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Dlt artlkel Is min of meer een vervolg op het artikel in de vorige
PATS 'sekse In oorlog'. Het gaat In
op de gevolgen van de lndeling van
mensen In of M (mannelljk) of V
(vrouwelijk) en vooral voor die mensen die hler nlet onder vallen of
wensen te vallen. Deze groep, de
zogenaamde 'lnterseksuelen' zljn
lettertljk slachtoffer van deze lndeling
waatblj
vermlnklng
en
gedwongen hormoonbehandellng
eerder regel dan ultzondertngts.
GESLACHT

EN

GENDER

'Je komt niet els vrouw tar v.-ereld,je
word! tot vrouw gemaakt', zei Simone
de Beauvoir bijna vijftig jaar geleden.
Dat geldt voor man-naar-vrouw transseksuelen heel letterlijk, maar zo bedoelde zij het niet. Waar zij en velen
na haar op wezen, was dat het zinnig
is een onderscheid aan te brengen
tussen biologie en cultuur: een
lichaam hebben met een vagina is een
ding; wat dat cultureel betekent is heel
iets anders. Sekse, oftewel iemands
biologische variant, dient derhalve onderscheiden te worden van geslacht of
gender, het geheel aan maalschappelijke ordeningen, inter-pretaties en
structuren dat daar als het ware bovenop wordt gelegd; en waar het een
(geslacht, sekse) ogenschijnlijk vastligt, is het ander (gender) veranderlijk.
Dit onderscheid tussen sekse en gender bleek uiterst nuttig en verhelderend, zowel theoretisch als politiek.
Veel 'natuurlijk' gedrag van vrouwen
en mannen blijkt niet zozeer ingegeven door hun respectieve biologie
maar stoelt op _c1,1l~1,1ur
ideolo ie

maa~schappelijke opvattingen, gedragspatronen, sociale regals en wetten. 'Mannelijkheid' noch 'vrouwelijkheid' zijn van nature gegeven. Dit inzicht heeft de laatste decennia ervoor
gezorgd dat de meeste mensen er zo
langzamerhand van overtuigd zijn dat
geslacht een stark cultureel bepaalde
categorie is.
De fysieke verschillen tussen vrouwen
en mannen blijven echter onbetwfst.
Het lijkt alsof sekse vaststaat. Je bent
nu eenmaal fysiek een man of vrouw.
ledereen weet immers dat mannen een
penis hebben en vrouwen een vagina.
Gemakkelijk met het biota oog herkenbaar na de geboorte. Of jangetje, of
meisje. Maar helaas: exteme anatomie
!open niet altijd parallel. Er zijn mannen die geboren worden zonder teelballen en met eileiders: vrouwen zonder baannoeder. Nog afgezien van de
huidige medische technologie die op
talloos veel niveaus in het lichaam kan
ingrijpen (transseksuelen, transgenderisten).
TUSSEN

MEN

V

Medisch gezien voldoet een mens aan
de norm als men op het 23e Chromosomenpaar de chromosomen X en X
(vrouw) of X en Y (man) draagt en men
bij de geboorte een clitoris heeft kleiner als 1 cm of een penis groter dan
2,5 cm heeft. Daarbij zijn alle lengtes
van de genitali~n daartussen, alsook
het hebben van een dubbel of geen
geslachtsapparaat, het hebben van
een mengeling van mannelijke en
vrouwelijke geslacl'ltskenmerkenof het
hebben van 'afwijkende' haargroei
door een andere hormonen huishouding niet volgens de norm. Er worden
nog al wat kinderen geboren die wel
'keurig' XX hebben of XY, maar wier
geslachtsorganen niet 'kloppen' met
h4n genetische sekse. Zo zi'n er ten-

minste twaalf vroulN8n gediskwalificeerd voor deelname aan de olympi8Che spelen einds daar sinds 1968
genetische tests warden afgenomen.
Hun genotype was niet XX maar XY en
zodoende dus man. Een van deze
vrouwen baarde ne afgekeurd te zijn
als vrouw een gezond kind. Naast XX
of XY vonden genetici ook XXY. XXX,
XXYY en rept de literatuur zelfs van
XXXXYY.XX.XXen XXXXX.Deze 'afwijkende' chromosomen komen voor bij
een aantal procent van de totale bevolking. Bij ongeveer 1 op de 500
weerspreekt hun genotype hun sekse.
INTERSEKSUELEN

De maatschappij en de medische wereld definieren deze van de norm afwijkende mensen als interseksuelen. De
schattinggen van het aantaf interseksuelen lopen uiteen van 1 tot 4 procent
van de totale bevolking (precieze statistieken hierover zijn er niet). Oat is
niet veel maar vergelijk dit eens met
andere chromosomale of genetische
verschijnselen die els afwijkend te
boek staan en bedenk hoeveel aandacht daaraan besteed wordt. Per mil~oen kinderen zijn er 4 Siamese tweelingen, 1000 met het syndroom van
Down, 1400 met een hazelip en naar
schatting tussen de 10.000 en 40.000
interseksuelen en deze zijn nergens
aan1N0zig.We horen zelden over ze,
we lezen amper over ze, we zien niks
van ze.
Het besef dat mensen ambivalenter
geboren kunnen zijn dan of als jongetje of als meisje lijkt volledlg non-existent. Een taboe: iets dat de cultuur
koste wat koste verzwljgt, nee starker
nag ongedaan wilt maken via eon ch1rurgische ingreep met scalpel en naalgaren In de aanslag En dat terwijl er
tegelijkerlijd in de medlcijnen en bloloaie gesteld word! dat onze perceptlo

van sekse als een zuiver polaire aangelegenheid - waart>ij slechts twee
opties bestaan - volstrekt mispleatst is.
Eerder is er een glijdende schaal van
fysieke kenmerken waarbij 'man' en
'vrouw' zich op de uiteinden bevinden.
Er existeren tenminste zo'n 4000 geslachten tussen 'man' en 'vrouw en
wie weet uiteindelijk wel evenzoveel
als er mensen zijn. Men mag echter
niet zijn wet men is, maar wat maatschappelijk en medisch is vastgelegd.
Man of vrouw. Alles wat als interseksueel wordt gedefinieerd moet warden
'gecorrigeerd'.
DE

'C □ RRECTIE'

Vandaag de dag warden ongeveer 90
procent van alle interseksuelen naar
vrouw 'gecorrigeerd' en maatschappelijk meestal ook als zodanig herken. Bij
ongeveer 30 procent van de zogenoemde genitale misvormingen wordt
chirurgisch gerntervieerd. Het hoge
aantal naar vrouwen gecorrigeerden
heeft te maken met het medische feit
dat het nu eenmaal gemakkelijker is
een 'gat' te maken dan een 'paal'.
Een van de mensen in Nederland die
zich hiermee bezighoudt is professor
Cohen-Kettenis, klinisch psychologe
en bijzonder hoogleraar in de genderontwikkeling en de psychopathologie
van kinderen. Ze werkt samen met het
ambigue genitalien team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.
Er zijn zes van zulke teams in Nederland. Oat er ingegrepen moet worden,
of dat nu wegens gender- of sekse
variatie is, staat volgens haar vast. 'Alie specialisten in het team brengen
hun bevindingen in en maken een
schatting van de mogelijkheden die er
zijn om de geslachtelijke ontwikkeling
bij te sturen. De psycholoog in het
team zal daart>ij aandringen op spoed
blj het duideliik maken aan de ouders

Daar sta je dan, omdat je moet plassen voor de openbare toiletten. Ga je links of ga Jerechts?
Kan er nlet gewoon een deur zijn? En die formulleren: glro-rekenlng, voor het bestellen van een
boek, lnschrijvlng op school, enquetes, enz. Altijd slechts twee mogelijkheden, waarin Je
gedwongen wordt • "MN, doorhalen wat nlet van toepasslng Is". De stlgmatlsering over hoe ]e
moat zljn/functloneren omdat Jeeen vrouwenllchaam hebt, de beperklngen die Je worden
opgelegd door de hokjesmaatschappij, habben In 1994 geleid tot de oprlchtlng van Het Jongensuur. Slndsdien Is er veel gebeurd. Er zijn een aantal artikelen over daze groep geschreven
voor diverse tijdschriften. Ook Is een bljdrage gelaverd aan hat boek "Cherchez la femme" vari
Marjoleln Rotsteeg lzle het Continu0m nr. 21. In de contacten met het Genderteam van de VU
en de Mannengroep van Humanltas Is de tussengender-problematlek aan de orde geateld, om
de beeldvormlng over mannen, vrouwen en transseksuelen ta verbreden.
Sommlgen van ons noemen zich· transseksueel, anderen zlen zichzelf als half man/half vrouw of .
ala een tussengender. Sommigen klezen voor llchamelijke aanpassingen, anderen proberen hun
ldentitelt vorm te geven zonder medische lngrepen. Ben Je geTnteresseerdin onze activltelten,'
neem dan contact met ons op.
•
•
Het Jongensuur, Binnenkedijk 178, 1018 ZH Amsterdem

wet er aan de hand is. De behandelaar
moet de ouders kunnen vertellen dat
hun kind ofwel een zoon is ofwel een
dochter is. Onzekerheid daarover Iatan
bestaan is zo ongeveer het slechtste
wat je kunt bedenken. Oat zal de
psychologische opvoeding van het
kind in gevaar brengen.' lnterseksuele
kinderen 'M>rden deswege vaak geopereerd, vaak ook meerdere malen, en
krijgen levenslang honnonen voorgeschreven om hun fysiekeontwikkeling
bij te sturen. Vroeg ingrijpen gebeurt
omdat bij een onvolgroeid kind operaties en hormoonbehar)deling meer effect hebben en je het kind - en de ouders - zo het trauma niet te weten tot
welke sekse het behoort en in welk
geslacht het dient te 'M>rdenopgevoed
bespaart. Althans zo wordt het gebracht. Maar is het wel zo traumatisch
interseksueel te zijn? En als dat zo is,
is het dan ook vaak niet juist dankzij in
pleats van ondanks de uitgevoerde
'correctie'?
•GECORRIGEERD'

Uit allerlei oude studies bleak dat veel
mensen wier sekse ambigue was niet
parse in puin liggen, maar in tegendeel redelijk gelukkig waren met hun
lichaam, ook al was het soms wennen
geweest. Het gebruikte argument van
zo snel mogelijk ingrijpen bij interseksuelen is bovendien uiterst a-historisch. De kennis die vereist is om op
dit vlak te kunnen. intervieeren is zeer
recent. Zo'n dertig jeer gelden waren
die mogelijkheden er niet. Voorts ontbrek indertijd qok een groot deel van
het diagnostisch instrumentarium om
iemand als interseksueel te bestempelen. Uit de ingrepen die de laatste decennia wel plaatsvonden blljkt dat deze vrijwel nooit zonder gevolgen waren. Operaties !open eerder slecht den
goed af. Er 'M>rdenclltorissen lngekort
of verwi'derd
nlssen en elleiders

weggenomen. Genitaliijn 'M>rdenvaak
mismaakt en veel inmiddels opgegroeide interseksuele mensen maiden
dat ze er geen of nauwelijks gevoel in
hebben. Schaam en buikstreek zitten
vol grillige littekens. Hun kansen om
kenker te krijgen zijn door hormoonbehandelingen flink toegenomen. Hun
wantrouwen tegen de medische stand
en medicijnen is dusdanig groot dat ze
artsen mijden en uit eigener beweging
abrupt stoppen met hun hormoonbehandeling - wat in een aantal gevellen
tamelijk riskant kan zijn. En ten slotte
is een deel van de interseksuelen
hoogst ongelukkig met de keuze die
de artsen indertijd voor ze hebben gemaakt. Op grond van hoe ze er nu,
volwassen en wel, uitzien waren ze als er al gekozen moest worden - liever bij de andere sekse ondergebracht.
Overigens gaat het met kinderen bij
wie niet werd ingegrepen ook veak
niet goed. Ze voelen zich vaak alleen
staan en beschouwen zichzelf als een
miskleun van de natuur. Beide groepen, de wel- ,en de niet-behandelde
interseksuelen blijken als kind vaker
den anderen met mishandeling en verwaarlozing te maken hebben geh•dMogelijk omdat de ouders er zich gettn
raad mee wisten. De overheersende
klacht van zowel hen die geopereerd
zijn (als hen die onbehandeld ·bleven)
is dat ze door de mangel zijn gehaald.
Hetzij door hun ouders en door het
medisch team, die voor hen doch zonder hen besloten wat er met ze moest
gebeuren: hetzij door een cultuur die
hoogst intolerant is en opzichte van
hen. En als ze pech hadden warden ze
gemangeld door beide. Ongeveer de
helft van de interseksuelen hebben
zich ooit voorgenomen om zelfdoding
te plegen. Ongeveer 20 procent heeft
ook daadwerkeli'k een suicide

ondernomen. Ongeveer 30 procent
van alle interseksuelen leeft zonder
een enkele relatie. Meer dan de helft
definieert zich in het toegewezen geslacht als homoseksueel.
VRIJE

MENS

Als ouders en het medische ethablish•
ment niet eens een volledig onschuldig
persoonlijke bijzonderheid als het niet
met de gedefinieerde man/vrouw categorie overeenkomstig mens kunnen
accepteren en het koste wat kost willen 'corrigeren' met alle gevolgen van
dien voor deze persoon, wat zouden
ze dan wel niet willen doen met de
zogenoemde gehandicapten die niet
door een operatie schijnbaar noonaal
kunnen worden gemaakt. louden ze
naar de logica var. hoe met interseksuelen wordt omgegaan dan maar vermoord moeten worden? Zouden zij als
homoseksualiteit medisch te meten en
te herkennen zou zijn bij de geboorte
daze kinderen 'corrigeren'? Dit alles
alleen maar omdat het de maatschappij verontrust, hel niel volgens medi•
sche normen 'normaal' is en het de
ouders niet in verlegenheid wilt brengen?
lnterseksuelen warden inmiddels in
toenemende mate bloat gesteld aan
'genocide'. Ze mogen dan wel leven
maar al hun bijzonderheden worden in
de operatiezaal vernietigd. En dat allas omdat het medische establishment
bepaalt wat de seksen zijn en hoe individuele mensen in die categorie~n
passen. Man suggereert dat de indeling in seksen geen grit of willekeur is.
Het is loch bewezen dat er maar twee
seksen zijn? Maar wat dan te doen
met het bewijs dat dit niet zo is, het
bewijs wat geleverd wordt door mensen zelfl Mensen wier ervaringen en
lichamen niet stroken met de geaccepteerde medische feiten. Moeten daze

mensen dan maar worden verminkt in
operatiezalen teneinde deze twee sekse indeling oveteind te kunnen houden.
0eze sekse indeling in man vrouw is
een typisch voorbeeld van het zogenaamde diochtome denken, het denken in tegenstellingen. Leven - dood,
natuur - cultuur, rationaliteit - gevoel,
geest - lichaam en niet ten leste, mannelijkheid - vrouwelijkheid. Alsof het
een het ander uitsluit. Oil diochtome
denken is daarom niet in staat het bijzondere als zodanig te accepteren
omdat het bijzondere geen tegendeel
kent en daardoor geen waardevergelijk
toelaat, minderwaardig is, dus waardeloos. ledere gedachte andere mensen,
planten, dieren voor minderwaardig of
niet in te ordenen volgens de heersende normen te beschouwen dient de
dichotomie. Er is geen natuur versus
cultuur, mannelijkheid versus vrouwelijkheid, er is alleen mixtuurt
Het bijzondere bestaat in Zichzelf en is
niemand anders dan zichzelf plichtig.
Het is niet aan een overheid sekse te
registreren of aan een medische weraid deze ta definieren en te corrigeren. Mensen hebben het recht zichzelf
te benoemen opdat zijzelf kunnen bepaten of ze man of vrouw zijn, of iets
dear tussenin , en van positie kunnen
veranderen als ze dat willen. Het motto
van veal interseksuelen is dan ook: 'Is
het een jongen of een meisje?' 'Oat
weet ik niet. Het heeft me dat nog niet
verteld.'
Oscar
Bronnen:
M/V auteur Karin Spaink
'Hermaphroditen im 20 Jahrhundert,
zwichen elimination und widerstand.' van
de arbeitgruppe gegen Gewalt in der Padi•
atrie und Gvnakoloaie.

HOMO

== AIDS

ledereen heeft er wel een in de bus
gehad. Wordt toch a.u.b. donor. U
kunt hiermee mensen levens redden! Hoe nobel van de overheid om
mij hiemaar te vragen en natuurlijk,
waarom niet? Omdat je homo bent,
daarom nietl
Homo's hebben namelijk Aids. Een
stigma waarvan we, tenminste in Nederland, verlost van dachten te zijn.
Maar nee hoor, volgens de folder die
je krijgt na aanvraag van het contract
(dat je niet thuisbezorgt krijgt) staat in
kleine lettertjes dat homoseksuelen
uitgesloten zijn van het donorschap.
Vam,vegeAids. Op grond van dezelfde
redenering als die waarop homoseksuelen bij de bloedbank geweigerd warden. Namelijk dater een soort inherent
verband zou bestaan tussen homoseksualiteit en de kans om Aids op te !open. Oat hat misschien slimmer is om
aan potential donors te vragen of ze
naalden delen, promiscue zijn zonder
condooms te gebruiken of regelmatig
naar de hoeren gaan is schijnbaar een
gepasseerd station. Is hat dan zo
moeilijk? Je krijgt geen Aids van homozijn maar van onveilig vrijen of vuile
spuiten. Hat aidsvirus discrimineert
niet, wel de overheid. Hoe de overheid, of in de praktijk een ziekenhuis,
denkt te kunnen nagaan of iemand bij
leven homoseksueel was wordt een
pijnlijke klus (het is nog niet zover dat
men alle homo's gaaUwil _registreren,
dus vragen moet wel). Leuk om aan
eventuele vrienden en/of familie direct
na, of (liever) tijdens, het sterven nog
even hat lef ta hebben (een op discriminerende gronden) vraag te stellen
of de vriend/zoon soms homo was. Je
moet er toch niet aan denken. Of dat
ze even om de hoek kijken om de nabestaanden te 'checken'. Wie staan er

te huilen rond het bed? Zi~n ze er homoseksueel uit, dan weten ze genoeg.
Alsof homo's geen hetero vrienden of broers kunne·n h~bben. Mocht je binnengebracht warden in je leren broek,
heb je tepelringen en/of tattoo's, een
flinke snor of je nagels gelakt of in
drag (uitgegleden met je pumps op de
showtrap en tak!, met je kop op de
tree, 'what a way to end'), gelijk een
aantekening in je medisch dossier,
homosekueel. En de zuster broeder
kan ook nog effe snuffelen in je eventuele persoonlijke bezittingen. Er\ als
ze dan denken dat je homo was (terecht of onterecht), val je af als donor.
De schijnzekerheid van hetero donor
organen wordt gewekt door daartegenover de risico organen van veronderstelde homo-doneren te zetten. Pure
discriminatie met alle kwetsende gevolgen vandien bij een overlijden. De
redenatie van de overheid en de medische wereld doorgevoerd levert een
eng scenario. Moet men kiezen tussen
twee mensen die gelijk een orgaan
nodig hebben waarvan er maar een
voorhanden is, de een is homo, de
ander hetero, kiest met voor de hetero.
Deze heeft meer kans op een langer
leven want homo's hebben meer kans
op Aids. De (dure) orgaaninvestering
in de hetero heeft dus de voorkeur.
Verplichte homo registratie zou dit alias vergemakkelijken. Je vraagt je toch
werkelijk af hoe ze het in hun hoofd
halen om zo een homo-phobe, discriminerende en op het fascisto1de af
zijnde donor-registratie toe te passen.
Oscar.
0

In biologisch veganistisch kraakrestaurant De Peper organiseerde de stichting Fruitcake de afgelopen maanden
iedere donderdagavond de Pink Pe- •
per. Je kunt er biologisch veganistisch t.
eten en aansluitend is er een Queer
After Diner Party. Halaas wordt de Peper op 16 juni ontruimd (volgens zeggen van de Amsterdamse politie). Ook
aan de Pink Peper komt dan een
(voorlopig?) eind. Als speciale afsluiting presenteert de Pink Peper daarom
een optreden van MCKinley Black op
donderdag 11 juni. McKinl&y Black is
afkomstig uit Boston VS. En toert momenteel weer door Europa. Al 14 jaar
treedt zij op als queer performer van
krachtige songs waarbij zij zichzelf
begeleidt met gitaar. Het afscheidsdiner van de Pink Peper kost 10 gulden
en het optreden is gratis. Be there! Be
Queer! {zie flyer Pink Peper voor
adres en reserveren •

Boekwinkel Savannah Bay i.s.m. de
Stichting Roze Zaterdag presenteert
'Uit de Boekenkast', een literair programme in het teken yan de Utrechtse
Roze Lente 1998. Hat programme bestaat uit voordrachten van o.a. Karin
Spaink, Cees van der Pluijm, Wim
Duijst en Marlies van de Voort. Oit afgawisseld met dans en muziek van
Mariska Vollering. Zondag 21 juni van
14.00 tot 17.30 uur in de theaterzaal
van het Moluks Historisch Museum,
Kruisstraat 330 Utrecht. Er is entree
en deze bedraagt FL 12,50 (reserven 030-2314419.
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Onder dit E-mail adres vindt je allerlei
informatle van altematieve queer info,
demo's, party's, actuele berichtteo etc.
Het is het email adres van de tuntentinte, het bled dan gerelateerd is aan
Homoland. De volgende (14de) Homolandbijeenkomst {van linkse, autonome, altematieve, queer vooral flikkers)
is van 13-9 tot en met 20-9 in Meuchefrtz, Oultsland. Hierover meer in de
vol ende Pats.

GAY

GAMES

ONSPORTIEI-Voor wie niet van sport houdt, of er
zelfs een hekel aan heeft (ik bedoel
sport en 'gay' hebben tenslotte onderling geen enkel verband inet elkaar, tenmlnste niet bij mij) hebben
de Gay Games toch wat te bleden In
de vorm van het cultureel en polltiek
programma. In deze Pats hiervan
een overzicht
QUEER

ART

Het Stedelijk Museum Amsterdam
houdt van 27 juni tot en met 23 augustus de omvangrijke zomer-tentoonstelling From the Comer of the Eye.
Twaalf tot veertien jonge kunstenaars
uit binnen-en buitenland zullen dan
video's, foto's installaties, beelden,
schilderijen en tekeningen laten zien.
Leidraad van de tentoonstelling is
Queer. Seksuele ambiguiteit, genderbending, queer gedrags-beeldcodes,
mode, clubscene en massacultuur zijn
thema's die een rol spelen in de visuele taal van het werk van de kunstenaars. Tijdens de periode van de Gay
Games in Am!?lerdamis er nog veelmeer kunst te zien, in 40 andere Amsterdamse kunstinstellingen, die verband houdt met homoseksualiteit
waaronder het Rijksmuseum, het Amsterdams Historisch Museum, het Verzetsmuseum het Joods Historisch museum en vele galereis. Zo is er in het
Tropenmuseum de foto-tentoonstelling
'Zwart Naakt'. De afgelopen decennia
hebben homo-seksuele fotografen en
hun zwarte modellen 'zwart naakt' een
eigen plaats gegeven. In 'De modeme
verbeelding van zwart naakt' geven
niet-westerse fotografen hun kijk op
zwart naakt. Fotore rta s, eM-

sceneerde en 'vrije' fotografie zijn te
zien op de tentoonstelling van 60 lesblsche fotografen uit dertien landen.
De tentoonstelling laat de diversiteit
zien onder lesbische vrouwen: vrouwen 'in de kast', motordykes, stellen,
tweelingen, butches en femmes. Te
zien in de Artotheek-Oost in Amsterdam. Ook op veel openbare plekken in
Amsterdam is Queer Art te vinden. In
de vorm van Mega Posters, installaties, en met drijvende objecten in de
grachten verspreid over het centrum
en met kunst in containers.
QUILTS

De European Rainbow Quilt Tour,
een reizend voorlichtingsproject voor
o.m. bestrijding van HIV en aids, doet
dit jaar 10 verschillende Europese Ianden aan. De start is op 16 mei in Barcelona. De Tour is gebaseerd op de
Amerikaanse Aids Memorial Quilt
Tour. Quilts zijn grote doeken met
daarop de naam geborduurd van een
aan aids overladen persoon. Vaak
voegen dierbaren daaraan een persoonlijk item of gedicht toe, waardoor
de Quilts een indruk geven van de relatie met de nabestaanden. Quilts zijn
emotioneel, soms shockerend of humoristisch. De European Rainbow
Quilt Tour eindigt vanwege de Gay
Games op 1 augustus in Amsterdam
met een driedaagse tentoonstelling in
het Vondelpark.
LESBIAN

NATION

Het Lesbian Nation Festival vindt
plaats van 2 tot en met 7 augustus in
de Melkweg in Amsterdam. Het thema
is Androgynie. Het festival biedt een
programma vol theater, dans en muziek. Woensdag 5 augustus zijn er
optredens van ender meer Split Britches en Rana Mira. Donderdag Take a
Walk on the Wild Side en vriidaaavond

een groats opgezette lesbische party
onder de titel Timemaschine.
VERTEL

FESTIVAL

Het festival 'Coming Out - Lesbian
and Gays from all over the World' in
de Rode hoed word! georganiseerd
i.s.m. Amnesty International. Het
brengt in verhaalvorm de culturele en
maatschappelijke positie van lesbische
vrouwen en homoseksuele mannen tot
uitdrukking. Mensen van alle continenten vertellen over hun coming out en
hun leven. Op 2 augustus staan OostEuropa en Azia centraal in het programma Go East. Op 4 augustus
Latijns-Amerika, in Amor International.
Op 6 augustus Afrika en Oosterse Ianden, in Out in Africa. Ter gelegenheid
van hat vertelfestival versc:hijnt hat
boek 'Coming Out' van Lutz van Dijk
waarover een recensie in daze Pats.
FILM

FESTIVAL

Van 2 tot en met 7 augustus is er op
de Niell'Mllarkt in Amsterdam een gratis Gay & Lesbian open lucht filmfestival met een intemationaal programme.
Verwacht hier echter niet te veel van in
die zin dat hat nogal mainstream zal
zijn en gekuist waar het bloot en eventuele seksscenes betreft van wege het
open karakter van het festival, gezellig
voor de hele familie. lntegreren zonder
te masturberen?
SOCIAL

POLITICS

Een programma met conferenties,
workshops, symposia en trainingen
rond onderwerpen die belangrijk zijn
voor de homo-lesbische beweging. Het
Social politics programma is een samenwerkingsverbandvan o.m. Amnesty, HIVOS, Universiteit van Amsterdam, X-Y, ILGA, NOVIB, Mama Cash
en de European Quilt Tour. Vermeldingswaardig is noA dat dit oroaramma

onderdeel mede door Levi's Strauss
wordt gesponserd. Levi's en Gay and
Lesbian social Politics gaan blijkbaar
hand in hand. Daarnaast houdt Amnesty in het kader van het 50 jarig bestaan van de rechten van de mens het
Outreach programma. Het omvat lien
workshops voor en door deelnemersters van dit programma. Het Outreach
programma wil de aandacht vragen
voor de slechte situatie voor vele lesbo's en homo's en tegelijkertijd ook
werken aan de verbetering hiervan
door middel van het geven van workshops aan mensen die hierin verbetering kunnen brengen door hierin een
actieve rol te spelen. Verder is er een
lntemetcafe rond mensenrechten voor
lesbische vrouwen en homseksuele
mannen en is er het video project
Rainbow Screen Quilt. Een aanlal
korte interviews met lesbo's en homo's
uit verschillende landen met daarin
statements over de positieve kanten
van het homo lesbo zijn worden afgewisseld met de schokkend beelden
van de feitelijke situaties over de mensenrechten situatie van homoseksuelen in verschillende delen van de wereld. De AVRO zal tijdens de Gay Games de documentaire Outlawed uitzenden. Daze film volgt activisten in
vijf landen: Roemenie, India, VS. ZuidAfrika en een nog nader te bepalen
Zuid-Amerikaans land. In het gebouw
van Mama Cash organiseert de stichting GO (Get Organized) voor leden
van internationale homo en lesbo
orga-nisaties trainingssessies op het
gebied van zaken als onderhandelings
vaardigheden, conflictoplossingen en
fondsenwerving.
THEATER

EN

MUZIEK

Verschillende Amsterdamse podia
hebben een speciale programmering
gedurende de Gay Games. In de
stadsschouwburo een one-man show

van Harvey Fiersteln (bekent van de
torch song trilogie), 'les Ballets
Trockadero de Monte Carlo' een ballet met mannelijke ballerina'en Japans
schaduwtheater van Ken Togo onder
de titel 'In Praise of Love and Sex The Story of Homosexuality in Japan.
In het Trusttheater in Amsterdam presenteren De Lesbian Unlimited 'Hotel
Paradise Unlimited'. Na een tour met
hun lesbus door Europa zijn ze van 3
tot en met 6 augustus te zien. Van 3
tot en met 8 augustus 'The Rocky
Horror Picture Show' in theater
Carre. Een cultmusical vol horror, seks
science fiction en travestieten en
transseksuelen. Hoe leuk dit programma overzichtje van theater en muziek
ook is, de smalle Patslezerster beurs
kan dit alles niet trekken. Dan maar
gratis naar het Vondelpark openluchttheater of het plein bij het stadhuis/muziektheater?
GELD

EN

SEKS

Rond de Stopera vindt je het 'friendship VIiiage'. Naast kaartverkoop en
informatie vindt je er de commerci~le
horeca en reclame uitingen van commerciAle sponsors. Er is een veelzijdig
cultuurprogramma samen-gesteld met
tentoonstellingen, podiumkunsten en
concerten. Ook op de Dam zijn er van
2 tot 7 augustus avondconcerten.
Commercie en 'wereld beroemd in Nederland' artiesten zijn dominant aanwezig en de veelzijdigheid uit zich
waarschijnlijk in meer van hetzelfde
maar dan anders. Maar wie weet, zit er
toch nog iets leuk tussen. De commercie organiseert natuurlijk ook vele Mega Feesten waarbij de Gay-gulden de
organisators als dollar tekentjes in de
ogen schitteren. Entree prijzen van 50
tot over de 100 gulden geven daar dan
ook alle reden toe. Gay Games - Pay
Games. Naast dit commerci4Heparty
circus -.wrdt er als t enhan er een

underground queerparty georganiseert
(zie hiervoor verder in deze Pats). De
G.B.A., Gay Business Amsterdam
(Gay Bullshit Amsterdam) organiseert
wederom de canal pride. Een roze
parade van boten door de Amsterdamse Grachten. Op last van de burgemeester en overgenomen door de
G.B.A. zijn uitingen van seksuele handelingen en bloot verboden. No seks
on deck! Alie activiteiten die plaats
vinden onder de vlag van Gay Games
moeten overigens ook al een soort van
'nlet seks verklarfng' afleggen. De
naam Gay Games ('brandname') mag
van de eigenaars (?) niet gebruikt worden voor activiteiten in het kader van
de Gay Games die ook maar iets met
seks van doen hebben. De Gay Games zijn afkomstig uit de VS. en de
hypocriete puriteinse houding daar, op
het gebied van alles wat met seks te
maken heeft, zal er wet mee van doen
hebben. En ook financiAle belangen
(sponsors) spelen een rol hierin.
Sponsors willen best geld geven in
eigen belang, (westerse) tesbo's en
vooral gay's zijn een heel interessante
markt. Onder de associatie met homo's en lesbo's komen ze dus niet uit.
Maar goad, ats je ze zo ziet sporten
zijn het net 'gewone' mensen maar dan
net even 'iets anders'. Maar wat maakt
de Gay Games nu zo anders dan een
ieder ander groots sport evenement?
Juist het punt dat mannen met mannen
seks hebben en vrouwen met vrouwen. En juist homo/lesbo seks schijnt
dus 'moeilijk' te liggen bij de internationale Gay Games organisatie en de
commerciete sponsors. Een sponser is
hierop echter de uitzondering op de
regel. Orie maal raaien wie. Een condoomfabrikant! LRC, de maker van
DUO, geeft tijdens de Gay Games
90.000 condooms gratis wag. Oat is
dus 90.000 keer (veilig) neuken.
Oscar.
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QUEER'$ D.I.Y. (Do It Yourself)
GAMES, als reactie op de GAYGAMES - PAY GAMES, organiseert
In de week van 3 augustus
verschlllende actlvtteiten met als
voor1oplg programma: Dlnsdag 4
augustus de QUEER'S D.I.Y. GAMES
In het Vondelpark.
Met onder
andere het lntematlonaal Queer
Croquet toemooi, cockringwerpen,
handtas stoten en pump sprinten.
Ook zijn er demonstratiesporten
waaronder
elaetleken
en
spljkerscatten;
Woensdag
5
augustus zijn er in de Vrankrijk de:
D.I.Y. STRAIGHT GAMES voor de
heteroseksuele
sympa's;·
Donderdag 6 augustus QUEER
D.I.Y. UNDERGROUND PARTY met
optredens, dlxo, darkrooms, chill
out queerperformances en meer In
de gekraakte school aan de
Plantage Doklaan 8-12 In Amsterdam.
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'Elndelljk vroeg een van de mullahs
heel direct: "Beken je Je zonden?' lk
antwoordde: "Ja, het gebeurde.
Alsjeblleftvergeefme!" De mullah zel
zonder emotle: Tachtlg zweepslagenl'"De lranllr Said moet tijdens
het regime van de ayatollah's zijn
coming out als homo bijna met de
dood bekopen. Zijn verhaal, en dat
van elf andere homoseksuele
jongerenult de hele wereld, zijn door
auteurLutz van Dljk gebundeld In het
boek Coming out.
Lutz van Dijk is in 1955 in Berlijn
geboren. Sinds 1992 woont hij in
Amsterdam, waar hij het Tamar
Laakmann huis oprichtte. Het instituut
zet zich in voor vreedzaam samenleven
van alle mensen, ongeacht ras,
geslacht,seksualiteitof religie. Lutz van
Dijk schreef eerder Damned strong
love, over een Poolsejongen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog vanwege zijn
homoseksualiteit ward opgesloten in
concentratiekampen.Onlangs bracht hij
het fotoboekAt home in Amsterdam uit,
waarinfoto's en persoonlijkestatements
staan van homoseksuele mannen die
Amsterdam als thuisbasis hebben
gekozen. Coming out is eerder in het
Duits verschenen.
Het verschijnen van een Nederlandse,
en Engelse, \'ertaling van het boek,
heeft te maken met het culturele
programmavan de Gay Games die in
Augustus in Amsterdam warden
gehouden. Het boek vormt namelijk de
basis voor het storytellingfestival dat op
2, 4 en 6 augustus in de Rode Hoed
plaatsvindt. Tijdens die dagen komen
intemationale
asten uit Lati"ns-

Amerika, Oost-Europa, Azi~ en Afrika
vertellen welke moeilijkheden en
mogelijkhedenze in hun cultuur hebben
gehad tijdens het vormgeven van hun
seksueleidentiteit. Ook zijn er besloten
workshops onder
het
thema
mensenrechten en coming out. De
organisatievan het festival is in handen
van Lutz van Dijk en Amnesty
International.

COMING

OUT

Het boek wordt ingeleid door de
Amsterdamsewethoudervan Onderwijs
en Diversiteitsbeleid van der Aa,
waama een ten geleide volgt door
Amnesty International. De mensenrechtenorganisatieheeft in het verleden
vaak kritiek gekregen,. omdat ze zich
niet in v.1ldezetten voor de rechten van
vervolgde homo's en lesbiennes. Pas
sinds 1991worden mensendie op basis
van
hun
seksualiteit
worden
gediscrimineerd, erkend als 'prisoners
of conscience.'Beter laat dan nooit. Het
voordeel van de ondersteuning van
Amnesty is naast haar politieke invloed
haar vermogen om •nauwkeurig te
documenteren. In zes landen staat op
dit moment nog de doodstraf op
homoseksualiteit, in zeven landen
worden gevangenisstraffenvan 1Ojaar
tot levenslang opgelegd. In andere
landen
worden
homoseksuelen
opgesloten in psychiatrische klinieken.
Mede
dankzij
Amnesty
wordt
onderdrukking steeds beter in kaart
gebracht en aan de kaak gesteld.
Statistieken en cijfers laten patronen
zien. Zoals het volgende: wereldwijd
bestaat de absurde opvatting dat
homoseksualiteitniet cultuureigen zou
zijn, dat het een perverse indringer van
buitenafzou 'M!zen. Vandaag de dag is
er in Latijns-Amerika een wijdverbreid
eloofdat het zedeloze Noord-Amerika

homoseksualiteit heeft gei'ntroduceerd
in de samenleving. In Israel wordt
be'W8erd dat het een Arabisch
verschijnselis en presidentMugabe van
Zimbab'W8 meent dat de blanke
kolonisators het mee hebben genomen
naar 'zijn' land.
Cijfers vertellen over culturen. Over
homofobie, een ander wereldwijd
patroon. Vrij'W81 overal bestaan
denigrerende scheldwoorden. Goluboj,
gomangs, maricoe, bencong, stabane,
tong xin lin, of cuec6n. Ze komen
allemaal in coming out voor en ze
hebben allemaal dezelfde functie: de
angst voor seksuele handelingen (niet
de liefde, want daar heeft men geen
idee van!) tussen mensenvan hetzelfde
geslacht bezweren. Statistieken en
cijfers laten patronen zien en dat is
goed. Het herkennen en erkennen van
geinstitulionaliseerde
haat
kan
tegenkrachten mobiliseren. Het kan
aandacht vragen.
Tegelijkertijd
is die herkenning
misleidend. Getallen zijn kwantitatief,
droog. Slechts al je je beseft dat ze de
optelsom zijn van het verzamelde leed
van unieke individuen hebben getallen
echt kracht. Hoe is het om op straat
achtervolgd te worden door die
exotische, sissende, bijtende scheldwoorden? Is een goluboj 'Wei een
gomang? Of is het misschien zo dat de
stabanetodl meer uitingsmogelijkheden
heeft? Om daar achter te komen moet je
de papieren wereld van de rapporten en
schema'sverlaten en je oor te luisteren
leggen bij de mensendie het allemaal is
overkomen.

VERHALEN
Het is de kracht van coming out dat het
alle ruimte geeft aan twaalf verhalen uit
verschillende landen van Urui:iav tot

China. Afwisselend vertelt een man en
een vrouw over zijn of haar leven. De
opzet van elk verhaal is in grote lijnen
gelijk;
anekdotes
over
jeugdherinneringen, familieomstandigheden
en de directe omgeving geven je een
beeld van iemands achtergrond. In
ieder verhaal komt natuurlijk het proces
aan de orde van de ontdekking van de
eigen
seksualiteit.
De
eerste
ervaringen, de twijfel en de acceptatie
van het homo of lesbisch zijn door
zichzelf en de anderen. En uiteindelijk
de trots, in 'W8erwilvan alle denkbare
uitingenvan afwijzingen onderdrukking.
leder verhaal sluit af met een foto van
de verteller.
Lutz van Dijk is niet zelfzuchtig
geweest, hij heeft zichzelf onzichtbaar
gemaakl Alie verhalen zijn geschreven
in de ik-vorm en de schrijver zelf duikt
pas op in het n8'M>ord.Pas daar kom je
erachter dat de verhalen in het boek
niet door de hoofdpersonen zijn
opgeschreven, maar door hemzelf, op
basis van uitvoerige interviews die hij
met de mensen heeft gehouden. Uit die
gesprekken
distilleerde
hij
de
geschreven teksten, die hij vervolgens
ter correctie voorlegde aan de
betrokkenen.

NEUTRAAL
De schrijver als objectief doorgeefluik
van verhalen van anderen. Het hele
boek ademt de steer van neutraliteit uit.
Zorgvuldig
wordt
de
ik-vorm
gehanteerd, een vrouwenverhaal
afgewisseld met een mannenverhaal,
de lengte van de verhalen varieert
nal.l'Mllijksen ook in de opbouw van de
stukken is op een uitzondering na geen
verschil:
ze
zijn
chronologisch
weergegeven, jeugd, coming out in
'W8erwilvan en tenslotte acceptatie.

Alleen in het verhaal van Andres heeft
Lutz van Dijk iets bijzonders met de
vertelling gedaan. Het verhaal van deze
Panamees wordt verteld aan de hand
van een reis naar zijn geboorteland,
waar hij allang niet meer woont. Het
begint als volgt: 'Na dertien jaar ben ik
terug in mijn geboorteland Panama.( ... )
zij omhelzen mij allemaal en vragen:
"vertel eens hoeveel kinderen heb je al?
(... ) Om ons heen is de muziek waar ik
van houd. Thuis in Amsterdam staan er
honderden cassettes van. Liedjes
waarin het duidelijk om seks gaat,
opgesmukt met amor en coraz6n. Maar
nooil om mijn seks, om mijn coraz6n,
om mijn amor.'

Door bijna alle verhalen chronologisch
weer te geven heeft Lutz van Dijk de
verscheidenheid van de ge'fnterviewden
geen goede dienst bewezen. Ze zijn
teveel op elkaar gaan lijken, waardoor
je zeals lezer snel vergeet. Een auteur
die niet durft te experimenteren met het
materiaal dat hem is aangeboden
probeert zichzelf te verstoppen. Net
zoals het halfslachtig is om pas een foto
van iemand le plaatsen na het verhaal,
is het niet goed om ieder verhaal
dezelfde structuur te geven. Daardoor
verliest het zijn individualiteit, zijn
gezicht. En daar ging het toch om? Om
het persoonlijke?

Het verhaal van Andres is meteen
spannend, doordat het afwijkt van het
geeffende pad dat het hele boek wordt
gehanteerd. In een notedop weet je als
lezer al heel veel van Andres: Hij is
Panamees, hij v.oont in Amsterdam, zijn
seksualiteit is niet bekend bij zijn oude
omgeving, die word! zelfs ontkend. Het
is een verademing na alle verhalen die
beginnen bij het begin en eindigen bij
het eind.

Een ander punt is dat bijna alle
ge'fnterviewden
tegenwoordig
in
Nederland wonen. Van de ene kant is
dat goed, omdat wij daarmee iets
opsteken over de diversiteit van al die
mensen die we tegenkomen in onze
omgeving. Van de andere kant is dat
jammer, omdat de hoofdpersonen vaak
een belangrijk deel van hun coming out
in Nederland doorbrengen. Misschien is
het interessanter om le lezen hoe dat
proces zich in die landen zelf voltrekt.

NEDERLAND

Misschien is Lutz van Dijk in de valkuil
van de overneutralisering getrapt. Hij
heeft zo zijn best gedaan zijn eigen
aandeel in het totstandkomen van de
verhalen le verhullen, dat ze zijn
vervlakt. Het is teveel van hetzelfde:
Eerst gebeurde dit, en toen dit, en toen,
en toen ... Waarom? Lutz van Dijk heeft
loch ook keuzes gemaakt om het
materiaal dal hij uit de interviews heeft
verzameld wel of niet te gebruiken? Het
is loch de kracht van een schrijver om
het verhaal van de verteller zo krachtig
mogelijk op papier te zetten? Om een
vertelstructuur te kiezen die past bij het
persoonlijke verhaal?

Tenslotte kun je je afvragen waarom er
geen verhaal van een autochtone
Nederlander in het boek is opgenomen.
He! wekt de onjuiste indruk dat
aandacht voor de moeilijkheden die
jonge mensen tijdens hun coming out
ervaren in ons land minder nodig zou
zijn. Een indruk die in het nawoord van
het boek onderuit word! gehaald: Een
van de gefnterviewden, een OostEuropese vrouw die tegenwoordig in
Nederland woont, wilde uit angst voor
herkenning niet warden opgenomen in
de Nederlandse vertaling.

C □ NCLUSIE

Coming out is in zijn opzet een goed
boek. Het bezit de kracht om
cijfermateriaal over homoseksuele
mensen uit andere landen concreet te
maken.De persoonlijkeverhalen van de
geinterviewden zijn vaak ontroerend,
pijnlijk, maar altijd krachtig. Het boek
kan waardevol zijn voor mensen die
worstelen met hun identiteit. Het is
alleen jammer dat de schrijver het niet
heeft aangedurfd de verhalen meer
kleur mee te geven. Toch blijft er van de
hoofdpersonen genoeg individualiteit
over om het geheel zeer lezenswaardig
en boeiend te houden.

Christian Arts
Coming out
Lutz van Dijk
uitgeverij IVIO, f 24,95
ISBN 90 6121 920 5

Oe Roemeense regering heeft beslo•
ten homoseksuele handelingen niet
!anger te bestraffen. Het kabinet ging
akkoord met het schrappen van het
artikel uit het wetboek van strafrecht.
Dit betekent nog niet dat homoseksualiteit nu daadwerkelijk legaal is. Eerste
moet de volksvertegenwoordiging zich
nog buigen over de kwestie.Er veranderd dan ook weinig in de praktijk. De
regering probeert een goede beurt te
maken bij Europa, maar er moet meer
gebeuren dan alleen een kabinetsbesluit. Voor de wet aangenomen wordt
moet deze de eerste en tweede kamer
passeren die bomvol zitten met reactioneren. Ook de kerk is een felle tegenstander. De politie zal echt niet op de
wet vooruitlopen en de situatie voor
homo's blijft dan ook ongewijzigd. Ook
zij die gevangen zitten op grand van
'sodomie' zullen niet vrij komen. Roemeni'3 wil graag bij de Europese Unie
horen en deze heeft gesteld dat men
de wetgeving op het gebied van homoseksualiteit moet aanpassen om zich
als lid te kunnen aansluiten. Wetgeving ver.anderenis een ding, een echte
praktische verbetering voor de situatie
voor homo's en lesbo's in Roemeni~ is

Het zal niemand ontgaan zijn, Dana
International heeft het Eurovisie songfestival gewonnen. En eerlijk is eerlijk,
ook ik vond het te gek dat ze won. Niet
dat het songfestival mij zo boeit, al
schijnt het een van de homo-evenementen van het jaar te zijn. Deze keer
zat lk bij de 'votes' op het puntje van
mijn stoel. Dana v«>n,maar daze overwinning is niet toe te schrijven aan het
liedje als zodanig /a-la-la-viva-viva!
etc. Een transseksueel die een als
conservatief bekend staand lend vertegenwoordlgt maakte van Dana International natuurlijk blj voorbaat el een publiciteitslieveling. Dana heeft daar
handig gebruik van gemaakt door de
media in de stemmende landen te bespelen wat er mede toe geleid heeft
dat zij v«>n. Voor het eerst konden
mensen via tale-voting (via de telefoon) zelf punten toekennen, dus geen
vakjury. Dana is echter meer dan een
transseksuele zangeres. In lsraAI Is zij
'M>Ordvoersterop het gebied van mensenrechten in de breedste zin van het
woord. Homoseksualiteit en transseksueliteit zijn slechts twee ondefwerpen
die zij in de schijnwerpersvan de internationale media heeft weten te pleatsen. Oaar is echter niet iedereen gelukkig mee. In haar eigenland v«>rdtzij
met de regelmaat van de ldok met de
dood bedreigt door rnlddel van o.a stenlging. De lsratJ!ische
staatsaeaeteris
van gezondheidszorg veroordeelde
haer deelname:,'Dana International i
een abominatie, zelfs in Sodom was e
zolets niet'. Dana is een doom in he
oog van d!3ultra-orthodoxe gemee
schep. Oeze heeft grote invloed in I
ra&I al is zij relatlef gezien een minder
held. Met premierBibi (Bi?Dactitva
Nie) Nethanjahu els handlanger is he
vrede
s totaal eblokkeerd.D
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na verkondigt de stalling dat de normale lsraelit'!irsniets liever willen dan
vrede en het prima kunnen vinden met
Arabieren in en buiten lsra~I. Zelf gebruikt ze in haar muziek Arabische
invloeden en heeft veel Arabische
vrienden zegt ze. Dana is door haar
optreden een symbool van vrijheid geworden voor velen. Tijdens de opening
van de Gay Games zal Dana het winnende lied zingen dat ze heeft opgedragen aan alle 'gay's' in de wereld.

Waar religieus fanatisme toe kan leiden blijkt weer eens in Afghanistan.
Waar de orthodoxe joden met steniging dreigen brengt de Taliban het in
praktijk, zij het met modeme hulpmiddelen. Tenminste vijf van sodomie be-'
tichte m~nnen zijn er ~xecuteerd
door de streng islamitische Taliban.
De mannen tijtl tegen de muur geplaatst die vervolgens over hun heen
werden gebulldozerd. De mannen waren door de religieuze rechtbanken
van de Talban ter dood veroordeeld
omdat ze seks zouden hebben gehad
met jongens. Van een eerlijk proces
wasdaarbij geen sprake.
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GI ant Robot II
The newest issue of this -,chtalked-obout zlne Is here - it's
blowing up larger ond larger every
day. llhat is lt7 A aogozine about
Aslan/Astan--rlcon
pop culture,
catering to the' Zt-scnoethlng indie
rock/othenrise hip ones in our
11idst (like ae).
To be honest,

post Issues of this

110gozine hove been really dis-

heartening. I had heard rU100rsand
sow for •yself - alongside scne
very good content ond genuine
MOteriol ""s soo,e questionable
stuff. Asian .. n hod lots of
interesting roles to represent,
but won1en
• s were often about se,i:.

And Anglo letter writers wrote in
to soy how ■uch they loved it,
e,cpressing their o,w, desires for
Asian girlbots. This ""s topped
off with on editorial
likening
their own na?Ozine to o porn nagozine special ,zing in rocio\
fetish. I 1'0sn't alone in observing ""1ot <.iont Robot Itself proMated os ..yellow

Because of its
is■

fever"' syndrOMe.

oudi.ence, the sex.-

wos even MOf"edona~ing - it

see...d to ploy into ""11te .ale
uoticis■ . For what purpose oM ot
cost7

""1ol

i~iant
Robot
-:-~=~-=:.:~--=-=:=--:~

...

,:.,:·

'
'

-t

Regardless of how I felt about
scae of the past issues, I ""s
pleasantly surprised irith the new
one. Gone ore the stories of Insatiable Aslao'•femle porn stars .-io
con fuck o rocn full of Mite
guys. Gone ore the tips fM findIng the nastiest Asloo, porn, written by ..,lte guys. And no -,re of
this "yellow fever" crap, the fixation and lllsguided appreciation
that Isn't flattery at all, just
fantasy. This Issue has on interesting Interview wtth Ciba Matto
by coaedlerw,e Mar!l(INt Cho, as
well os o feature on r.anuel
Yarbrough (m, Afrlcon--rlcon
,._, chcllpion), Steve Caballero
(discussing his Japanese herI toge), and art fascinating folks
i.and un"-.
Very, very
l■pressive. And, don't fortet to
check out the feature on Yukio
Mishim, who for those _,. don't
know, ""s o gay Japanese dlsclp\1norlon, o legendary figure irith a
trogic end (kids, don't try this
at hcne).

Mien we create our own IIM!dla,.-io
Is our audience? And how does that
Influence what "" say, and how we
say it7 That's a question I'•
al..,ys asking ll)ISelf, so that I
can tell how -,ch of what I present is ay own, and how ai,ch Is
other people's perspectives of Ill!.
Society doesn't tell us how to
love ourselves, so when we decide
to SOf how things really are and
to prwilege our own Issues, that
beccaes a revolutionary act. Our
11inds are our own greatest ene■les
when they're used against us, and
I really _,t to see people like
the Giant Robot folks -•
the
IIClStof their skills, because they
have serious juice ""1en they
decide to use it.
(SS to P08 Zt53, los Angeles CA
98864)

GI rlfrlends
July/August '97
This s°""""'°t glossy ond •..,;nst~eo■• dyke 1109 is o\ways a IIOOd
rtod. This issue hos o cover feature on Alison Follond fro11 the
-,yle "All Over Me• (o 1111stsee).
Also, great features on dyke occupations, being a lesbian ond also
Musi! ■, gay ""11te parents raising
Block children, and a ton of news
and tidbits. Politically
pretty
progressive ond ove.-.n.l•ingly
positive In scope.
(S-4.95/lssue or S24 for 6 issue
one year sub to 3415 Cesar Chavez
St., Suite 1181, Son Francisco CA
94110)
fl
Gi rlwlze
A hodge-podge of text

tidbits;
sc::,ne·
short, SOlte longer, dealing
irith oil kinds of subjects like
relationships, fcnity, love, and
depression. See how cathartic o
zine con be.
(Sl ond 2 st'"""s to Kathleen, 22
Albany Circly, Beverly
019151267)

*

GI rty 11
This u a large one pager folded
several ti11es - subti tied •tronsgender zlne". It's a c011binotion
of collaged o~t, reviews, h....,r,
and right-on opinions on gender
roles and politics.
Hot stuff.
(Sl to 33 RONford Rood, London IJI(
E15 4lY)

Gnocchi 11
Teenage f-,\e
zlne of the collage
YCll'lety - news clippings and brief
c-1:ary,
beverage rec-ndations, rants. A f.., five ■lnute
read.
(St plus Z stcaps to 134t Eagle
Rd. , Hope PA 11931)

ond conscious selves. Unfortunately,
this aeons they wolk the fine line
between irishy-"°shy and spineless.
The hype around Micai Bass'is unfortunately rooted in sexist objectification of (Block) _,,•s
bodies, and
it looks as if Grand Royal is too
afraid to critique this foct, afroid
of losing their hip hop credibility.
Instead, it's ployed up to the hilt.

In between highly infol"IIOtiYe articles on -,sic legends and the Glillture
surrounding thea, there's enough Shit
to 01CJkeyou at least slightly nauseous. Wont s011e info on L'Tri•'s
Bunny? Ask Kid Rock - he fucked that
ho. lonna 110ke friends ,ri th Luke
Skyywolker? Fuck three hoes : if you
don't get pussy, he oin't fucking
with you. And the gratuitous use of
Hts end ass in every available space
doesn't shock "" ot all - it just
bores ae with the scae iaoges we' re
baobarded irith everyday. I don't need
to go into it because I've seen it
all before.
It's one thing to deal with dt.Wbshit
frcn the past. But to rehash it in
the! present is a little
too ntt.1chfor
roe. Even worse is the 1..., otte,,opts
ot apologizing for the sexist content
- they intersper-se the issue with bit
parts fr-ca a fs wc:aen, but ·too little too late' is on 1.1nclerstoteaent.
Funny there or-en't too mny opinions
fra1 ..en
in this issue, let olone
-.n
in hip hop or boss music. Se..s
like they weren't the ones ..,king the
11011ey or goining respect or starting
careers. Who's reality is this about,
anyway?

It's all treated like CC>IP, which in
itself is offensive.
If it weren't so
painfully real to ...,,,
~ it'd
be obscenely funny - but to whoa, nay
I ask? It's tired. If these folks
wonna get respect froa ae, go one way
or the other - _.,race your bullshit
or toke soae real risks and
attitudes
11C1ke
o -.,zine
that con te 11 it like
it is. Otherwise - you folks ore
pathetic sycophants, perfecting the
art of coffeetoble,
say-nothing journolisa and ~ have woy too -,ch
11011ey and t,..,
on your hands to be
churning out such garbage.
(POii 26689, Los Angeles CA 90021

Happy Fog •3
Persona\ GIii type of thing, heavy on
the diary side. A queerzine equivalent to o Mentos ca.er-cial.
Not bod,
just o little
too prozoc for -(S3 to Scooter, 323 Broodwoy East
1982, Seattle IA 9&102)
He Iha folks
Behind
the Rows
11
A gay hardcore kid's personal zine
with rants on har-dtine, vl!g(lniSII,
sex, goystreca fashion and disgust,
and o Mtol 'M>l"shippage or tw:>. He's
seei119, he's colling, his legacy is
spcnwnng, he's coai.ng, corrupting,
caong the living. Follow hi■ o, die!
(Fred, POii 624, Lake City TN 37769)
Horaone
Frenzy 13
With few exceptions, the funniest
zine I've read all year, ond definitely within zines aentioned in this
issue. Unapologetically
bisexual,
queer indie 1'1)Ckangst; hi.lw:i.s2Ja
co■ics; ■11ch wisdo■ c-icoted.
with
h...,r. Tiny type that's at tiaes
unreadable - but thoroughly enjoyable. A a,st.
(Mllrk Connerton, POii 361, Coabridge
UK CBl 2BZ)

I'd
Rother
Be Out Killing
Co■■ uni sts
t2
A bi.zorre read at tiaes, but quite
r-rkable.
llorped, sex-obsessed cartoons interspersed
irith rants on the
I.R.A., animl rights, and write-ups
on cool underground groffi ti 1109s.
Flawless taste in -,sic,
too. Very
diverse ond a winner.

Inbred
Picnic
•3
Features on the lonkin" Teens, the
Boy City Rollers, and 1110ny
high quality personal rants about teen drug
use that or-e eye-opening and real.
you kids out there do drugs, check
thfs zine out for SOiie been there,
done that perspectives.
It's definitely on the positive side. Go for
it.
(Sl to POii 132S, Stockton CA 95201)

Infantil•
16
A queer pagan ort zine, or scnething
res-ling
it. So■ewhot dork and
eerie, with lots of oppropri.oted clip
art. Also, a tour diary of a visit to
Son Francisco (I live it, baby).
(Poul, 16 Keystone Ave., Toronto
Ontario, Canada M4C1H1)
Inkling
•2
This zine is rocking. The •otd West
Issue• here spot! ights outlaw .,.._n
of the time and the raucous legends
behind· then. Also, anecdotes on l'IOV•
ing to Son Fr-oncisco, local history,
and 9enerol \ He tidbits that oro
trivial yet never- boring. Melissa is
a great ~tory teller,
ond I con honestly soy I enjoyed every bit of this
zine. If you're interested in
obscured fen:,le history, 110ke sure
you don't ■iss this zine or the topics it covers.
(Melissa Klein, 1184 Florido, Son
Francisco CA94119)
Inside
Out •11
This is now on old issue of a necessary yet infrequently published local
queer youth 11C1gozine.lhen they get
it together, it con be reo 11y good,
but it's even a:>re scarce thon
Outpunk, I think. This issue is about
beauty iaoge. There's a piece on
young fat activists
by Devro Polack,
as well as a feature on Ciba M<>tto
and o juicy interview with Ashley
Macisaac. Several good persona\
essays as well. I only wish we could
replace "XY Mogozine" with o real
queer youth pub\ icotion such as this
one.
( S12 for one year sub to POii ~268,
Son Francisco CA 94146-9Z68t

Interbong
16
for the hardcore kids. It's
a nice ■ix of a,sic and politics
- I
I I iked the integration of the di fforent topics. Ncaely: the Indiana
Hardcore fest, Anti-Racist Action,
People·Agoinst Rotist Terror,
Cop,11tch, Jeff Ott of the bond
Fifteen, and a,ch mre.
It's pretty
s..rt, but two cai,ploints would be:
there's har-dly ony woeen, ond it's a
little
too entrenched in white punk
guy suburban ■ind set for its pali ti co\ platfor■ to really have q foundation. Not that there's anything ,...ong
with being who you ore, just not having much per-spective.
(SZ to POB 671, Ravenna OH 44266)
A fanzine

Interr-obong?
! 13
Another biased review since Sharon is
o dear friend, but her ztnl!s ore
always inspiring and perfoctly executed. Sharon docinents """"'n in punk
fr1>1 its earliest
days, os well os
·spotlights -.n
iw,king ..,sic and
art. Very thoroug~. Historical irithout being elitist,
and very inviting.
This issue interviews Nicole Pant~r
ond Barbaro Manning, and also l'indy
Chien, ORnerof the Aquarius recor-d
store here in SF. One of o handful of
zines I reod 110re than once.
(S3 to 32&&21st St. Box 33, Son
Francisco CA 94119)

Jade's
Red Room •s
A punk zine with reviews ond essays
on 90's fetinism, Lydia lunch, sexual
hoross,a,ent, and starting a bond. Toke
their punk quiz to soe if you aeosure
up (don't worry, it's a bogus
test) ...

Pats voelde ze
•

1n

haar hoofd

plus 2 ston,ps to 3361 Solford
Stotion Road, Perkiancnville
PA
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JI ndy 16

,-; ts - read at
your own risk. Lots of •personol
otruggles 1110depublic, as E111ly
•~orches for answers to \ i..fe' s
problens. Stuff on ~irl love, se•"''l identity,
f..,\nu"' and ·self- .
f")ICCM, relationship
breakups, Ant
Oi fronco. and MUChIIUCh 1t0re.
Another in the vital grrrl zine
,cene that's keeping girls out
there olive with positivity,
support, and solidarity.
Righteous.
(\2 to Emily North, Loeb Holl,
Room681, 135 E. 12th St. , NYCNY
10003)
An open· diary

Ki ck I April '97
lhe subtitle:
"Big Bold Block &
ftn()owered". Lots of cornuni ty info
ond contacts for the Oetroi t oreo,
with scne news coverage. There's o
s.pidtuality
col1.nn; also, o
ch l \ l t ng piece on the true NOdcrnday victilOS of AIDS - poor, Block
and Latino people; plus fiction,
reviews, and coniics. A really good
source for local happenings and
so,ne serious knowledge.
(\2◄ for 10 issue sub to POii 2222,
Octroi t Ml ◄8231)
Kl n g of the f o i ri e S 13
A .. fanzine" in the historical
sense - devoted to ovont garde
(onadion queer fiddler Ashley
t,t,clsaoc. I haven't seen o zine
like this since •f,brrizine" ... a
deeper look ot this controversial
flgure who's 21, ""ors o kilt,
,-ul es the Canadian •usic charts
and br"ags about sex with his
teenage boyfriend. If you're into
his n11usic. then l '• sure this zine
ts an absolute -..st.
Otherwise
tt's good but it doesn't MOkeas
NJCh sense.
(91 Sackvi Ile St., Toronto
Ontori o I Conoda, MSA3E6)
Kink

12

J-'och like the •Girty" zine except
for "'kinky queer grrls".
Clip ort,
appropriated teKt, erotica, ond
confrontational
slogans make this
o Wl nner. lots of intri~uing writ,ng despite its small sue. Brief
yet lotol ly disturbed ond splendid.
(33 Ranford Rood, london UK ElS
◄l Y)
Ki ttUIIS
#4
A dostor"dly cute zine dedicated to
o cot. I lived with this cot so
lrnow from personal experience
every detail described within.
l'hot's next .. the Kittues rood
tour 1 98? For o t 1 you obsessive
cot lovers out there,'this
is your
drcOffl.
(\l o,· 4 sto111psto Mikel Delgoda,
POU ◄ 10312 1 Son Francisco CA
9◄1 ◄ 1)

Krtn11e Koolers
#4
One of my favorite of the "'person ..
ol" nne vortety - Keyon otwoys
hos o lot on his flind. The lost
issue MJS a bOl'lbshel\, a critique
of \ iberal rociSII in •ri.ot grrrl •
garb, shock waves resonating for
11ites around. lhis issue hos
observotior,s on Wilhothe tel"'lftS
.. identity politics
wonk-off lond•.
Much of his own writing is obout
identity;
os o •ixed race Persian,
os o queer, as sa.te00e MlO' s trying to figure out whot kind of
conft.lni ty he wonts to bui 1d and be
a port of. I often find o,yself
talking out loud 1"1en I read his
zine, because at \east for 11e, he
really strikes chords. A great ,.\x
of hu.or, fear, truth, ond inspiration. An absolute •ust read.
(Keyon, POii 2434, Ol)'llllio IA
98567)
Kus p #2
A queer girl/fN1inist
personal
zine that doesn't disappoint.
Misogyny on the net, tronsgender
debates on coq,us, and lots of
observations thot ore interesting
and provocative. This issue is a
bit outdated so send for this or
any other current issue.
(SI plus 2 stomps to Soro, POii
◄619, Gaithersburg ICl 20885)
Muffmonsters
on Prozac 12
This Irish queer zine is co-sexual
and trts cute. CONics, reviews,
and much angst. This issue hos
stuff on o trip to NYC, o scathing
rant against the g,oystrcca, o
11ini~interview with Sobrino fr011
..BoMbooGirl" zinc, and crazy nun
hijinx. lots of good stuff in this
pr011ising zine, although you won't
find fluch on riot grrrl, that
"but lshi t thot soys ond o,eons
nothing whot5oever". Bollocks to
that, deorie, but we'll toke the
rest.
(The Bees On Saturn, 45
Ulsterville
Ave., Belfast, Co.
Down, N. Irelond BT9 7AT)
Mylxine
110
A thick and intel 1igcnt punk n1usic
zine with a lot to soy. Not ofroid
to address rocis,n or sea:is.i, and
seemin!)ly fflOre enlightened than
90K of all other punk zines out
there todoy. This issue hos inter·
views with Cub and Pansy Division,
os ""II os Toby VoiI frOIO Bikini
Kill. Also, o great feature with
HomeA\ i ve, l ydi o lunch, and
right-on essays about all sorts of
topics. Thanks Scott for persevering ond noking such a worthwhile
:zi.ne!
(\Z to POU3086, Pensocolo Fl
32516-3086)

Haughty
Bits 123
The only underground comic I read
on a regular basis .. I don't know
'MlOt I'd do without it! I join the
ranks of the Roberto Gregory fan
club, ond you should too. lier
characters ore hi lorious, despicable, ond adorable ot 1 at once.
This issue has the origin of
Bitchy Butch, the cot lege·spownt'd
11ilitont lesbian of the 70's. lhot
mkes it funny is Roberto•s selfconfessed history which she weaves
along with
into the storyline,
plenty of fontosy. It's obvious
she hos o lot of perspective on
her characters.
She's also on
older writer/artist
that Sfffls to
hove o lot to offer younger people
- she's insightful
wtthout preachIng dDglllO,ond she shows that soone
issues ore just univerSGl. I buy
copies of her c011ic to give to
other people cuz it's so good.
(S3 to Fontogrophics Books, 7S63
loke City Woy NE, Seattle IA
9811S)
Noise
Queen #9
A Vt!.ry basic zine, text only, discussing qi.leer punk ond historical
punk and rock'n'roll
fi.gures. Very
concise writin~ - it's earnest ond
authentic.
Mus,c reviews, o fto·
ture on the New York Dol\ s,
reviews of both Boy George ond
Joyne County's outobios, and 'Mly
the Conodion cust0111s suck. What
you see is what you get.
Refreshing.
(Ti11 Murphy, 238 Glen Castle Rd.,
Kingston Ontario, Conoda, K7M◄NB)
Not Your Bitch 16
lhis little
zine is alM>ys crcnned
with personal observations ond
fet11inist opinions. Really good
stuff. This ish hos stuff on getting high, "girl gun safety•, ond
o trip to Europe. Also, write to
get her ossort,nent of anarcho-f'1ftinist zines, ond TM>t, a grrrt
zine catalog.
(SI each to Christine,
POB 11843,
Ol)'IOPioIA 98508)
Oh Boy 11
Il 's a cute pocket-sized journal
type zine, very personal and
inviting.
It's grrrl stuff, with
essays, open letters
ond rants.
It's a letter to o friend, and
that friend could be you if you
order this zj ne. Go for It.
(send s010e stoq:,s to Borbie, S8
Forley Ploce, Allendale NJ 07◄01)
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