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Veredsde Stat€n H€t is een niernrc
aktievorm van de hornobenrging:
ongerraagd de selsuele geaardheid
van bekar& figuren aan de grote
klok gehangen"
Outing hecft al hecl wat opschudding
veroorzaait Het begon met de *
lumtr 'Het geheime nichtenbestaan'
van Michelangelo Siporilc in het
Newyorkse homoblad Out',rrcek
Daarin onthulde hij dat Malcolm
Foóes (de autsur \,ta[ bestsellers en
multimiljonair)'ook zo was'. De Íod-
deipcrs bcleefdc hoogdagen. Maar
dat was niet de bedoeling 

"an 
de

homnaktivisl Het artikd kaderde in
de striid die too gevoerd werd tegen
de Amerikaansc overireid, omdat die
te weinig middelen wijmaakte voor
de bestijding van Ads.
Bekende Amerikane4 zo redeneerde
de joumaiist van Outweet zouden
beter hun invlocd aannrcnden om
meer londsen voor ondezoek en
verzorging te bekomen Geen enkele
homo ircwoog Ook de konservatieve
poiiticus Roy Cohq die aan Àds
Iee{ weigcrde de toenmalige presi-
dent Reagan hierover aan te sprekqt
Door uit dc biecht te klappen wou
het blad Outr+cek de homo's over de
streep tekken Op die manier werd
'outingl ean nieuuq maar omsteden
aktievorm roor & homobeweging
Outw€ek gng met de onthullingen
door. Grotc namen rolden over tafel:
John Travolta, wiens naam op de
lippen van miljoenen bakvisjes be-
storrcn lag; de akteur Richard
Cbamberlain (uit Dc Doomrogels
en Casanova), voor wie huisvrouwen
in z:nijm vielen en Richard G€rq al
wen gelieftl bii het pubiiek
Hoe meer namen openbaar gemaah
iry€rfu, hoe verhitter de debatten

',rerden in de homobeweging en de
media De tegenstanders bachuldig-
den Outweek van het bedrijven van
rioolioumalistielc Z{i zagd h* als
'aanzetten 191 wlklikking' en voedsd
geven aaD eerr heksenjachl
Outing is eigenlijk t,"isch AmeÍi-
kaans. Het intieme laren van politici,
altcurs en andqe stsrr€n is er ecn

open boek Afuiikend gedrag nordt
§treog b€staft deÍ* maar aan het
stpp€rtie van presidenskandidaat
Gary Haft

In \{est-Europa hram het dëbat niet
m€tËcn r4m de grond Shchts toen de
Nederlandse roddeipers gr*ig
nieuwsjes yan Outnaek ovem
pikte mk de Nedertandsc Gay Ikant
op de diskussie in Annemarie Gre-
wel en Jan Naua probeeden bekm-
de NederlaÍlders te overhalen uit de
biecht te klappe,r. Zonder veel suk-
ses "De reaktic in de N*rlandse
per§ warec ronduit aegatieP, zegt
Yvan Brys van het Roze Aktiefront
in Vlaandereq "maar ik vind heteen
int.eronié rlict-.'mi.'

Is de sekuele geaardheid gea puÍË
ptivé-zaak? Brys heeft er zijn trrijfels
oven Tlomo's norden gediskimi-
neerd, zoals de nigrantm. Stei dat
een Marokkaan zege mijn aíkorxris
miju privé-"ak, Dan lacht iedereen
zich te pleÍter. Homo's kuÍnetr mak-
kelijker verstoppe*je spelur" Maar
zich verbergen dmagt niet bij lot
emancipatie.'
Homofobie heft erg bij de aanhan-
gers vao het VlaaÍns Slolq meent
Brys Hij vindt het jammer dat ^-
slechts em han&ol bekende Vlar,
gen de homozaak vodedigt "Het
zijn altijd dselfde §guren die aaa de
kar Èekten: Kurt Vao Eegheq Tom
Lanoye en David Davidse. Dat zit
h€o stilaan dwars."

Is outing dan geeo alledaags fem-
meen? "Ik heb rcoit aan iemand
Ímt€n \crt€lhn dat ik een verhou-
disg had uret mijn wiendin", zegt
Anne (schrrilnaarn), die verkoos nist
aan her openbaar debat deel te ne-
meir "Mijn omgwing wist he! roor
ik zelf iets kon zeggen'
Brys wuift de opmerking weg: "AIs
mijn moeder televisie kijkq zeg ik
haar ook dat is cen homo. Ze sckikt
altijd dat q zovecl zijn Outing is iets
totaal anden. Hct situeert zich op het
niveau mn & massamedia'.
Nadya De Barh
Dóat: zin co mzia van outhg. Zetcr-
drg 3 novabcr,20 ur. WolsaclÍ, Ouda
Eqlrr 27"(Bij dc G,ÍocaÉuts). Artslr-
pco" Organizede Rozc Akticfront. Toè
glng: grati!.
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