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Queeerillaa
Queerilla is een collectief met Gentse roots dat zich inzet voor vrijheid van 
gender en de ondergang van het patriarchaat. We willen zones scheppen 
waar mensen gewoon zichzelf kunnen zijn, zoeken en vinden. De constructie 
man/vrouw en homo/hetero vinden we ouderwets en we willen dan ook deze 
constructies doorbreken, in vraag stellen en ermee spelen. Dit doen we door 
ervoor te zorgen dat er een alternatief is, waar men terecht kan.
We staan het best gekend voor onze Queerfeestjes, vroeger ook wel 
Queerkafee genoemd. De standaardformule van zo'n Queerfeest is “Cabaret 
en vrij podium, daarna fuif”. Het belangrijkste aan deze feestjes is dat we een 
zone scheppen waar iedereen kan zijn hoe die wil zijn of hoe die zich voelt. 
Iedereen is welkom, zolang men elkaar respecteert. Wie zich seksistisch, 
homofoob, transfoob of op een andere manier onrespectvol gedraagt wordt 
van het feestje verwijderd. We staan er ook op om de dansvloer rookvrij te 
houden, al lang voor de Belgische wetgevers met een rookverbod op de 
proppen kwamen, en zorgen voor een gezellige rookruimte.

Meer info en onze toekomstige activiteiten kan 
je vinden op https://queerilla.wordpress.com.
 De activiteit van Queerilla gaat recht evenredig 

op en neer met de goesting en energie die 
mensen er in willen steken. Heb je zin bij te 
dragen aan Queerilla, op welke manier dan 

ook? Heb je andere vragen? Stuur ons 
vrijblijvend een mailtje: queerilla@yahoo.com.

Heb je zin om mee te werken aan een volgende zine? Met een gedicht, met 
een eigen tekst, een vertaalde tekst, door te tekenen, door lay-out technisch 
te helpen, of door een gratis kopie-machien? Laat het ons weten: 
queerilla@yahoo.com. Spellingfouten of andere kemels uit deze zine mag 
je ook op voorgaand adres laten weten, dan kunnen die aangepast worden in 
de digitale versie. (als we de fout erg genoeg vinden ten minste).

De teksten in deze zine zijn geschreven 
door verschillende mensen, die allemaal 

op één of andere manier met queer te 
maken hebben. Zij brengen hun 

persoonlijke visie over iets, en jij doet er 
mee wat je wil.
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Queers tegen rellen: de ergste vorm van hypocrisie

Ze vielen flikken aan, na hen te slaan met 
persoonlijke voorwerpen,  terwijl ze zich verzetten 
tegen arrestatie en een aanhouding probeerden te 
ontlopen. Ze slingerden flessen en ander afval 
door de lucht. Het oog van één agent was ernstig 
gesneden. Politieagenten werden gedwongen om 
zichzelf te barricaderen in een bedrijf om zich te 
beschermen tegen de weerbarstige massa, die op 
zijn beurt een parkeermeter uitrukte om door de 
gesloten deur te breken en het bedrijf in brand 
probeerde te steken terwijl de agenten binnen 
zaten – een bedrijf dat voor velen beschouwd 
werd als hun “thuis”. 

Ze staken vuilbakken in brand. Ze marcheerden 
door de straten, blokkeerden verkeer en hielden 
auto's en bussen vol met mensen tegen, 
intimideerden passagiers – inclusief een pas 
gehuwd koppel – om hun zaak te ondersteunen. 
Ze kantelden een auto en gebruikten die als 
barricade tegen een politie-formatie. Ze staken 
een andere auto in brand. 

Ze braken de ramen van minstens één 
politiewagen. Ze beschadigden andere winkels in 
de omgeving en er waren zelfs enkele meldingen 
van plunderingen, hoewel demonstranten dat 
zouden steken op buitenstaande onruststokers 
die niet met hun zaak gelinkt waren. Een massa 
van maar liefst 1000 mensen dreigde om de 
kantoren van de lokale krant in brand te steken. 

Nee, dit is niet Ferguson na de gefaalde non-
aanklacht van agent Darren Wilson. Nee, dit is niet 
New York City na de gefaalde non-aanklacht van 
agenten die betrokken waren in de moord op Eric 
Garner. Nee, het is niet één van de andere 
verstorende protesten die gebeurden in de nasleep 
van beide van deze systematische mislukkingen 
van het gerecht. Het zijn de Stonewall-rellen – toen 
holebi's en transgenders de straat opgingen, 
uithaalden naar de politie en een grootscheepse 
belediging voerden tegen de autoriteit van de 
politie, een typisch schoolvoorbeeld van “een rel”. 

Maar sommige homo's zijn hypocrieten: ze 
veroordelen de rellen in de nasleep van extreme 
rechterlijke dwalingen voor zwarten, terwijl ze het 
feit negeren dat ze eens per jaar 
samenkomen om openlijk een rel te herdenken en 
te vieren – een gewelddadige uitbarsting die 
gediend heeft als de zogenaamde geboorte van 
hun beweging. 

Dat, ofwel zijn ze volledig, volkomen onwetend 
over hun eigen geschiedenis. 

“De Pride viert gelijkheid”, zullen ze je zeggen, 
totaal onbewust van de geschiedenis en de 
betekenis van Stonewall. 

“Holebi's en transgenders zijn verder gekomen met 
geweldloosheid dan met geweld”, zullen ze er aan

Deze foto verscheen op de 
voorpagina van New York 
Daily News op zondag 29 
juni 1969. Het is blijkbaar 
de enige foto die genomen 
is gedurende de eerste 
nacht van de Stonewall 
Riots. Het toont 
straatkinderen, inclusief 
dakloze jongeren die van 
het park tegenover de 
straat van Stonewall hun 
thuis hadden gemaakt, in 
een gevecht met de politie.



  

toevoegen, totaal niet in staat om te begrijpen dat 
de gewelddadige rel dat is wat aanzet gegeven 
heeft tot de meest wijdverspreide, gecoördineerde 
en vredevolle organisatie die de holebitrans
gemeenschap ooit heeft gezien – die geresulteerd 
heeft in een explosie van nieuwe hoofdstukken van 
groeperingen van activisten over het land en de 
allereerste Christopher Street Liberation Day 
Marches, de historische beginselen van onze 
hedendaagse Pride optochten en vieringen. 

Maar die type's van vingerwijzende, 
hoofdschuddende homo's kunnen enige troost en 
soelaas vinden omdat ze weten dat ze altijd in 
goed gezelschap zijn geweest: 

“Wij, homoseksuelen, pleiten met onze mensen 
ervoor om te helpen het vredevol en rustig gedrag 
te bewaren op de straten van het dorp” – 
Mattachine 

Dit was het handgeschreven bord dat 
achtergelaten was aan de voorkant van de 
afgebrande Stonewall Inn, enige tijd nadat de 
eerste nacht van de rellen was begonnen. (Ja, je 
leest het goed “eerste nacht”. Er waren meerdere 
nachten van rellen en geweld.) 

Als de Mattachine Society – de oudere, rijkere, 
meer gevestigde rechtsordelijke homo's (stel je de 
1950 en 60-versie van de 
mensenrechtencampagne voor) – hun zin hadden 
gehad, zou Stonewall nooit gebeurd zijn. 

“Schreeuwende queens die koorlijnen vormden en 
schopten ging in tegen alles wat ik wou dat mensen 
dachten van homoseksuelen... dat we een hoop 
drag queens waren in het dorp die zich ongeordend, 
smakeloos en goedkoop gedroegen.” – Randy 
Wiker, lid van Mattachine 

Maar op zijn minst hadden enkele opperlaag, don't-
rock-the-boat homo's van goede komaf het verstand 
om de redenen te begrijpen waarom zovelen, 
inclusief de dakloze holebitrans jeugd die de bar en 
het park tegenover de straat hun thuis noemden, zo 
hevig boos en overstuur waren, en schreven ze in 
hun nieuwsbrief na de rellen (vet toegevoegd): “Het 
[de Stonewall Inn] komt grotendeels tegemoet aan 
een groep mensen die niet welkom zijn in of het zich 
niet kunnen veroorloven om te gaan naar andere 
plaatsen die sociale homo-bijeenkomsten hielden... 
De Stonewall werd een thuis voor deze kinderen. 
Toen het werd overvallen, vochten ze er voor. Dat, 
en het feit dat ze niets te verliezen hadden buiten 
de meest tolerante en ruimdenkende gay plaats in 
de stad, legt uit waarom.” 

En dat soort van begrip en empathie, hoe klein ook, 
is precies wat er vandaag ontbreekt. 
Je hoeft er niet van te houden. Je hoeft niet te 
denken dat het de “juiste weg” is om te organiseren. 
Je hoeft niet hun volledig complete 10-punten 
politieke agenda en hun “doelen” voor verandering 
te zien. Je hoeft niet te geloven dat geweld “ok” is. 
(niemand gebruikt dat argument trouwens). 
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Een foto van de Stonewall 
Inn, die het bord van 
Mattachine toont in de 
nasleep  van de rellen. Door 
fotograaf Diana Davies, 
gearchiveerd in de New York 
Public library.
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Een gedachte van vriend TJ Helmstetter (vet toegevoegd)

“We hebben elk jaar een gay pride parade om de rellen in Stonewall te herdenken. 
De Amerikaanse Revolutie was gestart met een rel. De 8-uur-werkdag en 
arbeidsrechten waren deels veroorzaakt door rellen. Rellen gebeurden op cruciale 
punten in de beweging om slavernij te eindigen, om een einde te brengen aan Jim 
Crow, om een einde te brengen aan de Vietnamese oorlog, om burgerrechten uit 
te breiden en tijdens periode's van onrust zoals de Grote Depressie en de 
Burgeroorlog. 

... “Rellen duiden een moment in de geschiedenis aan wanneer het tijd is voor een 
collectieve verandering. Het is tijd voor verandering. Het is tijd om te erkennen dat 
het leven van zwarten er toe doet. Sociale verandering is niet gemakkelijk, dat is 
het nooit – en wanneer je je in een positie bevind met privileges en macht over 
anderen, kan onrust eng zijn. Maar denk aan hoeveel enger het is aan de andere 
kant, wanneer je niets te verliezen hebt omdat je kinderen neergeschoten worden 
in de straten. 

“Conclusie, wees niet verontwaardigd over de rellen. Wees verontwaardigd 
dat zwarte kinderen niet veilig zijn in Amerika, en doe er iets aan.”

Je moet enkel de woede begrijpen. Je moet een stap 
terug zetten en accepteren dat deze protesten en 
rellen met politiegeweld en systematisch racisme en 
mislukte rechtvaardigheid misschien wel net het 
vlammetje is dat nodig is voor dit moment in de 
geschiedenis – hetzelfde vlammetje dat onze 
gemeenschap ervaarde in 1969. En in plaats van 
afkeurend met je vinger te wijzen, kan je misschien 
wat tijd nemen om bij te leren over je eigen 
geschiedenis. 

Misschien zijn straatprotesten je ding niet, en kan je 
in plaats daarvan toetreden tot het koor van mensen 
die om verandering vragen. Maar boven alles, 
misschien moet je bij jezelf nagaan welk privilege dat 
je toelaat om hedendaagse opstanden van het zwarte 
volk verschillend te behandelen dan die van anderen, 
inclusief die van jezelf, doorheen de Amerikaanse

 geschiedenis – rellen en daden van geweld die 
we nu collectief, als een samenleving, vieren en 
herdenken.

Matt Corner leeft in Charlotte, North Carolina 
waar hij werkt als de redacteur van Qnotes, het 
nieuwsblad van de holebitrans gemeenschap. 
Matt is actief in het lokale en nationale holebitrans 
en progressief educatief werk, journalistiek en 
voorspraak sinds zijn tienerjaren. 
Dit artikel verscheen eerder in het Engels op  
http://www.mattcomer.net/705/the-greatest-of-
hypocrisies-gays-condemn-black-riots-over-
racism-forget-our-movement-started-with-one/
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De Pride is ontstaan vanuit de Stonewall rellen op 28 juni in New 
York, na een zoveelste politieraid op een homobar. Iedereen die 
cross-dressde werd standaard gearresteerd, maar deze keer 
besloten de aanwezigen de vernederingen niet langer te pikken, 
en terug te vechten. Exact een jaar later ontstond de eerste 
Pride.
Maar wat schiet er nu nog over van de ideeën van doen? Nu lijkt 
de Pride vooral een plek waar groepen van allerlei pluimage 
komen profiteren om te doen aan zelfpromotie, en zichzelf een 
holebi-vriendelijk imago aan te smeren. Politieke partijen komen 
er stemmen winnen, terwijl commerciële bedrijven een nieuwe 
markt ruiken. Er lopen nog steeds goedbedoelende holebi's en 
trans*en rond, die bovenal trots willen zijn op wie ze zijn, maar 
die worden verdrukt door een politiek correcte aapjes kijken en 
media die bovenal op zoek is naar zo veel mogelijk sensatie. 
Ondertussen lopen de Rainbow Cops mee in de parade, alsof het 
enige wat er toe doet één of ander gedeeld label is.

En dat is wat er vergeten wordt: dat we meer zijn dan enkel 
holebi of trans*, maar individuen met een volledig leven, en ieder 
zijn eigen dromen en obstakels. En dat is het gevaar van enkel te 
focussen op een deelstrijd, gebaseerd op een identiteit: dat alle 
andere onderdrukkingen ondertussen vergeten en dus aanvaard 
worden. Zodat we niet echt bevrijd kunnen zijn, omdat die ons 
ook raken.
De flikken zijn van nature onderdrukkend, dat was zo ten tijde 
van Stonewall en dat is zo vandaag. Zeker na de aanslagen 
palmen zij onze ruimte in: constante controles, militairen op 
straat, overal camera's,... Het zijn de politiekers die deze 
maatregelen hebben ingevoerd. En dan staat het commercieel 
circus klaar om een vlucht in consumentisme aan te bieden. 
En deze instituties raken ook nog steeds de LGBT 
gemeenschap. De flikken erkennen bovenal de staat en niet het 
individu. En die staat wil nog steeds beslissen over iemands 
gender, en eist sterilisatie en psychiatrisering voor zij die hun 
genderaanduiding willen corrigeren. En dus is transfobie wijd 
verspreid bij de flikken, en worden transvrouwen opgesloten in 
mannencellen, en omgekeerd. Holebi's en transgenders hebben 
ook vaker last van armoede.

Maar deze tendens is niet onoverkomelijk. We kunnen onze 
eigen optochten organiseren, naar de oorspronkelijke spirit van 
de Pride. We kunnen allen op onze eigenste manier actie voeren 
tegen wat ons onderdrukt.

Pride

Deze tekst werdt op de Belgian Pride 2016 als flyer verspreid in het Nederlands en in het Frans.
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Anti- Hetero

Normaal gezien zou ik dit artikel beginnen met 
een reeks verontschuldigingen voor mijn 
taalgebruik dat bepaalde mensen kan kwetsen. 
De bedoeling van deze tekst is echter om voor 
één keer geen blad voor de mond te nemen 
dus dat ga ik dus niet doen. Mensen die zich 
sterk als hetero identificeren beginnen er dus 
waarschijnlijk beter niet aan en lezen beter TV-
story of Dag Allemaal zodat hun 
onderontwikkelde hersenen zich niet teveel 
moeten pijnigen.

Zoals het hoofd van een hetero leeg is, zijn de 
problemen met heteroseksualiteit legio. Op 
persoonlijk vlak heb ik altijd problemen gehad 
met heteroseksualiteit: ik was er nooit echt 
goed in. Het voorspelbare en dus saaie 
patroon van mannelijke jager en vrouwelijke 
prooi heeft me nooit echt kunnen boeien. De 
weigering  om eraan deel te nemen heeft 
ervoor gezorgd dat ik lange periodes alleen 
geweest ben. Je zou kunnen proberen mijn 
diepe minachting voor heteroseksualiteit toe te 
schrijven aan dit individuele verleden, maar zo 
ga je voorbij aan het maatschappelijk probleem 
dat hetero zijn vormt.

Hetero's zijn saai, zoveel is duidelijk voor wie 
kiest beide hersenhelften te gebruiken. Dit zou 
tolereerbaar zijn mocht deze saaiheid zich 
beperken tot individuele hetero's en hun 
relaties. Het probleem is dat hetero's  hun 
saaiheid kost wat kost door de strot van 
andere mensen willen rammen. 
Heteroseksualiteit heeft onze cultuur zodanig 
verziekt dat 90% van de films en boeken 
verpest worden door een 'romantische' plotlijn 
die steevast hetzelfde 'guy gets girl'-einde 
heeft. Dezelfde dominantie zien we in de 
reclamesector die heteroseksualiteit promoot 
en gebruikt om mensen ziek te maken en uit te 
buiten.

Heteroseksualiteit brengt je relatie ernstige 
schade toe. Een hetero-relatie verschilt van 
een gezonde relatie op één belangrijk punt: 
beide hetero's (want hetero's zijn altijd met 
twee: SAAI!) zijn ervan overtuigd  dat er 
fundamentele verschillen tussen de partners 
bestaan. Ondanks het feit dat wetenschap en 
gezond verstand het tegendeel bewijzen, 
gebruiken ze deze overtuiging om allerlei 
onevenwichten toe te dekken en goed te 
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praten. Zo zijn mannen bijvoorbeeld 'goed in 
techniek en electronica', tot ze op de knopjes 
van een wasmachien moeten duwen. Vrouwen 
houden minder van seks dan mannen, 
uiteraard omdat de seks voor hen niet zo leuk 
is, maar hetero's zullen denken dat dit is omdat 
ze vrouw zijn en dus even slecht in bed blijven. 
Op vele vlakken merken we dat 
heteroseksualiteit een echte toenadering 
tussen partners in de weg staat. In hun hoofd 
zullen ze altijd wel ergens 'verschillend' blijven 
en zullen ze hun geaardheid aangrijpen om 
een soort emotionele lobotomie op zichzelf uit 
te voeren.

Ook hier zijn de desastreuze effecten van 
heterosesksualiteit niet beperkt tot inviduele  
relaties. Heteroseksualiteit en seksime zijn 
sterk met elkaar verweven. De kern van het 
heteroseksuele rollenpatroon is een relatie van 
dominant versus onderdrukte. Vanuit een strijd 
tegen alle vormen van onderdukking is het dus 
logisch om heteroseksualiteit te verwerpen en 
te bestrijden. In de praktijk zien we echter dat 
heel weinig mensen hierin slagen. De stroming 
van het lesbisch feminisme heeft hier 
waarschijnlijk al veel zinnigere dingen over 
gezegd dan ik ooit zal doen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen gemakkelijk tot 
hetzelfde inzicht kan komen mits enige 
zelfrelativering en gender-deconstructie indien 
nodig.

Heteroseksualiteit blijft bij de meeste 
progressieven een blinde vlek op hun 
maatschappijkritiek en een uitgelezen excuus 
om onderdrukkend of onderwerpend gedrag 
goed te praten en te minimaliseren. Een 
logische kritiek op heteroseksualiteit zelf wordt 
uit de weg gegaan om drie redenen: 
onwetendheid, lafheid of schroom. 
Onwetendheid is een vanzelfsprekende reden, 
maar geen excuus. Lafheid is ook logisch, 
omdat hetero's met nogal veel zijn en een 
meerderheidsdenken aanvallen grote moed 
vergt. Daarnaast is er ook de angst voor het 
onbekende dat mensen niet meer goed weten 
wat ze moeten doen als er geen voorspelbaar 
heteropatroon meer te volgen is. Schroom 
komt voort uit een misplaatst respect voor 
mensen hun individuele keuzes. Uiteraard 
doen mensen met hun seksualiteit wat ze zelf 
willen, maar dit mag nooit gebruikt worden om  
onrecht goed te praten. Het lijkt gemakkelijk 
om te zeggen dat mensen religie of cultuur niet 
mogen gebruiken om onderdrukkend gedrag te 
rechtvaardigen, maar wanneer dit over de 
dominante hetero-cultuur gaat - waar de 
meeste mensen die we kennen deel van 
uitmaken -is dit plots heel wat moeilijker. De 
hetero zal argumenteren dat hij/zij (twee 
keuzes maar, inderdaad) zonder dit gedrag 
geen goede hetero meer kan zijn. Daarin 
hebben ze gelijk.

WEES CONSEQUENT
WEES ANTI-HETERO!
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Gedicht van Nancy R. Smith – http://gdnonline.org/nancysmithpoem.php
 Oorspronkelijke posterversie door CrimethInc.  http://www.crimethinc.com

Vertaald en bewerkt door zine jihad  https://zinejihad.wordpress.com  zinejihad@riseup.net 

VOOR IEDERE MEID DIE HET BEU IS
OM ZICH ZWAK VOOR TE DOEN ALS
ZE ZICH STERK VOELT, IS ER EEN
JONGEN DIE HET BEU IS OM STOER
TE DOEN TERWIJL HIJ ZICH KWETS-
BAAR VOELT.   voor iedere man
die LIJDT ONDER DE DRUK ALTIJD
OVERAL ALLES OVER TE MOETEN
WETEN, IS ER EEN VROUW DIE HET
BEU IS DAT NIEMAND OOIT DURFT
VERTROUWEN OP HAAR INTELLIGENTIE. Voor 
ieder meisje dat het beu is om steeds 
opnieuw als overgevoelig te worden 
weggezet, is er een jongen die bang is om 
lief en zorgzaam te zijn of om te huilen. 
voor iedere jongen voor wie competitie de 
enige manier is om zijn mannelijkheid te 
bewijzen, is er een meid die te horen krijgt 
dat ze niet vrouwelijk genoeg is als ze van 
competitie houdt. voor iedere huisvrouw 
die haar stofzuiger het raam uit wil 
gooien, is er een werkman die er dolgraag 
één zou hebben. voor iedere jongen die 
worstelt om zijn verlangens niet door 
reclame te laten dicteren, is er een meisje 
dat moet vechten tegen de manier waarop 
reclame haar zelfbeeld ondermijnt. voor 
iedere meid die een stap zet in de richting 
van haar bevrijding, is er een jongen die de 
weg naar de vrijheid iets gemakkelijker 
kan vinden. 



  

Het verhaal van een geëmancipeerde vrouw

Acht uur in de ochtend.  In een huis aan de rand van 
een klein dorpje in West-Vlaanderen ontwaakt een 
vrouw.  Haar naam… is Monique

Monique is niet zo maar een vrouw.  Wat zeg ik? 
Monique is een speciale vrouw.  Enkele jaren 
geleden is er namelijk iets vreemds met haar 
gebeurd.  Toen werd zij namelijk geëmancipeerd.

Deze plotselinge verandering in haar leven was te 
wijten aan een Nachtelijke Merrie die haar drie jaar 
geleden bezocht heeft in haar slaap.  Deze Merrie 
moet haar een verhaal verteld hebben (hoe paarden 
kunnen spreken snap ik ook niet, maar dat zal wel 
iets met dat nachtelijk te maken hebben) over een 
wereld die volledig bestuurd werd door mannen, een 
verhaal over een wereld waarin een vrouw als 
minderwaardig werd beschouwd, mannen aan de 
macht waren en vrouwen zo goed als niets 
betekenden.

Monique is een intelligente vrouw.  Daardoor kon zij 
dan ook meteen een link leggen tussen de wereld 
uit het verhaal van de Merrie en onze wereld.  
Monique moet vervolgens de Merrie bedankt 
hebben, en daarop besloot ze om wakker te worden. 
 En de eerste woorden die ze toen kon uitbrengen, 
waren volgende legendarische woorden:

“Vanaf nu ben ik een geëmancipeerde vrouw”

Het toeval wou dat ook die nacht haar man Bertold 
bij haar had geslapen… in hun tweepersoonsbed 
dan nog wel!  En daar je in een tweepersoonsbed 
vlak naast elkaar ligt, kon hij dan ook Monique’s 
woorden heel duidelijk en zonder twijfel verstaan…

Monique was dan wel een intelligente vrouw, maar 
intelligentie gaat niet altijd samen met het vinden 
van een ideale levenspartner.  In het geval van 
Monique al zeker niet, want al van bij het begin van 
hun huwelijk lag zij zwaar onder de sloef van 
Bertold…

Maar doorheen al die jaren had Bertold toch een 
angst gekend… de angst dat Monique 
geëmancipeerd zou worden.  En nu, na al die jaren, 
bleek die angst terecht geweest te zijn.  Om 
begrijpelijke reden stootte Bertold dan ook, wel meer 
dan een kwartier lang, een reeks van prachtige 
vloeken en scheldwoorden uit. (Deze vloeken en 
scheldwoorden zijn helaas niet voor publicatie 
vatbaar).

Maar vanzelfsprekend hadden de vloeken en 
scheldwoorden geen enkele invloed op onze 
geëmancipeerde Monique.

Sinds die bewuste dag is het leven van Monique 
drastisch veranderd.  Nog dezelfde dag scheidde ze 
van haar man, zocht en vond ze een job, verhuisde 

ze naar het eerdergenoemde huis aan de rand van 
dat  dorpje in West-Vlaanderen én kocht ze een 
nieuw strijkijzer.  Dat laatste moest wel als 
geëmancipeerde vrouw, vond ze, want als 
geëmancipeerde vrouw moet je er altijd netjes 
uit zien.  Een kreukje in je kleren, dat kan gelijk 
gesteld worden aan een kreukje in je sterke 
persoonlijkheid.  En op de persoonlijkheid van 
een geëmancipeerde vrouw mag er zeker geen 
vlekje aanwezig zijn, laat staan een kreukje!

En nu, drie jaar later, wordt ze wakker in het 
huis dat ze indertijd gekocht heeft.  Het eerste 
waar zij aan denkt, is haar vriend Danny, waar 
ze al sedert een jaar een LAT-relatie mee heeft.  
En zoals iedere ochtend denkt ze vervolgens 
terug aan de Merrie die haar 3 jaar geleden 
bezocht had tijdens haar slaap.  Die Merrie 
heeft werkelijk nieuwe perspectieven voor haar 
geopend, en daarvoor is Monique haar nog 
iedere dag dankbaar.

Vervolgens staat ze op, en begint de kleren die 
Danny had achtergelaten te strijken, blij nog 
steeds een geëmancipeerde vrouw te zijn.

Een snotneus

11



  

12

Ik ben queer, niet-binair, 
en ik weet niet 
wat het betekent 
om je veilig te voelen 
op publieke plaatsten

Van zodra ik de bus opstapte, merkte ik dat je vond 
dat er iets scheelde met mij.
Je kon er je vinger niet opleggen, maar ik wist van in 
het begin wat het was, door de manier waarop je naar 
me keek.
Je hoorde mijn stem toen ik de chauffeur groette. 
Terwijl je me van top tot teen en weer terug bekeek, 
zoekend naar mijn rondingen, besliste je dat ik “een 
vrouw die een man probeerde te zijn” was.
En ik denk dat het dat was wat je vervelend vond. Je 
hield er niet van niet van dat ik het lef had om af 
te wijken van dat wat jij dacht dat ik moest zijn.
Ik ben nog mensen als jij tegengekomen, mensen die 
willen dat de aarde plat is, mensen die willen dat alles 
en iedereen hetzelfde is: generisch, saai en 
gemakkelijk.
Achter de haat en woede, zag ik verwarring en 
angst in je ogen.
Je wist niet wat te maken van mijn afgebonden 
borstkas, mijn kort haar, mijn mannelijke kleren – en 
dus besliste je dat je er een hekel aan had.
Ik nam plaats, en daarna ging mijn partner – een 
mannelijke queer waar je (verassing!) ook niet om gaf 
– naast me zitten.
Je haalde je neus naar ons op, alsof we verachtelijk 
roken, alsof we rot waren voor jou. Maar toch stond je 
op, om dichter bij ons te zitten, zodat je zeker was dat 
we je zouden horen als je met ons sprak.
“Ga je binnenkort trouwen?”, vraag je ons.
Dat zou normaal een onschuldige vraag zijn, maar jij 
zegt het met een grommende stem terwijl je ons vuil 
aankijkt. Je zegt het op een manier die kwaad en 
vijandig klinkt.
Ik begin bang te worden, en vraag me af hoeveel 
transpersonen gesprekken hebben die op deze 
manier beginnen, maar eindigen met klappen op 
hun hoofd.
“We zijn...”
Ik denk aan die keer toen we bijna aangereden 
werden door een jeep, aan de manier waarop ik 
verwensingen schreeuwde op straat terwijl 
omstaanders deden alsof ik niet bestond en geen pijn 
had. Ik denk aan hoe me kort daarna verteld werd 
“Sam, de politie geeft niet om haatmisdrijven. Laten 
we naar huis gaan.”

Ik denk aan die vriend die geslagen werd met 
een honkbalknuppel, die bewusteloos en 
bloedend en gebroken teruggevonden werd. Ik 
herinner me al de keren dat we geluk hebben 
gehad, al die keren die te nipt en te nabij 
aanvoelen.
In paniek flap ik er uit: “We zijn… zussen.”
Ik doe alsof ik moet lachen, en mijn partner, die 
er in mee gaat, gniffelt nerveus.
“Ik wil dat jullie trouwen.” dring je aan. “Ik wil er 
bij zijn. Ik wil kijken.”
Je ogen worden wijder, en je lacht, terwijl je je 
lippen aflikt als een vleeseter die loert naar stuk 
vers vlees. Ik begin me misselijk te voelen.
Mijn partner en ik staan op om achterin de bus te 
gaan zitten, en als ik me omdraai om te zien of je 
ons volgt, verwringt je gezicht terwijl je keel een 
diep, hakkend geluid maakt. Ik zie, schijnbaar in 
slow motion, dat je rechtstaat om naar ons te 
spuwen. Ik zie je spuug spatten op de vloer, een 
paar centimer van mijn hielen.
Ik wil lelijke woorden naar je roepen. Ik wil je 
zeggen dat je mag rotten in de hel. Ik wil 
schreeuwen totdat je trommelvliezen kapot 
springen.
Maar ik zeg niets. Ik zeg helemaal niets, omdat 
transgender zijn betekent dat je nooit weet of 
een kleine woordenwisseling tot geweld kan 
leiden. Ik zeg niets omdat het laatste woord 
halen nu betekent dat dat misschien de laatste 
woorden zijn die ik ooit zal zeggen. En dat is een 
risico dat ik mezelf niet laat nemen.
De chauffeur zegt niets, de andere passagiers 
op de bus zeggen niets, en jij, tevreden met 
jezelf, gaat terug zitten.
Ik hul mezelf in stilte, en probeer mijn bevende 
handen rustig te houden. De volgende 15 
minuten – die een eeuwigheid lijken te duren – 
doe ik alsof ik uit het raam staar, terwijl ik je ogen 
voel op mij, terwijl je mond een triomfantelijke, 
opgetogen grijns vertoont.
Je hebt me op mijn plaats gezet. Me zo 
machteloos zien doet je iets voelen, iets dat je 
leuk vindt, iets waardoor je je rug recht en je 
tanden ontbloot.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op  http://everydayfeminism.com/2015/04/queer-non-binary-not-safe/
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Ik probeer me in te beelden wat je aan het denken 
bent. Misschien wel hetzelfde als wat die tiener aan 
het denken was toen hij me tweette “Die, tr-nny f-
ggot scum.”
Misschien is het hetzelfde als wat die mannen aan 
het denken waren toen ze door het rood reden, ons 
bijna raakten en riepen “Normale mensen hebben 
voorrang!”
Of misschien, heel misschien, waren er geen 
woorden voor en beeldde je je in dat er een 
perfecte, ronde wonde in het midden van mijn 
voorhoofd was, die overeenkwam met de vorm van 
de kogels in je geweer.
Hierna kan ik een week lang de bus niet 
opstappen. Ik ga niet naar school. Ik bestel 
afhaalmenu's in plaats van naar de winkel te 
gaan, en ik bel me ziek op mijn werk. Niet omdat 
dit de eerste keer is dat dit ooit gebeurd is en 
omdat ik in shock ben, maar omdat het te vaak 
gebeurt en dat ik bang ben dat de volgende keer 
de laatste keer zal zijn.
Telkens ik dicht bij de bushalte kom, kan ik je gezicht 
zien, en de smerige, verontwaardigde blik die je me 
gaf. Als ik mijn ogen sluit, hoor ik het schrapend 
geluid in je keel terwijl je je voorbereidt om naar mij 
te spuwen.
En overal waar ik ga, vraag ik me af welke 
mensen er zoals jij zijn: Zij die vergeten dat ik 
een mens ben. Zij die me als een wild beest zien 
dat onder dwang moet gebracht worden.
Voor te veel mensen onder ons is er, als je 
transgender bent, niet zoiets als je veilig voelen. En 
ik vraag me vaak af, waarom zoveel mensen 
verbaasd zijn over de duizelingwekkende 
zelfmoordcijfers – iets dat mij niet vreemd is – de 
werkloosheid, de overvolle gevangenissen, een 
maatschappij waarin we nooit veilig zijn. Waarom 
vraagt niemand zich, zelfs maar heel even, af hoe 
het komt dat wij het zo moeilijk hebben? Als ze al 
eens niet vergeten dat we bestaan.
Ik probeer me een tijd te herinneren wanneer ik op 
de bus kon zitten, of op straat kon wandelen, of een 
vreemde ontmoeten en niet die plotselinge steek in 
mijn buik voelen, dat gevoel dat mijn lichaam 
klaarmaakt om te vechten of te vluchten.

Ik probeer me een tijd te herinneren wanneer ik 
milder was, wanneer ik lachte naar mensen die 
ik niet kende en ik in de ogen keek van iedereen 
die naar me keek en ik niet wegkeek.
Tegenwoordig laat ik mijn hoofd hangen, en kijk 
ik door iedereen alsof ik tussen geesten wandel 
– geesten die door me kijken, die er niet in 
slagen mijn menselijkheid te erkennen, die er bij 
staan als het spuug op mijn hielen valt, die niets 
doen als de laster in mijn oren klinkt als een 
onheilspellend  klokgeluid.
Die geesten zullen niet proberen een glimp op te 
vangen van de moed die nodig is om deze 
waarheid te beleven, mijn waarheid. Maar terwijl 
ze naast me kijken, recht ik mijn rug, haal diep 
adem en trotseer ik opnieuw bus 880.

Sam Dylan Finch schrijft bijdragen voor 
Everyday Feminism. Hij is een queer schrijver, 
activist en vormingswerker en is woonachtig in 
de San Francisco Bay Area. Naast zijn werk bij 
Everyday Feminism heeft is hij ook oprichter van 
“Let's Queer Things Up!” 
(www.letsqueerthingsup.com), zijn geweldige 
queer blog. Meer info over hem vind je op zijn 
website (www.samdylanfinch.com), al zijn artikels 
op Everyday Feminism kan je hier vinden: 
www.everydayfeminism.com/author/samdf.



  

Het bloed van de Martelaars
Een Moslim Queer over de schietpartij in Orlando

Na de brutale slachtpartij tegen onze queer 
zusters en broers in Orlando, zijn we allemaal in 
de rouw. Aan hun jonge levens kwam een einde 
omdat een homofobe fascist, die beweerde 
Moslim te zijn, vond dat zij geen recht hadden 
om te leven. De families van deze martelaren 
zullen hen missen. Niemand had verwacht dat ze 
vermoord zouden worden terwijl ze gewoon op 
zoek waren naar liefde, vreugde en een beetje 
plezier. Deze zinloze aanval herinnert ons er 
opnieuw aan hoeveel geweld er vandaag in deze 
wereld is. We rouwen nog meer wanneer we 
bedenken dat dit soort aanvallen dagelijkse kost 
zijn in veel landen met een Moslim meerderheid.

Allah verstaat ons verdriet en wil ons troosten. 
Zij/Hij vertelt ons dat de martelaars niet echt 
gestorven zijn. De moordenaars kunnen alleen 
onze lichamen doden, onze ziel blijft voor eeuwig 
verder leven.

Martelaarschap

Wat is een martelaar? Waarom gebruiken we dat 
woord voor onze zusters en broeders die in 
Orlando werden afgemaakt? Wat betekent het 
woord? Het Griekse woord μάρτυρός (martyros) 
betekent letterlijk 'getuige'. Het heeft dezelfde 
betekenissen als het Arabische woord شهيد 
(shahid). Een martelaar is iemand die bereid is 
om haar hele leven tot een getuigenis van haar 
geloof te maken. Alles wat ze zeggen en doen, 
wordt een teken van hun liefde voor Allah. Een 
martelaar blijft een getuige van Allah, zelfs als dit 
vervolging, tortuur en zelfs haar dood betekent.

Martelaarschap is niet een soort militaire 
strategie, het heeft niets te maken met 
zelfmoordaanslagen tegen onschuldige mensen. 
Martelaarschap ontstaat niet uit een pervers 
verlangen om te doden en te sterven. Het is niet 
geboren uit liefde voor dood, lijden en vernieling. 
Martelaarschap ontstaat uit de wil om te leven, 
op de meest volledige manier en om dat leven te 
engageren in de strijd voor rechtvaardigheid en 
vrede. Martelaarschap is de vrucht van ons 
verlangen om te leven en anderen te laten leven, 
zelfs als dat verlangen onze dood betekent.

In de Koran staat uitgelegd dat martelaars die 
gevallen zijn op het pad van Allah niet echt dood 
zijn. Ze leven voor eeuwig verder en Allah 
verzorgt hen. Dit is een heel materiële waarheid, 

veel meer dan een magisch sprookje. Martelaars die 
gedood werden op hun pad naar Allah, blijven voor 
eeuwig verder leven in onze herinneringen. Ze blijven 
voor eeuwig getuigen die de misdaden aanklagen die 
tegen henzelf, tegen de mensheid en tegen Allah 
werden verricht.

Hoessein (vrede zij met hem), de kleinzoon van onze 
geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem) is 
vermoord door het leger van de onderdrukker Yazid. Hij 
had geweigerd om trouw te zweren aan deze nieuwe 
zelfverklaarde leider van de moslimwereld. De 
onderdrukker begreep dat deze weigering een heel 
sterk signaal was. Hoesseins daden toonden dat een 
echte moslim nooit de macht van een onrechtvaardige 
heerser mag aanvaarden. Hij verkoos om Allah te 
dienen en te strijden voor rechtvaardigheid boven het 
dienen van en heerser en het streven naar macht en 
rijkdom. Hij leefde liever vrij op het moeilijke pad van 
Allah dan weg te rotten op het blinkende pad van de
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De hele Wereld is Karbala, de plaats van het slagveld waar 
Hoessein, de kleinzoon van de profeet Mohammed, werd 
gedood. Het verzet tegen onderdrukking, waar de daden van 
Hoessein een ultiem getuigenis van waren, vindt overal en in 
iedere generatie opnieuw plaats.
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heersers en de hypocrieten. Hij begreep heel goed 
wat die keuze inhield in een wereld die geregeerd 
werd door een bruut dictatoriaal regime: kiezen voor 
een leven van inzet voor rechtvaardigheid en vrijheid 
betekent kiezen om gedood te worden op het pad 
van Allah in plaats van te leven om een menselijke 
heerser te dienen. 

Martelaarschap is één van de mirakels van de religie. 
Het toont de paradox dat we, om echt ten volle te 
kunnen leven, soms moeten bereid zijn om dat leven 
daarbij te verliezen. Martelaarschap toont ons dat de 
dood van onze lichamen niet de dood van alles moet 
betekenen. Vandaag, veertien eeuwen na de moord 
op Hoessein, wordt zijn martelaarschap nog steeds 
door miljoenen moslims herdacht. Door het lichaam 
van de rebel te vermoorden, heeft het leger van de 
onderdrukker zijn geest bevrijd en omgevormd tot 
een bron van inspiratie voor ons, wij die hier 
achtergebleven zijn.

We vergeten maar al te vaak hoe belangrijk die 
achtergeblevenen zijn. Zij zijn nochtans de levende 
martelaars, ze zijn getuigen die het moorden 
overleefd hebben. Martelaarschap betekent leven op 
het pad van Allah, dat is de essentie. Het betekent je 
hele leven tot een getuigenis maken van jouw geloof. 
We hebben geen dictators, fascisten, militairen of 
andere terroristen nodig om martelaar te worden. We 
moeten alleen maar Moslim zijn, onszelf aan niets of 
niemand overgeven dan aan Allah en ons leven 
engageren in de strijd om goed te doen en kwaad 
tegen te gaan.

Toen Hoessein vermoord werd, bleef een deel van 
zijn familie gespaard. Zijn zus Zaynam (vrede zij met 
haar) was getuige geweest van de hele moordpartij, 
maar ze was zelf in leven gebleven en door het leger 
gevangen genomen. Nadat ze haar naar de 
hoofdstad Damascus gebracht hadden, begon 
Zaynab het verhaal van de moord op de kleinzoon 
van de Profeet overal verder te vertellen. Haar 
getuigenis, steeds opnieuw verteld, van generatie op 
generatie, sloeg het vrome Islamitische masker van 
de onderdrukker aan diggelen.

Onze generatie beschikt over sociale media. Nooit 
tevoren hadden zovele van onze zussen en broers 
toegang tot een wereldwijd podium om hun mening 
te verkondigen. Dit betekent dat er vandaag, voor 
iedere hedendaagse Hoessein die door een 
hedendaagse yazid wordt vermoord, duizenden 
hedendaagse Zaynabs bestaan. Voor iedere zinloze 
moordpartij tegen onschuldigen, zijn er duizenden 
die de misdaad kunnen veroordelen en die steeds 
opnieuw kunnen getuigen over het onrecht dat 
gebeurde.

Het bloed van de martelaren

Aartsbisschop Oscar Romero van San Salvador 
was een hevige aanhanger van het dictatoriale 
regime dat in zijn land aan de macht was. Hij was 
blind voor het lijden van de arme en onderdrukte 
bevolking. Hij zag hun armoede niet, zag niet hoe 
ze honger hadden en hoe ze geen degelijke woning 
konden huren. Doordat hij de ellende van zijn volk 
niet kon zien, kon hij ook hun strijd voor een beter 
leven niet begrijpen. Hij was vooral geïrriteerd toen 
er priesters, monniken en nonnen gingen 
deelnemen aan de opstand van de armen.

Dat alles veranderde in een flits toen 
doodseskaders in zijn kerk twee van die opstandige 
priesters kwamen vermoorden. Deze wrede daad 
van de barbaren, het zinloos afslachten van twee 
mensen die probeerden te getuigen van Gods 
Liefde voor de mensheid, opende zijn ogen. Het 
bloed van de martelaren was een genezende 
balsem voor zijn ogen geworden. Hij kon niet langer 
blind blijven voor de misdaden van de heersers. De 
dood van de onschuldigen had een nieuw en 
opstandig leven in hem verwekt.

Van dan af aan werd Oscar Romero een stem voor 
de stemlozen. Hij werd één van de sterkste en 
koppigste medestanders van de armen en de 
onderdrukten. Hij werd zelf een martelaar, een 
getuige van de heilige wil om vrij te leven, ook al 
besefte hij dat dit getuigenis op een dag ook hem 
het leven zou kosten.

Veel zaken kan men alleen maar zienVeel zaken kan men alleen maar zien
met ogen die gehuild hebben.met ogen die gehuild hebben.

(Oscar Romero)(Oscar Romero)
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Vandaag, slechts een paar dagen na de fascistische 
aanslag in Orlando, zien we hoe het bloed van de 
vijftig queer martelaars dezelfde helende werking 
heeft op de ogen van duizenden van onze 
Moslimzussen en -broers. Ze kunnen niet langer 
blind blijven voor de haat tegen queers die nog 
steeds de hele Islamitische gemeenschap 
doordrenkt. Ze beginnen in te zien hoe homofobe 
gedachten en uitspraken zich als een epidemie 
verspreiden en hoe die haat in gedachten en 
woorden later haat in daden doet ontstaan.

Sommige van onze Moslimzussen en -broers zijn al 
jarenlang onze bondgenoten. Ze hebben samen 
met ons in alle mogelijke omstandigheden 
meegevochten voor queer rechten. Ook vandaag 
zijn ze er om samen met ons te rouwen, kwaad te 
zijn, na te denken en ons voor te bereiden op de 
volgende etappes in onze strijd.
Anderen hebben ons steeds als vrienden gesteund, 
maar ze waren bang om die vriendschap en die 
steun openlijk uit te spreken en om op te komen 
tegen het onrecht dat ons wordt aangedaan. 
Vandaag zie ik velen van hen de stilte doorbreken 
en hardop zeggen wat ze al die jaren alleen durfden 
fluisteren. 
Nog anderen vonden tot voor kort dat wij eigenlijk 
overdrijven. Ze vonden dat de waarheid ergens in 
het midden lag. Wij hadden voor een stuk gelijk, 
maar de homofoben hadden ergens ook een punt. 
Ze vroegen zich vooral af of wij nu eigenlijk al dan 
niet zondaars zijn. De kogels van de homofobe 
fascist in Orlando hebben veel van die twijfels kapot 
geschoten. Door het zien van de bloedige gevolgen 
van homofobie, kregen ze een dieper inzicht in de 
haat waar ze over twijfelden.

Niet alle ogen in de Islamitische gemeenschap 
zullen geheeld worden door dit bloed. Sommige 
zussen en broers zijn blind en zullen altijd blind 
blijven. Sommige homofoben zullen zich nu 
geïntimideerd voelen door wat er gebeurd is. Ze 
zullen hun homofobe gedachten niet herzien, maar 
ze zullen die minder snel durven uitspreken. Niet zo 
lang geleden geloofden ze nog dat heel de 
gemeenschap verenigd was in een diepe haat 
tegen queers, vandaag kunnen ze niet anders dan 
de diversiteit zien die er in werkelijkheid bestaat. Ze 
zijn hun vals gevoel van zekerheid kwijt. Sommigen 
van hen zullen hypocriet doen alsof ze onze 
bondgenoten willen zijn. Ook al blijven ze ons in 
hun hart minachten, ze voelen zich niet langer sterk 
genoeg om die minachting ook uit te spreken.

Sommige van onze extremistische zussen en 
(vooral) broers, zullen hun haat tegen queers nog 
versterken na deze moordpartij. Ze zullen zich 
laven aan het bloed van de martelaars en hun 
fascistische moordenaar de hemel in prijzen. Ze 
zullen de Islamitische gemeenschap oproepen om 
het voorbeeld van die moordenaar te volgen en zelf

ook queers te vermoorden. Hun haat tegen al wat 
niet in hun wereldbeeld past, zit zo diep, dat ze 
ieder contact verloren hebben met dat wat hen 
mens maakt. We moeten leren om de oorzaken van 
die haat te zoeken en manieren te vinden om hen te 
genezen, maar ondertussen moeten we alles doen 
wat we kunnen om onszelf en onze gemeenschap 
te beschermen tegen het kwaad dat deze 
extremisten kunnen aanrichten.

Onze zogenaamde leiders

Sinds eeuwen is het de traditie dat sommige 
mensen zichzelf aanstellen als religieuze leiders 
van de Moslimgemeenschap. Het is daarbij niet 
steeds duidelijk op welke manier ze precies die 
gemeenschap leiden of over welk deel van de 
gemeenschap ze het precies hebben. Er bestaat 
ook geen duidelijke reden waarom deze broeders 
(meestal zijn het broeders, heel zelden zusters en ik 
heb persoonlijk nog nooit over een transgender 
gehoord die het leiderschap over de Moslims 
opeiste) het recht zouden hebben om zichzelf als 
leiders aan te stellen. Om het even hoeveel 
argumenten we echter vinden om sceptisch te zijn 
over hun leiderschap, we moeten toegeven dat ze 
met hun claim een sterke invloed op veel Moslims 
hebben verworven.

De laatste paar dagen hebben we veel van die 
leiders zien reageren op het bloedbad in Orlando. 
De meesten van hen reageerden op één van de 
manieren die we hierboven beschreven. Een aantal 
van hen stonden altijd al aan onze kant en en 
zoeken nu samen met ons naar manieren om ons 
bondgenootschap nog te versterken. Anderen 
hadden wel sympathie, maar bleven vroeger stil. Nu 
spreekt een deel van hen voor het eerst in het 
openbaar hun steun uit. Een deel van hen waren 
homofoob, maar de aanslag opende hun ogen. Nog 
anderen ontkennen botweg dat ze ooit homofoob 
waren en sluiten zich zo aan bij de hypocrieten.

We mogen niet blind zijn voor deze kleine 
verschuivingen die het gevolg zijn van de aanslag in 
Orlando. Over heel de wereld hebben Moslimleiders 
kleine stappen gezet die hen een klein beetje 
dichter bij openheid, aanvaarding, solidariteit en 
gelijkheid brachten. Veel van onze zogenaamde 
leiders zijn vandaag net iets minder homofoob dan 
voor het bloedbad. Vooral in het Westen hebben we 
verschillende plechtige verklaringen en fatwas 
gezien door grote Moslimorganisaties en hun 
vertegenwoordigers die zowel de schietpartij 
veroordeelden als de homofobie die er de oorzaak 
van was.

Wij queer Moslims moeten echter ook beseffen dat 
deze verklaringen dode letter blijven als er geen 
echte veranderingen komen binnen onze 
gemeenschappen. We aanvaarden de sympathie,
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de condoleances en  de steunbetuigingen van onze 
religieuze leiders, maar dat is verre van voldoende.

Sommige geleerden hebben de moord op 
onschuldige mensen in een bar in Orlando 
veroordeeld, maar ze 'vergaten' te vermelden dat 
het een queer bar was en dat de onschuldige 
mensen in dit geval queer mensen waren. Ze 
vergaten echter niet te vermelden dat de 
moordenaar waarschijnlijk geen goede Moslim was, 
dat hij alcohol dronk, naar bars ging en niet op tijd 
zijn gebed verrichte.

Anderen vergeten niet te vermelden dat de 
onschuldige slachtoffers queer waren en ze bieden 
hun gemeende condoleances aan de 
queergemeenschap aan, maar ze benadrukken dat 
deze queers volgens hen geen Moslims waren. Ze 
willen best tolerant zijn voor niet gelovige queers en 
hun levenswijzen, maar ze herhalen tegelijk de 
leugen dat het een zonde is voor Moslims queers 
om te leven op de manier dat Allah hen geschapen 
heeft.

Sommige zogenaamde leiders veroordelen de 
aanslagen in Orlando, niet zozeer omdat er queers 
werden vermoord, maar omdat zij geloven dat een 
Islamitische staat dat soort moorden moet regelen. 
Zij veroordelen het idee dat een individu het recht 
heeft om ons te vermoorden omdat we queer zijn, 
dat is volgens hen een voorrecht voor een 
georganiseerde staat. Ze vinden zichzelf moreel 
superieur aan de fascistische homofobe moordenaar 
omdat homofobe moorden in hun visie alleen door 
een homofobe fascistische staat mogen uitgevoerd 
worden, niet door een individu. Ordnung muss sein.

Weer andere leiders wijzen op het feit dat de 
homofobe moordenaar zelf wel eens homo zou 
kunnen geweest zijn. Ze beweren dat deze moord 
een bewuste daad van een homo was om op die 
manier meer sympathie voor de queers te doen 
ontstaan onder Moslims. Zij zeggen dat deze 
aanslag er één is die door Westerse geheime 
diensten werd voorbereid, samen met de queer 
gemeenschap, om de zogenaamde homo agenda 
naar voor te schuiven en de Islam te ondermijnen.

Het is een schande dat de Moslimgemeenschap nog 
steeds dit soort kortzichtige queerhaters tolereert en 
hen toestaat om ons te vertegenwoordigen en het 
leiderschap over onze gemeenschap voor zichzelf 
op te eisen. Ze beweren dat ze de Islam verdedigen, 
maar ze zijn eigenlijk bezig met haar te wurgen en 
vernietigen. Ze willen dat de Islam ophoudt een 
levende religie van schepping en diversiteit te zijn en 
verandert in een dood regime van conformisme. Hoe 
kan iemand ooit beweren de Islam te verdedigen 
terwijl hij de levens van miljoenen queer Moslims 
blijft aanvallen?

Schepping = transformatie

Het is heel belangrijk om in te zien dat de fascistische 
moordenaar niet het werk van Allah heeft gedaan. Allah 
is de Meest Barmhartige, de Meest Genadige. Allah is 
de God van Schepping en Vrede, Liefde en Begrip. De 
profeten uit de oudheid gebruikten de naam 'Moloch' 
voor de valse god van geweld en vernieling. Die 
Moloch was de god die door de fascistische 
moordenaar van onze queer zussen en broers echt 
werd aanbeden. Een moord op onschuldige mensen, 
die alleen liefde, gezelschap en plezier zochten, is een 
ceremonie voor deze afgod. Het was Iblis, de 
vervloekte aartsbedrieger Satan die deze daad van 
aanbidding inspireerde. Satan, die duistere kracht die 
in ons allemaal leeft, doet vernieling en moord goed en 
heilig schijnen in de ogen van zij die hem volgen.

Het is belangrijk voor ons gelovigen om te begrijpen dat 
deze horror niet bevolen werd door Allah. Als we in 
Satans val trappen en we geloven dat deze misdaden 
heilig en goed waren, dat Allah dit bloedbad wenste, 
dan zijn we onderweg om zelf slaven van dit monster te 
worden. 

Blijven geloven in de nasleep van deze brutale 
fascistische aanslag, betekent weigeren om te geloven 
dat Allah dit geweld wenst, dit bloedvergieten, die 
absurde orgie van vernieling. Het betekent weten, met 
heel je hart, dat Allah niet in de storm van de homohaat 
was, niet in de aardbeving van geweld of in het vuur 
van de geweren. Allah is aanwezig in het de 
fluisterende bries van hoop, liefde en solidariteit, een 
bries die sterker wordt na ieder volgend zinloos 
bloedbad.

Geloof is ons vermogen om een bloeiende tuin te zien 
in een handvol gerimpelde zaadjes die in de modder 
verspreid liggen. Geloof is de zekerheid dat de belofte 
van Allah waar is: de martelaren zijn niet echt dood, ze 
leven verder om te getuigen. Allah zorgt goed voor hen. 
Geloof is de diepe wil om te geloven dat de kleine 
veranderingen in de gemeenschap die veroorzaakt 
werden door het afslachten van queer lichamen in 
Orlando uiteindelijk de wereld zullen veranderen.

Moge Allah het bloed van de martelaren van Orlando 
zegenen en het een helende balsem maken voor de 
ogen van de vele zussen en broers die nog steeds 
blind zijn voor het onrecht en de misdaden tegen 
queers in alle werelddelen. Moge hun dood een nieuw 
leven doen ontstaan bij miljoenen moslims, een levend 
verlangen om op te komen tegen homofobie en alle 
andere vormen van haat en onrecht.

Moge Allah de afgeslachte lichamen van de martelaren 
van alle tijden transformeren tot zaden in de vruchtbare 
grond van onze zielen, zaden die groeien tot ze de 
zoetste vruchten voortbrengen die we ons maar 
kunnen voorstellen.
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een transman werd in brussel neergestoken
door twee transfobe fascisten
die beweren lid te zijn van daesh

het slachtoffer en de fascisten die hem neerstaken
komen allemaal uit tunesië
ze hadden de man al bedreigd voor hij naar hier vluchtte

god zij dank, de man overleefde de brutale aanslag
zijn lichaam zal nog jaren de littekens dragen
de littekens in zijn geest blijven een leven lang

hij overweegt nu om ons land te verlaten
een andere identiteit aan te nemen
en van zijn fascistische aanvallers weg te vluchten

minstens één heterogazet die onlangs
mee op de trein gesprongen zijn
van de roze islamofobe kruistocht

verwees naar de transman die neergestoken werd
met woorden als 'vrouw', 'zij' en 'haar'

om uit te leggen dat
niet het lichaam van die transman
maar onze westerse waarden en normen
het doel van de aanvallers waren

het maakte me altijd al misselijk
als de fascisten keer op keer
onze queer en trans lichamen aanvallen

nu maakt het me nog misselijker
als ik zie dat de hetero media
die nog niet zo lang geleden op ons spuwden

nu beweren dat ze ons verdedigen
omdat het precies in hun verhaal
van botsende beschavingen past

terwijl ze nog steeds niet het basis respect hebben
om naar ons te verwijzen met de woorden
waarvan wij weten dat ze ons het minste kwetsen
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De Mythe van het Queer Arabisch leven

Voor de meeste mensen in het Westen is het 
leven in de Arabische wereld van holebi's moeilijk 
te vatten. Het is, zoals veel andere facetten van 
het leven in deze regio, ingewikkeld.

Een van mijn favoriete's televisie-programma's 
toen ik klein was, was een Ramadan special 
gepresenteerd door Sherihan, een Egyptische 
performer. Op een jaar had ze een Ramadan 
special gemaakt genaamd “Hawl al Alam” (De 
Wereld Rond), een 20 minuten-durend zang- en 
dans-spektakel, waarin ze ingewikkelde 
choreografieën uitvoerde gekleed in schitterende 
kostuums van over de hele wereld. Sherihan was 
dan wel een vrouw, maar ze was de beste drag 
queen die ik ooit gezien had: camp, zelfbewust 
en fenomenaal. Zonder dat ik het wist, had ze in 
mij de eerste zaadjes geplant van mijn eigen 
identiteit als homo.

Ik had deze transformatie niet zien komen, maar het 
was gebeurd. Zonder dat ik het wist was de 'Homo 
Identitiet' in mij gegroeid als een tumor, totdat ik op een 
morgen wakker werd en besefte dat ik geinfecteerd was 
met een terminale ziekte. Ik was iemand geworden die 
zich identificeerde als 'homo'.

Ik stak de schuld op Sherihan. Zij was hiemee 
begonnen.

_____________

Arabieren die seks hebben met iemand van hetzelfde 
geslacht, identificeren zich niet als 'homo', 'lesbisch' of 
'biseksueel'. Voor elke queer Arabier die zijn gevoel van 
eigenwaarde heeft opgesteld door naar “Will and Grace' 
en “Paris is burning' te kijken, zijn er ontelbare anderen 
die het niet abnormaal vinden om homoseksuele 
contacten te hebben maar onverbonden blijven met het 
woord 'homo'. Ook onder diegene die zich misschien 
zelfs goed voelen in hun homo-identiteit, klinkt het idee 
om zich openbaar te outen maar hol, in een cultuur 
waarin met wie je je bed deelt een privé-
aangelegenheid is.

Zoals overal elders in de wereld, kruisen in het Midden 
Oosten seksuele identiteit met klasse, gender en de 
complexe wisselwerking tussen privé en openbaar, 
waardoor het onmogelijk wordt om te spreken over de 
enkelvoudige 'queer Arabische' belevenis. Er zijn 
meerdere queer Arabische belevenissen: van 
genderrechtenactivisten die underground 
dienstverlening voor abortus leveren tot lange 
romantische relaties tussen Bedoeënse mannen in 
Siwa: elk queer leven in de Arabische wereld is uniek. 
Proberen te schrijven over een enkele homo Arabische 
ervaring zou, zoals een Libanese homorechtenactivist 
het stelde, het equivalent zijn van “een verhaal schrijven 
over het homo leven in de VS, en enkel iemand van de 
Westboro Baptist Church, een tiener die in de kast zit 
en Adam Lambert interviewen”.

Ondanks dit alles, zijn de lichamen van Arabische 
queers het strijdtoneel in een veel grotere oorlog. Het is 
geen geheim dat zowel de progressieven als de 
conservatieven in Noord-Amerika en Europa, sinds 11 
september, een voorstander zijn van vrouwenrechten en 
van, in mindere mate, holebitransrechten, om zo steun 
te krijgen van het Westerse publiek om oorlog te voeren 
in het Midden-Oosten. Beelden en verhalen van 
onderdrukte Afghaanse vrouwen hebben aangezet tot 
oorlog in  2001, en de meer recentere beelden van ISIS 
die homomannen van torens gooien en Yezidi'aanse 
vrouwen tot slaaf maken, wakkerden het vuur aan voor 
een ingreep in Syrië.

12 jaar later, toen ik in Amman woonde, maakte 
mijn vriend een einde aan onze relatie. Hij zei 
dat ik ik te open was geworden over mijn 
seksualiteit. Ik had te veel mensen vertrouwd. 
Met mij samen zijn was gevaarlijk aan het 
worden.  Ik zei hem dat niemand ons zou 
bedreigen, laat staan ons vermoorden. De 
Jordaanse politie heeft heeft niet de gewoonte 
homomannen te viseren, redeneerde ik, zeker 
diegene uit onze sociale klasse niet. Hij legde me 
uit dat dat het probleem niet was.  Het gevaar 
zat er hem in dat als mensen hem samen met 
mij zagen, ze over hem zouden beginnen 
denken als 'homo'. En hij wilde niet gezien 
worden als 'homo'.
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Queer Arabieren krijgen te maken met een 
dubbele strijd: we vechten tegen de 
onderdrukkende kracht in onze eigen 
gemeenschap en we moeten ook weerstand 
bieden aan het globale verhaal dat onze 
“onderdrukking” misbruikt voor grotere militaire 
en politieke doelen.

De vraag wordt dan: wie is de eigenaar van 
queer Arabische lichamen?

_____________

Zonder mijn vriend aan mijn zijde, wist ik niet wat 
te doen met mijn dagen. Ik zat te kettingroken en 
te huilen in mijn kamer. Op mijn werk schreef ik 
lange, onsamenhangende e-mails naar mezelf 
over welke waarde een privé-relatie had, als die 
niet openbaar gevierd kon worden, op dezelfde 
manier als de relatie's van mijn heteroseksuele 
vrienden gevierd werden op de royale 
huwelijksfeesten die ik regelmatig bijwoonde.

In de namiddag keek ik naar Oprah, omdat zij op 
alles een antwoord leek te hebben. Maar op een 
dag vertelde een feministische vriendin me hoe 
Oprah een individualisme propageert dat ingaat 
tegen collectieve waarden die nodig zijn om 
structurele problemen zoals homofobie en het 
patriarchaat op te lossen.

“En daarbij, je hebt het nog altijd gemakkelijker 
dan wij vrouwen”, zei ze. “Je kan op zijn minst 
een  hotel kamer boeken met een man zonder 
dat iemand je huwelijksdocumenten vraagt. Als 
man kan je ten minste midden in de nacht op 
stap gaan zonder dat er iemand over je schouder 
meekijkt.”

Ik schoor mijn haar, omdat ik dacht dat een 
geschoren hoofd me minder homo zou doen 
lijken.

“Is het zo beter?” vroeg ik mijn vriend.

“Nee”, zei hij. “Het spijt me.”

_____________

Wie is de eigenaar van queer Arabische 
lichamen?

Op 11 mei 2001 werden 52 mannen 
gearresteerd in Egypte. De mannen zaten op de 
Queen Boat, een drijvende nachtclub aan de 
oevers van de Nijl. De mannen werden 
aangeklaagd met “obsceen gedrag”, geslagen,

en gedwongen om een vernederend onderzoek 
te ondergaan om hun seksualiteit vast te stellen.

Het verhaal bleef maanden in het nieuws. Foto's 
van de mannen waren in overheidskranten en op 
televisieschermen te zien. Op één bepaalde foto, 
waren de mannen in het wit gekleed, op elkaar 
gepropt in een kooi terwijl ze aan het wachten 
waren op hun straf. De meeste mannen hadden 
hun gezicht afgedekt met een witte doek, een 
vergeefse poging om hun privacy te 
beschermen.

De lichamen van de 'Cairo 52', zoals ze werden 
genoemd, werden het strijdtoneel voor 
academici, intellectuelen en rechtenactivisten om 
hun eigen theoriën over queer leven in de 
Arabische wereld te projecteren. De veroordeling 
en shaming van de mannen werd een manier om 
het corrupte regime van President Mubarak te 
rechtmatigen. Westerse holebitrans organisatie's 
en mensenrechtengroeperingen kaderden de 
razzia als de 'Stonewall van de Arabische 
Wereld'. Eén groepering protesteerde aan de 
Egyptische embassade in Parijs met de 
boodschap “free our lovers”. Ondertussen, 
agumenteerden anti-imperialisttische critici zoals 
Joseph Massad dat het niet de homoseksuele 
praktijken waren die de Egyptische overheid 
aanviel, maar eerder “de socio-politieke 
identificatie van deze praktijken met de Westerse 
identiteit van homo zijn”. Want, zei hij, de 
mannen identificeerden zich niet als 'homo'. 
Eigenlijk hielden ze wanhopig hun gezichten 
verborgen. “Dit kan je dus moeilijk een 
manifestatie van gay pride of homobevrijding 
noemen.”, argumenteerde hij.

De 52 mannen, hun gezichten afgedekt door 
witte doeken, werden verder naar de schaduw 
verbannen terwijl hun levens politieke 
speelkaarten werden: voor autoritaire regime's, 
Islamisten, westerse 
mensenrechtengroeperingen en anti-
imperialistische academici.

_____________

Wie is de eigenaar van queer Arabische 
lichamen?

Toen ISIS vorig jaar twee mannen van een toren 
duwde als straf omdat ze homo waren, voedde 
de westersche media internationale 
verontwaardiging tegen de terroristische 
organisatie. Maar een groep homo vrienden in 
het Midden Oosten vond dat het incident niets 
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met hen te maken had.

“ISIS heeft die mannen niet vermoord om ons 
een boodschap te sturen,” vertelde een homo 
vriend me terwijl we gin en slimline tonics 
dronken in een bar in Beirut, minder dan 150 km 
van Homs, waar het incident gebeurd was. “De 
boodschap was bedoeld voor het Westen: ISIS 
wilde tonen dat ze zich verzetten tegen alles 
waarin het Westen gelooft.”

Met andere woorden, ISIS's boodschap was het 
politieke equivalent van “Kom op, kerel.” Queer 
lichamen die van een toren gegooid worden zijn 
een voetnoot in een grotere politieke en militaire 
showdown.

Toen ik voor het eerst las over het incident, wilde 
ik weten hoe ze deze mannen gevat hadden. 
Was het gewoon een kwaadaardige leugen 
verspreid door iemand met een persoonlijke 
vete? Hadden die mannen een relatie met 
elkaar? Waren ze verliefd, en zo ja, hadden ze 
dromen gehad? Of was het gewoon een 
vluggertje in een donker steegje? Ik wilde meer 
weten. Maar terwijl ik mijn browser opende, 
begon ik me zorgen te maken dat ik, met mijn 
Arabische achtergrond, door te zoeken naar 
'ISIS' en 'Syrië' , door Westerse 
inlichtingendiensten als een terroristische 
dreiging gezien zou worden. Ik had zo al genoeg 
problemen met grenzen over te steken als ik 
reisde. Misschien is het beter om niets te weten, 
dacht ik bij mezelf en ik sloot de browser 
opnieuw.

Enkele dagen later, keek dezelfde Libanese 
vriend op van zijn telefoon en zei me: “Het enige 
goeie ding aan zoveel Syrische vluchtelingen in 
Libanon is dat je enkele schattige Syrische 
excorte's kan vinden op Grindr.”

Hij was met een van hen aan het chatten terwijl hij 
dit zei. Hij nodigde de man later op de avond uit.

De Syrische man kwam aan. Ze babbelden even. 
De Syrische man legde uit hoe hij was ontsnapt 
uit Syrië en wat geld was aan het proberen te 
verdienen om zijn moeder te ondersteunen. Nadat 
hij zijn verhaal had gehoord, werd mijn vriend 
minder opgewonden, en toen de escort hem 
probeerde te kussen, trok mijn vriend zich weg.

“Nee”, zei mijn vriend. “Het spijt me maar ik kan 
dit niet.”

“Kus me alsjeblieft”, zei de Syriër. “Ik weet dat je 
denkt dat ik een slecht mens ben.”

“Nee, dat denk ik niet”, zei mijn vriend. Hij stopte 
de man 100 dollar toe. “Neem dit en ga weg. 
alsjeblieft.”

“Ik wil je geld niet”, zei de Syrische man, die in 
tranen uitbarste. “Ik wil je leren kennen. Maar je 
denkt dat ik een slecht mens ben.”

ISIS vermoordt homo mannen. Asssad zorgt voor 
homo vluchtelingen.

_____________

In 2012, werden 36 mannen gearresteerd in een 
cinema in Bourj Hammoud, een buurt in Beirut. 
Cinema Plaza was een beruchte 
ontmoeitngsplaats voor homo mannen. De inval 
gebeurde nadat een gelijkaardige cinema in 
Tripoli, een arbeidersstad in het noorden van 
Libanon, was onthuld in een Libaneese 
televisieprogramma genaamd 'Inta Huur' ('Je bent 
vrij').  Noch de politie, noch de media gaven 
aandacht aan de vele gay bars in de chiquere 
wijken van Beiroet.
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Als antwoord op de invallen, verspreidden 
Lebansese homo-activisten foto's van de 
presentator van het TV programma die aan het 
feesten was in een homo-nachtclub in Mykonos. 
De presentator schoot terug door te zeggen dat 
zijn privacy werd aangevallen. In een statement 
vrijgegeven door het televisiestation dat de show 
uitzond, claimde de presentator dat hij “zich niet 
zal verontschuldigen [voor het onthullen van die 
cinema's], omdat de schending van openbare 
zeden één iets is, en seksuele vrijheid iets 
anders.”

De boodschap was duidelijk: privacy is een luxe 
die enkel zij die er voor kunnen betalen zich 
kunnen veroorloven. Als je geld hebt kan je voor 
jezelf een homo-identiteit kopen in Mykonos. Zo 
niet, ga dan naar een vervallen cinema en hoop 
op het beste.

_____________

Wie is de eigenaar van queer Arabische 
lichamen? 
Zijn het de autoritaire regimes die queer 
lichamen vertrappelen voor morele 
gerechtigheid? 
De jihadisten die hun geloofsbrieven reinigen 
door deze lichamen te werpen van de hoogste 
torens? De westerse 
mensenrechtengroeperingen die hun eigen 
verhalen afdwingen om deze lichamen te 
'redden'? 
De anti-imperialistische academici die 
argumenteren dat deze lichamen het koloniale 
discours goedgelovig aannemen?
De neoconservatieven die met dode queer 
lichamen zwaaien in het gezicht van hun kiezers 
om oorlogen en bezettingen te rechtvaardigen?
Of de rijken die bepalen wat de lijn is tussen 
seksuele vrijheid en de goede zeden?

_____________

In één scene in mijn roman, out Rasa – een 
jonge Arabische homo – zich aan een vriendin 
vanop de universiteit in Amerika. Ze antwoordt 
door te vragen of hij risico loopt om vermoord te 
worden als hij terukeert naar het Midden Oosten.

“Ik denk van niet.”, antwoordt Rasa. Hij wacht 
even voor hij er aan toevoegt, “Kijk, mensen 
vermoorden elkaar niet zomaar zoals je op TV 
ziet.”

Enkele maanden nadat mijn vriend het had 
uitgemaakt, besloot ik om naar Europa te 
verhuizen.

Ik ging niet weg uit het Midden Oosten omdat 
iemand mij ging vermoorden.

Ik ging weg omdat ik een westers paspoort wou 
dat me zou toelaten te reizen zonder maanden 
op voorhand een afspraak te moeten vastleggen 
voor een visum, zonder mijn inkomstbewijzen en 
brieven van werkgevers en hotel boekingen en 
retourtickets te moeten verzamelen. Ik ging weg 
omdat ik een paspoort wou dat me bescherming 
zou geven, een paspoort dat de waarde van mijn 
leven in de globale hiërarchie zou doen stijgen.

Ik ging weg omdat ik voelde dat de regio tot aan 
de knieën verzakt was in frustratie en 
hopeloosheid, dat de dingen gingen ineenstorten 
en omdat ik met mijn Arabisch paspoort nergens 
heen kon gaan. Ik ging weg omdat ik genoeg 
wist om te weten dat de wereld er niet om gaf 
dat er lichamen van Arabieren en Moslims 
aanspoelden op de kust van de Middellandse 
Zee.

Ik ging weg omdat ik moe was om manieren te 
vinden om te verantwoorden waarom ik mijn 
homo identiteit verborgen moest houden, en ik 
vond dat mijn seksualiteit nog maar eens een 
ander wapen aan het worden was  dat tegen me 
gebruikt kon worden: als iemand een 
persoonlijke vete tegen me begon te krijgen; als 
ik iets zei dat te ver ging; als ik me engageerde 
voor het verkeerde politieke doel; als ik geen 
brave burger was die zweeg en alles slikte. Ik 
ging weg omdat mijn seksualiteit nog een ander 
mes was geworden dat tegen mijn keel werd 
gedrukt.

Dit zijn andere messen die tegen mensen hun 
keel worden gedrukt: Een vluchteling zijn op een 
vlot in de Middellandse Zee. Een zwarte man zijn 
in de V.S. Een Palestijn zijn in Israël. Ergens, 
vrijwel overal, een vrouw zijn.

Twintig jaar nadat ik voor het eerst Sherihan op 
TV zag dansen, kwam ik een Youtube filmpje van 
haar tegen terwijl ze de menigte leidde in geroep 
op het Tahrir Square in 2011. Mijn drag moeder 
deed mee met de revolutie voor vrijheid en 
waardigheid. Ik bekeek dit terwijl ik in London 
was en ik kon het niet nalaten te lachen De cirkel 
was compleet, dacht ik bij mijzelf, en in mijn 
naïviteit nam ik aan dat het ergste van het 
geweld voorbij was.

Kijk, mensen vermoorden elkaar niet zomaar 
zoals je op TV ziet. Ik ging niet weg uit het 
Midden Oosten omdat ik bang was voor mijn
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leven. Ik ging weg omdat ik aan het ontsnappen 
was van een andere soort dood.

–-

De waarheid is, dat ik mijn roman bijna niet 
geschreven had.

Ik had mijn roman bijna niet geschreven omdat, 
telkens ik het Microsoft Word document opende, 
ik dacht aan mijn ouders, en de schaamte  die 
mijn vader zou voelen als zijn zoon zich zo 
openlijk zou blootstellen.

Ik had bijna mijn roman niet geschreven omdat, 
terwijl mijn vingers over mijn toetsenbord gingen, 
mijn gedachten naar verschillende artikels, 
opiniestukken en boeken geschreven door 
enkele Arabieren en Moslims in de westerse 
media, stukken die verhalen van opnderdrukking 
toelieten en gingen over de nood aan seksuele 
bevrijding in de Arabische wereld gingen; 
verhalen die tegemoet kwamen aan orientaalse 
fantasieën en Islamofobe stereotypen. Dezelfde 
fantasieën en stereotypen die me tegenhielden 

en ondervroegen elke keer ik door een 
Amerikaanse luchthaven moest passeren. 
Dezelfde fantasieën en stereotypen die 
rechtvaardigen om de grenzen te sluiten voor 
vluchtelingen die wegvluchen van 
oorlogsgebieden. Dezelfde fantasieën en 
stereotypen die Westerse burgers helpen om 's 
nachts zacht te slapen terwijl hun overheid 
bommen dropt op Yemen, Afghanistan, Pakistan, 
Syrië, Palistena en Irak.

Ik had bijna mijn roman niet geschreven omdat ik 
vreesde dat dit schrijven het me moeilijk zou 
maken om terug te gaan naar de Arabische 
wereld, de plaats die ik thuis noem en boven 
alles liefheb.

Maar mijn roman niet schrijven zou hetzelfde zijn 
als een nederlaag toegeven aan al die krachten. 
En terwijl mijn roman slechts één verhaal blijft 
tussen duizenden andere queer Arabische 
verhalen die wachten om verteld te worden, blijft 
het enige verhaal dat elk van ons kan vertellen – 
het enige lichaam dat we bezitten – ons eigen 
verhaal.

Saleem Haddad werd geboren in Koeweit als de zoon van 
een Libanees-Palestijnse vader en een Irakees-Duitse 
moeder. Hij werd opgeleid in Jordanië, Canada en het 
Verenigd Koninkrijk. Hij werkt momenteel als hulpverlener, 
onderzoeker en schrijver van zowel fictie als non-fictie. Hij 
is adviseur Conflict & Security bij Safeworld, 
gespecialiseerd in het Midden Oosten en Noord Afrika. 
Voorheen was hij actief bij Artsen Zonder Grenzen, het 
Jordan University's Center for Strategic Studies, en het 
ALNAP netwerk. Voor zijn kortverhalen die verschenen in 
Project Pen werd hij meermaals voor verschillende prijzen 
genomineerd. Hij woont momenteel in Londen.

Zijn roman 'Guapa' volgt 24 uur lang Rasa, een homoseksuele 
man die in een niet nader genoemd Arabisch land leeft, terwijl hij 
probeer zijn leven voor zichzelf uit te spitten te midden van 
politieke en sociale onrust. Terwijl hij geconfronteerd wordt met het 
gelijktijdig instorten van de politieke hoop en zijn dichtste 
persoonlijke relaties, wordt hij gedwongen om de wortels van zijn 
vervreemding te ontdekken en probeert hij opnieuw te stappen in 
een maatschappij die hem misschien nooit zal accepteren. 



  

Nadat een rechter een man veroordeelde om als 
vernedering in vrouwenkleren rond te lopen, 
reageerden honderden Koerdische mannen door op 
sociale media foto's van zichzelf in vrouwenkleren te 
posten. Hiermee willen ze aangeven dat het geen 
schande is om vrouw te zijn of zich als vrouw te 
(moeten) kleden.  Dit is zonder twijfel één van de 
meest originele acties tegen seksisme die ooit door 
mannen uit het Midden Oosten werd gevoerd.

EEN POLITIEKE TRAVESTIE TEGEN SEksISME
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Een tiener, beschuldigd van homoseksualiteit, wordt door de beulen van Daesh ter dood gebracht door 
hem van het dak van een hoog gebouw af te gooien. Dit is slechts één van de vele manieren waarop 
fascistische moslimfundamentalisten queers martelen en doden waar ze de macht in handen krijgen.
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My people want me dead

My people want me dead
Because I love another man
And as I reach out for his hand
I must remember its Shaytan
And that this lifestyle is Haraam

My people prize their honour
Above sister, mother, brother
Above any illicit lover
Fake sham marriages instead.
My people want me dead
Or they want me celibate
As they discuss my cock in mosque
And muse upon my use of tool
Which orifice, with whom?
So I internalise this shame
Because my people prize their honour

My loved ones want me slain
Because I go against the grain
Although it’s effortless; innate
And loving women is inane
And as I see this man in mosque
I know he feels the same
“As-salamu alaykum”. Our hands clasp.
The world recedes within this grasp.
We both strain to make it last,
Before our brothers ever notice
Before our worlds consumed by shame
Because my loved ones want me slain

My people want me dead
Or to take a wife instead
And as I take her to my bed
I mount her carcass full of dread
Lack lustre thrusts to end this task
Dupe some woman to a farce;
Devoid of love and laugher
All in the name of Allah
And I wonder at this test
And who my people value less:
Is it women, is it gays?
We use our girls as a resource
And for gays there’s no recourse
Arrange marriages ahead
When your people want you dead

My children want my love
I am long since done with love.
I harbour only rage
Which I unleash upon their mother
Which she weathers likes a test
Which she weathers like her fate
As I strike her from above
Still, my children have her love

My people note my ardour
Embrace my Islamic fervour
Though they note my wife’s demeanour
Still I pray in the front row.
Although they do not know
The self-loathing that’s within
That’s layered on this sin
As I gaze across the floor
I see his shoes besides the door
And know he prays within these walls
Our lives are ever within walls
I no longer catch his eye
No exchange of smile or grin
His life equally as grim
Our lives now devoid of candour
Yet my people note my ardour

My people want me dead
Sometime it’s been I want the same
But no sin: no execution
Suicide results in hell
Though death is our consensus
Endurance is dictated
In this life that I have hated
In this life, that I have hated
Because I loved another man
And they love just as they can
And they love just as they feel
And they love just as they want
And love is all I want
But there is none of that ahead
When your people want you dead

My sons they hate their father
Culturally they couldn’t sit further
My wife seated by my side
As I lay within this hospice
I am overwrought with guilt
And I reach to take her hand
She recoils, unfamiliar.
And as I’m fading from this land
I watch my sons gaze, wistful, linger
On the male staff attending
And my last breaths are distraught
With the doom that gaze has wrought.

Jimmy Bangash
exmuslimsolace.wordpress.com
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Wij willen geen plaatsje onder de zon.
We willen een ander strand.

Dirk Cantillon evalueert 5 jaar Rooie Vlinder (1976 – 1981)

De Rooie Vlinder (1976 - 1981) was de eerste linkse homogroep in Vlaanderen. Dirk 
Cantillon had eerder met enkele homo's de actiegroep De Rooie Hond opgericht. 
Een groep die ongeveer een jaar bestond. Cantillon introduceerde de eerste politieke 
discussies over homoseksualiteit door het vertalen van het Rapport contre la 
normalité (verschenen in 1971)  van de Franse organisatie FHAR (Front Homosexuel 
d’Action Révolutionnaire). Onderstaande tekst is gebaseerd op de toespraak die Dirk 
Cantillon in 1982 hield  bij de voorstelling van Een Ander strand, het boek met 
 teksten dat hij samen met Krist De Munter, Jan Goris en Jos Hertecant samenstelde 
en werd uitgegeven door EPO. De toespraak verscheen in de brochure Rooie 
Vlinder-RAF, 5-5 naar aanleiding van een weekend van het Roze Aktiefront (RAF) in 
1987, het jaar waarin Dirk Cantillon overleed.

De Rooie Vlinder is ontstaan met oorspronkelijk 
4 en al gauw 6 stichtende mensen. Ze kwamen 
vanuit twee richtingen. 
Aan de ene kant mensen die in de linkse 
organisaties zaten, daar homo waren en 
daarmee niets konden aanvangen. Links was 
toen nog economistischer dan het nu is. Met 
andere woorden: homoseksualiteit was niet 
belangrijk, werd in de marge gedrukt, je moest 
er vooral niet over komen zeuren, het was iets 
in je privéleven. Aan de andere kant waren er 
mensen die kwamen uit de op dat ogenblik 
bestaande homo-organisaties. Wat trouwens 
een embryonaal soort homobeweging was. Die 
mensen liepen zich voortdurend te pletter op de 
onverschilligheid aan de ene kant en de 
conservativiteit aan de andere kant. 
Het was dan ook evident dat de samenwerking 
tussen die 6 eerste mensen vanuit verschillende 
hoeken zou leiden tot een groep die zou 
proberen én socialistisch én militant 
homoseksueel te zijn. Dat zijn trouwens tot het 
einde van de Rooie Vlinder de twee terreinen 
geweest waar men heeft willen op werken. Aan 
de ene kant wou men links met de neus op de 
feiten drukken: de noodzaak van de rechten van 
homoseksuelen. Aan de andere kant de 
homobeweging, maar ook het homoghetto en 
de anonieme massa van homo’s bewust te 
maken en als het kon politiek te radicaliseren.
Het ontstaan van De Rooie Vlinder is niet 
onopgemerkt voorbijgegaan. 
Van de toen bestaande homogroepen moet 
men zich niet al te veel voorstellen. In die tijd – 
eind 1977 – bestonden er aan de ene kant 
pluralistische maar zeer brave groepen in Ant-

werpen, Gent, Leuven en ik geloof ook in 
Brussel. Aan de andere kant de pastorale 
werkgroepen van pater Lammens. Later zijn 
deze samen de FWH (Federatie Werkgroepen 
Homofilie) gaan vormen. Wat ook de 
ideologische verschillen waren – de ene 
liberaal, de andere katholiek -  één ding hadden 
ze alvast gemeen op dat ogenblik: dat ze op 
zichzelf geplooid waren, volledig gesloten, niet 
toe aan actie, vooral bezig met opvang en 
voorlichting. De Rooie Vlinder was daar alvast 
een antipode van. De komst van De Rooie 
Vlinder heeft duidelijk de rust van dat wereldje 
totaal verstoord. Want de Rooie Vlinder wilde 
juist wèl actie, wèl op straat komen.  
Bovendien  – en dat was in het denken over 
homoseksualiteit totaal nieuw – wilde De Rooie 
Vlinder af van de mythe dat integratie een na te 
streven doel was. De  Rooie Vlinder verwierp 
integratie. Integratie was voor De Rooie Vlinder: 
zich onderwerpen aan de normen van deze 
maatschappij, je aanpassen om aanvaard te 
worden. De Rooie Vlinder verwierp deze 
maatschappij in deze terminologie: “Deze 
patriarchale, kapitalistische en hetero-
seksistische maatschappij” Een citaat dat komt 
uit een van die eerste editiorialen van de Rooie 
Vlinderkrant en zeer duidelijk situeert waar De 
Rooie Vlinder zich tegen afzette. Met andere 
woorden – en dat is ook de verklaring van de 
titel van dit boek – wij willen geen plaatsje onder 
de zon. Wij willen geen integratie. Wij willen ons 
niet aanpassen. Wij nemen geen vrede met een 
minderheidsstatuut. Wij willen een ander strand. 
Wij verwerpen de normen van deze 
maatschappij.



  

Je kan die ideologie – op gevaar af van té grove 
indeling en een aantal nuances  te vergeten -  in 
4 schijfjes indelen. Ik wil de 4 lijnen waarrond 
De Rooie Vlinder heeft geprobeerd te werken 
situeren:  De socialistische tendens, Homo-
identiteit, militante actie en de anti-patriarchale 
stroming. 

1. De socialistische tendens 

De Rooie Vlinder noemde zich “socialistische 
actiegroep voor bevrijding van 
homoseksualiteit”. De samenstellers van het 
boek hebben geconstateerd dat de Rooie 
Vlinder er nooit in geslaagd is aan dat begrip 
een positieve inhoud te geven: welke soort 
maatschappij we willen, welk soort socialisme 
we willen. Voor de Rooie Vlinder, die 
samengesteld was met mensen uit diverse 
linkse stromingen, was socialisme een anti-
begrip: tegen fascisme, tegen racisme, tegen 
het gezin, tegen het kapitalisme. Met andere 
woorden: een aantal gemeenschappelijke 
tegenstellingen aanduiden zonder daarom 
duidelijk te maken wat de positieve inhoud was 
van dat begrip.  Dat socialistische etiket is tot de 
laatste snik van de Rooie Vlinder gebleven. En 
toch zijn er zware discussies geweest tégen dat 
hoofdstuk over het socialisme. Het is in de 
praktijk zo geweest dat drie keer maandenlang 
een belangrijke minderheid – en dus niet een 
paar mensen – in de groep geijverd hebben om 
dat socialistisch cachet afgeschaft te krijgen, om 
een radicale homoseksuele groep te zijn. De 
redenen daarvoor zijn zeer verscheiden.
Aan de ene kant had je zeker het feit dat we 
inderdaad geen echte positieve inhoud hadden 
voor het begrip, maar aan de andere kant de 
latente en pijnlijke ongeïnteresseerdheid van 
links voor de problematiek. Slechts enkele 
keren zijn daar uitzonderingen op geweest. Ik 
denk aan de eerste homobetoging hier in 
Antwerpen in 1979. Daar hebben we voor de 
eerste keer een uitzondering daarop gezien. 
Maar voor de rest kunnen we zeggen dat de 
klassieke linkse organisaties ongeïnteresseerd 
zijn geweest en gebleven voor het verschijnsel 
homoseksualiteit. Dat speelt zeker mee. 
Daarbij speelt ook – en dat was een zware 
kritiek van De Rooie Vlinder op links – dat links 
lustvijandig was. Links was: pamfletten uitdelen, 
slogans verzinnen, de militant uithangen. Maar 
links had inderdaad nauwelijks belangstelling 
voor het leven van alledag, de gevoelens, de 
seksualiteit, de relaties van mensen. Dat 
verwerkten ze niet in hun globale theorie.

Integendeel: dat waren deelstrijden, iets 
onbelangrijk, iets voor na het socialisme of na 
de revolutie. In ieder geval niet iets dat even  
belangrijk was als bijvoorbeeld sociale strijd aan 
de fabrieken, zelfs niet als de vrouwenstrijd. 
Al die dingen hebben er zeker voor gezorgd dat 
binnen de Rooie Vlinder zo’n sterke tendens 
was, en altijd is geweest, met hoogtes en 
laagtes, tegen dat socialistische cachet. Maar 
het is altijd zo geweest dat een meerderheid – 
en dat is een stemmingskwestie natuurlijk – aan 
dat cachet heeft gehouden. Deels vanuit de 
overweging dat in periodes van crisis – en daar 
zitten we middenin – de verrechtsing merkbaar 
is. En dat de enige van wie je eventueel steun 
kunt verlangen en verwachten die linkse 
organisaties zijn. Van rechts krijg je die zeker 
niet, van links krijg je ze misschien.  
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Dat de Rooie Vlinder, die zoveel kritiek heeft 
gehad op links, door links er niet uitgeschopt is, 
ligt aan één ding: de jarenlange aanwezigheids-
politiek die de Rooie Vlinder heeft gevoerd 
telkens linkse organisaties of progressieven of 
feministen of welke minderheids- of 
belangengroep in de maatschappij dan ook op 
straat kwam. De Rooie Hond, voorloper van de 
Rooie Vlinder, heeft er voor gezorgd dat homo’s 
en lesbiennes voor de eerste keer op straat zijn 
gekomen op 18 maart 1972 in de 
abortusbetoging voor de verdediging van Dr. 
Peers. Voor de eerste keer hebben homo’s zich 
gemanifesteerd in het kader van een grotere 
progressieve strijdbeweging. Ruimer dan de 
hunne, maar duidelijk met een politiek aspect. 
Op dat ogenblik was dat het verdedigen van het 
recht van vrouwen op abortus, tegen een 
bepaalde rechtse en conservatieve moraal.



  

Dat heeft De Rooie Vlinder voortgezet. De 
Rooie Vlinder heeft honderden keren mee 
gelopen in 1 meifeesten, acties, antifascistische 
betogingen, tegen kernenergie… Daarvoor 
alleen al had ik gehoopt dat de ouwe vlag, ze 
ligt hier, totaal versleten en verrafeld, hier zou 
zijn. Dat ding is jaren meegegaan, heeft alle 
mogelijke acties en betogingen meegemaakt, 
heeft duidelijk gemaakt door zijn aanwezigheid 
dat de homo- en lesbiennebeweging niet alleen 
solidariteit eiste maar ook bereid was te geven 
en daarvoor ook de solidariteit en inspanning 
die daarvoor nodig is naar buiten te brengen.
 
2. Homo-identiteit 

Dat is een theoretisch begrip dat zo ongeveer 
vanaf de vierde of vijfde Rooie Vlinderkrant 
opduikt en dat was krak in tegenstelling tot wat 
op dat ogenblik de homobeweging in 
Vlaanderen en de traditionele groepen nu nog 
zeggen over: de etiketten. 

Er is altijd gezegd: etiketten hebben geen 
belang. De Rooie Vlinder zei: etiketten hebben 
wèl belang. Als men mij homo noemt dan bèn ik 
homo, dan word ik getekend door het feit dat ik 
homo ben. Ik heb moeite om mij te 
manifesteren, ik riskeer op ieder ogenblik 
repressie en dat bepaalt mij, eerst en vooral in 
negatieve zin. Ik ben bang, ik trek mij terug, ik 
hou een scheiding tussen mijn privéleven en 
mijn publiek leven. Maar dat heeft ook een 
aantal positieve kanten. Ik krijg, door homo te 
zijn en door dat militant op te eisen tegen Jan 
en alleman een aantal kansen om nieuwe en 
andere waarden te scheppen. In de praktijk 
gesteld: homo’s kunnen (zij doen dat niet 
automatisch) andere relaties aangaan. 
Machtsgelijkere relaties. Met minder onderdruk-
king, minder uitbuiting tussen mensen. Homo’s 
kunnen seksueel vrijer met elkaar omgaan, 
minder geremd, minder bepaald door de 
normen van deze maatschappij, door wat deze 
maatschappij van ons verlangt aan gedrag en 
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het uiten van seksualiteit en verlangens. Die 
homo-identiteit was er dus niet alleen om 
ergens bij te horen maar was op dat ogenblik 
een  zich affirmeren tegen de normen van deze 
maatschappij. Dat is zeer duidelijk ook zo 
geformuleerd in het boek en er staan ook een 
aantal teksten hierover in het hoofdstuk “Hoera, 
Homo’s” . Wij wensten niet gezien te worden als 
hetero’s. Wij wensten niet te trappen in gewone 
relatievormen die men wou dat wij zouden 
hebben. Wij wilden meer machtsgelijke 
relatievormen. Wij wensten een maatschappij 
zonder onderdrukking. 
Dat is dus het belang van homo-identiteit. Het 
gaat veel verder dan alleen maar homoseksueel 
zijn. Het persoonlijke werd politiek. Dat was een 
slogan die uit de vrouwenbeweging komt, maar 
die voor homo’s een zeer specifieke betekenis 
had: het homo zijn was niet alleen iets 
seksueels maar was een conflict met de 
maatschappij. Een maatschappij die ons 
constant bestormt met beelden, gewoontes, 
gedragingen. Kijk maar naar hoe  via de TV 
bepaalde gedragsvormen, beelden van 
vrouwen, jongeren, homo’s, mannelijk gedrag 
en agressie op ons afkomen. Kiezen voor 
homoseksualiteit, dus niet alleen constateren 
dat je het bent, maar daar militant voor kiezen 
betekent dus ook je afzetten tegen deze 
maatschappij en proberen een nieuwe inhoud te 
vinden, los van de normen. 

3. Militante actie

Dat betekende dat de Rooie Vlinder van in den 
beginne de slogan “Janetten de straat op” heeft 
gehanteerd. Dat is trouwens ook de titel van 
een hoofdstuk in het boek. De Rooie Vlinder 
heeft dat gedaan door deel te nemen aan vele 
manifestaties door anderen georganiseerd. 
Maar heeft dat ook gedaan door manifestaties 
te organiseren voor homo’s en lesbiennes – 
autonoom – waar wij onze eigen eisen en onze 
eigen platforms naar voor zouden schuiven en 
daarvoor op straat komen. Niet alleen meer 
rekenen op de solidariteit van anderen maar in 
de eerste plaats op onze eigen solidariteit. 
In maart ’78 organiseerde De Rooie Vlinder de 
eerste homodag in Gent. Tegen iedere 
intimidatie in: artikels uitgaande van de 
toenmalige homo-organisaties tegen die dag, 
intimidatie door de politie, de zaal die ons 
verboden wordt, brandweer die feesten 
verbiedt, publiciteit die geweigerd wordt, 
infobladen  die werden geweigerd door de 
post… 

Er wordt een feest georganiseerd dat eigenlijk 
had moeten mislukken, maar gelukt is. Voor de 
eerste keer hebben 2.000 mensen, voor de 
meerderheid homo’s en lesbiennes maar ook 
solidaire progressieve mensen, deelgenomen 
aan een massa-activiteit van homocultuur. 22 
homogroepen, theatergroepen, films, stands, 
discussies… komen voor de eerste keer publiek 
naar buiten. Het heeft overal de pers gehaald. 

Het jaar nadien (mei 1979) heeft de Rooie 
Vlinder - ook weer alleen - de eerste 
homobetoging hier in Antwerpen georganiseerd 
met 2.700 aanwezigen. Niemand had het 
geloofd dat homo’s bereid waren op straat te 
komen en dat je solidariteit kon krijgen van links 
op voorwaarde dat je je duidelijk genoeg opstelt 
en links voor haar verantwoordelijkheid plaatst. 
Dat is een massale activiteit geweest, eigenlijk 
een feest, een kick voor homo-Vlaanderen. 
Tenminste, zo heb ik het aangevoeld en veel 
andere mensen. De eerste keer wij met onze 
eisen op straat. Niet met andermans eisen, niet 
anderen met onze eisen, wij met onze eisen op 
straat. Het is een feestelijke betoging geweest. 
De gekste, de mooiste, de plezantste betoging 
die ooit door Antwerpen heeft gelopen.  
Eind ’78 hebben we het janettenfilmfestival 
georganiseerd. In Antwerpen, Gent, Leuven en 
Brussel liepen tegelijkertijd homofilms. Films die 
nooit vertoond waren, oude films, historische 
films, films uit 1948, het begin van de 
homobeweging in film gebracht. 
Er is eind december 1980 de bijna 
legendarische rel rond het toneelstuk 
“Snoepjes”. Toen Manu Ruys, godheid van al 
wat rechts is in Vlaanderen, zelfs in een 
editoriaal het verbod eist van deze musical. En 
waar Gent een belegerde stad is. Waar de 
Blandijnberg, waar het stuk opgevoerd werd na 
het verbod van de zogenaamde socialistische 
anti-censuurschepen Van Eeckhaut (die 
trouwens met foto vereeuwigd wordt in het 
boek), belegerd wordt tegen Voorpost en ander 
uitschot met aan het hoofd kameraad Dillen. 
Waar het Anti-fascistisch Front ons moet 
beschermen. In die omstandigheden heeft de 
Rooie Vlinder de discussie rond 
pedoseksualiteit in het publiek geschopt. We 
waren op dat ogenblik echt op het einde van 
onze krachten. Op het einde werd de zaak nog 
gedragen door 4 mensen, al de rest had het 
opgegeven. Misschien niet genuanceerd, 
misschien hadden we het nu anders gedaan. 
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Maar in die tijd met dezelfde overtuiging en 
dezelfde nijdigheid waarmee we voor onze 
rechten opkwamen hebben we toen 
pedoseksualiteit naar voren geschoven. 
Het feit dat homo’s en lesbiennes wanneer zij 
worden aangevallen en in hun rechten en 
waardigheid worden aangetast bereid zijn op 
straat te komen, actie te voeren en te reageren 
was voor de Rooie Vlinder een evidente zaak 
en het is duidelijk dat dit na de Rooie Vlinder 
doorwerkt.

4. De antipatriarchale stroming 

Als laatste – en dat luidt denk ik het einde van 
de Rooie Vlinder in, de antipatriarchale 
stroming. Het gevecht en de discussie over 
macht. In het begin was het allemaal heel 
eenvoudig. De Rooie Vlinder was solidair met 
de vrouwenbeweging. Dat was gemakkelijk. Je 
was voor abortus, wie niet? Je was voor 
voorbehoedmiddelen, wie niet? Je was voor 
gelijk loon voor gelijk werk, wie niet? Je was 
tegen seksueel geweld, wie niet? Maar mensen 
zijn zich vragen gaan stellen, vooral onder druk 
van “Het persoonlijk is politiek”. En wij nu? Wij, 
die janetten met al onze arrogantie. Wij die het 
zoveel beter doen dan hetero’s, wij die totaal 
andere relaties hebben… klopt dat nu echt? 
Hoe staan wij tegenover vrouwen? Betalen ook 
wij niet van onbetaalde vrouwenarbeid? Is ons 
gedrag zo anders in ons eigen getto, in de 
eigen kroegen, in de eigen seks? Is dat nu 
effectief zo anders? Of zijn wij juist aan het 
reproduceren wat wij de heteroseksualiteit 
verwijten? Dat is een welles-nietesdiscussie 
geworden. 
Waar aan de ene kant mensen zijn die zegden: 
al het gedrag dat wij vertonen, al dat 
zogenaamde homo-gedrag, die zogenaamde 
homocultuur, die homo-identiteit die we in de 
voorbije jaren zo hadden opgeblazen dat was 
een ontkenning van de normen van deze 
maatschappij. De anderen zegden: neen, het is 
juist een accentuering en bevestiging, een 
keuze voor nog méér mannelijkheid, nog meer 
agressie, nog méér macht. Uit deze discussie is 
De Rooie Vlinder niet uitgeraakt. De Rooie 
Vlinder is denk ik niet vastgelopen op de 
voortdurender ruzies over al dan niet 
socialistisch. Die heeft gewogen en de boel 
geblokkeerd. Maar waar het echt over ging: 
welke consequenties trekken wij uit onze mooie 
theorieën? Want theorieën verzin je maar, die 
schrijf je in gazetten, in je brochures, da’s niet 
moeilijk. Maar nu de consequenties en hoe 
interpreteer je je eigen gedrag? 

Ik denk dat daarop de Rooie Vlinder kapot 
gegaan is. Maar de Rooie Vlinder is uiteraard 
niet alléén daarop doodgelopen. Er is de 
actiemoeheid geweest, zeker aan het einde. 
Mensen die 5 jaar zoveel acties hebben moeten 
slepen, zoveel betogingen hebben meegedaan. 
Er komt een moment dat je het niet meer ziet 
zitten en dat je verzuipt in het werk. Dat is één 
van die dingen die men niet weet, maar de 
Rooie Vlinder heeft nooit méér dan 35 leden 
gehad.  Ondanks de reusachtige 
organisatorische capaciteit van de groep was 
het een prutsgroep in aantal. En toch heeft die 
kleine groep mensen al  die jaren die 
reusachtige publiciteitsmachine, die reusachtige 
informatiemachine, voortdurend die actie 
moeten opbrengen. En die mensen hebben ook 
al die discussies moeten voeren, die uiteindelijk 
in de Rooie Vlinderkranten  zijn gekomen. 
Er was zeker een grote moeheid bij de mensen. 
Er was de onduidelijkheid over de ideologie. De 
zaak is doodgebloed. Er zijn een paar kleine 
afsplitsingen geweest en uiteindelijk heef de 
overblijvende groep eind ’81 beslist de Rooie 
Vlinder op te heffen, zij het dan in de beste 
traditie met een reusachtige fuif in Gent. 
Het belang van de Rooie Vlinder 
Over het Belang van de Rooie Vlinder kan je 
uiteraard van mening verschillen. Ik denk dat 
Rooie Vlinder een zeer groot belang heeft 
gehad voor de linkse beweging. De Rooie 
Vlinder heeft links gedwongen om rekening te 
houden met de eisen van homo’s en 
lesbiennes, met wat daar leefde aan theorieën. 
Veel minder dan de Rooie Vlinder had gehoopt 
en hij heeft daar zware kritiek op gegeven. Maar 
alleszins méér dan in het verleden. Op dit 
ogenblik durft geen enkele partij schrijven – 
zoals men vier  jaar geleden wel durfde – dat 
homoseksualiteit een afwijking is van het 
kapitalisme. Dat soort verhalen kan nu niet 
meer. In hun platforms  hebben ze de 
afschaffing van 372bis en de democratischer 
rechten van homo’s opgenomen. En dat geldt 
niet alleen voor extreem-links maar in 
onrechtstreekse vorm ook voor de SP en 
misschien veel ruimer, de vrijzinnigen in 
Vlaanderen en op die manier ook naar meer 
liberaal-humanistisch getinte milieus bij andere 
partijen. 
In de homobeweging is de activering 
ongetwijfeld geslaagd. Wij kunnen er nu op 
rekenen dat als we een betoging organiseren 
de mensen ook komen. Dat betekent dat als ik 
morgen om mijn werk wordt ontslagen omdat ik 
een janet ben er morgen comités zijn, dat er
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 morgen affiches hangen en dat morgen 
mensen meetings houden. Die zekerheid 
hebben we nu en dat is een grote vooruitgang 
tegenover 5 jaar geleden toen we totaal in het 
niets en in een vacuüm stonden te ageren.
Waarin volgens mij is de Rooie Vlinder slechts 
zeer ten dele – en het is met veel ontgoocheling 
dat ik dat zeg –  geslaagd is, is de 
homobeweging en ook ruimer de linkse 
beweging een aantal ideeën, meningen en 
visies mee te geven die vanuit de 
homobeweging kwamen en van nergens anders 
konden komen: een verzet tegen een mythe 
van mannelijkheid, een verzet tegen 
agressiviteit, een verzet tegen machtsvorming. 
En het is ook op de ontgoocheling dat dit ook 
niet echt is kunnen gebeuren dat de Rooie 
Vlinder is kapot gelopen. 
Maar goed. De Rooie Vlinder is wat het geweest 
is, het belang ervan kan niet onderschat 
worden. We hebben er een boek van gemaakt. 
Oorspronkelijk toen we het maakten bestond de 
Rooie Vlinder nog. Toen was het de bedoeling 
van het in te kleden zodat de mensen het 
begrijpen zodat er drempels worden 
afgebroken, zodat de Rooie Vlinder uit zijn 
isolement geraakt en weer breder geraakt. Toen 
het werk vorderde bestond de Rooie Vlinder niet 
meer. Toen werd het een testament. Wat willen 
wij als vier  ex-vlinders vanuit onze eigen 
overtuiging dat er na blijft uit de massa teksten? 

Ik heb dat eens omgerekend: 17 kranten en 3 
brochures, dat is 280 gazettenpagina’s, dat is 
flink wat proza bij elkaar geschreven. Daaruit 
hebben wij een selectie gemaakt en nog eens 
tot het binnen de normale proporties van een 
boek komt. We hebben de teksten gegroepeerd 
volgens thema en we hebben daar een uitleg bij 
gegeven. U leest hem of U leest hem niet, U 
bent daar volledig vrij in. U kunt het boek 
volledig zonder onze interpretatie lezen. Het is 
zo samengesteld dat het een volledig beeld 
geeft van wat de Rooie Vlinder geweest is. 
Theoretische artikels, groepsdiscussies, 
seksinterviews, gewone persoonlijke 
ervaringen… een cocktail die het midden houdt 
tussen de diverse aspecten van wat er in de 
Rooie Vlinder heeft bestaan. 

Uiteraard, het kon ook niet anders: foto’s, 
beelden. De Rooie Vlinder-kranten stonden er 
vol van. We hadden een archief van over de 
duizend foto’s, waarvan er 180 in het boek 
staan. Foto’s waarvan wij zo dachten: de meest 
representatieve, de mooiste (maar wat is 
smaak?) Ook hier hebben we gezocht naar een 
evenwicht  tussen militant actie voeren, intieme 
foto’s, ontroerende foto’s, sfeerbeelden, 
beelden van homocultuur, beelden van 
radicalisme. En we hebben er ook een aantal 
affiches bij afgedrukt.
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Van het boek 'Een Ander Strand' zijn nog een beperkt 
aantal exemplaren te krijgen. Neem contact op met 
Queerilla voor meer informatie.
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queer zijn

=
spannende en alternatieve 

levenswijzen ontdekken


