaarder geweest dan Lazlo, dat blijft 
mijn zwakke plek. Het is weleens gebeurd 
dat iemand ons heel zelfgenoegzaam 
bekeek, naar mij wees en zei: ‘Ik zie een 
verschil, jij bent de dikke.’ Alsof ze een 
puzzel had opgelost.”
Lazlo: “Dat zoek-de-verschillenspelletje 
blijft vreemd. Maar tegelijkertijd is er een 
groot voordeel: we hebben altijd iemand 
gehad met wie we onvoorwaardelijk alles 
konden delen. Frustraties, dromen, twij-
fels. Daardoor ben ik nooit lang ergens 
mee blijven zitten.”

DYLAN 
& LAZLO 
TONK (38) 

deze tweelingen zijn  
beiden queer



“ je hebt altijd 
een wandelende 
spiegel bij je, dat 
is soms lastig”
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dylan (links)
jack: filippa k
trui: drykorn

lazlo (rechts)
colbert: lacoste
trui: lacoste
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queer tweelingen

Casper: “We zijn eeneiig, al zou je dat nu 
niet meer zeggen. Vroeger leken we veel 
meer op elkaar. 
Floyd: “We stonden zelfs als tweeling 
ingeschreven bij castingbureaus.”
Casper: “Wel twintig keer per dag werden 
we voor de ander aangezien. Heel verwar-
rend als je jong bent. Ik voelde me daar-
door soms niet echt erkend als individu.”
Floyd: “De eerste tweehonderd keer 
is het grappig; de tweehonderdeerste 
heb je even geen zin om gezellig te doen 
tegen een volslagen onbekende. Vanaf 
de middelbare school zijn we meer onze 
eigen weg gegaan. Casper is mij daarbij 
altijd net een stapje voor geweest. Hij ging 
als eerste op theaterles, deed als eerste 
examen en ging als eerste uit huis.”
Casper: “Uiteindelijk zijn we beiden in de 
culturele sector beland, maar Floyd voor 
de schermen, als acteur, en ik erachter, als 
theaterfotograaf en marketeer. De buiten-
wereld ziet ons wel nog heel erg als duo.”

Floyd: “Mensen vragen me soms niet 
eens hoe het met mij gaat, maar alleen 
hoe het gaat met Casper.”
Casper: “Vroeger werd weleens grappend 
gevraagd of we samen met iemand naar 
huis wilden.” 
Floyd: “Achteraf gezien een superrare 
vraag natuurlijk, grapje of niet, maar 
wisten wij veel. We waren 19 en helemaal 
nieuw in de scene.”
Casper: “Een klassiek coming-outmoment 
hebben we allebei niet echt gehad. Voor 
mij was dat uit principe. Ik wilde geen punt 
maken van iets dat voor mijn geen issue 
is.”
Floyd: “Voor mij speelde onzekerheid 
ook mee. Ik was bang voor wat er zou 
gebeuren als ik hardop zei dat ik gay ben. 
Ik herinner me dat mijn vader een zekere 
kerst vroeg of we nog iets speciaals gingen 
doen, waarop Casper antwoordde dat hij 
naar de Trut ging [een alternatieve queer-
disco in Amsterdam – red.]. Toen viel voor 
mij het kwartje. In de trein vertelde ik dat ik 
ook ging. Dat was het eerste moment dat 
we er open over waren naar elkaar. Daarna 
ging Casper nog een stapje verder.”
Casper: “Ik liet me interviewen door de 
Volkskrant voor een serie over seksuele 
oriëntatie en of je die aan iemand kunt 
aflezen. Er stond een grote foto van mij in 
de krant met pontificaal het woord ‘gay’ 
erop. Naar mijn ouders toe was dat een 
soort coming-out.”
Floyd: “Ik weet nog dat je zei: ‘Kijk 
zaterdag maar even in de krant’. De week 
daarna belden allebei mijn ouders – ze wa-
ren toen al gescheiden – of ze even langs 
mochten komen. Ze wilden persoonlijk 
laten weten dat ze het goed vonden, dat 
het oké was.”
Casper: “We praten niet veel over gevoe-
lens met ze. Ik vond dat ze dat toen heel 
lief aanpakten.”
Floyd: “Na ons afstuderen is onze band 
weer hechter geworden.”
Casper: “Ondanks dat we uiteindelijk 
twee totaal verschillende individuen zijn 
geworden, zijn we in heel veel opzichten 
hetzelfde.”
Floyd: “Bij Casper heb ik aan een kwart 
woord genoeg. Ik vind het tof dat ik dat 
met iemand heb, dat er iemand in dit land 
rondloopt die me volledig begrijpt.”

FLOYD & 
CASPER 
KOSTER (30) 

“ jongens vroegen weleens 
grappend of we samen met 
hen naar huis wilden”

floyd (links)
jas: c.p. company

overhemd: lacoste

casper (rechts)
jas: c.p. company
trui: balenciaga  
via de bijenkorf
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Lela: “Op het eerste gezicht zien onze 
levens er vrijwel identiek uit – dezelfde 
hobby’s, dezelfde universiteit, veel de-
zelfde vrienden – maar we zijn twee totaal 
verschillende mensen. Amber identificeert 
zich bijvoorbeeld als cisgender en ik als 
non-binair, als man noch vrouw.”
Amber: “Lela was een jaar of vijftien toen 
die dat heel terloops aan me vertelde. Ik 
keek er niet van op.”
Lela: “Pas vorig jaar ben ik mensen actief 
gaan vragen om me aan te spreken met 
de voornaamwoorden ‘die’, ‘hen’ en ‘hun’. 
In een nieuwe omgeving leg ik het altijd 
uit en geef ik aan dat mensen me vragen 
mogen stellen als ze het niet helemaal 
begrijpen. Helaas doen ze dat meestal 
niet en blijven ze me gewoon met ‘ze’ en 
‘haar’ aanspreken. Mijn verwachtingen zijn 
inmiddels laag; ik ben positief verrast als 
het een keer wél goed gaat.”
Amber: “Ik probeer daarbij te helpen, 
corrigeer mensen ook in gesprekken waar 
Lela niet bij is. Eerst liet ik het meestal 
gaan, omdat ik zelf ook vaak de fout in 
ging. Nu zie ik hoe vervelend het is als Lela 
mensen constant zelf moet verbeteren. 
Toen die uit de kast kwam als non-binair 
vroegen mensen me meestal twee dingen: 
vind je het kut en hoe zit het bij jou?”
Lela: “Qua seksuele oriëntatie lijken we 
meer op elkaar. We voelen ons beiden het 
fijnst bij de term queer.”
Amber: “Eerst noemde ik mezelf bi, 
maar voor mij speelt gender geen rol bij 
dating. Inmiddels heb ik anderhalf jaar een 
vriendin.”
Lela: “Ik val voornamelijk op vrouwen, 
maar voel me maar tot op zekere hoogte 
thuis in het hokje ‘lesbisch’, ik identificeer 
me immers niet als vrouw.”
Amber: “Onze moeder is lesbisch. Onze 
seksuele oriëntatie is daardoor thuis nooit 
een issue geweest, een echte coming-out 
hebben we niet gehad.”
Lela: “Met mijn genderoriëntatie heeft ze 
het moeilijker. Ik vermoed dat ze mij altijd 
zag als butch lesbienne. Ik ga in november 

mijn borsten laten verwijderen en daarin 
heb ik haar echt moeten overtuigen. 
Inmiddels gaat het gelukkig beter.”
Amber: “Soms vind ik het lastig dat we 
net niet in de meeste hokjes passen. Zo 
zijn we Surinaams-Nederlands, maar is 
onze huidskleur heel licht. In het Oosten, 
waar we zijn opgegroeid, zagen mensen 
het wel, al dachten ze daar vaak dat we 
Turks of Marokkaans waren. Maar tussen 
queer mensen van kleur heb ik soms het 
idee dat ik ruimte inneem die niet voor mij 
bedoeld is.”
Lela: “Ik heb dat minder. Ik durf die 
ruimte wel in te nemen en voel me juist op 
mainstream queer plekken minder op m’n 
gemak. Tijdens een evenement als Pride 
Amsterdam trekken Amber en ik wel altijd 
samen op.”
Amber: “Zonder Lela had ik mezelf denk 
ik veel minder snel ontwikkeld. Door hen 
doe ik meer, leer ik meer en ben ik meer 
mezelf. Zeker op het gebied van queer zijn 
heeft Lela echt de weg voor mij vrijge-
maakt.”  
Lela: “Hoewel we in sommige opzichten 
erg verschillen, voelt het enorm fijn om 
iemand te hebben die er onvoorwaardelijk 
voor me is. Zonder Amber zou ik, denk ik, 
best eenzaam zijn geweest.”

AMBER  
& LELA 
ROOS (20) 

“ zonder lela had 
ik mezelf veel 
minder snel 
ontwikkeld. door 
hen doe ik meer, 
leer ik meer en ben 
ik meer mezelf”

amber (links)
jack: versace jeans  

couture via zalando
t-shirt: altamont

broek: calvin klein

lela (rechts)
t-shirt:  

essentiel antwerp
broek:  

mané via zalando
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“ we zijn niet 
langer twee 
helften van  
één persoon”
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Jeangu: “Onze moeder zegt dat we twee-
eiig zijn, maar wij vinden dat onwaarschijn-
lijk.” 
Xillan: “We lijken in zo veel opzichten op 
elkaar.”
Jeangu: “Niet alleen qua persoonlijkheid, 
maar ook qua talenten; we kunnen allebei 
tekenen en zingen.”
Xillan: “En qua uiterlijk. We zijn bijna 
precies even lang en hebben allebei een 
opstandig plukje in onze linkerwenkbrauw. 
Toen bekend werd dat Jeangu naar het 
Songfestival ging, kwamen mensen regel-
matig naar mij toe om me te feliciteren. 
Op datingapps verwarren mensen ons ook 
weleens.”
Jeangu: “We hebben nooit de behoefte 
gevoeld het te laten onderzoeken. 
Het zou denk ik niks veranderen 
aan onze band.”
Xillan: “Jeangu was de eerste 
aan wie ik vertelde op man-
nen te vallen. Ik schreef 

het hem in een briefje dat ik op zijn kamer 
neerlegde. Twee minuten later stormde 
hij mijn kamer binnen met de woorden: ‘Ik 
ook’. Dat vond ik in eerste instantie lastig. 
We deelden al zo veel en ik had destijds 
sterk de behoefte om los van Jeangu uit 
te vinden wie ik was. Daardoor was ik 
verblind voor hoe mooi het eigenlijk is dat 
we zelfs dat met elkaar delen.”
Jeangu: “Toen ik vijf jaar terug naar 
Nederland verhuisde, leefden we voor het 
eerst lange tijd onafhankelijk van elkaar.”
Xillan: “Voordat Jeangu vertrok, kon ik 
altijd schuilen achter het imago van ‘de 
zingende tweeling met grote plannen’. Nu 
moest ik me ineens afvragen wie ik ben en 
wat ik zelf wil. Dat was in eerste instantie 
erg confronterend, maar uiteindelijk is het 
goed geweest. Toen ik eenmaal ook naar 
Nederland kwam, was dat niet uit jaloezie 
voor wat Jeangu hier had, maar omdat ik 
er zelf klaar voor was.”

Jeangu: “Sinds Xillan 
ook in Amsterdam 

woont, merk ik 
dat hij steeds 

opener 
wordt. Ik 

denk 

omdat deze plek meer ruimte biedt om 
echt jezelf te kunnen zijn.”
Xillan: “In Suriname bestaat alles wat 
queer is buiten het zicht.”
Jeangu: “Daar zag ik nooit mannen 
hand in hand lopen of elkaar een zoentje 
geven.”
Xillan: “Toen Jeangu in Nederland met 
beide benen uit de kast stapte, vroeg 
niemand in Suriname hoe het bij mij zat. 
Ik denk omdat ze bang waren voor het 
antwoord. In Nederland gebeurde dat wel. 
Ik herinner me een ongemakkelijk moment 
waarbij Jeangu en ik een duet kwamen zin-
gen bij een tv-programma. De presentator 
vroeg onaangekondigd of ik ook bij de 
regenboogfamilie hoorde. Ik had het toen 
nog niet gedeeld met mijn oma en tantes, 
dus dat was erg confronterend. Ik wilde 
niet liegen, maar voelde me wel voor het 
blok gezet.”
Jeangu: “Inmiddels zijn we beiden out en 
proud. We vinden het belangrijk om als 
artiesten openlijk queer te zijn.”
Xillan: “Onze band is nu sterker dan ooit 
tevoren.”
Jeangu: “We zijn niet langer twee helften 
van één persoon, maar twee mensen die 
elkaar verrijken.”  

JEANGU 
& XILLAN 
MACROOY (26) 

queer tweelingen

jeangu (links)
trui: christian wijnants

broek: boss
laarzen: meyer vintage

xillan (rechts)
overhemd: versace 

jeans couture  
via zalando
broek: hugo

sneakers: nike  
via zalando
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HET DONOR     DILEMMA
waarom ik 

als gay man 
twijfel over 

orgaandonatie
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HET DONOR     DILEMMA
 I k moest even slikken 

toen ik de brief van de 
overheid over het nieuwe 
Donorregister ontving. 
‘Open! Lees! Kies zelf!’ 

stond er op de envelop. ‘Vul 
vandaag uw eigen keuze in!’. 
Alsof me een abonnement op 
de Postcodeloterij werd aange-
smeerd. Vooropgesteld: ik gun 
iedereen die dat nodig heeft een 
donororgaan. In principe wil ik 
die van mij na mijn dood afstaan, 
maar wil iemand ze wel hebben? 
Mijn bloed is immers ook niet 
welkom.

Homo’s, of om preciezer te zijn 
‘mannen die seks hebben met 
mannen’ (ook wel: MSM) werden 
jarenlang volledig geweerd bij de 
bloedbank. Te veel risico op hiv 
en andere ziektes, was het argu-
ment. Hoewel het beleid inmiddels iets is versoepeld, ben 
ik als seksueel actieve MSM nog steeds niet welkom bij de 
bloedbank. Maar met mijn bloed is niets mis. Ik ben allang 
gevaccineerd voor hepatitis A en B en ik slik dagelijks PrEP 
om mezelf te beschermen tegen hiv. Het voelt wrang dat 
ik dan toch geen bloed mag doneren, puur omdat de groep 
waartoe ik behoor als risicogroep is bestempeld. 

Door het feit dat mijn bloed op voorhand wordt gezien als 
risicovol, voel ik ook weinig behoefte om mijn organen na 
mijn dood ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd vind 
ik dat nogal kinderachtig van mezelf. En ergens vind ik 
tevens dat, als je zelf je organen niet ter beschikking stelt, 
je ook achteraan de rij mag aansluiten als je een ooit een 
donororgaan nodig hebt. Wegen mijn eigen overwegingen 
zwaar genoeg om aan die laatste opvatting voorbij te 
gaan? Ik besloot me in de zaak te verdiepen.

Ik begin door via social media te vragen wat mijn vrienden 
en kennissen, net als ik voornamelijk mannen die seks 
hebben met mannen, hier eigenlijk van vinden. “Ik vind 
het een principekwestie”, zegt Willem. “Geen bloed? Dan 

ook geen hart.” Hij kan zich ook 
wel vinden in mijn stelling dat 
mensen die geen toestemming 
geven voor orgaandonatie, 
minder urgentie zouden moeten 
hebben bij het ontvangen van 
donororganen. “Misschien 
gaat je hart dan wel naar een 
inwoner van Urk, die vanwege 
zijn religie geen donor is. 
Superschijnheilig.” Ook Pieter 
geeft geen toestemming voor 
orgaandonatie. “Ik was eerst wel 
geregistreerd als donor, want ik 
zie bloed en orgaandonatie los 
van elkaar. Maar toen ik las dat 
ze nabestaanden lastigvallen 
met vragen over hoe veilig het 
is, heb ik dat veranderd. Ik moet 
er niet aan denken dat ze mijn 
echtgenoot op zo’n moment 
naar mijn, zijn of ons seksleven 
gaan vragen.” Dat vind ik wel 

een goed punt. Kenne staat er anders in, en maakt in mijn 
ogen een valide punt: “Het bloedbeleid moet echt anders, 
maar dat wordt niet bepaald door de mensen die uitein-
delijk organen nodig hebben. Als ik met mijn lever, hart, 
longen, of wat dan ook iemand kan redden, dan is dat 
meer waard dan lekker principieel weigeren om een punt 
te maken.”

GEEN HEPATITIS B, AUB
Sanquin, de non-profitorganisatie die de bloedvoorzie-
ning in Nederland verzorgt, heeft op hun website een 
uitgebreid persdossier over donorkeuring en MSM. Daarin 
stellen zij dat in Nederland mannen na seksueel contact 
met een andere man een sterk verhoogd risico hebben op 
bloedoverdraagbare infectie. Uit het persdossier maak ik 
op dat niet zozeer hiv, maar hepatitis B hier de grote boos-
doener is. Al het gedoneerde bloed wordt o.a. getest op 
hiv, syfilis en hepatitis, maar omdat het tot vier maanden 
kan duren tot hepatitis B kan worden aangetoond met 
een laboratoriumtest, mogen MSM pas vier maanden na 
hun laatste seksuele contact bloed doneren. Plasma mag 
je überhaupt niet meer doneren wanneer je als man ooit 

miljoenen nederlanders 
ontvangen sinds september 
een brief waarin hen wordt 
gevraagd hoe ze voortaan 

in het donorregister willen 
staan. winq-redacteur 

martijn tulp neigt ernaar 
geen toestemming te 

verlenen, omdat hij als 
gay man ook geen bloed 
mag doneren. hij gaat op 
onderzoek uit en kijkt of 
hij alsnog overtuigd kan 

worden.

tekst: martijn tulp
illustraties: van santen & bolleurs
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seksueel contact hebt gehad met een andere man. Het 
College voor de Rechten van de Mens bepaalde in 2007, 
2017 en 2019 dat Sanquin geen verboden onderscheid 
maakt op basis van seksuele gerichtheid.

Ik bel met Merlijn van Hasselt, een van de persvoorlich-
ters van Sanquin, voor uitleg. Ik hoop dat hij me kan 
vertellen waarom niet wordt gekeken of MSM die PrEP 
slikken, of MSM die wel hiv hebben, maar undetectable 

zijn, toch kunnen doneren? “Er is 
onderzocht of undetectable ook 
untransmissable betekent. Dat 
blijkt bij regulier seksueel contact 
inderdaad het geval te zijn. Maar we 
hebben het hier over bloedtrans-
fusies. Dat houdt in dat het bloed 
zonder tussenkomst van de diverse 
afweersystemen die mensen van 

nature hebben, direct in de bloedbaan van de ontvanger 
komt. Het feit dat een virus niet meer detecteerbaar is in 
je bloed, betekent niet dat het er ook niet meer in zit. Een 
bloedtransfusie krijg je niet voor niets: dan ben je er heel 
erg slecht aan toe, en in sommige gevallen – bijvoorbeeld 
bij een kankerpatiënt met chemotherapie – is je afweer-
systeem zelfs helemaal stilgelegd. Daarom moeten we de 
kans dat er iets in toegediend bloed zit, uitsluiten.”

“ERGENS EEN GRENS TREKKEN”
Gedoneerd bloed wordt standaard op de aanwezigheid 
van virussen getest. Loont het dan niet de moeite om 
MSM die PrEP slikken en gevaccineerd zijn voor hepatitis 
B, toch toe te laten? “Sanquin baseert beleid op groepen 
mensen, niet op individuen” legt Van Hasselt uit. “Omdat 
je tot de groep MSM behoort, wordt niet meer gekeken 
naar jouw individuele situatie, waarin je mogelijk gevac-
cineerd bent tegen hepatitis B en op de juiste manier 
PrEP slikt. Dat geldt overigens niet 
alleen voor MSM, maar ook voor 
mensen van boven de 75, of mensen 
die bijvoorbeeld in de afgelopen 
maand een gebied hebben bezocht 
waar het Westnijlvirus heerst.” Dat 
het beleid bij sommige MSM die graag 
willen doneren kwaad bloed zet, kan 
Van Hasselt zich voorstellen. “Maar 
we móéten ergens een grens trekken, 
en helaas toch de individuele mensen 
binnen een groep over één kam scheren. We snappen dat 
dat heel gevoelig ligt, en kunnen ons donders goed voor-
stellen dat MSM zich hierin veroordeeld voelen vanwege 
hun gerichtheid.”

Ik merk dat ik me eigenlijk steeds meer in de uitleg van 
Van Hasselt kan vinden. Ook omdat hij me op het hart 
drukt dat Sanquin het beleid omtrent bloeddonatie van 

MSM voortdurend evalueert. “We volgen daarin uiteraard 
de ontwikkelingen. Dat heeft er dan ook voor gezorgd dat 
we het beleid in de afgelopen twee jaar tweemaal hebben 
versoepeld. Eerst werden MSM volledig uitgesloten, toen 
mochten MSM bloed doneren als ze een jaar geen seks 
hadden gehad, en sinds juli 2019 is het beleid dat MSM 
bloed mogen doneren als ze vier maanden geen seks 
hebben gehad. Daarmee behoren we nu tot de koplo-
pers in de wereld, al is dat wellicht een schrale troost.” 
‘Schraal’ is inderdaad een woord dat ik zou gebruiken om 
mijn seksleven te omschrijven, als ik minder dan eens per 
vier maanden seks zou hebben.

EEN ZAAK VAN LEVEN OF DOOD
Van Hasselt kan zich voorstellen dat mensen een link 
leggen tussen bloeddonatie en orgaandonatie. “Maar wat 
daar ook meespeelt is de beschikbaarheid. Wat organen 
betreft is er sprake van leven of dood. Een patiënt heeft 
een nieuwe lever nodig, en als die beschikbaar is, kan de 
patiënt verder leven, maar als er geen nieuwe lever komt, 
gaat de patiënt mogelijk dood. In geval van bloed zijn er 
veel meer uitwijkmogelijkheden. Daarom kunnen we ons 
ook veroorloven om op het gebied van bloeddonatie een 
strenger beleid te voeren.”

Mijn organen zijn dus harder nodig dan mijn bloed. 
Maar het is me niet duidelijk in welke gevallen mijn 
organen wél welkom zijn, en in welke niet. Dus neem ik 
contact op met Yvette Hoogerwerf, woordvoerder van de 
Nederlandse Transplantatie Stichting. “Orgaandonatie 
na overlijden voor homoseksuele mannen is zonder 
meer mogelijk”, vertelt ze me. “Net als bij heteroseksuele 
donoren wordt de donor wel getest op overdraagbare 
infectieziekten. Dit om te voorkomen dat de ontvanger 
van het orgaan ziek wordt.” Maar hoe zit het dan met 
weefseldonatie? “Daarvoor gelden andere criteria, omdat 

weefsels minder schaars en vaak niet 
levensreddend zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan botweefsel voor kaakoperaties en 
huidweefsel bij brandwonden. Om 
risico’s op besmetting van de ontvanger 
tegen te gaan, sluiten we mensen, 
hetero- én homoseksueel, uit die 
binnen een risicocategorie vallen voor 
de overdracht van infectieziekten als 
hiv, HTLV, hepatitis B en C.”

Hoogerwerf legt aan me uit dat, net als bij bloeddonatie, 
bij weefseldonatie door MSM wordt gekeken of je seks 
hebt gehad in de afgelopen vier maanden. Daarnaast 
wordt bij iedereen, ook niet-MSM, gekeken of ze bijvoor-
beeld een soa hebben gehad, seks hadden in ruil voor 
geld of drugs, of nauw contact hebben gehad met iemand 
met besmettelijke hepatitis. Maar hoe komt men aan 
die info? We leven gelukkig nog niet in een samenleving 

“wil iemand mijn 
organen wel 
hebben? mijn 

bloed is immers 
ook niet welkom” 

“het bloedbeleid 
moet anders, maar 

dat wordt niet 
bepaald door de 

mensen die organen 
nodig hebben”
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waarin ál onze handelingen worden geregistreerd, en als 
ik in een situatie beland waarin mijn organen mogelijk 
naar iemand anders gaan, lijkt het me niet aannemelijk 
dat ik in de gelegenheid ben om dat soort vragen zelf te 
beantwoorden. Wordt mijn partner dan op zo’n moment 
– wanneer net duidelijk is geworden dat ik niet meer te 
redden ben – lastiggevallen met een gesprek over wat ik 
recentelijk allemaal op seksueel gebied heb uitgespookt? 
En hoe ziet dat eruit? “Die gesprekken zijn maatwerk”, 
legt Hoogerwerf uit. “Alles gebeurt met respect voor de 
wens van de donor en voor de emotionele belasting van 
een procedure bij de familie of nabestaanden.” Dat een 
arts op zo’n moment niet tactloos aan mijn partner vraagt 
of ik onlangs chlamydia heb gehad, kan ik me voor-
stellen. Maar het lijkt me voor mijn partner desalniet-
temin geen fijn gesprek. In het geval van orgaandonatie is 
het in een dergelijk gesprek niet nodig om dat onderwerp 
expliciet aan te snijden, verzekert Hoogerwerf me; als 
ik toestemming heb gegeven voor donatie, worden mijn 

organen getest op eventueel aanwezige ziektes. “Er wordt 
bij zowel hetero- als homoseksuele donoren wel aan de 
familie gevraagd naar risicovol gedrag”, vult Hoogerwerf 
aan, “omdat je een compleet beeld wilt van de donor. Zo 
vragen de artsen bijvoorbeeld naar eerdere operaties 
en gebruikte medicatie. Maar er wordt niet expliciet 
gevraagd naar MSM-contact in de laatste vier maanden, 
omdat dit ook geen gevolgen heeft voor de orgaando-
natie.”

VAKER SEKS
Ik vraag Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Neder-
land, wat zij op dit vlak doen. “We zetten ons al jaren 
in voor een ander bloeddonatiebeleid, zonder discri-
minatie. Niet met wíé je seks hebt, maar of je véílige 
seks hebt moet wat ons betreft bepalen of je bloed mag 
doneren. De minister en de bloedbank zetten kleine 
stapjes in onze richting. Vroeger mocht 
je nooit meer bloed doneren als je als 
man ooit seks had gehad met een man. 
Toen mocht doneren twaalf maanden 
na het laatste seksuele contact en nu 
is dat vier maanden. In de praktijk 
hebben homo- en biseksuele mannen 
daar natuurlijk weinig aan. De meeste 
mensen willen vaker dan eens per vier 
maanden seks, en dat gun ik iedereen. 
Gelukkig onderzoekt de regering op 
ons aandringen nu of die termijn van 
vier maanden helemaal geschrapt kan worden, zodat 
MSM gewoon weer bloed mogen doneren als ze veilige 
seks hebben. Wij zitten daar bovenop.”

Het als community boycotten van orgaandonatie lijkt 
haar geen goede zet. “Mensen kunnen zelf het best 
bepalen of ze hun organen willen doneren, maar zelf zou 
ik er nooit voor kiezen geen organen te doneren om zo 
het bloeddonatiebeleid te veranderen. Daarmee tref je 
namelijk vooral patiënten die vaak wanhopig wachten op 
een nier of een lever, en niet Sanquin of de regering. Als 
je net zo boos bent als ik over het huidige bloeddonatie-
beleid, stuur dan een mail aan jouw politieke partij, naar 
Sanquin of naar minister Van Ark van Medische Zorg. 
Zij zitten aan de knoppen en samen kunnen we er voor 
zorgen dat zij het beleid veranderen.”

Ik denk dat ik eruit ben. Ik wil levensreddende organen 
doneren, maar bespaar mijn – helaas – hypothetische 
partner een pijnlijk gesprek en geef dus op voorhand geen 
toestemming voor weefseldonatie. En mochten mijn 
lever, hart of longen belanden in het lichaam van iemand 
die zelf géén donor is, er een heel andere levensovertui-
ging op nahoudt, homoseksualiteit onnatuurlijk vindt, of 
een ronduit belachelijke muzieksmaak heeft, dan hoef ik 
daar zelf in ieder geval niet meer mee te leven.  

“niet met wíé je 
seks hebt, maar 

of je véílige 
seks hebt moet 
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