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het nummer van zizo dat u in de hand houdt, bevat 

een themadossier over holebi’s die onder het nazire-

gime werden vervolgd. maar daar stopt het niet. het 

dossier gaat ook over hun ‘kinderen’ en ‘kleinkinderen’, 

die hebben getracht het leed van hun omgekomen 

‘grootouders’ en de zware erfenis van het naziregime 

om te buigen in een positief verhaal van emancipatie, 

zichtbaarheid en de toekenning van burgerrechten. 

het themanummer verschijnt enkele weken na de be-

vrijdingsfeesten. dat is geen toeval. Voor vervolgde 

holebi’s die de oorlog overleefden kwam de ‘bevrij-

ding’ in de praktijk neer op een bestendiging van hun 

situatie. de criminaliserende naziwet (paragraaf 175) 

bleef na de oorlog van kracht. in West-duitsland werd 

het onding pas afgeschaft in 1969. I rest my case. 

belgië zelf heeft, wat homoseksuele slachtoffers be-

treft, een relatief pijnloos oorlogsverleden. dat belet 

zizo niet, als magazine van een bij uitstek internatio-

nale beweging, om ook de strijd om erkenning van 

onze andersgenationaliseerde collega’s te ondersteu-

nen, of op zijn minst te willen leren kennen. 

Weten we zo onderhand niet genoeg over de naziver-

volgingen? mocht u er zo over denken, dan verwijs ik u 

graag naar het artikel van Paul Borghs over het taboe 

van dwangprostitutie in de concentratiekampen. die 

praktijk heeft tot zeer veel menselijke schaamte geleid, 

met relatief recente getuigenissen tot gevolg. 

ook om een andere reden is de erkenning van het 

holebi-leed door toedoen van de nazi’s nog ‘van deze 

tijd’: in sommige van onze buurlanden was er simpel-

weg geen ‘vroeger’. zoals blijkt uit het artikel ‘Sire, 

geef ons’, kon de holebigemeenschap pas relatief 

recent beginnen rekenen op onderzoek naar holebi-

slachtoffers, (vormen van) erkenning voor hun leed 

en de één of andere vorm van compensatie daarvoor.  

op het moment dat ik dit edito schrijf, moet het eerste 

nationale herdenkingsmonument in Frankrijk nog inge-

huldigd worden. 25 september 2010 is de grote dag. 65 

jaar na de oorlog dus.  

dat herdenkingen van oorlogsslachtoffers nooit ge-

dateerd geraken, kon de president van datzelfde land 

niet beter aantonen dan door groepen zigeuners 

edito
collectief zijn trotse republiek van de égalité uit te 

gooien. kwestie van elke burger dezelfde libertés van 

personenverkeer toe te kennen zoals die voor de ge-

hele europese unie gelden. dat is dus buiten frater 

Frankrijk gerekend. 

de Franse beleidskoers deed europarlementariër Guy 

Verhofstadt in het radio 1-programma ‘de ochtend’ 

de volgende gevleugelde woorden spreken: “dit is 

geen zaak van Frankrijk alleen.  je merkt dat nationale 

regeringen die niet in staat zijn om de juiste antwoor-

den te vinden op de economische crisis, beginnen te 

putten uit populisme, xenofobie en racisme. dat is een 

uiterst gevaarlijke ontwikkeling (...). indien men zich 

morgen laat leiden door populaire en populistische 

ideeën, dan denk ik dat we terugkeren naar de meest 

donkere bladzijden uit de geschiedenis van europa.”

tot hier en niet verder. het is immers niet al bruine 

geur en oorlogspijn dat dit nummer van zizo te beiden 

heeft. een avondje ontspanning in het theater zit er 

ook in - over, eh, een persoon die aan de gevolgen van 

hiv bezwijkt. geen nood. laat ons met z’n allen naar 

het gentse Filmfestival trekken, alwaar we in ‘L’arbre 

et la forêt’ teruggevoerd worden naar Frédéricks, nou 

ja, eh, oorlogsverleden. 

Wacht even. We hebben een gezellig babbeltje gehad 

met scissor sister Babydaddy. die heeft ons bekend 

dat hij de bear-community fascis...eh, dus een klein 

beetje fascistisch vindt. maar nog steeds niet getreurd: 

we geven homo’s tips om te weten te komen of ze dra-

ger zijn van...tralalalala, pom pom. 

laatste poging. Wees getroost, lezer, door de guitige 

oude man die u op de cover vriendelijk toelacht. hij 

heet Rudolf Brazda. hij is 97 jaar oud en hij overleefde 

een concentratiekamp. laat rudolf het symbool zijn 

voor de veerkracht die de holebigemeenschap in de 

naoorlogse jaren en tot op vandaag heeft tentoonge-

spreid. en mag ik u dan nu ten huwelijk vragen? 

Leen De Wispelaere
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fobie niet goed, in 
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nieUW geslaCht oP PasPoort 
zonder oPeratie
de amerikaanse president Obama doet zijn best 
voor holebi’s, maar heeft ook aandacht voor zaken 
die transgenders na aan het hart liggen. zo heeft hij 
beslist dat ze vanaf nu een paspoort kunnen krijgen 
met de vermelding van het gender volgens hetwelke 
ze leven, zonder dat ze een geslachtsoperatie heb-
ben ondergaan. het criterium is dat de persoon de 
wil heeft een duurzaam leven in de andere sekse 
vorm te geven. een arts moet wel bevestigen dat de 
persoon een behandeling voor een geslachtstransi-
tie ondergaat. ook gesprekken bij een psychiater of 
psycholoog voldoen aan die voorwaarde. de beslis-
sing is een pluim op de hoed van WPATH, de World 
Professional Association for Transgender Health, 
die de beleidsbeslissing van obama voorbereidde.

zes ProCent KlaChten over seKsUele 
geaardheid
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding (CGKR) kreeg vorig jaar 1692 
klachten over discriminatie. 104 van de meldingen, 
ongeveer zes procent, gingen specifiek over discri-
minatie op basis van seksuele geaardheid. meer dan 
tweederde daarvan komt van mannen. de meeste 
van de meldingen gaan over gebeurtenissen in de 
professionele sfeer. het gaat dan om pesten op het 
werk of geweigerd worden voor een job omwille van 
je geaardheid.

saUdisChe diPlomaat vraagt asiel in vs
Ali Ahmad Asseri, een diplomaat die op het 
saudische consulaat in los angeles werkte, heeft 
asiel aangevraagd in de Verenigde staten. de 
saudische autoriteiten weigerden asseri’s diploma-
tiek paspoort te verlengen toen bekend werd dat hij 
homoseksueel is. hij zou moeten terugkeren naar 
saudi-arabië, waar homo’s vervolgd en soms zelfs 
geëxecuteerd worden. 
momenteel leeft asseri ondergedoken in de 
Verenigde staten. de asielaanvraag van de diplomaat 
is voor de Vs een moeilijke kwestie, aangezien het 
saudische regime voor hen een belangrijke handels-
partner en een trouwe bondgenoot is. uit verschil-
lende hoeken komt kritiek op de intolerantie van 
saudi-arabië.

het geveCht tegen beledigingen
het gebruik 
van scheld-
woorden 
voor 
homo’s 
wordt niet 
meer geto-
lereerd, dat 
is wel dui-

delijk. auto-producent en sponsor Jaguar liet de 
australische zwemkampioene Stephanie Rice vallen 
nadat ze de australische rugbyploeg na een neder-

laag “faggots” had genoemd in een twitterbericht. in 
de Vs kreeg rapper 50 Cent de organisatie GLAAD 
op zijn dak, nadat hij - eveneens op Twitter - liet 
weten dat hij iemand een homohuwelijk had laten 

“overhoop knallen”. daarmee pelde hij Perez Hilton 
een eitje, die hem “een lul” had genoemd. glaad wil 
dat Fifty zijn fans duidelijk maakt dat geweld tegen-
over holebi’s niet grappig is. 
soms heeft de wil om holebivriendelijk te zijn on-
voorziene gevolgen. X-box schrapte een gamer uit 
Fort gay, een plaatsje in West Virginia. de filter die 
ongepaste beledigingen tegenhoudt was duidelijk 
iets te streng afgesteld. ondertussen mag hij weer 
meespelen, en bood Microsoft uitgebreid zijn ver-
ontschuldigingen aan bij de inwoners van het dorp. 
de gamer miste wel een belangrijke wedstrijd met 
zijn gameteam.

QUeen latifah Uit de Kast
de amerikaanse 
rapster en actrice 
Queen Latifah is 
door fotografen 
gespot in een innige 
omhelzing met haar 
personal trainer en 
partner Jeanette 
Jenkins. latifah en 
jenkins genoten 
op dat moment 
van de zon, op een 
jacht dat ze deelden 

met Alicia Keys en haar echtgenoot Swizz Beatz. er 
deden al langer geruchten de ronde dat de actrice 
lesbisch zou zijn, zeker sinds ze in de film ‘Set it off’ 
zeer overtuigend een lesbienne wist neer te zetten. 
jenkins werd al vaker aan latifahs zijde gesignaleerd 
maar de actrice wist vragen over haar geaardheid 
altijd handig te omzeilen.

bUlgaren beloond voor striJd tegen 
homoseKsUaliteit
bisschop Nikolai van het bulgaarse Plovdiv heeft een 
burgemeester en een officier van justitie beloond. ze 
kregen de hoogste kerkelijke onderscheiding die het 
bisdom kent, voor hun strijd tegen homoseksualiteit. 
burgemeester Todor Popov verbood de inwoners 
van zijn stad om in de openbaarheid uit te komen 
voor hun geaardheid, waardoor een geplande gay pri-
de niet kon doorgaan. toen homo-organisaties klacht 
neerlegden voor discriminatie, zorgde de officier van 
justitie, Stefan Yanev, ervoor dat die ongegrond werd 
verklaard. Volgens de bisschop hebben Popov en 
yanev met hun acties de christelijke waarden succes-
vol verdedigd.

fidel Castro toont beroUW
de cubaanse leider Fidel Castro heeft in een inter-
view met een mexicaanse krant erkend dat hij verant-
woordelijk was voor de vervolging van homo’s op het 
communistische eiland. in de jaren zestig en zeventig 
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werden homo’s opgepakt en naar heropvoedings-
kampen gestuurd. “een groot onrecht” noemt Fidel 
castro het vandaag. intussen is de situatie in cuba 
verbeterd. de dochter van Raúl Castro, de seksuo-
loge Mariela Castro, strijdt actief tegen homofobie 
en ook de cubaanse overheid ijvert mee voor meer 
homorechten. homoseksualiteit is niet langer straf-
baar en er wordt actief campagne tegen homofobie 
gevoerd.

Kan ebrahim hamidi nog Worden gered?
donderwolken pakken samen boven het hoofd 
van de achttienjarige iranees Ebrahim Hamidi. het 
hooggerechtshof van iran heeft zijn gratieverzoek 
immers geweigerd, ondanks het feit dat de beschul-
digingen aan zijn adres nooit echt onderzocht wer-
den. hamidi werd in juni 2010 ter dood veroordeeld, 
nadat hij er vaag van werd beschuldigd een man te 
hebben aangerand. de aanklager heeft zijn klacht 
en beschuldiging inmiddels ingetrokken. toch kan 
ebrahim hamidi elk moment worden opgeknoopt. 
homobewegingen in het midden-oosten en enkele 
internationale organisaties ijveren voor zijn vrijlating.

lady gaga Wil homoKoPPels hUWen
Lady Gaga is tevreden met de afschaffing van 
Proposition 8, het amendement dat het homohu-
welijk een tijdlang verbood in de amerikaanse staat 
californië. nu alle homo’s - voorlopig enkel in theo-
rie - weer in het huwelijksbootje kunnen stappen, wil 
de zangeres nog een stapje verder gaan. momenteel 
zou lady gaga een cursus volgen die haar zou toela-
ten homokoppels zelf te huwen. dat het geen onre-
alistisch idee is, bewees actrice Tori Spelling eerder 
al. ze volgde een opleiding tot trouwambtenaar en 
trouwde een homokoppel. 

nieUWe film legt homoseKsUaliteit 
dean bloot

de in 1955 overleden acteur James Dean blijft tot 
de verbeelding spreken. hoewel hij amper twee jaar 
in hollywood vertoefde, werd hij na zijn dood een 
legende. door zijn verschillende relaties met man-
nen en zijn rol in ’Rebel without a Cause’ werd hij 

eveneens een icoon in de holebiwereld. 
’Joshua Tree 1951: A Portrait of James Dean’ wordt een nieuwe film over het leven 
van dean, waarin ook diens homoseksualiteit niet onbesproken blijft. de film is 
aangekondigd voor 2011. James Preston zal de rol van james dean vertolken.  

emma donoghUe genomineerd
‘Room’, het nieuwe boek van de lesbische schrijf-
ster Emma Donoghue, is genomineerd voor de 
prestigieuze Man Booker Prize. het boek gaat 
over een vijfjarige jongen die de kamer waarin hij 
met zijn moeder opgesloten zit nog nooit heeft 
verlaten. donoghue is al verschillende malen in de 
prijzen gevallen. op 12 oktober worden de win-
naars van de man booker Prize bekendgemaakt. in 
oktober verschijnt ook de nederlandse vertaling 
van ‘room’, onder de titel ‘kamer’.

vloeibare seKsUaliteit biJ late lesbo’s
een heterohuwelijk dat jarenlang duurde, loopt 
op de klippen.  de gescheiden vrouw stort zich 
in een lesbische relatie. Wat denk je dan? Precies: 
de gloednieuwe lesbienne heeft haar geaardheid 
krampachtig onderdrukt en durft zich nu pas te 
outen. Volgens het onderzoek van Lisa Diamond 
klopt dat echter niet helemaal. diamond volgde  
79 vrouwen gedurende vijftien jaar en kwam tot de 
conclusie dat seksuele gevoelens werkelijk kun-
nen veranderen (‘vloeibaar zijn’): “erotische ver-

langens zijn bij vrouwen sterk verbonden met emoties. sommige vrouwen voelen 
zich werkelijk niet aangetrokken tot andere vrouwen tot ze op één bepaalde vrouw 
verliefd worden.” Verder zouden vrouwen naarmate ze ouder worden meer open-
minded zijn, wat kan helpen bij het ontdekken van lesbische gevoelens.

homoseKsUele mexiCanen KUnnen adoPteren
toen mexico begin augustus besloot het homohuwelijk te legaliseren, voegde het 
progressieve bestuur van mexico-stad daar meteen ook de homoadoptie aan toe. 
tot groot ongenoegen van de katholieke kerk, bekrachtigde het hooggerechtshof 
in mexico deze beslissing al enkele dagen nadat het homohuwelijk in orde was 
gebracht. Vanaf nu kunnen mexicaanse holebi’s dus zowel in het huwelijksbootje 
stappen als kinderen adopteren.  adoptie door homoparen tegenhouden zou vol-
gens magistraat Arturo Zaldivar “het grondwettelijk verankeren van discriminatie 
inhouden.”

india ontWiKKelt homoCondooms
Vorig jaar nog legaliseerde india homoseksualiteit. minder positief is dat hiv-infec-
ties er bij homo- en biseksuele mannen gevoelig toenemen. omdat traditionele 
condooms voor hen niet comfortabel voelen, gebruiken ze die veel te weinig. 
daarom werden nu nieuwe condooms ontwikkeld met de welluidende naam 

‘spice up’, die extra glijmiddel bevatten en aan alle verzuchtingen zouden moeten 
tegemoetkomen. 
aangezien de indische homogemeenschap erg gesloten is, wordt het een hele klus 
om de condooms aan de man te brengen, aldus NACO (National AIDS Control 
Organisation). door leidersfiguren binnen de gemeenschap aan te spreken, hoopt 
naco toch om de nodige gedragsveranderingen teweeg te brengen. 

edUCatieve heisa
de Poolse homobeweging Diversity Workshop heeft de regering gevraagd om 
een lesboek uit roulatie te halen waarin homoseksualiteit negatief wordt omschre-
ven. de regering weigert zich echter met de zaak bezig te houden en vindt dat de 
organisatie bij de uitgeverij moet klagen. Woordvoerder Przemek Szczeplocki 
is teleurgesteld over de reactie. beter nieuws komt uit de nederlandse boeken-

www.jamesdean.com
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wereld, waar Uitgeverij Noordhoff in zijn school-
boeken voor het basis- en het voortgezet onderwijs 
vanaf nu ook homokoppels als voorbeeld zal gebrui-
ken. noordhoff-directeur Frans Grijzenhout vindt 
dit een logische evolutie: “homoseksualiteit wordt 
al langer behandeld in de biologieles of in geschie-
denisboeken. maar in andere lesboeken zijn het bij 
vraagstukken en andere oefeningen nog steeds vader 
en moeder die naar de winkel gaan om boodschap-
pen te doen. Wij willen hier verandering in brengen. 
We willen op deze manier homoseksualiteit op een 
natuurlijke manier herkenbaar maken.”
                        
mediCiJnen met antilesbisChe biJWerKing 

‘Congenital adrenal hyperplasia’ is een zeldzame ge-
boorteafwijking, die een toename van mannelijke 
hormonen veroorzaakt. dat kan bij meisjes onder 
andere leiden tot vermannelijkte  voortplantingsor-
ganen. de medicijnen die zwangere vrouwen in de Vs 
tegen de aandoening kunnen innemen, hebben een 
wel erg bijzondere bijwerking: de behandelde baby’s 
hebben een lagere kans op een lesbische geaard-
heid en ontwikkelen meer uitgesproken vrouwelijke 
gedragingen. nu wordt gevreesd dat ouders de medi-
cijnen vooral zullen gebruiken om zich ervan te ver-
zekeren dat hun toekomstige dochters niet lesbisch 
zullen zijn. in de Vs woedt nu een moeilijke discussie 
over de ethiek van het beïnvloeden van seksualiteit 
voor de geboorte. 

rotterdams bos KriJgt homoPaaltJes  
in het kralingse bos van 
rotterdam markeren ‘homopaal-
tjes’ voortaan waar de ontmoe-
tingsplekjes voor homo’s zich 
bevinden. op elk paaltje prijken 
een bordje met twee paar voeten 
erop, en de kleuren van de regen-
boog. Robin de Roon, bestuurder 
van deelgemeente kralingen, 
vindt dat de paaltjes handig zijn 

voor zowel de bezoekers van de plek als mensen die de plek net willen mijden. 
homoseks zal enkel worden toegelaten in het gebied dat door de paaltjes wordt 
gemarkeerd. Wie daarbuiten wordt betrapt, krijgt een boete. de ‘homogebieden’ 
worden ook nog eens uitgerust met vuilbakken voor condooms.

voormalige medeWerKer van bUsh Uit de Kast
Ken Mehlman, ex-campagneleider van 
Bush, heeft bevestigd dat hij homoseksueel 
is. hoewel er eerder al twijfels waren over 
mehlmans geaardheid, ontkende hij tot voor 
kort steeds dat hij homo is. in een recent inter-
view verduidelijkte hij dat hij heel wat tijd nodig 
heeft gehad om in het reine te komen met “dat 
deel van zijn leven”. een gebrek aan integriteit 

kan mehlman moeilijk verweten worden. toen hij voor bush werkte, vermeed hij 
uitspraken over sociale onderwerpen en de voorbije maanden heeft hij zich inge-
zet als strateeg en geldinzamelaar voor de American Foundation for Equal Rights, 
die ten strijde is getrokken tegen Proposition 8.

WIN DUOTICKETS VOOR THEATERSTUK 

‘RELAX’

ook altijd al willen weten hoe het er nu 

net aan toe gaat in een homosauna? je kan 

het nu gaan ontdekken in het theater. Amfi 

Theaterproducties brengt het verhaal op 

de planken van armand, de uitbater van 

homosauna ‘relax’, en zijn jongere hulpje 

bjorn. armand beschouwt de sauna als zijn 

thuis en staat weigerachtig tegenover de 

veranderingen die bjorn wil doorvoeren. 

en dan zijn er natuurlijk ook nog de meer 

of minder vaste klanten. de productie die 

ondersteund wordt door Sensoa, gaat op 

8 oktober in première in het antwerpse 

Theater Leftbanq. ZiZo mag daar vijf duo’s 

naartoe sturen. 

WIN DUOTICKETS VOOR HET 

HOLEBIFILMFESTIVAL

het Vlaams-brabantse holebifilmfestival blaast 

dit jaar tien kaarsjes uit: zizo feliciteert het festival 

alvast met dat jubileum! of het programma er 

daardoor extra feestelijk zal uitzien, kunnen we nog 

niet vertellen, want er wordt momenteel nog druk 

aan gesleuteld. toch vertrouwen we erop dat het 

holebifilmfestival ook dit jaar weer een gevarieerd 

aanbod zal vertonen. je kan het zelf allemaal gaan 

ontdekken tussen 9 en 26 november in leuven, halle, 

aarschot, landen en overijse. zizo geeft je graag 

een duwtje met een duoticket voor een voorstelling 

naar keuze. We mogen tien lezers gelukkig maken! 

meer inFo: www.holebifilmfestival.be

meer inFo: www.amfitheaterproducties.be



Nirwana verwent u
en uw rug.

Reeds meer dan twintig jaar selecteert en adviseert Nirwana 
op onafhanke lijke en transparante wijze oplossingen voor 
gezond liggen, zitten en gaan: van ergonomische slaap-
systemen, stoelen, tafels en relaxzetels, tot en met 
kantoor- en kindermeubilair, babyproducten en schoenen. 
Nirwana verwent u en uw rug. 

 

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10u00 tot 18u00. 
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LEUVEN
Tiensestraat 165 - 016 23 43 80

interieurke@skynet.be

MECHELEN
Nekkerspoelstraat 38 - 015 55 02 55

interieurke@pandora.be

TIENENTIENEN
Leuvensestraat 123 - 016 82 03 16

interieurketienen@skynet.be

33 euro

speciale 
actie*

3

’t Verschil
GAY & LESBIAN BOOKSHOP
boeken • dvd’s • gadgets
Minderbroedersrui 33 - 2000 Antwerpen
T/F 0032 - (0)3 226 08 04
Open van 11u tot 18u. Op zon- en feestdagen van 13u tot 18u.

 films  van Homescreen 
en/of Artifilm 

naar keuze voor 
* deze actie geldt enkel op verkoop 

in de winkel, niet via de website.
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“het is een stuk van mezelf waar ik van hou en waar ik 

van geniet, ik heb graag dat mensen me kennen als 

homo. ik bekijk het als iets positiefs, het is één van de 

vele positieve dingen die over iemand te zeggen valt.” 
australisch topzwemmer Matthew Mitcham is blij met zijn 
geaardheid in Pink News, 2 september 2010

hiv en de gevolgen

mannenvaKbond
“ik kan u zeggen dat een grote meerderheid  van de 
mariniers hun kamer niet zouden willen delen met 
een openlijk homoseksueel persoon.”
generaal James Conway, chef van de amerikaanse mariniers, 

in De Standaard, 26 augustus 2010

“mannen praten niet. 
dat mag niet van 
de mannenvak-
bond. als een 
man tegen mij 
opeens van 
alles begint te 
vertellen over 
wat hij voelt, 
dan zeg ik: ‘ga 
weg, homo!’. ik 
wil dat allemaal 
niet weten. en ik 
zal dat zelf ook nooit 
doen.”
Presentator Bruno 
Wijndaele in Humo, 17 
augustus 2010

doe de sUbCUltUUr

“Ik heb alleen met Justine 
gedubbeld. dat is alles.”

tennisster Kirsten Flipkens reageert op de 
speculaties over een romance tussen haar en 

Justine Henin in het nieuwsblad, 
30 augustus 2010

“er blijven drie hypothesen over. ofwel 
is de oorzaak biologisch en ontwik-
kelt het strottenhoofd zich anders bij 

lesbische vrouwen. of er is een sociale 
verklaring: de gemiddelde lesbische 

vrouw spiegelt haar spreekpatroon aan 
dat van de man. een derde mogelijkheid 

is dat sommige lesbiennes hun spreekstijl 
bewust laten afwijken om zich te outen als 
lid van een subcultuur.”
Jana Vandaele in Het Nieuwsblad, 13 augustus 
2010. ze stelde in haar meesterproef aan de Ugent 
vast dat lesbiennes lager, sneller en monotoner 
praten dan heterovrouwen.

“de lesbische gemeenschap heeft gepro-
beerd mij te claimen, maar ik heb alleen 

afspraakjes met androiden (robots die op 
mensen lijken, ag). er is niets beters dan een 
androide - die bedriegen je nooit.” 
sci-fi zangeres Janelle Monàe in Rolling Stone, 30 
juni 2010

“Vijf procent 
van de homo-

mannen is vandaag 
besmet met hiv, wat enorm 

veel is. en toch tonen homo-
mannen minder medeleven 
dan voordien. het homomilieu 
was maar solidair zolang er 
doden vielen.” 
Patrick Reyntiens, hiv-positief sinds 

1985, in Knack, 8 september 2010

“als je mensen bestraft die van zichzelf weten dat ze hiv hebben, 
maar dit verzwijgen bij de seks, dan krijg je de situatie dat deze men-
sen - juridisch gezien - slechter af zijn dan mensen die niet weten 
dat ze het virus bij zich dragen. je kan bedenken wat er dan gebeurt. 
niemand laat zich meer testen op hiv! het uitgangspunt blijft dat 
waar twee mensen seks hebben, twee mensen verantwoordelijkheid 
dragen voor het beschermen van hun gezondheid. ‘It takes two to 
tango’, kortom. bij hiv kan dat op eenvoudige wijze door een con-
doom te gebruiken.”
Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds in een reactie op de berichtgeving over 
een duitse zangeres die onveilige seks had, hoewel ze wist dat ze seropotief was, 
op www.aidsfonds.nl, 18 augustus 2010

“suck on that faggots” 
australisch topzwemster Stephanie Rice in een tweet over een 
rugbywedstrijd, 4 september 2010. op dinsdag 7 september 
maakte sponsor Jaguar, het luxeautomerk, bekend dat het 
sponsorcontract met rice verbroken wordt.

sPortelen
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Kunst is overal. In het geval van 
de 24ste L-day op 31 oktober 
mag je dat zelfs letterlijk nemen. 
Het werk van vrouwelijke 
creatievelingen zal dan de muren 
van Vooruit sieren. 
L-art op de L-day!

annelies dalemans

even terugspoelen naar de l-day van 2009. tijdens 
het debat ‘l-media vs. l-mania’ werd er heftig gedis-
cussieerd over de beeldvorming van lesbiennes in 
de media. hoe wordt het l-thema eigenlijk in beeld 
gebracht? het onderwerp liet de organisatoren van 
de l-day niet los.

daarom breien ze er dit jaar een vervolg aan. 

Geertrui Coddens: “We vroegen ons af hoe er 

gekeken wordt naar het l-thema vanuit een creatief 

oogpunt. We hebben ervoor gekozen om dat te 

verwerken in de aankleding van de l-day, en om 

ons doelpubliek er mee in te betrekken. heel wat 

mensen zijn bezig met kunst of uiten zich op de één 

of andere manier creatief. Waarom hen dan niet de 

kans geven om hun werk tentoon te stellen?”

het team achter de l-day lanceerde dan ook een 

oproep om deel te nemen aan de ‘l-art actie’. enige 

voorwaarde: het ingestuurde werk moet in de 

breedste zin van het woord iets te maken hebben 

met het l-thema. Coddens: “dat wil niet zeggen 

dat enkel foto’s van kussende vrouwen zullen 

geselecteerd worden, of enkel werk van lesbiennes. 

We willen de vrouw in ons midden de kans geven 

om te tonen wat ze in haar mars heeft. onze 

verwachtingen zijn heel breed en we hopen een 

grote verscheidenheid te kunnen tonen: fotografie, 

schilderijen, schetsen, gedichten, sculpturen,...”

met de werken wil de organisatie een persoonlijke 

toets geven aan het interieur van de Vooruit, de 

locatie van de l-day. de bezoekers zullen zich 

tegoed kunnen doen aan kunst terwijl ze van de ene 

zaal of activiteit naar de andere wandelen. steekt één 

werk je de ogen uit? dan kan je op zoek gaan naar de 

maakster ervan. Coddens: “als de kunstenares dat 

wenst, plaatsen we tekst en uitleg bij het werk. en we 

bieden hen ook de mogelijkheid om een badge te 

dragen met hun naam en hun werk erop. zo kunnen 

ze aangesproken worden door geïnteresseerden. na de 

l-day plaatsen we de gegevens indien gewenst ook op 

onze website. Want wie weet worden er wel mensen 

geprikkeld om zelf creatief aan de slag te gaan.”

Wie alvast geprikkeld werd 

door de oproep is Ann-Sofie 

Deproost.  “ik schilder nog maar drie jaar,” zegt 

ze, “maar elke kans die ik krijg om tentoon te 

stellen probeer ik te grijpen, want het is niet 

altijd gemakkelijk om een expositieplaats 

te vinden.” ann-sofie stelt alvast één werk 

tentoon op de l-day, en het is voorwaar geen 

kussend vrouwenkoppel. deproost: “in dit 

schilderij heb ik geprobeerd om het buikdansen 

zo goed mogelijk weer te geven. niet enkel 

de bewegingen, maar ook het tonen van 

het vrouwelijke lichaam zijn typisch voor 

die dansvorm. hij zet de schoonheid van 

dat lichaam extra in de verf. ik hoop dat met 

dit werk ook uit te beelden.” of ann-sofie in haar opzet geslaagd is, kan je zelf 

ontdekken op de l-day.

meer l-art oP de l-day

naast kunst kijken kan je ook nog wat anders doen op de l-day. ook dit jaar zijn er 

weer heel wat workshops. trommel mee met de lesbisch-feministische dames van 

percussiegroep Famba, ontdek de g.i. jane in jezelf tijdens de les zelfverdediging, 

of perfectioneer je dansmoves met een workshop hip hop. tussendoor kan je met 

of zonder je eventuele kinderen verpozing zoeken in de kindervoorleeshoek. om 

daarna misschien kennis te maken met de nieuwste hype uit japan: ‘Pechakucha 

night’. dat biedt een forum voor iedereen die iets te zeggen heeft, maar dan 

binnen een specifiek format: twintig beelden die telkens twintig seconden te zien 

zijn. gegarandeerd stof voor conversatie tijdens de sessie speeddating die op het 

programma staat. 

muziek, comedy en poëzie zijn er naar goede gewoonte ook weer bij. kom dus 

zeker kijken naar ‘de laatste show’-revelatie Lies Lefever, de gentse all girl 

band Tigresse, de dames van Coffee aT Racy’s, de muzikale kameleon Gloria, 

poëzielolita Anna Perneel, komisch talent Rona Kennedy of het vrouwentrio 

Veerle Pollet, Marjan Debaene en Chris Mazarese. de dag wordt in stijl afgesloten 

met een fuif die spetterend geopend wordt door de sensuele electrosensatie 

Fagget Fairys. Yum Yum!

l-WorK oP de l-day

om de l-day vlotjes te laten verlopen, 

zijn de organisatoren op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers. draai een shift, en je houdt er een 

l-day t-shirt aan over. bovendien mag je overdag 

en ‘s avonds gratis binnen. de shiftlijst vind je op 

de website.

L-day toont amateurkunst van lesbische en bivrouwen

VOORUIT MET DE KUNST! 

l-info
www.l-day.be

© ann-sofie deproost



dit najaar trekt Scissor Sisters samen met Lady Gaga 

op tournee. de groep bevindt zich zo duidelijk weer 

in het zenit van de popmuziek. het scheelde noch-

tans niet veel of hun derde album, ‘Night Work’, had 

het daglicht nooit gezien. Want ondanks de megahit 

‘i don’t feel like dancing’ was de band met het vorige 

album ‘Ta-Dah’ een milde versie van het pittige origi-

neel geworden. erg tot hun eigen frustratie. er kwam 

een sabbatperiode in berlijn en een interventie van 

topproducer Stuart Price aan te pas om de schaar-

zusters naar hun succesformule te doen teruggrijpen: 

filthy lyrics and gorgeous beats. zizo sprak met bas-

sist Babydaddy over de opmerkelijke terugkeer van 

de band. “nu we de weg hebben vrijgemaakt voor 

artiesten zoals wij, willen we zelf de volgende stap 

zetten.”

ongegeneerd gaga

‘schaamteloos’, zo zou je het nieuwe album met één woord kunnen omschrijven.

We hoeven ons dan ook nergens over te schamen. ik weet niet of ik het zelf zo zou 

omschrijven, maar het is zeker to the point. ik denk dat dit het eerlijkste album is 

dat we al hebben gemaakt. 

hoop je dat het album voor verandering zal zorgen?

ja, toch wel. sinds onze doorbraak zijn er heel wat bands op het toneel gekomen 

die iets gelijkaardigs doen, waardoor wij minder uitzonderlijk werden. en soms 

vijlden we er zelf de scherpe hoekjes af omdat we tussen ons publiek moeders 

met kinderen op de arm zagen staan. We hebben onszelf herleid tot een schattige 

en knuffelbare versie van wat we eigenlijk zijn: een sexy en sensuele band. 

maar jullie hebben wel de weg vrijgemaakt voor gelijkaardige acts. 

dat denk ik toch graag. Lady Gaga bijvoorbeeld, heeft ons zelf verteld dat wij één 

Ta-Dah! Daar is Scissor Sisters weer! ‘Night Work’ is de titel van het nieuwe hoofdstuk in 
het verhaal van de groep. Bassist Babydaddy geeft tekst en uitleg bij de heropstanding. 

Pieter duysburgh

BABY DADDY,      
       SISTER BEAR 

Scissor Sisters-bassist Babydaddy 
over Gaga, band en bears©
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Het bear-wereldje is op 
het randje van fascistisch.
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van de weinige bands 

waren die deed wat zij 

wilde doen. en ik weet 

niet of het zonder ons 

voor een artiest als 

Mika mogelijk zou zijn 

geweest om frivole 

seventies-muziek te brengen. natuurlijk komt ons niet alle eer toe, maar ik denk wel 

dat we de deur hebben geopend voor dat soort muziek. Voor ons is het nu tijd om 

de volgende stap te zetten.

Wat zijn de reacties op het nieuwe album?

We krijgen vooral goede reacties. niemand is echt geschokt door wat we doen. Wij 

hebben dan misschien wel een beetje de weg vrijgemaakt voor lady gaga, zij heeft 

zeker ook heel wat mogelijk gemaakt voor ons. dankzij haar is men intussen 

gewend aan een zeker choqueergehalte. Plaats je ons naast haar, dan lijken wij 

een doodgewone rockband. 

nochtans zijn de teksten op ‘night Work’ allesbehalve alledaags: 

sm, internetseks, moord. Kwam de inspiratie daarvoor uit jullie 

eigen levens? 

na onze uren bij scissor sisters ontpoppen we ons niet tot moorde-

naars, al kan ik niet voor alle bandleden spreken. (lacht) maar we zijn 

gek op fantasie en daar bulkt het van op deze plaat.  

sexy oP de aChtergrond

scissor sisters wordt vooral met amusement geassocieerd, 

maar op jullie manier zijn jullie ook een politieke band. 

absoluut. We zijn een amerikaanse rockband, populair in europa en 

drie van de vijf bandleden zijn homo. of we dat nu graag hebben of niet, 

we zijn altijd een beetje politiek. Wij willen mensen vooral inspireren om 

zichzelf te zijn, zich zelfzeker te voelen en zich uit te drukken. 

Jake en ana zijn de gezichten van de band. zou je als medeoprichter van de 

band zelf meer op de voorgrond willen komen? 

oh, nee. er bestaat wel een door mij geschreven en gezongen nummer dat we 

waarschijnlijk wel eens zullen uitbrengen. maar het is niet mijn wens om een front-

figuur te zijn. ik ben erg blij met mijn positie in de band en erg opgelucht dat Jake 

en Ana namens de rest van de band willen spreken. zij leven voor die aandacht, ik 

heb hem liever niet.

maar je wordt wel opgemerkt. op verschillende blogs en zelfs op 

Wikipedia sta je vermeld als een sekssymbool voor bears.

daar was ik een tijdje erg trots op. maar ik realiseer me intussen dat het ook een 

niet erg uitnodigend wereldje kan zijn, op het randje van fascistisch. ik weet niet 

of ik mezelf nog als een bear wil zien. als ik een rolmodel kan zijn, dan liever voor 

een grotere groep van mensen. en ik ben momenteel toch aan het vermageren: dat 

zullen de bears niet graag horen. 

Wat bedoel je precies met ‘fascistisch’?

misschien druk ik het wat te hard uit. maar er bestaat zeker zoiets als een bear look: 

een lichaamsvorm en een kledingstijl die je moet overnemen. toen ik vroeger 

uitging in de bear bars van new york, kwam ik er allerlei mannen tegen: gespierd, 

slank, dik. ga ik nu naar een bear party, dan lijkt het wel alsof je alleen deel kan 

uitmaken van de groep als je steroïden gebruikt. niet dat ik daar een pleidooi tegen 

wil houden, maar ik maak toch liever deel uit van een groep die meer openstaat 

voor allerlei soorten mensen. 

veelziJdige minnaar

omdat jullie ontevreden waren over de eerste 

versie van de plaat, nam Jake een sabbatjaar in 

berlijn.  Wat heb jij in die periode gedaan? 

ik heb een tijdje in los angeles gezeten, heb er veel 

inspiratie opgedaan en wat muziek geschreven. maar 

ik ben ook jake in berlijn gaan bezoeken. op het 

einde van onze paar weken samen daar, heb ik Stuart 

Price ontmoet. dat is het moment waarop we op-

nieuw aan het album zijn beginnen te werken.

Jake schrijft momenteel mee aan een musical 

en jullie gitarist del marquiz heeft een minial-

bum uitgebracht. en jij? 

ik schilder een beetje. en ik heb een vriend een tele-

visieprogramma helpen ontwikkelen. ik vind het leuk 

om heel verschillende dingen te doen.

scissor sisters bestaat tien jaar. Waar zou je over 

nog eens tien jaar willen staan? 

eigenlijk vieren we onze tiende verjaardag pas in 2011. 

over tien jaar hebben we hopelijk nog een aantal 

albums afgewerkt, en heb ik ook meer tijd gehad om 

andere dingen te doen. ik ga graag op tournee, maar 

ik zou tegen dan toch ook graag een boek geschre-

ven hebben, een eigen tentoonstelling gehouden 

hebben en een televisieprogramma hebben gelan-

ceerd. is dat voldoende?

en is Kylie minogue tegen dan officieel lid van 

de band? op het festival van glastonbury zong 

ze met jullie mee en Jake pende ook een num-

mer voor haar laatste album. 

ze wordt onze frontvrouw wanneer jake door een 

truck geraakt wordt en niet meer kan optreden. 

maar tot dan hebben we met jake en ana genoeg 

glimmende ego’s op ons podium die om de aan-

dacht vechten. drie zo’n persoonlijkheden, daar is 

geen podium groot genoeg voor. behalve dat van 

glastonbury misschien.

om af te sluiten: mocht je met dit interview een 

gerucht over jezelf kunnen verspreiden, wat zou 

het zijn? 

(denkt lang na) dat ik een geweldige minnaar ben. 

Wat denk je daarvan?

dat het wel eens waar zou kunnen zijn. 

ik hoop dat het ooit waarheid wordt, want ik ben het 

echt niet. ik ben erg timide en verlegen. misschien 

moet ik dat ook maar als project toevoegen aan mijn 

lijstje voor de komende tien jaar.

Scissor Sisters, night Work: 

Polydor (Universal music), 2010

Het bear-wereldje is op 
het randje van fascistisch.

(Babydaddy)
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‘Dossier: 
onald Akkerman’ 

In het toneelstuk ‘Dossier: 
Ronald Akkerman’ wordt de 
bijzondere relatie tussen een 
verpleegster en een stervende, 
homoseksuele aidspatiënt in 
al haar broosheid blootgelegd. 
Acteurs Antje De Boeck en 
Peter Schoenaerts vertellen 
over hun relatie met ziekte en 
met holebiseksualiteit. 

hannelore goossens en annelies dalemans

foto’s: studio Job sander

“Voor mijn part ben je 

homo, lesbisch, bi of 

dierenliefhebber.”
   

(antje de boeck)

Antje De Boeck en Peter Schoenaerts 
geven lijden een gezicht.

Wat vonden jullie interessant aan het gegeven van een aidspatiënt 

en zijn verzorgster?

Antje De Boeck: Voor mij is het een universeel onderwerp. ieder van ons verliest 

vroeg of laat mensen. het stuk gaat over het begeleiden van een stervende en 

de frustraties en taboes die daarbij komen kijken, niet uitsluitend over aids dus. er 

worden in dit stuk ook dingen gezegd die vele mensen denken, maar niet hardop 

durven zeggen.

Peter Schoenaerts: het is ook een maatschappelijk relevant stuk. mensen herken-

nen er dingen in, zoals een ziek familielid of de angst voor de dood.

heeft het stuk naast een universele ook een persoonlijke betekenis 

voor jullie?

De Boeck: ik heb al redelijk wat mensen moeten afstaan in minder mooie omstan-

digheden en dat brengt heel tegenstrijdige gevoelens met zich mee. mijn vader 

leed vijftien jaar aan kanker, maar ik was toch kwaad toen hij uiteindelijk stierf. We 

namen al die tijd regelmatig afscheid en dan toch weer niet. dat is frustrerend en 

leidt tot kwaadheid. het zijn net die gevoelens waar een 

mens geen blijf mee weet.

Schoenaerts: ik ben zelf homo, maar ik ken niemand 

met hiv of ik weet niet wie van mijn kennissen hiv heeft. 

er wordt wel over aids gesproken in het stuk, maar het 

gaat vooral over de emoties die de personages doorma-

ken. daarom vind ik het niet moeilijk om me in het per-

sonage in te leven, de ziekte is van ondergeschikt belang.
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is de homoseksualiteit van het personage van belang?

Schoenaerts: het homoseksuele personage zal misschien wel extra interesse 

wekken bij homo’s of bij mensen die veel homo’s kennen. maar ik denk dat het er 

voor mensen in de zorgsector weinig toe doet dat die jongen homoseksueel is. die 

komen misschien naar het stuk kijken om de emoties te zien die ze zelf al bij zieke 

mensen hebben ervaren. het belangrijkste voor mij is de verbondenheid van twee 

mensen die tot elkaar veroordeeld zijn. hij kan niet zonder haar, zij kan niet zonder 

hem. en zij begint ook van hem te houden, ook al is het jaar dat ze samen hebben 

doorgebracht voor beiden een hel geweest.

De Boeck: de vooroordelen over homo’s en aids worden wel even aangekaart in 

het stuk. maar of het nu over hiv of een andere besmettelijke ziekte gaat, waar 

geen geneesmiddel tegen bestaat, er is altijd angst aanwezig. daar wou ik in de ver-

tolking van de verpleegster niet te veel de nadruk op leggen. Wel op de relatie met 

de patiënt: je moet als verpleegkundige afstand bewaren om dat sterfproces aan te 

kunnen, want anders sleurt je dat mee. trouwens, iedereen is mens, ziek of gezond. 

door het homothema niet te zeer in de verf te zetten, gaat het niet meer 

in de eerste plaats over homo’s. Voor mijn part ben je homo, lesbisch, 

bi of dierenliefhebber. (lacht)

hebben jullie zelf al van dichtbij discriminatie ten aanzien van 

holebi’s meegemaakt?

De Boeck: ik heb zelf geen problemen met iemands geaardheid, dus dat valt mij 

minder op. en homoseksualiteit is al zo oud als de mensheid, natuurlijk. het was 

bij de grieken de normaalste zaak van de wereld. maar er is spijtig genoeg niet veel 

vooruitgang. meer nog, de wereld wordt conservatiever. in de Verenigde staten is 

het ondenkbaar dat een homo president zou worden, en zelfs hier wordt onzen 

elio toch ook nog altijd wat belachelijk gemaakt. ik wil niet veralgemenen, maar 

holebi’s moeten zich toch nog vaak weren. ik begrijp die homofobie niet goed. ze 

verbaast mij in een tijd waarin ze met hun borsten en pieten schudden op televisie.

Schoenaerts: doordat ik veel reis denk ik dikwijls dat we hier in West-europa in 

een paradijs leven. ook voor holebi’s, hoe moeilijk het hier soms ook kan zijn. ik 

woon in brussel en hoor dus ook wel eens over holebi’s die er lastig gevallen of in 

elkaar geslagen worden. maar als ik dat vergelijk met de gang van zaken in de rest 

van de wereld, dan mogen we hier heel blij zijn met alles wat we bereikt hebben. 

daar ben ik me heel goed van bewust en dat zorgt er ook wel voor dat ik helemaal 

gek word van mensen die hier lopen te klagen. de schrijnende toestanden in de 

rest van de wereld doen me het leven in het algemeen relativeren, en zorgen 

ervoor dat ik positief ingesteld ben over onze situatie hier.

dossier: 
ronald aKKerman

Verpleegster judith komt gebroken thuis van de 

begrafenis van ronald. maandenlang was ze zijn ver-

pleegster en dat heeft zijn sporen nagelaten. ze weet 

niet goed hoe het nu verder moet met haar leven. en 

dan staat ronald plots weer naast haar.

‘dossier: ronald akkerman’ werd begin jaren negen-

tig geschreven door de nederlandse Suzanne van 

Lohuizen. ze deed dat in opdracht van de René Klijn 

Stichting. klijn was een nederlands model en zanger 

die in 1993 aan aids overleed. hij was amper dertig 

jaar oud. klijn doorbrak het taboe rond de ziekte 

door tijdens een televisieprogramma een uur lang 

over de ziekte te praten met presentator Paul De 

Leeuw.

het toneelstuk waarvoor de stichting de opdracht 

gaf, werd in verschillende talen vertaald en al in 

europa, amerika en azië op de planken gebracht. in 

belgië reist Fast Forward met het stuk nog de hele 

maand oktober langs verschillende Vlaamse cultu-

rele centra. in het voorjaar van 2012 zal de groep het 

stuk hernemen.

meer inFo: www.dossierronald.be

“Ik word 
helemaal gek 
van mensen 
die hier lopen 
te klagen.” 
(Peter schoenaerts)

sPeeldata
7 oktober 2010: Koksijde, CC Casino, 20u 
reserveren: (051) 55 01 60 

21 oktober 2010:  Essen, De Oude Pastorij, 20u
reserveren: (03) 670 01 41 

27 oktober 2010: Brussel, De Markten, 20u15

28 oktober 2010: Brussel 2010, De Markten, 20u15

30 oktober 2010: Overpelt, CC Palethe, 20u30

het stuk wordt hernomen in februari 2012



holebi’s onder het naziregime
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Homoseksueel geslachtsverkeer was in Duitsland al sinds 1871 strafbaar onder de bepalingen 
van paragraaf 175 van het Strafwetboek, maar zodra Hitler in 1933 aan de macht kwam, nam het 
aantal arrestaties van homoseksuelen enorm toe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
homo’s, naast bijvoorbeeld joden, getuigen van Jehova en zigeuners, gedeporteerd naar de con-
centratiekampen. Weinigen kunnen het navertellen. Eén van hen is Rudolf Brazda (97).

Paul borghs

Waarschijnlijk is Rudolf Brazda de laatste homosek-
suele overlevende van de naziconcentratiekampen. 
brazda, die bijna drie jaar opgesloten zat in het con-
centratiekamp van buchenwald, werd geboren op 26 
juni 1913. Pas in 2008 kwam hij voor het voetlicht, kort 
nadat hij had vernomen dat in berlijn een monument 
was onthuld voor de onder het nationaalsocialisme 
vervolgde homoseksuelen.

er bestaan slechts enkele schriftelijke getuigenissen van homoseksuele mannen 
die de concentratiekampen van de nazi’s overleefden. het bekendst zijn ‘Zebra’ 
van Hugo Walleitner, ‘De mannen met de roze driehoek’ van Heinz Heger en 
‘Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel’ van Pierre Seel. onlangs werd het rijtje 
aangevuld met ‘Rudolf Brazda, itinéraire d’un triangle rose’ van rudolf brazda en 
Jean-Luc Schwab. schwab is actief in de Franse vereniging ‘Les oublié(e)s de la 
mémoire’, die wil dat de vervolging van homoseksuele mannen en lesbische vrou-
wen tijdens de tweede Wereldoorlog niet vergeten wordt. hij kon het vertrouwen 
van rudolf brazda winnen en zijn verhaal optekenen.

tegennatUUrliJKe ontUCht

het boek begint met brazda’s herinneringen aan de relatief grote vrijheid die hij 
als jonge homo kende in duitsland aan het einde van de jaren twintig en het begin 
van de jaren dertig. zo organiseerde hij in 1930 samen met zijn partner Werner een 

de laatste getUige

 Aan het eind van de jaren 
twintig kenden homo’s een 
grote vrijheid in Duitsland. 
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huwelijksfeest in het ouderlijk huis, waarop de hele familie 
aanwezig was. aan de vrij tolerante houding tegenover homo-
seksualiteit kwam abrupt een einde in het midden van de jaren 
dertig. de nazi’s onderschepten brieven, hielden razzia’s in 
homobars en moedigden verklikkers aan. Verschillende vrienden van 
rudolf brazda pleegden zelfmoord. in 1937 moest brazda zich aanmel-
den op het politiecommissariaat. de nazi’s waren erachter gekomen dat 
hij contacten had in het homomilieu. Vrij snel volgde een eerste ver-
oordeling voor tegennatuurlijke ontucht.  brazda kreeg zes maanden gevangenisstraf. 
na zijn vrijlating in oktober 1937 werd brazda het land uitgezet. als buiten-
lander - hij was tsjecho-slowaak - en misdadiger was er voor hem geen plaats 
meer in duitsland. rudolfs familie was om economische redenen naar duitsland 
getrokken. zijn vader vond er werk in de bruinkoolmijnen. omdat rudolf thuis 
nooit tsjechisch had geleerd, trok hij naar karlsbad (het huidige karlovy Vary) in 
sudetenland, toen het duitstalige deel van tsjecho-slowakije. sudetenland werd in 
1938 geannexeerd door de nazi’s.

bUChenWald

in april 1941 werd rudolf brazda opnieuw opgepakt door de nazi’s en opgesloten in 
de gevangenis. uiteindelijk kwam hij in augustus 1942 in het concentratiekamp van 
buchenwald terecht. Vanaf dat moment was hij enkel nog een nummer: ‘häftling 
7952’. door de roze driehoek die hij op zijn gevangenisuniform droeg, behoorde hij 
tot de laagste kaste van het kamp. 
brazda werd eerst tewerkgesteld in de steengroeve en daarna in de infirmerie. later 
werd hij als dakdekker verantwoordelijk voor het onderhoud van de vele daken van 
de gevangenisbarakken. brazda bleef in buchenwald tot aan de bevrijding van het 
kamp door de amerikaanse troepen in april 1945. door zich net voor de bevrijding 
te verstoppen, ontsnapte hij aan de dodenmars, de gedwongen evacuatie die aan 
tal van gevangenen het leven kostte.
rudolf brazda herinnert zich nog hoe homoseksuele medegevangenen werden 
gedood met een gifinjectie recht in het hart. of hoe ze gefolterd werden door hen 
op te hangen aan hun polsen, nadat die achter hun rug waren samengebonden. hij 
vertelt ook hoe een jongen van een jaar of achttien aan het ergste wilde ontsnap-
pen door een balpen in zijn oog te steken tijdens het transport naar het kamp en 
zich ziek te melden. de jongen werd blind aan het oog, kon niet meer werken en 
werd naar de infirmerie geroepen. hij kreeg een gifinjectie.

brazda verzwijgt niet dat sommige kapo’s homoseksuele contacten hadden met 
medegevangenen. kapo’s waren gevangenen die door de ss-bewakers werden 
aangesteld om toezicht te houden over hun medegevangenen. sommigen van hen 
stonden bekend om hun brutaliteit en maakten grof misbruik van hun bevoorrech-
te status. toch redde een kapo, met wie brazda een goede verstandhouding had, 
rudolfs leven. op een dag hoorde brazda aan de deur van zijn gevangenisbarak 
iemand roepen: “tot welk commando behoort deze barak?”. rudolf riep terug dat 
je dat kon aflezen op de deur. hij wist niet dat hij als gevangene naar een ss’er had 
geroepen. de ss’er was zo woest door het ‘onbeschofte’ gedrag van brazda dat hij 
hem drie tanden uitsloeg en opschreef voor het transport naar dora. 
mittelbau-dora was het concentratiekamp waar in onderaardse gangen de 
V-bommen werden gemaakt. het stond bekend als het kamp van de dood, omdat 
weinig gevangenen het overleefden. uiteindelijk kon rudolf toch in buchenwald 
blijven omdat een bevriende kapo ervoor zorgde dat zijn naam geschrapt werd van 
de transportlijst.

oP zoeK naar erKenning 

 

na de bevrijding trok rudolf brazda naar Frankrijk. 

terugkeren naar zijn geboortestreek, die bezet werd 

door de sovjets, was voor hem geen optie. hij ves-

tigde zich in mulhouse, waar hij snel werk vond als 

dakdekker. 

in 1950 trok rudolf verkleed als vrouw naar een bal. 
daar leerde hij edi kennen, die achttien jaar jonger 
was. ze begonnen een relatie en bleven meer dan 
vijftig jaar samen. edi werd getroffen door een zwaar 
arbeidsongeval, waarna rudolf hem meer dan dertig 
jaar verzorgde. uiteindelijk overleed edi in 2003, op 
drieënzeventigjarige leeftijd. 
de duitse overheid weigerde rudolf brazda een 
vergoeding toe te kennen voor het leed dat hem 
berokkend werd door de nazi’s. andere slachtoffers 
van het naziregime konden wel aanspraak maken op 
een dergelijke vergoeding. in 2008 zag rudolf een 
uitzending op de duitse televisie over de inhuldiging 
van het berlijnse monument voor de homoseksuele 
vervolgden. tijdens de plechtigheid werd gezegd dat 
er wellicht geen enkele homoseksuele overlevende 
van de concentratiekampen meer was. brazda vroeg 
zijn nichtje, dat in duitsland woonde, om contact op 
te nemen met de duitse holebi-organisatie LSVD 
(Lesben- und Schwulenverband in Deutschland). 
eind juni 2008 werd hij uitgenodigd om samen met  
de berlijnse burgemeester Klaus Wowereit bloemen 
neer te leggen bij het berlijnse monument en deel te 
nemen aan de berlijnse holebiparade. 
het monument vond brazda maar niets. in plaats van 
het filmpje van twee kussende mannen, dat via een 
raampje in het monument kan bekeken worden, had 
hij liever een realistischer filmpje gezien, bijvoor-
beeld één over de manier waarop de gevangenen 
afgebeuld werden in de concentratiekampen.

rudolf brazda en jean-
luc schwab, ‘itinéraire 
d’un triangle rose’, 
editions Florent massot 
2010, 254 p. , ca. 20 € 
isbn 978-2-916-54648-3

Homoseksuele gevangenen 
werden gedood met een gifinjectie 

recht in het hart.

Sommige kapo’s hadden 
homoseksuele contacten 
met medegevangenen.

meer 
lezen
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of ze de mensen wou vertel-
len dat “homoseksuelen niet 

per definitie zwakkelingen zijn,” 
dat zou de nederlandse kunste-

naar Willem Arondéus (°1894) zijn 
advocate hebben gevraagd, voor 

hij op 1 juli 1943 wegens anti-duitse 
verzetsdaden werd geëxecuteerd. toch 

zijn dergelijke getuigenissen ons maar 
recent beginnen te bereiken. in de jaren 

(onmiddellijk) na de tweede Wereldoorlog 
speelden homoseksuelen in europa name-

lijk helemaal geen rol in de herinnering aan 
die oorlog. in veel landen bleven ze na 1945 

gediscrimineerd of vervolgd. overlevenden 
bleven vaak zwijgen uit schaamte of angst. 

misschien wel meer en langer dan bij andere 
slachtoffergroepen het geval was, is ons beeld over 

die episode daarom tot stand gekomen ondanks – of 
dankzij? – het zwijgen van de betrokkenen. het eerste 

homomonument – in 1984 opgericht in het vroegere con-
centratiekamp van mauthausen – las toepasselijk ‘totgeschla-

gen, totgeschwiegen’. aan de hand van monumenten en films wil ik in dit 
artikel de ambivalente relatie tussen geschiedenis enerzijds en beeldvorming anderzijds belichten. 

laat Je niets 
oPsPelden! 

Over de vele levens van de roze driehoek 

plakkaat aan het concentratiekamp sachsenhausen

‘holebimonument’ op de brusselse kolenmarkt

Tientallen herdenkingsmonumenten 
brengen de nazistische homovervolging 

in herinnering. Toch werd bijna 
vijftig jaar gezwegen over en 

door de ‘mannen met de roze 
driehoek’. Kanttekeningen bij 

een symbool met scherpe 
hoeken.

mathieu Vanhaelewyn

foto’s: Paul borghs

herdenKingsmonUmenten  

 

het aantal monumenten voor de slachtoffers 

van de nazistische homovervolging is in twee 

decennia aanzienlijk uitgebreid. in de eu – en 

zelfs daarbuiten – zijn er nu meer dan twintig, 

ook op plaatsen die nooit door de nazi’s bezet 

waren.  

tot voor kort was het ‘homomonument’ (1987) 

aan de amsterdamse Westermarkt het bekend-

ste. drie granieten, roze driehoeken – symbool 

voor verleden, heden en toekomst – vormen 

er samen een grote, vierde roze driehoek. dat 

symbool moesten duitse mannen die omwille 

van hun homoseksualiteit werden vervolgd, in 

het concentratiekamp dragen. door de wijziging 

van strafwetartikel 175 hadden de nazi’s in 1935 

mannelijke homoseksualiteit illegaal gemaakt, 

met de gekende gevolgen.  

twee jaar geleden werd in berlijn een “denkmal 

für die in nazionalsozialismus verfolgten 

homosexuellen” ingehuldigd: een betonnen, 

schuine kubus met een venster waardoor een 

filmopname van twee kussende mannen te 

zien is. tussen de oprichting van beide monumenten 

ontstonden er heel wat kleinere monumenten die de 

roze driehoek een prominente plaats geven.  

 

belgië

in belgië was het wachten tot 2007, toen twee ‘hole-
bimonumenten’ werden onthuld op de internationale 
dag tegen de homofobie. aan de brusselse 
kolenmarkt staat ‘mijn holebi-helden – een monu-
ment van iedereen’; de zuil waarop kunstenaar Jean-
François Octave ‘duizend-en-één’ namen van iconen, 
activisten, sympathisanten en onbekenden aanbracht 
die qua herkomst en periode zeer uiteenlopen. 
even ontstond commotie toen bleek dat op de 
lijst onder andere de naam prijkte van Ernst Röhm. 
röhm (1887-1934) was namelijk de leider van de 
sturmabteilung (sa), die in 1934 werd geëlimineerd. 
röhms homoseksualiteit werd nu uitgebuit door zijn 
vroegere partijgenoten. een jaar na zijn dood scherp-
ten de nazi’s het artikel 175 aan. 

in tegenstelling tot de namenstroom in brussel, 
bevat het monument van Verviers geen namen. dat 
is opmerkelijk. het monument is op het eerste zicht 
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een gedenkplaat voor homoslachtoffers van de nazi’s. bij nader inzien wilde het 
Vervierse gemeentebestuur – op aansturen van de Franstalige holebi-organisatie 
tels Quels – met het monument vooral waarschuwen voor de nog steeds actuele 
homofobie, die in belgië “niet langer een mening is, maar een misdrijf zoals alle 
vormen van discriminatie.” 
die waarschuwing wordt kracht bijgezet door een verwijzing naar het verleden. 
Vandaar de anonieme, mannelijke figuur, door prikkeldraad ingesloten en met op 
zijn kampplunje een roze driehoek. toch wordt er in het tekstje onderaan ook ver-
wezen naar gedeporteerde lesbiennes. in de nazi-ideologie werd homoseksualiteit 
echter in de eerste plaats gezien als een bedreiging voor de mannelijkheid; lesbi-
ennes vormden geen prioriteit. maar in de hedendaagse beeldvorming kan je de 
lesbiennes niet op die manier uitsluiten; dat is om problemen vragen. 

tiJdsgeest

zo ontstond ook opschudding rond het 
berlijnse monument, dat enkel mannen 
zou gedenken. Protest van feministische 
verenigingen leidde tot een compromis 
dat het filmpje van twee kussende man-
nen na twee jaar zou worden vervangen 
door dat van twee vrouwen. de dis-
cussie levert het bewijs dat dergelijke 
monumenten zijn ingegeven door de 
eigen tijd, zoals klaus müller elders in dit 
nummer betoogt. dat is duidelijker bij 
het brusselse monument, waar de blik 
en periode van de kunstenaar in de titel 
vervat zit. daarmee is het een van de 

weinige holebimonumenten dat niét specifiek ver-
wijst naar het thema van het nazislachtofferschap. 
typerend voor deze monumenten is hun recente 
datum. dat wijst op twee zaken: het feit dat homo’s 
lange tijd niet werden erkend als oorlogslachtof-
fers en – daarmee verband houdend – het feit dat 
homo’s geen respectabele plaats in de naoorlogse 
samenleving hadden. die samenhang is logisch: 
het beeld dat wij ons vormen van het verleden, 
heeft zijn wortels in de eigen tijd; wij kijken met de 
ogen van nu naar de wereld van toen. en daarbij 
bestaat steeds het risico op vervorming. 

door de Cameralens

daarvan getuigt ook de speelfilm ‘Un amour à 
taire’, die in 2005 in prime time op de Franse televi-

sie werd uitgezonden. de film vertelt 
het verhaal van Parijzenaar jean die bij 
zijn vader in de zaak werkt. jean is ho-
moseksueel en heeft een relatie met 
een dertiger uit het verzet. zijn vader 
is aanhanger van het Vichy-regime. 
dat verbood in 1942 homoseksuele 
handelingen met mannen onder de 
21 – een artikel dat pas in 1982 werd 
afgeschaft. 
jean valt in handen van de Franse 
en later duitse autoriteiten die hem 
deporteren naar een kamp. daar on-
dergaat hij medische experimenten 

die hem fataal worden. de film eindigt met een 

‘homomonument’ in berlijn

scène anno 2005 waarin een groepje holebi’s moet 
wachten tot de officiële herdenking is afgelopen om 
de krans voor homoseksuele oorlogsslachtoffers te 
kunnen neerleggen. een duidelijke vingerwijzing naar 
de langdurige uitsluiting van holebi’s in de oorlogs-
herdenkingen. 

de getUigen

maar waar 
zijn nu die 
slachtoffers? 
meestal blijft 
hun gezicht 
verscholen 
achter cijfers. 
slechts enkele 
overlevenden 
hebben, in een 
laat stadium 
van hun leven, 
het woord 
genomen. het 
meest recente 
verhaal is dat 
van Rudolf 
Brazda, die zich 
in 2008 kenbaar 
maakte (zie p. 
18 en 19 in dit 
nummer). de 
elzasser Pierre 
Seel (1923-2005) was er één van. na veertig jaar zwij-
gen, werd hij in Frankrijk hét gezicht van de homover-
volging. 
Pierre seel duikt ook op in de film ‘Paragraph 175’. in 
die documentaire uit 2000 werden op het einde van 
de vorige eeuw op de valreep nog zes overlevenden 
geïnterviewd. dat oudere homo’s worden in beeld 
gebracht is op zich een taboe, maar het grootste ta-
boe dat doorbroken werd, is hun langdurige zwijgen 
over wat hen overkwam. Voor de 92-jarige Heinz was 
het de eerste maal dat hij over zijn ervaringen sprak. 
misschien is het meest opmerkelijke aan beide films 
de latente wijze waarop de roze driehoek aan de gele 
davidster is vastgeklonken. dat is te verklaren door de 
morele status die de judeocide vooral sinds de jaren 
1970 heeft gekregen. die zette andere slachtoffer-
groepen – politieke gevangenen, verzetslui, jehovah-
getuigen  enzovoort – daardoor in de schaduw. het 
afstrepen van het leed zorgde voor een hiërarchie in 
het slachtofferschap. ook homo’s moesten daar als 
één van die ‘vergeten’ slachtoffergroepen tegen op-
boksen, maar konden hun plaats in het verleden niet 
opeisen vooraleer ze een respectabele positie in het 
heden bemachtigden. 

aCtivisme van een nieUWe generatie

en dus zette een nieuwe generatie homoactivisten 
het verleden eerst in voor die plaats in de naoor-
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logse samenleving. dat ging niet zonder slag of stoot. homo’s werden hardvochtig 
en soms hardhandig van herdenkingen geweerd. in belgië voerden met name 
de Rooie Vlinder en het Roze Aktiefront acties rond het voormalige kamp van 
breendonk, waar pas in 2004 voor het eerst een vertegenwoordiger van de voor-
malige Holebifederatie (nu çavaria) werd betrokken bij de jaarlijkse herdenking. 
sinds de jaren 1970 circuleerde de term ‘homocaust’ steeds vaker, naar analogie 
met de term ‘holocaust’. de getallen die genoemd werden, waren navenant. zo 
wordt als een deus ex machina het getal van 200.000 doden geïntroduceerd, dat 

in een cascade van literatuur en pamfletten wordt ver-
spreid en vermenigvuldigd en op bepaalde momenten 
zelfs het miljoen overschrijdt. de desinteresse van de 
samenleving, het ontbreken van onderzoek en de stem 
van getuigen, liet toe dat de roze driehoek een prêt-à-
porter- argument werd voor de militante homobewegin-
gen van de jaren 1970-1980. 
anderzijds werd het discours van de joodse overleven-
den ook gekopieerd, om zichtbaar te worden tussen 
andere slachtoffergroepen die wel op maatschappelijke 
respectabiliteit konden bogen. in ‘un amour à taire’ is 
het opmerkelijk dat de medestander van het homokop-
pel, tevens het eerste personage in de film, het voort-
vluchtige joodse meisje sarah is. 
dat merken we zelfs in de documentaire ‘Paragraph 
175’, gemaakt door de duitse historicus Klaus Müller 
(interview verderop in zizo), en de amerikaanse, joodse 
producenten Friedman en Epstein. de joodse getuigen 

zijn het meest frank. Gad Beck (°1923) bijvoorbeeld 
heeft zijn verhaal herhaaldelijk gedaan. in de film vertelt 
hij bijna als een causeur. in zijn relaas laat hij wel pauzes, 
maar geen stilte. 

mondelinge traditie

Volgens Dorthe Seifert konden de joodse homoseksu-
elen hun ervaringen later ‘eloquenter’ vertellen, precies 
omdat zij gebruik konden maken van het reeds bestaan-
de narratief van de jodenvervolging, waarvan zij in eerste 

instantie slachtoffer waren: “they could rely on a tradition of oral testimonies about 
the shoah”. niet-joodse homoseksuelen hadden dat niet. zij hebben in de film het 
meeste moeite met het verwoorden van hun verhaal. heinz F. breekt herhaaldelijk 
in tranen uit en kan zijn verhaal met moeite afmaken. Pierre seel dreigt herhaal-
delijk met het interview te kappen, en wanneer hij over de eigenlijke ervaringen 
spreekt, gebeurt dat zeer heftig. 
Wat we zien in (fictie)films is vaak door de filter van de judeocide gegaan. de oor-
log is voor velen synoniem geworden van joden en uitroeiingskampen. Voor de 
homobewegingen van de jaren 1970-1980 leverde dit het ultieme slachtofferper-
spectief. twee nuances zijn belangrijk. de systematische uitroeiing die de nazi’s 
voor de joden op het oog hadden, mag niet klakkeloos worden geprojecteerd op 
het percentage homoseksuelen dat in de kampen terecht kwamen om te worden 
‘heropgevoed’ en zware dwangarbeid te doen. ten tweede wordt de praktijk van het 
‘derde rijk’ vaak zonder meer getransponeerd op de situaties in andere (bezette) 
landen. 

Potentiële slaChtoffers

zo bestond er in belgië geen wetgeving die homo-
seksuele handelingen tussen twee instemmende 
meerderjarige personen verbood. die werd met de 
bezetting ook niet ingevoerd. enkel in de bij het 
‘derde rijk’ aangehechte oostkantons gold de nazi-
wetgeving, al zijn er geen gevallen bekend van perso-
nen die om die reden zouden zijn vervolgd. de indie-
ners van een voorstel van resolutie in het belgisch 
parlement in 2001, dat wilde dat de deportaties van 
homoseksuelen onder de nazi’s zou worden erkend, 
werden daarom terecht op de vingers getikt. 
het monument in Verviers lijkt dan ook vooral op-
gericht als monument voor “de enige belgische ho-
moseksuelen die naar de nazikampen hadden kunnen 
gestuurd worden.” terwijl de roze driehoek zich na 
de oorlog verspreidde over het europese continent 
– en daarbuiten – was hij tijdens de naziperiode zelf 
beperkt tot nazi-duitsland en de aangehechte gebie-
den. in bezette gebieden, zoals bijvoorbeeld belgië, 
kwam het symbool niet voor. 

symbolen

er zijn dus meerdere roze driehoeken. het eigenlijke 
symbool was een passief symbool: het werd mannen 
opgespeld in het kamp. een symbool van schaamte 
ook: na de oorlog zwegen de slachtoffers, want in 
tegenstelling tot andere kampsymbolen leverde de 
roze driehoek na de oorlog niet de adelbrieven van 
moed, verzet en vaderlandsliefde; wel het brandmerk 
van normoverschrijding. het symbool verdween ter-
wijl de antihomoseksuele wetgeving in veel landen 
behouden bleef. 
het dook pas opnieuw op, als activistisch symbool 
ditmaal, toen leden van de homobeweging van de 
jaren 1970-1980 het als een geuzenlabel op de revers 
speldde. de driehoek sloeg op henzelf als slachtof-
fers van de eigentijdse homofobie. het contesteren 
van de norm ging nu echter gepaard met trots in 
plaats van schaamte. naast onze kennis over de 
homoseksuele repressie, is ook de homobeweging 
geëvolueerd. met zijn voorbijgestreefde slachtoffer- 
perspectief past de roze driehoek niet meer. 
bovendien vallen lesbiennes, transgenders en ande-
ren uit de boot, zoals de discussie rond het berlijnse 
monument aantoont. 
misschien past het om de roze driehoek als symbool 
te laten aan de betrokkenen, die hem op de drempel 
van de eenentwintigste eeuw alsnog hebben op-
geëist. met de regenboogvlag heeft de holebi- en 
transgenderbeweging overigens een symbool dat 
een meer internationale, inclusieve en positieve 
boodschap in zich draagt. 

Mathieu Vanhaelewyn is onderzoeker aan de 
Universiteit Antwerpen.

Met zijn voorbijgestreefde 
slachtofferperspectief past 
de roze driehoek niet meer. 

© johan cosijns



23

ik kan proberen, maar ik kan me fundamenteel niet 

voorstellen hoe het voelt om beschouwd te worden 

als een onmens. deel te zijn van een volk dat met 

wortel en tak dient uitgeroeid te worden omwille van 

het loutere feit dat het ademt, leeft, bemint en zich  

voortplant.

en toch heb ik het soms lastig met de zeer frequent 

gehoorde uitspraak dat het leed van de joden tijdens 

de tweede Wereldoorlog met niets vergeleken mag 

worden. Voor de collectiviteit van de joodse ge-

meenschap is die claim uiteraard wetenschappelijk 

gerechtvaardigd: geen enkele andere slachtoffer-

groep werd op een dergelijke massale en structurele 

manier vervolgd en vermoord. maar door de voort-

durende herhaling van die claim, kan hij minimalise-

rend beginnen te werken met betrekking tot het leed 

van andere slachtoffergroepen. in die zin kan een van 

origine defensieve claim toch erg kwetsend worden 

- in het bijzonder voor de individuele niet-joodse 

slachtoffers en hun nabestaanden.

homo’s hebben door toedoen van de nazi’s zwaar 

geleden, als ik er hun biografieën op nasla. zij wa-

ren storende elementen voor de rechtgeaarde nazi, 

want zij vormden geen ‘deeltje van de keten’ die 

dat volstrekt ingebeelde arische ras moest 

voortzetten. toegegeven, mijn vervolgde 

voorouders waren absoluut niet met zes 

miljoen. ik weet niet precies met hoe-

veel ze waren, en ik kan het ook niet met 

zekerheid achterhalen. Wellicht met 

ongeveer 50.000, schatten historici. 

homo’s waren sowieso al niet makkelijk 

te traceren - ook de nazi’s een zorg - omdat 

ze niet herkenbaar als homoseksueel geboren 

werden uit hun (heteroseksuele?) ouders. Wel 

kwam himmlers reichszentrale zur bekämpfung 

von abtreibung und homosexualität in 1936 tot zo’n 

90.000 in de gaten te houden, geïnventariseerde en 

van sodomie ‘verdachte’ sujetten. al de overigen 

konden wellicht aan een plaatsje op de lijst ontsnap-

pen, omdat ze hun verlangens voldoende discreet 

be- of uitleefden. onzichtbaarheid was onder be-

paalde regimes in die zin een ‘voordeel’.

naar schatting kwamen 15.000 homo‘s om het leven 

in een concentratiekamp.  dat is na een klein reken-

sommetje één vierhonderdste van de zes miljoen of 

meer joden die in de kampen om het leven kwamen.  

goed, dat is een totale wanverhouding en geen wel-

denkend mens zal dat ontkennen. alleen, waarom 

moet voortdurend herhaald worden dat het joodse 

leed met geen enkel ander leed mag vergeleken 

worden - een uitspraak waar men overigens pas toe 

kan komen door zelf te vergelijken? Van dat verge-

lijken van leed krijg ik het soms dus een beetje te 

kwaad. 

met een beetje intellectuele spielerei zouden we het 

ietwat ‘bijzondere’ statuut van homoseksuelen als 

slachtoffergroep van de naziterreur kunnen aantonen. 

Want hoewel verschillende slachtoffergroepen ook 

na de oorlog nog sociaal gediscrimineerd werden, 

werden de homo‘s na ‘de bevrijding’ nog steeds als 

crimineel gebrandmerkt.  dit ten gevolge van een 

door de nazi‘s aangescherpte wet. Voor welke andere 

slachtoffergroep die naar de kampen werd gedepor-

teerd, werd het criminele etiket na de oorlog nog 

rechtvaardig geacht en daadwerkelijk in de praktijk 

omgezet? 

dat soort overwegingen zou het leed van de ho-

moseksuele slachtoffergroep een zweem van 

bijzonderheid kunnen meegeven, 

een punt waarop dat leed 

niet-vergelijkbaar 

is met 

dat van andere slachtoffergroepen. 

maar wat zouden andere dan homoseksuele 

slachtoffers ervan vinden mochten homo‘s die 

voortgezette vervolging voortdurend herhalen, 

daarbij  andere mensen een ‘spreekregime’ opleg-

gend: u mag ons leed met niets vergelijken! ik houd 

er ernstig rekening mee dat hen dat zou kunnen 

kwetsen.    

kunnen we niet gewoon erkennen dat elke slachtof-

fergroep en elk individueel slachtoffer van de nazi‘s 

- jood, homo, zigeuner, politiek gevangene enz. - er 

één te veel was?
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Voor de rechtgeaarde nazi 
vormden homo’s geen 

‘deeltje van de keten’ die 
dat volstrekt ingebeelde 

Arische ras moest 
voortzetten.



24

Sire, geef ons

duitsland werd zonder twijfel het meest getroffen door de vervolging van 
homoseksuelen, in aantal en in scherpte. Wat zijn daar de redenen voor? 
de structurele vervolging van homoseksuelen heeft in duitsland inderdaad veel 
meer plaatsgevonden dan bijvoorbeeld in nederland. dat heeft onder andere te 
maken met de tijd. Paragraaf 175 werd in duitsland al in 1935 verscherpt, waardoor er 
daar een aantal jaren meer waren om de vervolgingen te organiseren. bovendien was 
het duitse politieapparaat het al van bij het begin van de eeuw gewend om zoge-
naamde ‘roze lijsten’ te maken. er was dus ook veel meer vakkennis over identificatie 
en vervolging van homoseksuelen aanwezig.

beschik je over voldoende onderzoeksgegevens om de situatie in kaart te 
brengen? 
in het laatste decennium zijn er in elk geval veel dingen gebeurd: onderzoeken in 
lokale archieven en archieven van voormalige concentratiekampen bijvoorbeeld. 
daardoor kennen we nu slachtofferaantallen en individuele verhalen. dat maakt een 
verschil uit voor de herdenking en de bewustwording. toch is nog veel meer onder-
zoek mogelijk. gedetailleerder onderzoek ook.  

volgens Klaus müller is de nederlandse regering de 
nederlandse slachtoffers van de nazivervolgingen beter 
tegemoet gekomen dan in duitsland. denken jullie er zelf 
ook zo over? 
Wij zijn zeer tevreden over de afhandeling van de situ-
atie van homoseksuelen in nederland tijdens de tweede 
Wereldoorlog. zo hebben we al sinds 1987 een nationaal 
homomonument in amsterdam. daar zijn we trots op. het 
verwijst overigens niet alleen naar het verleden maar ook 
naar de toekomst (het kreeg in de loop van de tijd 
ook de functie als herdenkingsmonument voor 
mensen die overleden zijn aan aids, red.) 
bij het monument vinden nog ge-
regeld acties plaats tegen homo-
geweld. en op bevrijdingsdag zijn 
daar herdenkingsbijeenkomsten. 

Philip Tijsma is 
woordvoerder 
van COC 
Nederland. coc 
is de ‘nederlandse 
Vereniging tot 
integratie van 
homoseksualiteit.’
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historicus Klaus Müller is auteur van diverse 
boeken over de positie van homoseksuelen onder 
het naziregime (zie p. 32 in zizo). hij stelde de 
tentoonstelling ‘Wie kan ik nog vertrouwen?’ 
samen, over vervolging en verzet van holebi’s in 
nazi-duitsland en de bezette gebieden. de expo is 
voor de eerste maal op belgische bodem te zien. 
surf naar www.zizo-magazine.be/cultuurkramp. d
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Waarom gebeurt het nog weinig?
dat vind ik moeilijk te beoordelen. het is in elk geval 
goed dat archieven nu toegankelijker zijn dan tien 
jaar geleden. in berlijn bevindt zich bijvoorbeeld het 
enige volledige archief van een duitse rechtbank van 
1933 tot 1945. op basis daarvan kan je statistisch wer-
ken, namen verzamelen, correspondenties, brieven 
en getuigenissen lezen,... in dat archief bevinden zich 
ook duizenden documenten van vervolgde homo’s. 
een tweede reden is dat er in duitsland natuurlijk nog 
steeds andere, veel zwaardere eisen op tafel liggen.
 
Waarom zorgt de vervanging van het filmpje van 
de twee kussende mannen in het berlijnse monu-
ment voor commotie? 
twee jaar geleden werd er door de regering een jury 
aangesteld. die besloot een filmpje te nemen met 
twee kussende mannen. in de buurt van het monument 
wordt ook duidelijk gemaakt dat de vervolging van 
homo’s toch sterk verschilde van die van lesbiennes. 
er was veel protest van het feministische tijdschrift 
Emma, dat veronderstelde dat vrouwen gewoon ver-
geten werden. het compromis was dat de film na twee 
jaar ‘een andere’ zou worden. daardoor is de discussie 
nu opnieuw opgeflakkerd. 

Wat was de uitkomst?
het was een zeer heftige en emotionele publieke 

tijdens de naziperiode werden naar schatting 50.000 homoseksuelen veroordeeld 
op grond van paragraaf 175. 15.000 daarvan zouden omgekomen zijn in de 
concentratiekampen. de slachtofferaantallen verschillen van land tot land. de 
strijd en de eisen voor erkenning ook. zizo keek naar eigen land, maar ging vooral 
luisteren bij de buren. 

leen de wisPelaere

De strijd om erkenning van oorlogsleed
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hebben jullie tegenstand ondervonden? 
nauwelijks. iedereen was het eens over de nood aan die ‘oorlogs-
tegoeden’. en hoewel de conservatieve orthodox-christelijke partij 
(staatkundig gereformeerde Partij) vaak weinig homovriendelijke 
standpunten inneemt, was er tegen de herstelbetalingen uit die 
hoek nauwelijks verzet. 
de discussie draaide meer om de uitvoering: naar welke onder-
zoeksdoelen moet het geld precies gaan? en moeten we nu echt 
voor elke groep een apart monument hebben? die laatste discussie 
ging overigens al snel liggen. er was al een monument voor vrou-
welijke slachtoffers, voor joodse slachtoffers, voor de slachtof-
fers die vielen tijdens de Februaristaking (de eerste grootschalige 
verzetsactie tegen de duitse bezetter in nederland in 1941, red.). 
kortom, die versnippering was er al. 

discussie. maar ondanks alle emotie werd de consen-
sus bereikt dat de jury vrij is om te beslissen wat voor 
film ze nemen. en het hangt natuurlijk ook af van de 
kunstenaars die eraan meewerken. 
maar het is eigenlijk niet de bedoeling om nu een film 
te tonen waar alleen lesbische vrouwen in te zien zijn. 
ook vrouwen in het publliek en de jury hebben zich 
daar tegen uitgesproken. 
het zou kunnen zijn dat het monument over tien of 
twintig jaar een heel andere invulling krijgt. het heeft 
dan ook van bij aanvang een dubbele functie meege-
kregen: herinneren aan de vervolgingen en waarschu-
wen voor de vervolging van holebi’s vandaag, waar ook 
ter wereld.

de emancipatiebeweging van de holebigemeen-
schap werd tijdens en zelfs na de oorlog afgebro-
ken. is een compensatieclaim ook op die grond 
gerechtvaardigd?  
berlijn fungeerde op dat vlak als voorbeeld voor vele 
andere europese steden. de homocultuur verdween 
in berlijn helemaal en kwam in de jaren vijftig en zestig 
niet terug, omdat de vervolgingen gewoon doorgin-
gen. het aantal mannen dat in nazi-duitsland werd 
vervolgd was ongeveer even hoog als het aantal man-
nen dat onder paragraaf 175 in West-duitsland werd 
vervolgd na de oorlog. 
Van een keuze om onder te duiken was dus geen 
sprake, je had gewoon geen keuze. anders kwam je 
automatisch bij de politie terecht. 
Vanaf het begin van de jaren dertig tot in 1969 is er 
dus een proces onderbroken, waardoor verschillende 
generaties de mogelijkheid niet kregen om hun leven 
vorm te geven zoals ze dat zelf wilden. het nationaal-
socialisme heeft zelfs op het naoorlogse europa en de 
Vs zijn stempel gedrukt. de homofobie werd gewoon 
gedeeld.

is die emancipatiebeweging ondertussen terug 
voldoende op gang gekomen? 
ik vind het verbazingwekkend en bemoedigend om 
te zien hoe we er vandaag, meer dan zestig jaar later, 

voor staan. er is heel veel gebeurd, vooral in europa 
en ook een beetje in amerika. ondanks deze massieve 
repressie en onderbroken emancipatie. We zijn dus niet 
alleen slachtoffers geweest in de geschiedenis, we heb-
ben ook heel duidelijk ons eigen leven vormgegeven. dat 
vind ik toch heel belangrijk. 

moeten we dan afstand nemen van het symbool van de 
roze driehoek, dat het slachtofferschap benadrukt?  
ik heb nooit achter het gebruik van de roze driehoek gestaan. die herinterpretatie die 
de homobeweging in de jaren zeventig maakte, ging niet gepaard met kennis van de 
geschiedenis of empathie voor de mannen die gedwongen waren om hem te dragen.  
er was geen band met de slachtoffers. 
het was een jonge generatie van vooral studenten, die in de late jaren zestig en voor-
al zeventig opnieuw aan een emancipatiebeweging begon zonder haar homoseksu-
ele grootvaders te kennen. uiteraard werden homoseksuelen in de hele holocaust-
herinneringscultuur weggecijferd en werd er geen historisch onderzoek naar gedaan.  
in die zin was het misschien een kleinere stap om de roze driehoek te dragen. maar 
als je de individuele verhalen kent van de mannen die 
zijn omgekomen, is het toch vrij vermetel om zelf dat 
symbool op je jasje te spelden.
er werd aan de slachtoffers ook niet gevraagd 
wat zij ervan vonden toen de homobeweging 
de driehoek als een teken van herken-
ning, als een soort ‘code’, begon te dragen. 
natuurlijk was het een strijdbaar symbool, 
dat uitdrukte: ‘nooit meer’, en dat de herin-
nering levend moest houden. maar de vraag 
naar wie die mensen waren, bleef uit. het 
bleef beperkt tot een collectieve toeschrij-
ving. 
tot slot vind ik het symbool dat door de 
nazi’s werd uitgevonden ook zeer zwaar. ik 
ben blij dat we er vanaf zijn. de beweging 
van slachtoffers is vandaag een krachtige 
internationale beweging die wetgeving en 
levensvormen heeft veranderd. mensen wil-
len trouwen, kinderen krijgen en dezelfde 
fiscale en financiële rechten hebben. Vandaag 
is dat in duitsland nog niet helemaal het geval.

Wat hielden jullie voorstellen in? 
We vroegen om het verleden inzichtelijk te maken, om te voor-
komen dat het zich zou herhalen. in het nederlandse standaard-
werk over de tweede Wereldoorlog van Lou De Jong ontbreekt 
het aspect van de vervolging van homoseksuelen vrijwel volledig. 
door een heleboel onderzoek is dat ontbrekende hoofdstuk 
inmiddels geschreven. ook de herhuisvesting van een archief 
van de holebibeweging (ihlia: internationaal homo/lesbisch 
informatiecentrum en archief, red.) werd bekostigd. 
We vroegen ook om homoseksuele slachtoffers te herdenken 
tijdens de officiële herdenkingsplechtigheden, bijvoorbeeld op 
de nationale herdenking op de dam in amsterdam. de vertegen-
woordigers van het coc worden daar nu steeds voor uitgeno-
digd. en tot slot zijn er heel wat homomonumenten opgericht, 
ook op lokaal niveau. 
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is de herdenking van 
homoseksuele slachtoffers nog 
een belangrijk topic voor de 
vlaamse holebibeweging? 
het is zeker geen belangrijk topic, 
en in 2010 misschien zelfs geen 
topic meer. dat is het enkele jaren 
geleden wel geweest. Vanuit de 
holebibeweging is er geijverd om op 
de één of de andere manier erkenning 
te krijgen voor het feit dat er ook 
homo’s vervolgd werden tijdens 
de naziperiode (al zijn er in belgië 
geen gevallen van gevangenneming 
of deportatie op grond van 
homoseksualiteit bekend, red.). 

Was het dan een soort symbolische strijd? na 
één officieel moment van erkenning valt hij stil. 
ik denk vooral dat er op dat moment van de 
vervolgingen gebruik werd gemaakt om de strijd 
tegen extreemrechts te voeren. de mensen die 
ervoor ijverden om in breendonk een krans te mogen 
neerleggen, waren ook de mensen die binnen de 
holebibeweging opkwamen voor het feit dat we 
het toenmalige Vlaams blok moesten bestrijden als 
homofobe partij. 

in belgië zijn wel twee ‘holebimonumenten’, 
hoewel er geen belgische slachtoffers gekend 
zijn.  
die monumenten vind ik nog iets anders dan 
deelname aan herdenkingsplechtigheden. het 
monument in brussel bijvoorbeeld, heeft volgens 

25 september 2010 was een heel belangrijk 
moment voor Les ‘oublié(e)s’ de la mémoire. 
het eerste ‘nationale’ gedenkteken werd 
ingehuldigd. heeft het jullie veel moeite 
gekost? 
het project heeft vier jaar in beslag genomen. 
het was Pierre Seel († 2005, Frans homoseksueel 
nazislachtoffer, red.) die het idee min of meer 
opstartte, in Natzweiler-Struthof. dat is het enige 
concentratiekamp dat op Franse bodem heeft 
bestaan. er hangen allerlei herdenkingsplakkaten van 
diverse slachtoffergroepen. de enige categorie die 
er tot op 25 september niet opgelijst was, waren de 
homoseksuelen. toen Pierre seel het kamp in 2002 
voor de laatste maal bezocht, merkte hij dat op. 

hoe hebben jullie het aangepakt? 
We hebben ons tot het ministerie van defensie 
gericht, dat in Frankrijk verantwoordelijk is voor 
herdenkingen. We kregen snel positief antwoord en 

in 2007 een principieel akkoord. maar de voormalige kampgevangenen waren er 
absoluut niet voor.

Waarom niet? 
er wordt niet alttijd een onderscheid gemaakt tussen homoseksualiteit als reden 
voor deportatie, en homoseksualiteit als seksuele praktijk in het kamp. Wat dat 
laatste betreft: een concentratiekamp is niets anders dan een grote gevangenis. 
zoals in veel gevangenissen over de hele wereld, waar enkel mannen zijn, geldt: 
als een andere man de enige mogelijkheid biedt op seksuele bevrediging, stellen 
heteroseksuele mannen soms ook homoseksuele handelingen.
een tweede aspect is de hiërarchie in de kampen. mensen met veel macht en 
autoriteit onder de gevangenen, zoals de kapo’s, konden makkelijk tegen een jonge, 
goedogende man zeggen: ik wil jou in mijn bed vannacht. dat kon die andere 
nauwelijks weigeren. daarvan zouden de gevolgen te ernstig zijn.
mensen die van seksueel misbruik het slachtoffer werden, zien niet 
noodzakelijk het onderscheid tussen dat soort seksuele praktijken enerzijds, en 
homoseksualiteit als reden voor deportatie. nochtans waren roze driehoeken met 
macht of autoriteit zeer zeldzaam. in de regel waren zij nooit kapo’s.  

Waren net die slachtoffers tegen het plakkaat gekant?
eén van de twee tegenstanders uit de commissie was inderdaad het slachtoffer 
geweest van seksueel misbruik. hij kon niet met zekerheid zeggen of dat door een 
roze driehoek was gebeurd. het heeft ons veel overtuigingskracht gekost. iemand 
uit de commissie van gedeporteerden zei ons: “ik heb uiteindelijk aanvaard dat de 
geschiedenis moet gerespecteerd worden, ook al ben ik hier niet gelukkig mee.”

Kon wetenschappelijk onderzoek jullie standpunt ondersteunen? 
het enige echte onderzoek over natzweiler-struthof is al meer dan tien jaar 
geleden uitgevoerd, door een historicus uit straatsburg. bovendien was veel 
documentatie verspreid over duitsland, dus het kwam erop aan die terug te vinden. 
een tweede bron in Frankrijk zijn de archieven van het defensieministerie. 
daar verzamelden ze informatie over iedereen die terugkwam uit de 
concentratiekampen: waar ze hadden gezeten, hun medische toestand... maar die 
archieven zijn moeilijk toegankelijk. 

Waren er al herdenkingsmonumenten of is het zopas ingehuldigde 
plakkaat het allereerste? 
er waren er al twee, maar met een lokaal karakter. in toulouse (waar Pierre seel stierf, 
red.) is een straat naar hem genoemd. en in mei 2010 was er de inhuldiging van een 
plakkaat in mulhouse, in de zuidelijke elzas, waar Pierre seel opgroeide. het was 
een plakkaat ter nagedachtenis van ‘Pierre seel en andere anonieme mensen’ die op 

Jean-Luc Schwab is secretaris-generaal van 
de vereniging Les ‘oublie(é)s’ de la mémoire en 
vertegenwoordiger voor mulhouse (stad in de 
Franse elzas). les ‘oublie(é)s’ de la mémoire is 
de vereniging die werkt voor de kennis over en 
de erkenning van de deportaties op grond van 
homoseksualiteit door de republiek Frankrijk.

rudolf brazda (l.) en jean-luc schwab (r.)
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Yves Aerts is coördinator en ex-
woordvoerder van çavaria. 
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mij een dubbele betekenis. naast een verwijzing 
naar de vervolgingen, verwijst het ook naar 

de onderdrukking en de ellende waarin veel 
holebi’s en misschien ook transgenders 

tot op vandaag hebben geleefd. het feit 
dat er eeuwenlang mensen omwille van 

hun seksuele identiteit zijn gepest tot 
zelfs vermoord, daar mogen we wel 

even bij stilstaan. of die erkenning 
via een monument moet, of op 

een andere manier, dat vind ik van 
minder belang. bij die zaken mag de 

maatschappij in zijn geheel wel even 
stilstaan, maar ook holebi’s die nu in 

West-europa of Vlaanderen leven: dat zij 
de gelukzakken zijn die vandaag leven op 
deze plek in de wereld.

grond van hun 
homoseksualiteit 
werden vervolgd. 
We kenden toen 
al het aantal en 
de namen, maar 
mochten die 
niet kenbaar 
maken om 
privacyredenen.
dit plakkaat 
is dus strikt 
genomen niet 

de eerste erkenning ‘in steen’ in Frankrijk. maar wel 
een zeer betekenisvolle. nu zijn homo’s in een 
voormalig concentratiekamp aanwezig, als deel van 
een nationale herdenking. op de laatste zondag van 
april, wanneer de deportaties herdacht worden in 
Frankrijk, wordt ook meer en meer geaccepteerd dat 
homogroepen deelnemen, al verschilt het nog van 
plaats tot plaats. 

is er van regeringswege officiële erkenning 
geweest? 
ja, voor de eerste keer in 2001, toen premier Jospin 
homoseksuelen vermeldde als gedeporteerden. in 
2005 deed president Chirac hetzelfde. het is dus 
gradueel gekomen. nu er officiële erkenning is op 
het hoogste staatsniveau, willen we daar gebruik 
van maken. als er nu nog mensen tegen onze 
deelname zijn, kunnen we zeggen: het is officieel 
erkend. als we ons aan het protocol conformeren op 
de ceremonies, kan men ons niet meer op redelijke 
gronden verbieden om deel te nemen. 

hopen jullie op collectieve ‘herstelbetalingen’, 
zoals de nederlandse regering die heeft 
toegekend? 
nee, in Frankrijk is er niet zo’n algemene pot zoals 
in nederland. of zoals in zwitserland. daar werd 
geld verzameld van bankrekeningen die niet meer 

geclaimd werden na de oorlog. uit die grote pot kregen zwitserse holebi-
organisaties ook een deel. nochtans waren er geen gedeporteerden in zwitserland 
zelf (het neutrale zwitserland werd tijdens de tweede Wereldoorlog niet bezet, 
red.), laat staan op grond van homoseksualiteit. het betreft hier dus geld van 
zwitsers die in duitsland werden gevangengenomen. Vijf jaar geleden kreeg de 
holebigemeenschap een deel van dat geld. het werd niet voor onderzoek gebruikt, 
eerder voor sociaal werk. 
maar omwille van het kleine aantal effectieve slachtoffers in Frankrijk, staat zo’n 
collectieve financiële compensatie dus niet op onze agenda.

les ‘oublié(e)s’ de la mémoire wil vooral het verleden in herinnering 
brengen. hebben jullie ook een agenda voor de toekomst? 
Weten wat gebeurde in het verleden is op zich van belang als waarschuwing voor 
de toekomst. de discoursen die gehanteerd werden tegen homoseksuelen, zoals 
je die in rechtsdocumenten kan lezen, zie je vandaag nog in delen van de wereld 
terugkomen, of zelfs in eigen land. die dingen 
lezen echt als een pak slaag: “u krijgt 
zes maanden, omdat u twee 
jaar seksueel verkeer 
hebt gehad tegen 
de natuurlijke 
orde - wat 
heel lang 
is - maar wel 
met één en 
dezelfde 
persoon van 
dezelfde seksuele 
oriëntatie als u. in die 
zin heeft u de ziekte van 
homoseksualiteit slechts 
op beperkte schaal verspreid.” 
de tijden zijn gelukkig 
veranderd. Wij willen alleen 
aantonen: ooit waren ook 
wij het mikpunt, en we 
willen dat dat vandaag niet 
opnieuw gebeurt. 

Lees de volledige interviews 
met Klaus Müller, Philip 
Tijsma, Jean-Luc Schwab 
en Yves Aerts op 
www.zizo-magazine.be/
cultuurkramp.

meer lezen
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‘De hoogste 
beloning was een 
bezoek aan het 
bordeel’ Dwangprostitutie in de 

concentratiekampen

Lange tijd werd er niet gerept over de dwangprostitutie in de concentratiekampen, een 
praktijk waar ook homo’s en lesbiennes het slachtoffer van waren. De schaamte wordt 
beetje bij beetje doorbroken en steeds meer verhalen komen aan het licht. 

Paul borghs

KWaKzalveriJ, ProstitUtie en arbeid

reichsführer-ss Heinrich Himmler, meende dat 
homoseksualiteit maar in twee procent van de ge-
vallen aangeboren was. alle andere homo’s waren 
zo geworden na verleiding door een andere man. dat 
betekende volgens himmler dat het overgrote deel 
van de homo’s genezen kon worden. het onderwerp 
interesseerde hem erg en hij liet verschillende genees-
wijzen testen. 
himmler steunde onder meer de deense arts Carl 
Vaernet, die een capsule had ontwikkeld die, wan-
neer ze in iemands lichaam werd ingeplant, testos-
teron afscheidde. Vaernet was lid van de deense 
nationaalsocialistische 
arbeiderspartij. omdat 
hij collaboreerde, 
draaide zijn artsenprak-
tijk erg slecht. de ss 
nam hem in dienst als 
ss-sturmbannführer, waar-
door hij een vast inkomen 
verwierf. 

Vaernet kon in het concentratiekamp Buchenwald 
beschikken over gevangenen, homoseksuele en 
andere, om zijn capsule uit te testen. de proef-
personen waren zo angstig dat ze na de ingreep 
verklaarden dat ze absoluut geen homoseksuele 
neigingen meer hadden. dat kwam Vaernet goed 
uit, omdat hij dan aan himmler kon melden dat 
zijn capsule werkte. Vaernet werd nooit veroor-

deeld voor zijn oorlogsmisdaden. na de oorlog vluchtte hij naar argentinië en ging 
opnieuw als arts aan de slag.

flossenbÜrg

in ‘De mannen met de roze driehoek’ beschrijft Heinz Heger hoe kampbordelen 

Carl Vaernet vluchtte na de oorlog 
naar Argentinië en ging opnieuw aan 
de slag als arts.

buchenwald
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gebruikt werden om homoseksualiteit te gene-
zen (een andere eenvoudige therapie bestond 
erin homo’s hard te laten werken in de kampen.)  
heger vertelt dat homoseksuelen in het con-
centratiekamp Flossenbürg verplicht werden 
om het bordeel te bezoeken. zelf kreeg heger 
hiertoe driemaal het bevel van de kampcommandant. 
dergelijke verplichte bordeelbezoeken worden niet 
aangehaald in andere kampgetuigenissen en het is 
mogelijk dat het om een persoonlijk initiatief van de 

kampcommandant 
van Flossenbürg ging. 
Prostituees in de 
kampbordelen wer-
den niet enkel ge-
bruikt om homo’s te 
genezen, ze moesten 
ook helpen uitmaken 
of de geneeswijze 
succesvol was. in 
Ravensbrück, dat 
een concentratie-

kamp voor vrouwen was maar ook een kleine man-
nenafdeling had, werden homo’s gedurende enkele 
weken in een gevangenenbarak samengebracht met 
prostituees. de vrouwen hadden de opdracht gekre-
gen om de homo’s onopvallend te benaderen en zo 
veel mogelijk seksueel op te winden. de mannen die 
genezen waren, gingen in op de avances. de anderen 
keken niet om naar de vrouwen en waren dus onge-
neeslijk ziek. de genezen homo’s konden hun vrijheid 
terugkrijgen als ze de ultieme proef doorstonden. ze 
kregen de gelegenheid om seks te hebben met man-
nen: gingen ze niet in op het aanbod, dan waren ze 
definitief weer normaal.

het taboe van dWangProstitUtie

de nazi’s dwongen vrouwen in de concentratiekampen 
om zich te prostitueren.  lange tijd was deze dwang-
prostitutie een groot taboe. de betrokkenen schaam-
den zich en weigerden erover te praten. de acade-
mische wereld hield er zich lange tijd niet mee bezig. 
Vorig jaar deed de studie ‘Das KZ-Bordell’ van Robert 
Sommer dan ook heel wat stof opwaaien in duitsland.
het voornaamste doel van de kampbordelen was 
niet het genezen van homoseksualiteit of het indij-
ken van homoseksuele contacten tussen de gevan-
genen, maar het opdrijven van de productiviteit van 
de gevangenen. de duitse oorlogseconomie had 
immers nood aan goedkope arbeidskrachten en ge-
vangenen in de concentratiekampen werden ingezet 
voor de oorlogsindustrie. door de voortdurende 
mishandeling en ondervoeding waren ze echter wei-
nig productief. daarom ontwierp de ss-leiding een 
premiesysteem om de gevangenen die het hardste 
werkten te belonen. 
de hoogste beloning was een bezoek aan het kamp-
bordeel, uiteraard onder toezicht van de ss. slechts 
weinig gevangenen konden gebruik maken van het 
voorrecht van een bordeelbezoek, want de meesten 

onder hen waren te verzwakt om nog seksuele contacten te hebben. de kampbor-
delen werden dan ook voornamelijk door geprivilegieerde gevangenen bezocht. 
Vooraleer de vrouwen naar de bordelen werden overgebracht, kregen ze een tijdje 
meer eten en werden ze met een hoogtezon bestraald om er beter uit te zien. er 
zijn ook getuigenissen bekend van vrouwen die eerst verkracht of mishandeld wer-
den door de kampbewakers om na te gaan of ze wel geschikt waren. Per vrouw wa-
ren er dagelijks tien tot twintig bordeelbezoekers. om zwangerschappen te voor-
komen moesten de vrouwen zich na elke bordeelbezoek ontsmetten. gedwongen 
sterilisaties en gedwongen abortussen kwamen regelmatig voor. 

zWarte driehoeK

de selectie van prostituees gebeurde niet vrijwillig. de vrouwen werden zwaar 
onder druk gezet om zich aan te melden of onder valse voorwendsels gelokt. 
aanvankelijk werden vooral vrouwen met een zwarte driehoek geselecteerd. dit 
symbool werd in de concentratiekampen toegekend aan ‘asocialen’, een verzamel-
naam voor onder meer prostituees, pooiers, dronkaards en landlopers. ook lesbi-
sche vrouwen kregen een zwarte driehoek als herkenningsteken. later werden nog 
andere categorieën van gevangenen tot prostitutie verplicht. 

in 1989, het jaar waarin de berlijnse muur viel, verscheen in de ddr het boekje 
‘Ganz normal anders’ van Jürgen Lemke (vertaald als ‘Gay Voices from East 
Germany’) met getuigenissen van oost-duitse homoseksuele mannen. de eerste 
getuige, Erich, was opgesloten geweest in het concentratiekamp van Flossenbürg. 
op een dag had hij zich vrijwillig aangemeld voor een bordeelbezoek. Wellicht 
wilde hij daarmee de suggestie wekken dat hij heteroseksueel was, om zo beter be-
handeld te worden door zijn medegevangenen en de bewakers. tijdens dat eerste 
bordeelbezoek kwam hij in contact met Else, een lesbische kelnerin uit Potsdam. 
Volgens erich stuurden de nazi’s lesbische vrouwen naar de bordelen om hen 
terug op het rechte pad te krijgen. erich werd bevriend met else en hij ging 
nog verschillende malen terug naar het bordeel om met haar te praten. 

De vrouwen in de kampbordelen 
kregen meer eten om er beter 
uit te zien.

meer lezen
hans davidsen-nielsen, 
Carl Vaernet. der 
dänische ss-arzt im Kz 
buchenwald, edition 
regenbogen 2004, 
327 p. (ca. 20 € - isbn 
3-9500507-2-8).

robert sommer, das 
Kz-bordell. sexuelle 
zwangsarbeit in 
nationalsozialistischen 
Konzentrationslager, 
Ferdinand schöning 
Verlag 2009, 445 p. (ca. 
38 € - isbn 978-3-506-
76524-6).

ravensbrück
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url 175
gelukkig zijn er ondertussen 
al wat boeken gewijd aan het 
onderwerp, maar ook op het 
internet vind je belangrijke 
informatie over het lot van 
holebi’s en transgenders 
voor, tijdens en na de tweede 
Wereldoorlog.

annelies Cuypers

een goede inleiding op het onderwerp is ‘The Nazi 
Persecution of Homosexuals, 1933-1945’ van het 

United States 
Holocaust Memorial 
Museum. in twaalf 
hoofdstukken geeft 
deze online tentoon-
stelling een overzicht 
van de vervolging 
van homoseksuelen 
door de nazi’s. in het 
laatste hoofdstuk 
(‘aftermath’) wordt 
aandacht besteed 
aan de situatie van 
holebi’s en transgen-
ders in duitsland na 
de val van het derde 

rijk. de uitbreiding door de nazi’s van Paragraaf 175 
werd na de oorlog behouden, waardoor veel homo’s 
hun straf alsnog moesten uitzitten. Volgens de nieuwe 
West-duitse regering waren ze immers niet onterecht 
veroordeeld geweest.

daardoor zaten holebi’s en transgenders na de tweede 
Wereldoorlog nog dieper in de kast dan voor de 
oorlog. ze werden niet erkend als oorlogsslachtof-
fers, werden veroordeeld door rechters die carrière 
hadden gemaakt in de naziperiode en werden in oost-
duitsland vervolgd als fraudeurs als ze aanspraak wil-
den maken op compensatie. maar ooit was het anders. 
hoewel homoseksualiteit officieel strafbaar was, ken-
den holebi’s en transgenders tijdens het interbellum 
een relatieve vrijheid in het nachtleven van berlijn. 

eén van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen was 
de Mulackritze. Marlene Dietrich was er een van de 
stamgasten voor ze naar hollywood vertrok.  in 1951 
werd het café gesloten, maar het volledige interieur 

werd gered door Charlotte von Mahlsdorf. duitslands bekendste 
travestiet had de oorlog overleefd en werkte onvermoeibaar door aan de uitbreiding 
van haar verzameling meubelen en gebruiksvoorwerpen uit de duitse gründerzeit 
(1848-1914). met een handkar bracht ze de volledige inboedel van het café naar 
mahsldorf, vijftien kilometer verderop. daar bouwde ze de mulackritze weer op in de 
kelder van wat nu het Gründerzeitmuseum is. tegenwoordig vinden er bijeenkom-
sten plaats van holebi- en transgenderorganisaties en kan je er trouwfeesten houden. 
als je er eentje wil organiseren, voorzie dan een eventuele duitstalige wedding plan-
ner, want de website is in het duits.

Matt en Andrej Koymasky hebben op hun website veel informatie verzameld over 
de holocaust en de vervolging van homoseksuelen. in de ‘memorial hall’ vind je 
een lijst van de herdenkingsmonumenten. het meest recente gedenkteken is een 
plaque die op 25 september van dit jaar onthuld werd in het concentratiekamp 
Natzweiler-Struthof. deze gedenkplaat is een initiatief van de Franse organisatie 
Les ‘oublié(e)s’ de la mémoire, die zich inzet om de deportatie op basis van ho-
moseksualiteit in herinnering te brengen en te laten erkennen door de Franse staat. 
in nederland wil het interculturele project ‘Bevrijding voor iedereen’ een brug 
slaan tussen autochtonen en nieuwe nederlanders. op die website vind je onder 
de hoofding ‘homoseksuelen in oorlog en verzet’ de biografieën van homo’s en 
lesbiennes die actief waren in het nederlandse verzet.

de amerikaanse muzikante Susan Eischeid heeft zich gespecialiseerd in muziek van 
de holocaust. met het Pink Triangle Project wil ze een leemte vullen in het genre. 

samen met de canadese 
dichteres Gina Roitman en 
de duitse componist Stefan 
Heucke wil ze zowel de 
mensen die in de kampen 
overleden als diegenen die na 
de oorlog niet durfden getui-
gen uit vrees voor discrimi-
natie een stem verlenen. de 
voorstelling ging in maart in 

première. op de website vind je veel achtergrondinformatie en kan je kennismaken 
met de artiesten.

een ander opmerkelijk project komt uit san Francisco. tijdens het Pride-weekend 
van 1995 werd in het holst van de nacht een gigantische driehoek uit roze stof op 
een heuvel in het midden van de stad geplaatst. in daglicht was het symbool van 
heinde en verre te zien. het project was een succes en kreeg in de jaren daarna zelfs 
de steun van onder anderen Bill Clinton. elk jaar wordt de Pink Triangle opnieuw 
opgetrokken om de holocaust-slachtoffers te herdenken en aandacht te vragen voor 
mensen die ook nu nog lijden onder discriminatie. 

www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hsx

www.gruenderzeitmuseum.de

www.andrejkoymasky.com

www.devoiretmemoire.org

www.bevrijdingintercultureel.nl

www.pinktriangleproject.com

www.thepinktriangle.com 

solidarity.  schwules museum, berlin/
United states holocaust memorial 
museum
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Vanaf 1928 werden homoseksuele mannen uit de italiaanse samenleving ge-
weerd. ze werden naar gesloten centra gebracht of naar eilanden in het zuiden 
van italië. daar moesten ze, na een veroordeling door de rechtbank, blijven 
voor een periode van één tot vijf jaar. 
nochtans was er in italië geen wet die homoseksualiteit strafbaar stelde. 
mussolini ontkende zelfs het bestaan van italiaanse homo’s: volgens hem 
waren er in italië alleen maar ‘echte’ mannen. ook lesbische vrouwen zouden 
vervolgd zijn geweest, maar daarover is zo goed als niets geweten.

dUitse invloed

aanvankelijk viseerde de italiaanse overheid enkel homo’s die zedenfeiten 
hadden gepleegd of zich te veel lieten opmerken. dat veranderde aan het 
einde van de jaren dertig, toen italië de banden met nazi-duitsland aanhaalde. 
honderden homoseksuele mannen, vaak nog jongvolwassenen, werden aan-
gehouden. ook wie minder opviel, werd opgepakt. 
een groot aantal homo’s kwam terecht op het eiland san domino delle 
tremiti. Voor de ‘normale’ gevangenen was het naburige eiland san nicola 
voorbehouden, zodat ze niet in contact kwamen met homo’s. toen de tweede 
Wereldoorlog uitbrak, werden de gevangenen weer naar huis gestuurd. daar 
werden ze meestal niet met open armen ontvangen. Vaak werden ze nog 
jarenlang in het oog gehouden door de lokale politie.
het thema van de italiaanse homovervolging kwam tussen de lijntjes aan 
bod in de film ‘Una giornata particolare’ van Ettore Scola en in het boek 

‘Gli occhiali d’oro’ van Giorgio Bassani. Tommaso Giartosio en Gianfranco 
Goretti schreven er de wetenschappelijke studie ‘La città e l’isola’ over. nu is 
er ook het stripverhaal ‘En Italie il n’y a que des vrais hommes’ van Luca de 
Santis en Sara Colaone. dat is gebaseerd op getuigenissen van overlevenden 
en op historische documenten.

eiland vol homo’s

de deportatie in italië kan zeker niet vergeleken worden met de terreur die 
homoseksuele mannen in nazi-duitsland trof. de verbanning, het maatschap-
pelijk isolement en de politiebewaking waren zeker geen pretje voor de be-
trokkenen. anderzijds kwamen de mannen door hun opsluiting in een exclu-
sief homomilieu terecht. 
in het boek van de santis en colaone staat een interview met een italiaanse 
homo, die acht maanden op het eiland san domino delle tremiti verbleef. hij 
vertelt dat hij op het eiland werkte als kleermaker voor de bewakers. Wanneer 
nieuwe gevangenen toekwamen, speelden de gedeporteerden theater en 
organiseerden ze feestjes. op het eiland konden ze in vrouwenkleren rond-
lopen zonder opmerkingen te krijgen of uitgelachen te worden. thuis moes-
ten ze discreet zijn, want daar konden ze opgepakt worden door de politie.  
sommigen huilden zelfs toen ze san domini delle tremiti moesten verlaten.

erKenning

de italiaanse staat heeft de vervolging van de italiaanse homo’s nooit willen 
erkennen en heeft nooit een schadevergoeding willen betalen. op het eiland 
san domino delle tremiti herinnert niets meer aan de deportatie. 
anno 2010 hebben homoseksuele mannen en lesbische vrouwen nog steeds 
weinig rechten in italië. ze kunnen niet huwen of hun partnerschap laten regis-
treren. ook de adoptie van kinderen is er niet mogelijk. de antidiscriminatie-
wet is beperkt tot het strikte minimum. je zou kunnen stellen dat de geest van 
het fascistische italië onder mussolini, waar de rechten van holebi’s compleet 
genegeerd werden, er nog steeds verder leeft.

Naar het lot van homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen 
in nazi-Duitsland is al heel wat 
onderzoek verricht. Veel min-
der is geweten over hoe het ho-
lebi’s in het fascistische Italië van 
Mussolini verging. Een stripverhaal 
wil die lacune helpen opvullen.

Paul borghs

holebi’s in fascistisch italïe

benito mussolini

meer lezen
luca de santis en sara colaone, en 
Italie il n’y a que des vrais hommes, 
dargaud 2010, 168 p. (ca. 15 euro - 
isbn 978-2-5050-0797-5).

Ook vandaag hebben holebi’s 
weinig rechten in Italië.

www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hsx

www.gruenderzeitmuseum.de

www.andrejkoymasky.com

www.devoiretmemoire.org

www.bevrijdingintercultureel.nl

www.pinktriangleproject.com

www.thepinktriangle.com 
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in het laatste decennium verschenen in het 
nederlandse taalgebied een aantal boeken 
over holebi’s onder het naziregime. 
zizo pikt er enkele voor u uit.

het begint met nee zeggen. 
biografieën rond verzet en ho-
moseKsUaliteit  1940-1945 / KlaUs 
mÜller en JUdith sChUyf (redactie)
Wat dreef homo’s en lesbiennes er spe-
cifiek toe om zich bij het verzet aan te 
sluiten? Klaus Müller en Judith Schuyf 
hebben dit onderbelichte thema uit de 
geschiedenis van de tweede Wereldoorlog 
aan de hand van acht verhalen onderzocht. 
de betrokkenheid van de auteurs geeft het 

boek een erg persoonlijke toets. in het geval van Frieda Belinfante 
was de band tussen auteur en onderwerp zelfs zeer hecht: müller 
kon belinfante op latere leeftijd zelf nog interviewen. ook de dag-
boekfragmenten van Willem Arondeus geven het boek een zeer 
persoonlijke toets. zo mijmert hij over zijn innerlijke tweestrijd: 
“Ik dobber tussen klooster en harem en mijn onsterfelijke ziel dobbert 
mee. Quo vadis?” 
boeiend is ook dat de motivaties voor verzetsdaden nogal sterk 
leken te variëren. zo speelde  de seksuele oriëntatie niet bij ie-
dereen een directe rol. Willem arondeus vroeg zijn medeverzets-
lieden expliciet om aan de wereld duidelijk te maken “dat homo’s 
niet noodzakelijk verwijfd en minder moedig hoefden te zijn”.  het 
verhaal van Willy Niemeijer is van een totaal andere orde.
mede dankzij enkele beschouwende hoofdstukken geeft het boek 
een globaal beeld van de situatie, ondanks de selectie van slechts 
acht biografieën. (eVg) - schorer boeken , 2006, 300 blzn., Isbn 90 
7334 129 9

eenzaam Was iK nooit.  homo’s onder het haKenKrUis 
1933-1945 / lUtz van diJK 
in 1992 verscheen ‘Einsam war ich nie’ van Lutz Van Dijk met elf 
persoonlijke verhalen van homoseksuele mannen uit de periode 
1933-1945, gebaseerd op interviews met de getuigen.  in 2008 werd 
het boekje in het nederlands uitgebracht. de getuigen waren toen al 
overleden.  
de verhalen zijn erg aangrijpend. Verschillende mannen werden zon-

der proces opgesloten in de gevangenis en gemarteld – of kwamen in een concentra-
tiekamp terecht – omdat ze één of meerdere homoseksuele contacten hadden gehad.  
eén getuige moest  zich gedwongen laten castreren.  Van dijk vond ook homo’s die aan 
het front vochten of die actief waren in het verzet.  de meeste getuigen hadden ook na 
de oorlog weinig reden tot juichen.  homoseksualiteit bleef strafbaar.  gevangenen met 
een roze driehoek hadden geen enkel recht op compensatie en konden nergens hun 
verhaal kwijt.  de portretten maken duidelijk waartoe extremistische ideologieën kun-
nen leiden.  ook nu nog.  
de nederlandse vertaling bevat interessante extra’s.  zo is er een stevige historische 
omkadering van Günter Grau, een autoriteit terzake.  na elk hoofdstuk beschrijft Van 
dijk ook kort hoe het de getuigen verging na de publicatie van het boek.  (Pb) - Uitg. 
aristos, 2008, 185 blzn., ca. 17,5 eUr, Isbn 9789089730015.

miJn bizarre leven als 
roze dUitser / rolPh a. 
döhrn
‘Mijn bizarre leven als roze 
Duitser’ (2009) is het auto-
biografische relaas van Rolph 
A. Döhrn. döhrn was een 
duitser die tijdens de tweede 

Wereldoorlog in het duits-vijandige nederland 
terechtkwam. zijn moeder trouwde daar met 
een jood, rolph zelf kwam als duitse jongeling 
in nederland bij de hitlerjugend terecht en was 
en plus homoseksueel. 
Wat stof had kunnen zijn voor een uitermate 
boeiend verhaal, en ondergetekende naar de 
portemonnee deed grijpen, heeft geresulteerd 
in een draak van een boek. de psychologie van 
de doorwinterde narcist döhrn is nauwelijks te 
harden, de taal is zeer gebrekkig - bij momenten 
nagenoeg onleesbaar - en het verhaal mist elke 
vorm van balans, in alle betekenissen van het 
woord. laat je portemonnee gerust zitten waar 
hij zit. (ldW) - aristoscorpioUitgeverij, 2009, 
Isbn 9789089730145

doodgeslagen, doodgezWegen. 
vervolging van homoseKsUelen door 
het nazi-regime 1933-1945 / KlaUs mÜller 
(redactie)
Voor wie zich in het lot van homo’s en lesbiennes 
onder de nazi’s wil verdiepen, vormt  ‘Doodgeslagen, 
doodgezwegen’ de perfecte inleiding. zowat alle 
thema’s die in andere literatuur over het thema aan 

bod komen, vind je hier gebundeld terug. hoe ging het verklikken van 
homo’s in zijn werk? hoe ging het er voor homo’s aan toe in een con-
centratiekamp (dachau/auschwitz)? Welke invloed had het naziregime 
op het leven van lesbiennes? en hoe kadert de vervolgingspolitiek van 
homoseksuelen in de bredere nazi-ideologie? 
dat specifieke hoofdstuk boeit in het bijzonder. het laat een aantal 
angstwekkende gelijkenissen zien met bepaalde praktijken in christe-
lijke religies van vandaag. zo werd er binnen de nationaalsocialistische 
beweging verwacht dat homoseksualiteit zou worden gesublimeerd. 
indien ze toch zou worden uitgeleefd, dan moest dat heimelijk gebeu-
ren. ook gelijkenissen met totalitaire regimes in de wereld van vandaag 
vallen nauwelijks te negeren. 
Verder zie ik geen al te groot verschil tussen nazipsychiater Hans 
Bürger-Prinz’ visie  op homoseksualiteit als een abnormale variant van 
normale seksualiteit, en Alexandra Colens visie op homoseksualiteit 
als een ‘onvolgroeide’ vorm van seksualiteit. genoeg oefenen in ont-
houding en heteroseksualiteit en alles komt wel goed. net als bürger-
Prinz acht colen holebi’s verantwoordelijk voor hun handelen (hun 
‘keuze’). daarom dienen ze ook de (maatschappelijke) consequenties 
van hun handelen te aanvaarden. 
met veel aandacht voor persoonlijke verhalen, beeldtaal en historische 
accuratesse heeft autoriteit klaus müller met ‘doodgeslagen, dood-
gezwegen’ een uitstekend boek afgeleverd. een echte aanrader. (ldW) 
- schorer boeken , 2005, 337 blzn., Isbn 90 7334 127 2

zizo,geboeKt



Theater aan de Stroom



Bij de een is het een klokvast ritueel, sommigen rennen in paniek naar de dokter wanneer 
het eens misloopt en anderen doen het nooit. Vier mannen die zich lieten testen op hiv 
vertellen.

mark sergeant

Getest en negatief bevonden

“ik laat me elk jaar testen. dat is een vast onderdeel 

van mijn bloedtest, die ik sowieso jaarlijks moet laten 

doen voor mijn cholesterol-medicatie. de eerste keer 

dat ik vroeg om me ook op hiv te testen, heeft mijn 

huisarts daar vragen over gesteld. of ik wisselende 

contacten had en of ik wist wat veilig vrijen is. ik vond 

dat een beetje gênant, want het was de eerste keer 

dat ik met mijn huisarts over seks praatte en ik had de 

indruk dat hij er zich ook onge-

makkelijk bij voelde. maar een 

dokter moet zo’n vragen stel-

len, natuurlijk. Veel mensen 

laten zich op om het even wat 

testen, wat ook maar verspil-

ling is. bij mij heeft zo’n test wel zin: ik 

ga ongeveer één keer per maand naar 

de sauna. ik ben geen liefhebber van 

anale seks, dus dat vormt geen risico 

voor mij. maar sinds ik weet dat orale 

seks ook een risico vormt, probeer ik 

toch jaarlijks een hiv-test te doen. het 

is altijd weer een hele geruststelling als 

ik hoor dat de uitslag negatief is.”

“het is nu twee jaar geleden dat ik mij op hiv heb laten testen. toen mijn vriend en 

ik elkaar pas kenden, hebben we in ons enthousiasme enkele keren onveilig ge-

vreeën, terwijl de condooms voor het grijpen lagen op het nachtkastje. op het 

moment zelf voelde dat goed aan, alsof we daardoor dichter bij elkaar kwamen. 

maar achteraf was er altijd die twijfel die bleef knagen, want geen van ons beiden 

was toen echt helemaal zeker dat we negatief waren. We hebben ons toen laten 

testen en gelukkig bleek dat we geen van beiden hiv hadden. daarna bleven we het 

zonder doen. maar de laatste maanden gebruiken we wel weer condooms. mijn 

schuld, ik heb enkele maanden geleden in een zotte bui iets gehad met een andere 

jongen. ik drink normaal gezien nooit en die avond… soit, toen ik hem dat slip-

pertje opbiechtte, heeft hij beslist dat we voortaan opnieuw condooms gebruiken. 

mijn vriend en ik hadden na die hiv-test namelijk afgesproken dat we monogaam 

zouden blijven. niet dat ik onveilig had gevreeën met die gast – eigenlijk stelde het 

allemaal niet veel voor. maar het vertrouwen was weg, zei hij. misschien is het wel 

beter zo. We zijn er nog niet uit hoe het nu verder moet en wat we van onze relatie 

verwachten, dus voorlopig zullen de condooms wel blijven.”

“toen ik twee jaar geleden een hiv-test liet doen, 

bleek ik positief. mijn vriend en ik hadden ons toen 

allebei laten testen, omdat we onderling wilden 

stoppen met condooms. die uitslag was schrikken. ik 

had het echt niet verwacht. ik had nooit iets gemerkt. 

Wellicht was één van mijn vorige vriendjes dus ook 

positief, want ik heb alleen maar onveilig gevreeën 

met jongens waarmee ik een relatie had. had jelle 

niet zo aangedrongen om ons te testen voor we 

stopten met condooms, dan zou ik hem misschien 

wel besmet hebben, denk ik soms. een tweede geluk 

is dat ik jelle had toen ik hoorde dat ik seropositief 

was: hij is mij altijd blijven steunen. sinds een jaar 

heb ik er min of meer vrede mee dat ik positief ben. 

gelukkig ben ik gezond en kan ik nog zonder medica-

tie. ondanks de hiv heb ik het gevoel dat jelle en ik 

een ‘gewoon’ koppel zijn. behalve dat we dus nooit 

die condooms zullen kunnen weglaten.”

“ik heb me vorige maand laten testen. eindelijk, want ik liep er al bijna een jaar 

over te denken. ik had onveilige seks gehad met een date. een knappe gast, maar 

hij maakte geen aanstalten om een condoom te gebruiken, en ik heb het gewoon 

laten gebeuren. toen ik de week daarop griep kreeg, werd ik echt ongerust. maar 

toch kon ik me er niet toe brengen om me te laten testen. ik zag het niet zit-

ten om daarvoor bij mijn huisarts te gaan, maar waar dan wel? een hele tijd was 

ik het ene moment doodongerust, en het volgende moment minimaliseerde 

ik alles. echt belachelijk, achteraf gezien. uiteindelijk heb ik mijn moed bijeen 

geraapt en een afspraak gemaakt bij een 

arts die ik niet kende. dat viel trouwens 

goed mee, ik denk dat hij mijn nieuwe 

huisarts wordt. maar de grootste mee-

valler is  dat mijn test negatief was. als 

de uitslag positief was geweest, dan zou 

dat nog altijd beter geweest zijn dan die 

onzekerheid. je kan het maar beter ze-

ker weten, denk ik nu.”

“Je kan het maar beter 
zeker weten”
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Het was de eerste 
keer dat ik met 
mijn huisarts over 
seks praatte en 
ik had de indruk 
dat hij er zich ook 
ongemakkelijk bij 
voelde.
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Wat ziJn de voor- en nadelen van een hiv-test?

resultaat Voordelen nadelen

je bent hiv-negatief • geen onzekerheid meer
• je kan zonder condoom neuken met je vaste 

partner, op voorwaarde dat hij ook negatief is 
en jullie goede afspraken hebben over seks 
buiten de relatie

• je weet dat je hiv kunt vermijden door het 
veilig te houden

géén, toch?

je bent hiv-positief • geen onzekerheid meer
• je kan tijdig starten met aidsremmende 

medicijnen, voordat je lichaam onherstelbare 
schade oploopt

• je kan jezelf en anderen beschermen

• het kan je leven overhoop gooien
• als je medicijnen moet nemen, kunnen die 

vervelende nevenwerkingen hebben

hoe verlooPt een hiv-test?

maak een afspraak voor een bloedon-
derzoek bij een arts. als je je enkel op 
hiv laat testen, is het niet nodig om 
nuchter te zijn. je arts bekijkt samen met 
jou of je risico hebt gelopen en over-
loopt met jou welke stoffen in je bloed 
onderzocht worden. je kan je best in-
eens ook laten testen op soa (seksueel 
overdraagbare aandoeningen).

je arts neemt een bloedstaal en stuurt 
het naar een labo, samen met het in-
gevulde formulier waarop aangegeven 
staat op welke stoffen moet worden 
getest. twee tot zeven dagen later kan 
je het resultaat opvragen bij je arts, bij 
voorkeur tijdens een consultatie.
als je er tegen op ziet om een week te 
wachten op je resultaat, kan je ook kie-
zen voor een sneltest. het resultaat van 
een sneltest krijg je binnen het uur. een 
sneltest is enkel beschikbaar in bepaal-
de testcentra, zoals het helpcenter van 
het antwerpse instituut voor tropische 
geneeskunde (itg).

je kan ook kiezen voor een anonieme 
test. anoniem (en eventueel ook gratis) 
testen kan in twee referentiecentra: het 
helpcenter van het itg (antwerpen) 
en het sint-Pieterziekenhuis (brussel). 
ook een soa-test is hier mogelijk. je kan 
tijdens de open consultatie gaan of een 
afspraak maken.

hoe lang moet Je WaChten oP een (betroUWbare) Uitslag? 

Wanneer iemand besmet wordt met hiv, duurt het nog een tijd voordat een hiv-test het virus in 
het bloed kan aantonen. maar de testen worden steeds beter. de meeste labo’s in Vlaanderen en 
brussel werken tegenwoordig met erg gevoelige hiv-testen. je doet er daarom goed aan je zo 
snel mogelijk te laten testen op hiv na een ernstig risico.
als de uitslag van je hiv-test positief is, dan heb je hiv. de betrouwbaarheid van een negatief 
testresultaat (je hebt geen hiv), hangt af van de wachttijd na het risico:

WACHTTIJD 
NA HET RISICO

BETROUWBAARHEID 
VAN DE TESTUITSLAG

WAAR KAN JE JE LATEN TESTEN? 

2 weken hiv-positief = zeker                                  
hiv-negatief = onbetrouwbaar

sommige huisartsen, alle helpcenters 
en aidsreferentiecentra 

6 weken hiv-positief = zeker                                  
hiv-negatief = 95% betrouwbaar 

Veel huisartsen, alle helpcenters 
en aidsreferentiecentra 

3 maanden hiv-positief = zeker                                  
hiv-negatief = zeker

alle huisartsen, helpcenters 
en aidsreferentiecentra 

de uitslag van een standaard hiv-test ontvang je na twee tot zeven dagen. in sommige testcentra 
kan je ook vragen voor een sneltest. de uitslag van een sneltest ontvang je binnen het uur.

Waar naartoe

om je te laten testen kies je best voor 
een arts waarmee je goed kan praten over 
je seksleven. lukt dat niet met je vaste 
huisarts, kies dan een andere arts wanneer 
je een hiv- of soa-test wilt. of ga naar 
een centrum waar ze gespecialiseerd zijn 
in hiv- en soa-testen.
adressen van het  helpcenter en van 
aidsreferentiecentra vind je onder ‘hulp-
verlening’ op mannenseks.be. in geval van 
twijfel, bel de Veilig Vrijenlijn voor advies 
op het nummer 078-15 15 15.



Moslimhomo’s, tuinbroekpotten, 
kastjanetten, gelegenheids-
lesbo’s of revuenichten. Op het 
37ste Filmfestival Gent kunnen 
we wel héél veel vakjes aanvinken!

annelies dalemans

gent maakt zich op voor het jaarlijkse filmhoogfeest 

en dit jaar is de holebi-oogst bepaald indrukwekkend 

te noemen. de rode loper zal meer dan eens roze 

kleuren, wat zeggen we, ze zal zelfs alle tinten van 

de regenboog krijgen, want de films met holebitintje 

zijn al even divers als het publiek van een gay Pride.

Elk zijn 
prent
Vakjes vinken op het 

Gentse filmfestival

‘Potiche’ (2010) - © cinéart  

‘mine Vaganti’ - © abc distribution

KastJanetten en moslimhomo’s

de kasthomo spotten kan je doen in de nederlandse film ‘Schemer’. losjes geba-

seerd op een choquerende moordzaak uit 2003, waarbij een jong meisje vermoord 

werd in nijmegen, vertelt de film het verhaal van een groepje vrienden dat beslist 

één van hen om het leven te brengen. mick is stiekem verliefd op caesar, de zelf-

verklaarde leider van de groep. hij doet alles om bij hem in de gunst te komen, 

zelfs als dat betekent dat hij iemand moet helpen vermoorden.

iets luchtiger gaat het eraan toe in de italiaanse bitterzoete komedie ‘Mine vaganti’ 

van de turks-italiaanse regisseur Ferzan Ozpetek (‘Harem suare’). de jonge homo 

tommaso wil schrijver worden in rome, maar zijn plannen worden gedwarsboomd 

wanneer hij terug wordt geroepen naar het pastafamiliebedrijf in het zuiden. de 

sfeer binnen de familie daalt tot onder het vriespunt wanneer tommaso’s hetero-

broer zich bij wijze van grap out als homo.  op dat moment wilde  tommaso im-

mers zelf zijn coming-out doen.

uit de kast komen is niet meteen aan de orde in de duitse film ‘Shahada’. 

debuterend regisseur Burhan Qurbani richt in deze prent zijn camera op drie jon-

ge berlijnse moslims die worstelen met hun geloof. eentje ervan heeft het vooral 

moeilijk met zijn homoseksuele gevoelens voor zijn duitse werkmakker. Qurbani’s 

kritische reflectie over het verzoenen van je identiteit met je geloof, leverde hem 

op het jongste Filmfestival van berlijn een nominatie op voor de gouden beer. 

tUinbroeKPotten en ballerina’s

meer sterke cinema kan je verwachten van het spaanse regisseursduo Jon Garaño 

en José María Goenaga. in het drama ‘For 80 days’ belichten ze de thematiek van 

holebiseksualiteit op latere leeftijd. axun en maite waren schoolvriendinnen, maar 

verloren elkaar uit het oog. op de gezegende leeftijd van zeventig jaar komen ze 

elkaar weer tegen. Wanneer axun ontdekt dat maite lesbisch is, vraagt ze zich af of 

ze dat ook is en of ze het aandurft om de vriendschapsgrens te overschrijden.

meer zin in iets luchtigers? dan kan je gaan kijken naar het komische drama ‘The 

kids are all right’. de nieuwste film van Lisa Cholodenko (‘High art’) schetst het 

portret van een moderne familie en werd bekroond met de teddy award (de holebi-

prijs van het Filmfestival van berlijn). Annette Bening en Julianne Moore spelen 



Vakjes vinken op het 

Gentse filmfestival

‘the kids are all right’ - © kFd

met veel goesting het tuinbroekpottenkoppel nic en jules. alles is koek en ei in hun 

gezinnetje - inclusief kunstmatig verwekte zoon en dochter. maar wanneer zoonlief zijn 

biologische vader (Mark Ruffalo) opspoort en vindt, gaan de poppen aan het dansen.

dansen doen ze ook in ‘Black swan’, de jongste film van Darren Aronofsky 

(‘Requiem for a dream’, ‘The wrestler’). Wij kijken halsreikend uit naar deze thriller, 

die zich afspeelt in de wereld van het klassieke ballet. Natalie Portman is de ge-

dreven ballerina nina die een rivale krijgt in lilly (Mila Kunis uit ‘That ‘70s show’). 

hun rivaliteit ontaardt in een vreemdsoortige vriendschap en zelfs een gelegen-

heidsrelatie. jawel, girl-on-girl-action met vleugels!

37

de revUeniCht

geen lesbisch gevogel in de nieuwe samenwerking 

tussen François Ozon en Catherine Deneuve. dat 

was in hun vorige gezamenlijke film ‘8 femmes’ wel 

even anders. niet zo dus in ‘Potiche’, dat net zoals ‘8 

femmes’ gebaseerd is op een populair Frans boule-

vardstuk uit de jaren zeventig. deneuve zet deze keer 

geen liedje en bijpassend dansje in, maar brengt je 

wel aan het lachen. de Franse diva speelt een brave 

trofee-echtgenote, die zich tot ieders verbazing 

ontpopt tot een assertieve zakenvrouw en het bedrijf 

van haar man redt. die kan daar niet bepaald mee 

lachen en probeert zijn gekrenkte macho-eer weer 

wat op te vijzelen. met ‘Potiche’ bewijst ozon dat hij 

weet hoe hij revuetheater in film moet omzetten, en 

hoe hij een diva als deneuve in beeld moet brengen. 

Voor ons alvast verdienstelijk genoeg om de film hier 

te vermelden!

in ‘Kaboom’ van Gregg Araki (‘The doom genera-

tion’) passeren heel wat vreemde creaturen de revue. 

smith houdt van jongens en meisjes en proeft op zijn 

universiteitscampus van beide. Wanneer zijn beste 

vriendin stella haar nogal bizarre vriendin dumpt en 

smith vreemde dromen krijgt, ontaardt het gezapige 

en met seksuele avontuurtjes doorspekte campusle-

ven in een ware sci-fi nachtmerrie. de film kreeg op 

het jongste Filmfestival van cannes de allereerste 

‘Queer Palm’ omwille van de ongedwongen manier 

waarop het thema holebiseksualiteit behandeld 

wordt - lees: het wordt niet als een probleem neer-

gezet. hebben wij er alvast nooit van gemaakt.

François ozon - © cinéart

meer info 
over programma en tickets: 

www.filmfestival.be
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Samen met ZiZo organiseert 
het Filmfestival Gent een 
screening van L’arbre et la 
forêt’, een opmerkelijke en 
intimistische film over familie 
en oorlog. En over bomen.

annelies dalemans

Frédérick houdt van bomen en van Wagner, twee 

passies waarmee hij alleen staat binnen zijn familie. 

ook met zijn oorlogsgeheim staat Frédérick 

redelijk alleen. maar daar komt verandering in 

wanneer zijn oudste zoon sterft. Frédérick is niet 

aanwezig op diens begrafenis en dat schiet in het 

verkeerde keelgat bij zijn andere zoon. die eist 

een verklaring, maar de zwijgzame pater familias 

is niet bepaald kwistig met informatie. Wanneer hij 

zijn geheim dan toch deelt, slaat hij iedereen met 

verstomming.

L’ARBRE ET LA FORÊT
EEN FILM MET EEN OORLOGSVERLEDEN

Film // Theater // Expo
Holebi’s onder het naziregime

meer info 
www.filmfestival.be 
www.zizo-magazine.be/
cultuurkramp

‘L’arbre et la forêt’ is een Franse praatfilm die er geen is. daarvoor wordt er iets 

te zuinig met dialogen omgesprongen en lijkt er meer gezegd te worden in de 

stiltes die vallen tussen het gekissebis van de familieleden. het regisseursduo 

Olivier Ducastel en Jacques Martineau (‘Drôle de Félix’, ‘Crustacés et 

coquillages’) lijkt de stilte op te vullen met het onuitgesproken geheim van 

Frédérick. een goede zet die je als kijker de gewichtigheid van dat geheim doet 

aanvoelen. dat wordt nog eens extra in de verf gezet door de uitgekiende mise-

en-scène. Panoramische beelden van een solitaire Frédérick in het herfstbos 

rond zijn huis worden afgewisseld met close-ups van zijn gesloten gezicht 

terwijl hij alleen in zijn studeerkamer naar Wagner luistert. je voelt dat het 

zelfgekozen isolement van de man door zijn verleden opgedrongen wordt, maar 

naar dat verleden heb je lang alleen maar het raden.

‘L’arbre et la forêt’ is een oorlogsfilm die er geen is. de tweede Wereldoorlog 

en de bezetting van de Franse elzas door duitsland heeft het leven van 

Frédérick bepaald en hangt als een schaduw boven zijn heden. het betekende 

het einde van zijn relatie met zijn intussen gestorven zoon en schudt ook 

na diens dood de familierelaties duchtig door elkaar. ducastel en martineau 

zijn echter spaarzaam met historische uitleg en bleven ver weg van gratuite 

flashbacks. in dit portret van een familie die zich bezint over de onderlinge 

banden zouden dergelijke scènes zelfs vreemd aanvoelen, ook al stuwt het 

oorlogsverleden de actie voort.

zizo-sCreening: 15 oktober 20u, Kinepolis gent

‘l
’a

rb
re

 e
t l

a 
fo

rê
t’

 -
 ©

 F
il

m
fe

st
iv

al
 g

en
t





vrijdag 

22 oktober



m        i meegen    men
bo

eK
C

d

4141

HET ANDERE HOLLYWOOD / ADRIAN STAHLECKER
tinseltown loopt vol holebi’s, dat is al langer 
geweten. het is echter nog maar recent dat 
de hollywoodholebi ongegeneerd voor zijn 
geaardheid kan uitkomen. hoewel. ook 
vandaag nog kan het je acteercarrière kraken 
als je toegeeft een liefhebber van de eigen 
sekse te zijn. maar laten we ons troosten 
met de gedachte dat het vroeger nog erger 
was. dat probeert auteur Adrian Stahlecker 
in elk geval uitgebreid te bewijzen in ‘Het 
andere Hollywood. Gay’s, lesbo’s en bi’s in 
de filmstad’. de achterflap belooft alvast een 

gedegen en interessante historische uiteenzetting over de schandalen 
in de jaren twintig, de censuur die de filmfabriek zichzelf oplegde met 
de hays Code, en de surrogaathuwelijken die veel sterren sloten om hun 
ware geaardheid verborgen te houden.
Valt dat even tegen als je het boek ook effectief leest. ja, stahlecker 
slaat je om de oren met faits-divers en een stortvloed aan details. 
alleen doen die er vaker niet dan wel toe. stahlecker heeft de ergerlijke 
gewoonte om bij elke naam die hij in zijn verhaal laat vallen, ook meteen 
diens hele levensgeschiedenis te vertellen. mij lijkt het alsof de man 
moeite heeft om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. samen met 
een archaïsch taalgebruik levert dit een erg saai boek op, dat alle kanten 
uitwaaiert, behalve in de richting van de holebi’s in de titel. alleen het 
personenregister is interessant omdat stahlecker nu eenmaal elke tom, 
dick en harry die iets betekend heeft in hollywood vermeldt. een iet of 
wat handig naslagwerk dus, meer niet. (ad)  - Uitgeverij aspekt, 2010, 322 
blzn., Isbn 978-90-5911-930-7

BLINDE WERELD / ELLEN HEIJMERIKX 
kieke en haar familie zijn lid van 
de noorse broederschap, een 
uiterst gelovige groepering die 
meent het enige ware geloof te 
belijden. Wie geen lid van de 
broederschap is, zal branden in 
de hel wanneer jezus terugkeert. 
Wie uit de broederschap stapt, 
wordt verstoten. Wie niet gelooft, 
wordt maar half als mens aanzien. 
haar hele jeugd lang wordt kieke 
onderworpen aan de strenge tucht 

binnen de gemeenschap en de blinde volgzaamheid van haar 
ouders. binnen de gemeenschap zijn er heel wat geheimen. 
ontucht, abortus en homoseksualiteit zijn immers verboden 
en moeten dus verborgen blijven.  
Wanneer kiekes broer de gemeenschap de rug toekeert en 
het zusje van liv om onduidelijke redenen zelfmoord pleegt, 
neemt kieke een drastische beslissing: ook zij keert haar oude 
leventje de rug toe en neemt haar lot in eigen handen.  
Ellen Heijmerikx schetst deze enge maar tegelijk ook 
boeiende wereld in een iets te kinderlijke taal. met dit debuut 
werd ze genomineerd voor de academica debutantenprijs. 
dat is een beetje overdreven. ook al leest het boek heel 
vlot, een hoogvlieger is het niet. en hoewel de schrijfster erin 
geslaagd is me van begin tot einde te doen meeleven met de 
lotgevallen van kieke, laat het boek geen blijvende indruk na. 
(Vdg) - nieuw amsterdam, 2010, 221 blzn.

MELISSA ETHERIDGE / FEARLESS LOVE
na haar gevecht tegen borstkanker 
bracht Melissa Etheridge in 2007 het 
zware album ‘The Awakening’ uit. nu 
komt ze opnieuw met iets luchtigers 
op de proppen. ze heeft zich voor dit 
album laten inspireren door onder 
andere Bon Jovi, Bruce Springsteen en 
Led Zeppelin, en werkte samen met 

producer en gitarist John Shanks. 
 ‘Fearless Love’ is een album waarop ze opnieuw de liefde bezingt. 
daarbij komt ze niet altijd even origineel uit de hoek, maar singles 
als ‘Fearless love’ en ‘the Wanting of you’ zijn degelijke songs, die 
haar fans ongetwijfeld zullen bekoren. opmerkelijke gastbijdragen 
op dit album komen van Joss Stone en Natasha Bedingfield, die 
meezingen in het nummer ‘We are the ones’. 
etheridge legt deze keer (naar eigen zeggen) de nadruk op de 
songteksten, wat vaak resulteert in doorleefde powerballads. 
het nieuwe album mist wel een ruige toets, zoals we die van la 
etheridge gewend zijn -  denk maar aan haar monsterhit ‘like the 
Way i do’. alleen het nummer ‘to be loved’ komt enigszins in 
de buurt. de nieuwe nummers klinken iets te afgeborsteld en te 
keurig. enkel voor de fans die tegen het meligere werk bestand zijn 
dus. (ss) - Island, 2010

KATY PERRY / TEENAGE DREAM
ik had mijn bedenkingen bij katy 
Perry’s debuutplaat, ‘One Of The 
Boys’, muzikaal en tekstueel. op de 
langverwachte opvolger ‘Teenage Dream’ 
lijkt Perry ons te willen duidelijk maken 
dat we het allemaal zo serieus niet 
moeten nemen. 
zo is ‘california gurls’ , het leuke duet 

met Snoop Dog, een vette knipoog naar de Beach Boys, het 
gênante  ‘Peacock’ één naar vriendin Lady Gaga. maar teveel 
knipogen kan een mens duizelig maken. het blijft nog steeds 
onduidelijk of we Perry als artieste wel serieus moeten nemen. 
de nummers zijn catchy, maar katy lijkt er nog minder dan  tevoren 
om bekommerd de juiste noot te zingen. tekstueel maakt ze het 
zichzelf ofwel te gemakkelijk, ofwel te moeilijk. “I wanna see your 
peacock” gilt ze, om daarna tot in het oneindige “cock” te scatten, 
daarmee meteen de humor verliezend. 

‘Pearl’ is  een zeldzaam moment van ingetogenheid en een echt 
goede song, waari-        n ze heel kwetsbaar klinkt. helaas zijn de 
metaforen om de grootsheid van het personage te beschrijven 
lachwekkend: “she is a pyramid, but with him she’s just a grain of sand”. 

‘teenage dream’ is een matige plaat die met iets meer aandacht een 
goede - geen excellente - plaat had kunnen zijn. (mC) - emI, 2010
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BOYZONE / BROTHER
het is een gemiste kans dat Boyzone voor 
het eerste album sinds de reünie in 2008 
muzikaal de draad gewoon oppikt waar ze 
die twaalf jaar geleden hebben laten vallen. 
in tegenstelling tot hun concurrenten van 
Take That slagen de jongens er niet in een 
nieuw publiek aan te boren. toch durf ik 
voorzichtig te zeggen dat ’Brother’ het 

sterkste en meest congruente album van de boyband is.
de onverwachte dood van Stephen Gately gooide roet in het eten. 
om het gemis op te vangen krijgen Mikey Graham en zelfs Shane 
Lynch solonummers, maar zoals verwacht moet Ronan Keating 
de kastanjes uit het vuur halen. het album lijkt daardoor soms een 
halfslachtig soloalbum. 
het mooiste nummer is de sobere afsluiter ‘stronger’, waar stephen 
gately nog solo zingt. de fans kunnen hun zakdoeken trouwens 
klaar houden, want de eerste zin van de hele cd die uit je speakers 
weerklinkt, “I wanna learn to live before I die”, komt ook van gately, in 
het nummer ‘gave it all away’. in  thuisland ierland werd dit door Mika 
geschreven nummer een enorme hit, maar de rest van de wereld kent 
het niet. universal heeft om onbegrijpelijke redenen besloten het 
nummer, noch de full-cd te promoten. ‘brother’ is het sterkste album 
van boyzone, maar zal alleen de fans kunnen bekoren.  (mC) - Polydor 
(Universal music), 2010 

ABBA / VOULEZ-VOUS DELUXE EDITION
het is een jaarlijkse traditie geworden waar  
Abba-fans reikhalzend naar uitkijken: de 
heruitgave van een abba-album in een deluxe-
versie. niet omwille van de cd zelf, want 
hoewel universal steeds zijn best doet om 
het album aan te vullen met de nodige extra 
nummers, zoals b-kantjes en overschotjes,  
blijven de kluizen met onuitgegeven materiaal 

nog steeds gesloten. ‘Voulez-Vous Deluxe Edition’ moet het helaas nog 
steeds stellen zonder ‘just a notion’. alles draait om het tweede schijfje: 
een dvd met een legendarische show en fragmenten van tv-optredens.  
geen enkel disconummer op ‘Voulez-Vous’ klinkt verouderd, maar het 
album kwam niet zonder slag of stoot tot stand. benny en björn vonden 
in 1979 dat ze de tijdsgeest niet meer konden vatten en dat ze zichzelf 
aan het herhalen waren. een nummer als ‘chiquitita’ is inderdaad abba 
pur sang. een verblijf op de bahamas redde het album. benny en björn 
voelden de disco opborrelen en namen ter plekke de basis op van het 
titelnummer van ‘Voulez-Vous’ met de toen immens populaire groep 
Foxy (‘Get Off’).
op de dvd staat onder andere ‘Abba In Switserland’, een bbc-productie 
in samenwerking met een half dozijn andere europese tv-stations. het 
is nu moeilijk te geloven dat deze eenvoudig ogende registratie van een 
playbackend abba toen werd beschouwd als een staaltje tv-vernuft. het 
programma was een kijkcijferkanon en kreeg daarom een cultstatus, maar 
is nu vooral saai. een bbc-interview met een relaxte b&b-tandem maakt 
veel goed. al bij al een mooie uitgave, die vooral doet uitkijken naar de 
deluxe-editie van ‘Super Trouper’. (mC) - Polar (Universal music), 2010

JEF NEVE TRIO / IMAGINARY ROAD
Jef Neve is zonder twijfel the 
hardest working man in jazz business.  
het voorbije jaar toerde hij aan 
een duizelingwekkend tempo de 
halve wereld rond voor concerten 
met sterk wisselende bezettingen 
en repertoires.  bovendien 

verschenen de voorbije twaalf maanden zomaar even vijf cd’s 
van zijn hand: duoplaten met soulzanger José James en de 
luxemburgse vibrafonist Pascal Schumacher, een bundeling 
uit zijn soundtracks voor ‘Dagen zonder lief’ en ‘De 
helaasheid der dingen’, een funkplaat met zijn band Groove 
Thing en zopas ook de vijfde plaat van het Jef Neve Trio.  
het meest verbazigwekkende aan deze krachttoer is dat 
de kwaliteit geenszins te lijden heeft onder het hoge 
productietempo, ‘Imaginary Road’ is opnieuw een schot 
in de roos.  met een nieuwe bassist in de rangen vormt de 
nieuwe plaat ook een beloftevol nieuw begin voor het trio.  
de vloeiende stijl van Ruben Samama, die ook tekende voor 
enkele composities op deze cd, stuwen jef neve en zijn 
kompaan drummer Teun Verbruggen vooruit.  

‘imaginary road’ is wellicht de meest swingende en 
dynamische plaat van het jef neve trio tot nog toe.  
composities als ‘For the People’ en ‘little  Piece for justin’, 
maar ook het tergend traag opbouwend ‘endless dc’, zullen 
in de komende concertreeks luisteraars op het puntje van 
hun stoel krijgen.  Voor zover ze er bij zullen kunnen blijven 
zitten…  (ms) - Universal records, 2010

ROBYN / BODY TALK PT. 1 
Robyn laat zich niet gemakkelijk in een 
hokje plaatsen, en al zeker niet in dat van 

‘alledaagse popartiest’. in tegenstelling 
tot deze laatste, die zich voornamelijk 
op recyclagemethoden beroept, heeft 
robyn ballen. dat maakt ze wederom 
duidelijk op haar mini-lP ‘Body Talk Pt. 1’, 
het eerste deel van een trilogie. 

net als op haar vorige albums zegeviert de europop. ze opent 
sterk met ‘don’t fucking tell me what to do’ dat gedragen wordt 
door een minimalistische electropopsound à la Vive la Fête. 
daarna verweeft robyn de synthesizergeluiden met vernieuwende 
en gedurfde melodieën, die de luisteraar bij momenten 
vaststrikken in pure melancholie (‘dancing on my own’) en dan 
weer genadeloos loslaten door de ongenaakbare en koude sfeer 
die ze met zich meebrengen (‘Fembot’). 
ze sluit haar album af met het akoestische nummer ‘hang 
with me’, dat ze vervolgens nogmaals in het zweeds brengt. 
een ware ode aan haar frêle stem. alleen de centrale thema’s 
(onafhankelijkheid der vrouwen en ldvd, duh!) missen nog aan 
gelijkaardige originaliteit. Volgens onze glazen bol zal robyn 
steeds in de schaduw van de grote popdiva’s blijven. maar wat ons 
betreft, mag ze daar verder gedijen, alwaar ze kan doen wat ze wil. 
(KU) - Konichiwa records, 2010
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HEAVENLY CREATURES
gebaseerd op een waargebeurd verhaal, vertelt 

‘Heavenly Creatures’ hoe twee fantasierijke tienermeis-
jes zichzelf verliezen in hun liefde voor elkaar. terwijl 
Pauline en juliet als hartsvriendinnen door het leven 
gaan, krijgt hun zelfverzonnen wereld van kastelen en 
jonkvrouwen steeds meer controle over hun echte le-
ven. zonder het te merken worden ze verliefd op elkaar 
en op de enige plaats waar ze zichzelf kunnen zijn: het 
koninkrijk borovnia. Wanneer ze allebei zwaar worden 
teleurgesteld en tegengewerkt door hun ouders, verlie-
zen ze hun grip op de werkelijkheid en leidt hun waanzin 
tot moord.

Peter Jackson, die we ondertussen allemaal kennen van de schitterende ‘Lord of 
The Rings’-trilogie, gooide ooit zijn b-film-ambitie overboord om met ‘heavenly 
creatures’ zijn naam op de kaart van hollywood te zetten. na een reeks low-
budget horrorfilms besloot hij om de filmwereld te laten proeven van zijn perfecte 
controle over het filmmedium, door de dagboeknotities over een hoogst onwaar-
schijnlijke moord te verfilmen. 

ELOÏSE
‘Eloïse’ is een catalaanse 
arthousefilm met een wat 
melige synopsis. de jonge 
architectuurstudente 
Ásia moet door haar 
liefde voor de artistieke 
medestudente eloïse 

“kiezen tussen het volgen 
van haar hart en de 
afwijzing van haar moeder”.  

dat het geen simpele feelgood movie is wordt snel 
duidelijk. Ásia ligt in het ziekenhuis in een coma, met 
aan haar zijde haar moeder en vriendje nathaniel. 
dat conventionele beeld wordt doorprikt wanneer 

PLAN B
Voor ‘Plan B’ treedt Marco Berger op als regisseur van 
een onverwachte ménage à trois. bruno (Manuel Vignau) 
wil zijn ex laura (Mercedes Quinteros) iets betaald 
zetten. hij probeert haar nieuwe vriend Pablo (Lucas 
Ferraro) aan een andere vrouw te koppelen. Vreemd 
genoeg raken de twee mannen op die manier wel erg 
goed bevriend. Wat begint als een onschuldige romance 
wordt al gauw een ware ontdekkingsreis. 

‘Plan b’ heeft nog het meeste weg van ‘Brokeback 
Mountain’, maar dan geschoten door het vizier van 
Almodóvar. de inhoud doet misschien vermoeden 
dat dit een licht verteerbare komedie is, maar berger 

kiest resoluut voor arthouse. de film kabbelt aan een lui tempo voort. Vooral 
de lange shots van allerhande stadslandschappen halen soms de vaart uit het 

zoals hij wel vaker doet, schreef hij het bewon-
derenswaardige script samen met zijn vrouw Fran 
Walsh en maakte hij er een schoolvoorbeeld van 
filmisch talent van. jackson is er in geslaagd om 
het verhaal van twee verwarde geesten zo in beeld 
te brengen dat we een verbazingwekkend geloof-
waardig portret krijgen van de nochtans complexe 
relatie tussen de meisjes en hun omgeving. dat Kate 
Winslets carrière na dit prachtige debuut meteen in 
de lift zat, is ook volledig terecht. jackson stelde met 

‘heavenly creatures’ zowel zijn eigen talent tentoon, 
als het gruwelijke gevolg dat een intolerante houding 
tegenover homoseksualiteit kan hebben.
jammer genoeg levert de hernieuwde uitgave van 
de dvd geen leuke extra’s op. behalve de mooie 
verpakking, een vermelding van Peter jacksons 
prestigieuze filmprijzen en de trailer van de film, is er 
geen bonusmateriaal. (hg) - homescreen, 2010

haar leven van voor de ziekenhuisopname via flashbacks geschetst wordt. 
Ásia leeft in barcelona een typisch maar rustig studentenleven. ze is best tevreden 
met dit leven, en met haar vriendje nathaniel. maar wanneer de zelfverzekerde en 
openlijk lesbische kunststudente eloïse op haar weg komt, weet Ásia waar het haar 
voordien aan ontbrak. 
eloïse leidt Ásia naar een wereld van kunst, schoonheid, grootse ideeën, 
diepgravende emotie, sensualiteit en passie. de overbeschermende moeder van 
Ásia ruikt onraad en gaat fors op de rem staan. na lang worstelen is Ásia klaar om te 
kiezen voor haar geluk, maar zover komt het helaas niet. 
Visueel is eloïse een pareltje, met barcelona als decor en twee aantrekkelijke 
jonge vrouwen in de hoofdrol, die de zinderende spanning tussen hen beiden erg 
geloofwaardig neerzetten. de opbouw van het verhaal maakt echter van meet af 
aan duidelijk dat het hier gaat om ’de kroniek van een aangekondigd einde’. dat is 
ietwat frustrerend, belet het echte genieten en is eerlijk gezegd niet meer van deze 
tijd. toch? (CdP) - homescreen, 2009

verhaal. anderzijds zullen fijnproevers genieten van 
de intense snoeptinten waarmee berger zijn wereld 
inkleurt, alsof je plots vol bewondering naar een 
polaroid zit te staren.
Vignau en Ferraro zetten sterke vertolkingen neer 
van twee mannen die op zoek zijn naar zichzelf (en 
elkaar). jammer genoeg wordt het personage van 
Quinteros daardoor bijna tot figurant gedegradeerd. 
de beste dialogen worden immers gevoerd tussen 
bruno en Pablo: filosofisch, perfect afgewogen en 
vol dubbele bodems. ‘Plan b’ bekijk je best niet na 
een avondje stappen, maar op een nuchtere maag is 
het een erg smakelijk schouwspel. (PC) - homescreen, 
2009
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Karolien Debecker (dj en radiopresentatrice)
Meter van de Holebifoon

Ben je een telefonisch wonder of een chataddict, ben je thuis 

in de holebiwereld en kun je goed luisteren, dan is dit misschien 

iets voor jou. Natuurlijk doe je het niet voor de onkosten-

vergoeding, de gratis çavariapas en het ZIZO-abonnement. 

Dit is alleen maar meegenomen. Het is de potentiële 

hulpverlener in jou die zich eindelijk kan uitleven. 

Dus: indien je acht uur per maand vrij bent en graag 

deel uitmaakt van een enthousiast  team, aarzel niet en 

contacteer ons via mail (verantwoordelijkefoon@cavaria.be) 

of bel gewoon: 09-233 69 29. De vorming voor nieuwe 

vrijwilligers begint in november. 

Vlotte bellers en 

chatters gezocht 

De Holebifoon zoekt vrijwilligers. 

0800 99 533





VLAAMS-BRABANT
FILMFESTIVAL
HOLEBI10

Grootste Openingsavond 

9 november - Stadsschouwburg Leuven - gratis

Meer dan 50 filmvertoningen  

in leuven, Halle, Aarschot, Landen EN Overijse 

Van 9 tot 26 november 2010  

alle info: www.holebifilmfestival.be



IEMAND WACHT OP JOU.
Je moet elkaar alleen nog ontmoeten. 
Vrouwen die verlangen naar een ernstige relatie hoeven niet verder te zoeken. Vind de 
partner die echt bij je past op gay-PARSHIP. Doe vandaag nog de psychologische PARSHIP 
test en ontvang direct geschikte partnervoorstellen via het discrete TUV- gecertifi ceerde 
proces.  Je vindt elkaar op gay-PARSHIP.com.

Doe nu de gratis test: www.gay-parship.com

gay-PARSHIP 
steunt
whiteknot.org

Ook mannen vinden bij gay-PARSHIP de gepaste 
partner 


