
1 
 

  
Deel 2 van de mini-serie <Steeds anders op reis> 

Amsterdam, 3 juni 2018 

Gerard B.Kosse 

Ludgerjaargang 1962-1967 

 

Een zoekend rondlopende receptionist van het Valencia Palace hotel keek me vragend aan. Op 

mijn bevestigend antwoord dat ik inderdaad de door hem gezochte man was, legde hij uit dat hij 

een boodschap voor me had: “From your husband, sir: He is waiting for you in our Business Center”. 

En inderdaad: daar zat Yves te Googleni ; op nog geen 20 meter van me af, terwijl ik in dezelfde 

immens grote lobby van ons hotel  op hém zat te wachten….. 

De vriendelijk overgebrachte boodschap van de receptionist trof me bijzonder aangenaam. In een 

flits realiseerde ik me namelijk dat de wereld in korte tijd totaal veranderd was: “We zijn ineens 

zichtbaar!” dacht ik blij. Immers, hotelemployees zouden het zo’n 10 jaar geleden beslist niet 

hebben gedurfd om openlijk te laten merken dat ze begrepen dat er bij twee samen reizende 

mannen sprake was van een liefdesrelatie of iets dergelijks. Woorden als “husband” (echtgenoot) 

zouden angstvallig worden vermeden. Homo’s, lesbo’s en wat dies meer zij….behoorden als 

zodanig ‘tactvol en onopvallend’ te zijn en dus hun seksuele geaardheid geheim te houden. Zo’n 

zelfverloochening moest voorkomen dat het Grote Publiek zou worden gebruuskeerd. De hetero-

meerderheid voelde zich namelijk nogal snel onheus bejegend door minderheden die in het 

openbaar lieten blijken dat ze ‘anders’ waren. De kool en de geit sparend, speelden beide partijen,  

de massa en de minderheid, daarom het hypocriete <onzichtbaarheids-spelletje> mee.…. 

Yves (links) vult hier zijn wachttijd met het reserveren van tickets voor een avondconcert, terwijl ik verderop wachtend zit te niksen  
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De grote verdwijntruc van homo’sii kwam er altijd simpelweg op neer dat ze zich qua uiterlijk, 

gedrag en taalgebruik conformeerden aan de hetero-massa. Gays speelden in het openbare leven 

dus een totaal andere rol dan in de beslotenheid van hun homo-kring. Men leidde een dubbel 

leven. Aanvankelijk  vooral om niet strafrechtelijk te worden vervolgd. Later “alleen nog maar” om 

niet gediscrimineerd, vernederd, mishandeld, gechanteerd en uitgestoten te worden. Gays sloten 

zich zelf op <in de kast> . Met alle stress en bijkomende problemen van dien. In veel landen is dat 

trouwens nog steeds de enige manier om -- letterlijk! -- als homo te overleven. De titel van het 

zwart gekafte (Duitse) boekje van mijn beste vriend, de schrijver Lutz van Dijk, geeft het hieronder 

beeldend weer: Gays hebben een lange weg moeten afleggen: ‘vanaf de doodstraf naar 

emancipatie’. Dat die moeizame, lange tocht gepaard ging met het <wegvallen van de 

onzichtbaarheid> spreekt voor zich. Zelfs in die mate dat de Spaanse receptionist waarmee dit 

verhaal op de vorige bladzijde begint, het klaarblijkelijk heel normaal vond om mijn echtgenoot 

ook als zodanig te benoemen!  Maar dat is eeuwenlang niet het geval geweest…  

  
<Jezelf zijn>  kon alleen maar <buiten zicht van de massa>: iets wat je doet en bent  in het donker! 

Gays waren en zijn nog steeds in grote delen van de wereld mensen die in een onzichtbare, 

seksuele onderwereld leven. En het vergt meestal veel lef om daaruit te komen.  ‘Coming Out’ is 

trouwens lang niet altijd mogelijk. In 10 landen staat op homoseksualiteit nog de doodstrafiiien 

wordt die ook metterdaad uitgevoerd. Bovendien zijn er tientallen andere landen waar de 
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discriminatie weliswaar niet strafrechtelijk is vast gelegd, maar waar uitstoting, beroving, 

mishandeling, chantage en vernedering van gays aan de orde van de dag zijn.  Veel rondreizende 

Nederlandse homo’s ervaren dit ook nog steeds aan den lijve.  Maar over die zware kost gaat deze 

bijdrage niet. Ik laat liever zien hoe zo’n 10% van de bevolking er in slaagde en er nog steeds in 

slaagt om zichzelf als homoseksueel geaarde persoon onzichtbaar te maken, toch soortgenoten te 

ontmoeten en daarbij en passant de hele wereld te bereizen zonder dat dit opvalt. 

 

Er zijn allerlei soorten minderheden. Denk maar aan groepen als etnische immigranten, negers, 

chinezen, lichamelijk gehandicapten, blinden,  mongolen, en eenogige bejaarden -- smile. Ze vallen 

allemaal op doordat ze duidelijk zichtbare kenmerken hebben. Maar het bijzondere van seksuele 

minderheden is juist dat ze niet opvallen door uiterlijke kenmerken. Je vindt ze in elke laag van  

de samenleving, in elk beroep en in 

elke groepering.  Meestal worden gays 

daarom ook niet als zodanig door de 

hetero-meerderheid herkend! Maar 

daar komt misschien spoedig een eind 

aan: er wordt immers al succesvol en 

wetenschappelijk geëxperimenteerd 

met computertechnologieiv die in 

staat is homo’s van hetero’s te 

onderscheiden met een nauwkeurig-

heidsscore tussen de 71 en 81%. Dat 

moet 95% worden. De ayatollahs in 

Iran zien er vast al reikhalzend naar 

uit! De menselijke beoordelaars van 

hun Geheime Diensten doen het 

namelijk veel minder goed….   

 

 

Onder elkaar herkennen gays haar-

scherp wie wél, en wie niet “tot de 

club”  behoort. Die vaardigheid komt 

goed van pas als je op reis bent. 

Immers, zo’n onderkenning gebeurt 

meteen bij het waarnemen van 

iemand: in een flits! Er zijn allerlei 

leuke of leuk bedoelde boekjes en 

websitesv die de hedendaagse jonge 

Een van deze politiebewakers van de Stierengevecht-arena in Valencia was 
gay. Wie van de twee, denk je ? 
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gays willen helpen bij het herkennen van soortgenoten. Vooral in discriminerende landen lopen ze  

dan minder kans op een blauwtje en dus ook op minder blauwe plekken als ze blunderen en een 

onzekere hetero hebben benaderd… 

 

Oude reisrotten zoals ikzelf weten dat er een serie niet-cultuur gebonden inherente dimensies zijn 

die we razendsnel beoordelen om iemands homoseksuele geaardheid vast te stellen. Met name 

doel ik op zaken als: houding (bij het staan en lopen), blik (oogopslag en oogfixatie), beweging 

(vooral handgebaren, souplesse en finesse), en lichaamsgeur. <GAYDAR> is een feit!  De term zelf 

is een samentrekking van de woorden gay en radar.  Het is de sociale vaardigheid waarmee homo-

seksuelen, lesbiennes en biseksuelen elkaar herkennen zonder te beschikken over objectieve 

informatie over de seksuele geaardheid van de ander.  

 

Wat de geurherkenning betreft: Pas sinds 2005 weten we expliciet dat gay mannen en vrouwen 

<een goede neus voor elkaar> hebbenvi. Latere studies bevestigen dit keer op keer. Met andere 

woorden: onze neus speelt een grote, maar niet zo’n bewust ervaren rol bij het herkennen van 

homoseksuele soortgenoten.  

 

 

Alle minderheden ontwikkelen een eigen vocabulaire om 

de eigen, specifieke situatie beter te begrijpen en raak weer 

te geven. Vooral ook om hun relatie met de meerderheid te 

typeren; om zich met taal als minderheid kenbaar te 

maken, en om hun eigen leven leefbaar te houden door 

inside informatie dusdanig te verpakken dat de 

boodschap uitsluitend door soortgenoten wordt 

begrepen. Buitenstaanders worden daarbij vaak volledig op 

het verkeerde been gezet.  Een voorbeeld daarvan is het 

gebruik van vrouwelijke terminologie en namen in <gay 

talk>. De zin <Henriette is een echte lady!> betekent dan --

in het Amerikaans Engels-- <Henry is een nichterig type>. 

En de opmerking dat iemand van vis houdt, betekent dat 

betreffende persoon hetero is. 

 

Internationaal bezien, blinken vooral Amerikaanse Negers 

en Nichten uit in het bezigen van een eigen groepstaal -- 

een taal die door de meerderheid niet of zelfs verkeerd 

wordt begrepen. Qua taaleigen zijn zij veruit de primadonna’s binnen de minderheidsculturen! Dat 

geldt heel in het bijzonder voor gays. De <gay talk>  kenmerkt zich namelijk ook nog door veel 

zelfspot en humoristische overdrijving van de kenmerken die gays tot minderheden bestempelen. 
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Hetero toehoorders begrijpen daarbij totaal iets anders dan er gezegd wordt. En dat is precies de 

bedoeling! Maar soms werd en wordt het subculturele gay taaltje ook een bron van vermaak voor 

hetero’s. In de jaren 1980 flansten mijn toenmalige partner, wijlen Bob Turnier, en ik bijvoorbeeld 

allerlei woordenboekjes in elkaar waarmee we onze bezoekende, buitenlandse hetero-vrienden 

met verwarrende ‘gay talk’ op de hak namenvii. Hieronder staat het kaft van zo’n woordenijst uit 

1980 afgebeeld. 

  
En voor hetero-bezoekers uit eigen land hadden we gay wandel-gidsen gemaakt waarmee we het 

<andere Amsterdam> lieten zien in historische perspectief. Het maakte hun uitstapjes “anders dan 

anders”! De 1983-versie heeft de jaren overleefd. Een detail ervan zie je hieronder. 

  
De twee parmantige nichtjes met ontblote billen vormen een vrijpostige toevoeging aan het wapenschild van Gay Amsterdam! 
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Samenhangend met het feit dat gays per definitie dun gezaaid zijn binnen de bevolking, gingen en 

gaan homo’s vaak en ver op pad om soortgenoten te ontmoeten. En voordat men het weet, is 

men dan al over de grens. De reisindustrie kreeg dat in de gaten in het midden van de jaren 1960. 

Toen kwamen de eerste GAY REISGIDSEN op de markt. De vormgeving moest uiteraard zeer 

discreet zijn en bij inspectie van de bagage aan de grens niet de ongewenste aandacht trekken van 

douaniers…. Vandaar dat in de jaren ’60-’70 ‘onschuldige’ titels werden gebruikt en homoseksueel 

getinte afbeeldingen ontbraken. In samenhang met de voortschrijdende homo-emancipatie 

werden de gay reisgidsen en de gay uitgaansgelegenheden en hotelbranche daarna in rap tempo 

explicieter en openerviii. De foto’s hieronder illustreren dat voor die periode.  

 

Hand in hand met de homo-emancipatie waagden veel ondernemers het om gay hotels, bars, 

café’s, reisbureaus, restaurants, sauna’s, cabarets, theaters en andere uitgaansgelegenheden op 

te zetten waarbij hetero’s discreet maar effectief werden ontmoedigd en geweerd. Daarbij valt op 

dat veel van die uitbaters heteroseksueel waren. Ze werden aangelokt door het Grote Geld. De 

jaaromzetten van de LHBT-reismarktix zijn namelijk gigantisch. Alleen al in de USA 65 miljard dollar 

per jaar, in de UK meer dan 6 miljard Pound, en in Nederland naar schatting ruim 20% van onze 

reismarktx; dus 3,5 miljard euro. Het gaat buiten het bestek van deze bijdrage om uit de doeken te 

doen waarom gays relatief meer geld besteden aan vakantiereizen en andere -- vooral 

buitenlandse--  uitstapjes dan  hun hetero tegenhangers. Wel merk ik op dat het grote aantal 

buitenlandse partners/echtgenoten van Nederlandse gays hier mee samenhangt. 

De evolutie van de Gay Reismarkt ging hand in hand met de voortgang van de homo-emancipatie. Vandaar dat ook gay reisgidsen 
zich steeds openlijker als zodanig presenteerden in de jaren 1980. Daarna kwamen er gidsen van meer dan 500 pagina’s die qua 
uitvoering, informatief gehalte  en inhoud zelfs beroemde klassieke Reisgidsen als de  Baedeker en Arthur Frommer overtroffen   
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Tijdens hun vele buitenlandse reisjes komen Nederlandse gays in contact met veel buitenlandse 

soortgenoten. Het bijzondere daarvan is dat in zo’n minderheidswereld alle rangen en standen   en 

alle leeftijdsgroepen door elkaar lopen. Dit was vooral opvallend veel het geval tot het midden 

van de  jaren 1990. Zo kon het gebeuren dat een vrijgezelle Hollandse bouwvakker in het bed van 

een Franse Minister belandde, zij vriendschappelijk contact bleven onderhouden, bij elkaars 

vrienden en vriendinnen elders in de wereld werden geïntroduceerd, en ook via elkaar bij andere 

-professionele -- netwerken toegang verkregen. Hieronder wordt dat schematisch verbeeld: 

Een ander maatschappelijk voordeel van gay-netwerken is het feit dat veel gay reizigers in elkaars 

woning logeren. Ze gaan bij elkaar op bezoek, nemen daardoor ook intensiever deel aan het 

dagelijks gebeuren en de cultuurbeleving in het andere land, en krijgen zo een diepgaandere 

kennis van desbetreffende buitenlandse cultuur en maatschappij.  

 

In samenhang met de voortschrijdende homo-emancipatie  -- vooral vanaf ongeveer 1995--  nam 

in West Europa de  noodzaak van een eigen subcultuur en de erbij horende uitgaanswereld echter 

sterk af. En daarmee ook het hier aangestipte verschijnsel van <geslechte sociale barrières & 

mondiale, persoonlijke netwerken>. Wel blijken jonge gays nog steeds te beschikken over een 

groter internationaal netwerk dan hun hetero leeftijdgenoten.  

 

“Je zou haast weer wat meer repressie willen”, verzucht daarom menig homo Babyboomer! 

Smile -- GK 
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EINDNOTEN 

i FOTO’S VAN YVES EN MEZELF IN DE HOTEL-LOBBY 
Nababbelend over het opvallend openhartige taalgebruik van de receptionist en de vergevorderde homo-emancipatie 
die daaruit sprak, besloten we het voorval te re-ensceneren en te fotograferen. De beide hier afgedrukte foto’s zijn 
daarmee een souvenir geworden van een opmerkelijk moment.  
 
ii DE TERM HOMO 
In deze bijdrage wordt met de term <homo> kortheidshalve gedoeld op alle seksuele minderheden die tegenwoordig 
worden geschaard onder de groepsaanduiding LHBT: Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender.   
 
iii DE DOODSTRAF VOOR HOMOSEKSUALITEIT 
Zie: https://winq.nl/articles/227514/in-welke-landen-is-homoseksualiteit-strafbaar/   
 
iv MET COMPUTERS IEMANDS SEKSUELE GEAARDHEID VASTSTELLEN 
Lees er meer over in: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/computer-kan-aan-een-foto-zien-of-iemand-
homo-of-hetero-is-klopt-dit-wel-~b033454e/   
 
v ONS KENT ONS: HOE HERKEN JE DE ANDER ALS HOMO-SOORTGENOOT? 
Zie bijvoorbeeld: https://froot.nl/posttype/froot/11-dingen-die-je-alleen-herkent-als-je-homo-bent/  
Leuk bedoelde stereotypes: 
http://www.ja.be/lifestyle/seks-relaties/7-dingen-waaraan-je-een-homo-kan-herkennen.html/5  
 
vi GAYS HEBBEN EEN <GOEDE NEUS> VOOR ELKAAR 
Dat gays elkaar bijna feilloos herkennen als zijnde gay, is een wetenschappelijk vastgesteld feit dat we vooral te danken 
hebben aan Zweedse onderzoekers en Charles Wysocki van het non-profit Chemical Senses Centre in Philadelphia USA. 
Hoe die detectie van soortgenoten in zijn werk gaat,  lees je in grote lijnen  hier: 
https://www.theguardian.com/science/2005/may/12/thisweekssciencequestions1  
Een wat diepgaandere uitleg vind je kort in PYCHOLOGY TODAY (2008). Lees bijvoorbeeld: 
https://www.psychologytoday.com/us/articles/200801/solving-the-mystery-gaydar  
 
vii HETERO-VRIENDEN VROLIJK IN DE MALING NEMEN MET GAY TALK 
Een voorbeeld hiervan neem ik over van het boekje <1100 Words You Need to Know> waarvan het kaftje afgebeeld 
staat op bladzijde 5. Ter gelegenheid van het bezoek van het bevriende echtpaar Henk & Marjolein die werkten aan 
hun promotie-onderzoek op de befaamde MIT en Harvard Universiteit in Boston (USA), bevatte het welkomstwoord 
aan onze <two wonderul sisters> onder meer de opdracht uit te vinden wat twee op hen slaande <gay talk> zinnen  
betekenen in normale hetero lingo. Die zinnen luidden: 

“Henk surely is Marjolein’s last man: He likes eating pussy  so much, that he will turn into a dyke  in his second 
life!I Marjolein, however, will stay the same: hung  like a doughnut, she surely is not a lady, but real fish!” 

 
ix DE EVOLUTIE VAN GAY REISGIDSEN EN DE GAY VAKANTIEMARKT GEDURENDE DE LAATSTE 60 JAAR 
Een informatief artikeltje over de evolutie van Gay Reisgidsen in samenhang met de homo-emancipatie gedurende 
de laatste 60 jaar is: 
http://www.contiki.com/six-two/6-ways-the-gay-travel-scene-has-changed-over-6-decades/  
 
x DE NEDERLANDSE REISMARKT (VAKANTIES & ZAKEN) IN TRENDS EN CIJFERS 
Afgelopen jaar consumeerden wij Nederlanders 36,7 miljoen vakanties waarvan 19,1 miljoen in het buitenland. De 
bestedingen aan vakantiereizen nemen gestaag toe. Het laatste jaar weer 8% meer dan in het jaar ervoor. In totaal 
gaven we in 2017 het aardige sommetje van 16,8 miljard euro uit aan onze vakantiereisjes! 
Op het internet vind je tal van informatieve studies over Trends en Ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
vakantiemarkt, en de vakantiebestedingen van Nederlanders in binnen- en buitenland. Een aanrader is de periodieke 
uitgave van de NBTC-NIPO Research. Bijvoorbeeld: 
http://www.travelpressentation.nl/TravelPRESSentation-NBTC-NIPO%20Research-hand%20out[2].pdf  
De omvang van de Nederlandse zakenreizen is ongeveer 1,5 miljard euro. Over de groei van die zakenreizen lees je 
hier meer:   https://www.events.nl/nieuws/zakenreismarkt-blijft-groeien   
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