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2500 EA Den Haag 

terugdraaien homo-emancipatie 

Zoals eerder opgemerkt (brief van 12 april 2017), blijven vele politiek en sociale thema's 
onderbelicht tijdens de formatie. Ik maak gebruik van de mogelijkheid de (in)formateur 
daarover aan te schrijven, wat bij mijn weten niet is voorbehouden aan belangengroepen. Eén 
van deze onderbelichte thema's is de plaats in de Nederlandse samenleving van specifieke 
minderheden, zoals homo's, Joden, en orthodox-protestanten. Het is redelijk om hun impact te 
beoordelen: dat gebeurt tenslotte ook met moslims en vluchtelingen. 

Deze brief gaat over de negatieve impact van homo's, en doet ook enkele beleidsvoorstellen. 
Met homo's wordt hier homosexuele mannen bedoeld, een groep met een gedeelde seksuele 
oriëntatie. De religieuze veroordeling van 'homoseksualiteit' richt zich feitelijk tegen seksuele 
handelingen, en seksueel gedrag. Dat is in deze brief niet aan die orde. Het gaat hier om wat 
de aanwezigheid van homo's betekent voor de samenleving, en niet om sex. 

Deze brief gaat ook niet over lesbische vrouwen, of over biseksuele mannen en vrouwen. De 
Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen, om de 'LHBTI-acceptatie' te bevorderen. 
De meeste Nederlanders weten niet eens wat dat betekent, en iedereen die bekend is met de 
terminologie, weet dat de afkorting omstreden is. Er is geen eenvormige blok van lesbische / 
homo / biseksuele / transgender / intersekse personen, met een gedeelde LHBTI identiteit. 
Sterker nog, ze staan vaak tegenover elkaar: niemand haat trans-vrouwen zo diep, als de 
lesbische radicale feministen. Deze brief gaat dus niet over de vermeende LHBTI-
gemeenschap, en ook niet over de LHBTIQA-variant, dat de kamerleden blijkbaar nog niet 
kennen. Een deel van de kritiek op Nederlandse homo's in deze brief, is vermoedelijk ook van 
toepassing op autochtone lesbische vrouwen, maar dat laat ik verder buiten beschouwing. 

Algemeen ethisch oordeel 

Homoseksualiteit heeft geen intrinsieke waarde. Er is geen morele noodzaak tot het bestaan 
van mannen die seksueel georiënteerd zijn op mannen. Homoseksualiteit is geen uitvinding, 
dat beoordeeld kan worden op economisch of sociaal nut. Het is een biologisch gegeven, maar 
schijnbaar zonder functie. Homoseksualiteit is evolutionair arbitrair en contingent: als het niet 
ontstaan was, dan hadden wij de afwezigheid ervan niet opgemerkt. 
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Wij kunnen intrinsieke waarde inschatten door de vraag te stellen: wat gebeurt er als we dit 
verliezen? Stel dus, alle homo's worden morgen wakker als hetero. Ze zijn niet langer seksueel 
georiënteerd op mannen, verder mankeren ze niets. Biologisch heeft dit, voor zover we weten, 
geen gevolgen. Op korte termijn moeten de mannen hun leven aanpassen: ze wonen 
misschien samen, met iemand die ze niet langer aantrekkelijk vinden. Maar als die fase voorbij 
is, dan zijn de nadelen voor de maatschappij minimaal. 

De economie stort niet in, want de vraag blijft in principe hetzelfde. Wel zijn er 
verschuivingen: er is geen markt voor homo-kroegen en homo-bladen, maar die kunnen zich 
ook op een andere publiek richten. De gay-porn verdwijnt ook: mocht er toch behoefte zijn, 
dan kunnen hetero-mannen de inhoud naspelen, zoals nu ook wel eens gebeurt. Alles wat 
onder 'homo-cultuur' valt, kan door hetero's nagespeeld worden, mocht dat nodig zijn. 
Hetero's lijden ook niet onder het verdwijnen van homo's, want niets essentieel is specifiek 
aan homo's. Artsen, bakkers, musici, bouwvakkers, architecten zijn er niet verdwenen. Waren 
ze homo, dan gaan ze gewoon door met hun beroep of functie, want het hetero-zijn is 
daarvoor geen belemmering. 

Ook de individuele homo die als hetero wakker wordt, ondervindt geen gevolgen op lange 
termijn. Hij valt niet langer op mannen, maar op vrouwen, dat is alles. Hij is ook meteen 
verlost van discriminatie tegen homo's: reden te klagen is er dus niet. 

Op theoretische gronden zijn er geen negatieve gevolgen te verwachten, van het verdwijnen 
van homoseksualiteit. Er is dan ook geen reden voor de staat, om homoseksualiteit in stand te 
houden. De positieve gevolgen van het verdwijnen van homoseksualiteit zijn daarentegen niet 
theoretisch aan te tonen, maar wel pragmatisch, als we kijken naar de sociale impact van 
homo's als groep. 

Pragmatisch oordeel 

In vele landen zijn seksuele handelingen tussen mannen strafbaar, en is er een openlijk 
culturele vijandigheid tegen homo's als groep. Per definitie hebben ze weinig in te brengen, in 
die samenlevingen. Pas na de homo-emancipatie, kan de impact van een homo-minderheid 
worden bepaald. In Nederland is de emancipatie ver gevorderd, in elk geval de emancipatie 
van autochtone homo's. Wat na de emancipatie gebeurde, in Nederland en enkele westerse 
landen, zullen we waarschijnlijk later zien in andere landen. 

In die westerse landen, zien we dat homo's in eerste instantie een consumentenblok zijn, met 
een op consumptie gerichte levensstijl. Autochtone homo-stellen hebben ook een specifiek 
uitgavenpatroon: vaak tweeverdieners zonder kinderen, met meer geld voor uitgaan, uit eten, 
reizen, en duurdere consumentengoederen. Afgezien van de seksualiteit, zijn de voorkeuren en 
consumptiepatronen van homo's ook conventioneel. Dat ontstaat weliswaar als persoonlijke 
voorkeur van individuele homo's, maar de aanwezigheid van een grote conformistische groep 
binnen een samenleving, werkt contra-innovatief. Bij Nederlandse homo's zien we 
bijvoorbeeld geen alternatieve subculturen. Er is wel sprake van een homo-cultuur, dat een 
subcultuur vormt ten opzichte van de omringende hetero-maatschappij. Maar vanuit die homo-
cultuur is niets ontstaan, dat als 'alternatief' kan gelden.  

Wat ook opvalt is dat homo's als minderheid contra-idealistisch zijn. Waar homo's wel 
groepsgewijs politiek en maatschappelijk actief zijn, is dat vooral ten behoeve van de homo-
emancipatie. Ze verdedigen hun eigen belang, maar zetten zich niet in voor derden. Dat wordt 
goed zichtbaar, als je op zoek gaat naar homo's onder de idealisten. Als we bijvoorbeeld kijken 
naar de vluchtelingen-crisis van de afgelopen jaren, dan zien we dat christelijke, islamitische, 
en seculiere organisaties actief zijn op zee, op de Griekse eilanden, op de Balkan, en in Zuid-
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Italië. Maar we zien geen homo-organisaties - we zien nooit een homo-boot, dat drenkelingen 
op zee oppikt. Als homo's zich groepsgewijs bemoeien met de vluchtelingen-crisis, dan is dat 
uitsluitend om het belang van homo's onder de vluchtelingen te verdedigen. 

Dat bevestigt een patroon dat al langer zichtbaar is bij hulporganisaties. Is er ergens een 
aardbeving of hongersnood, zien we hulporganisaties op religieuze grondslag (christelijk, 
moslim, joods), niet-religieuze organisaties, quasi-statelijke organisaties zoals het Rode Kruis, 
en soms organisaties met een expliciet politieke achtergrond. Bij vele hulporganisaties kan je 
vraagtekens zetten, want de fondsenwerving staat voorop. Maar ze zijn er in elk geval wel, 
terwijl je nooit een homo-organisatie ziet, die voedsel of tenten uitdeelt, of slachtoffers zoekt 
onder het puin. 

Het contra-idealisme van homo's is ook zichtbaar in de mate van politiek betrokkenheid. Bij 
een belangrijk thema zoals klimaatbeleid, zijn homo's als minderheid onzichtbaar. Niet omdat 
de media samenzweert om hun bijdrage te verhullen, maar omdat ze gewoon afwezig zijn. Je 
zoekt ook vergeefs naar de input van homo's, als het gaat om bijvoorbeeld herverdeling van 
inkomens en vermogen, gentrification, vervuiling door fijnstof, of kwaliteit en prijs van het 
openbaar vervoer. Het activisme van homo's is vooral op de eigen belangen gericht. 

We kunnen de uitwerking daarvan beoordelen, door de vraag te stellen: hoe zou de politiek 
eruit zien, al de hele bevolking homo was? Wel enorme homo-lobby's, en politieke partijen die 
concurreren op het verdedigen van homo-belangen, maar verder weinig activisme. Geen 
milieubeweging, geen egalitarisme, geen kritiek op armoede, geen inzet voor klimaatbeleid, 
geen vakbonden. Het is moeilijk om dat anders te beoordelen, dan als verrechtsing. Daaruit 
volgt ook, dat de aanwezigheid van homo's, ook als minderheid, een druk tot verrechtsing 
uitoefent. 

Naast deze algemene trends, zijn er specifieke problemen met de homo-minderheid, die in 
Nederland goed zichtbaar zijn. Er lijkt een duidelijk verband te bestaan, tussen homo-
emancipatie en rechts-populisme. 

De rechtse homo als nieuwe norm 

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 plaatse Casper Mansveld, volgens zijn eigen profiel 'gay, 
metrobestuurder, lid van de VVD en JOVD', de volgende tweet: 

'Hey, ik weet een goede plek voor al die vluchtelingen: in kampen met gaskamers. Beter 
dan dat al die makakken hierheen komen.' 

Nadat er ophef was ontstaan op de sociale media, en vervolgens opgepikt door de pers, werd 
Mansveld bij de RET in Rotterdam ontslagen. Bij mijn weten werd hij nooit vervolgd voor zijn 
uitlating. Hij is zeker niet de enige die zulke oproepen plaatst, maar het is in dit geval een 
teken, dat er iets misgaat met homo's in Nederland. Het is aannemelijk dat Casper Mansveld 
representatief is voor vele autochtone homo's, zeker de jongere generatie. 

Waarom is dat aannemelijk? In eerste instantie, omdat zijn haat voorkomt uit zijn homo-zijn: 
hij voelt zich bedreigd door de komst van vluchtelingen, omdat hij homo is. We kunnen 
aannemen dat andere homo's zijn emoties delen, misschien niet in de zin dat ze gaskamers 
bepleiten, maar wel dat ze verlangen naar repressief geweld, om vluchtelingen tegen te 
houden. Dezelfde emotionele reactie speelt een rol bij de vaak negatieve houding van homo's 
tegenover migranten, allochtonen, moslims, en met name Marokkanen. 
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Casper Mansveld heeft ook een objectief belang bij repressie tegen vluchtelingen, want de 
vluchtelingen vormen inderdaad een bedreiging. Gezien de bijna volledige afwijzing van 
homoseksualiteit in de herkomstlanden, dat door onderzoek is bevestigd, kan Mansveld op 
vijandigheid van hun kant rekenen, als ze Nederland bereiken. Dat objectief belang geldt voor 
alle Europese homo's, zelfs in landen waar de homo-emancipatie minimaal is. De Poolse of 
Kroatische samenlevingen zijn zeker niet homo-vriendelijk, maar dat valt in het niets 
vergelijken met de normen in Soedan of Afghanistan. Ook in een conservatief land als Polen, 
hebben homo's reden om vluchtelingen te vrezen: het leven wordt alleen maar erger. 

We kunnen de houding van homo's expliciteren, door een denkbeeldig geval voor te leggen. 
Stel, er is een boot met 500 homofobe vluchtelingen onderweg uit Libië, allemaal aanhangers 
van een islamtische anti-homo beweging. Stel dat er twee opties zijn: 

1. De boot bereikt Italië, en de 500 homofobe vluchtelingen bereiken Nederland, 
waar ze asiel krijgen. Een aantal homofobe vluchtelingen loopt over straat en komt 
een Nederlandse homo tegen. De vluchtelingen slaan hem dood. 

2. De boot met 500 homofobe vluchtelingen wordt onder vuur genomen door een 
helicopter-gunship van FRONTEX, en zinkt. Alle homofobe vluchtelingen verdrinken. 

Als je aan individuele homo's in Nederland de keuze voorlegt, tussen het FRONTEX-scenario 
of vermoord worden, dan zullen ze kiezen voor het tegenhouden van de vluchtelingen. Ze zijn 
niet bereid om hun leven op te offeren, omwille van de opvang van vluchtelingen. Dat is 
weliswaar rationeel, maar het betekent wel dat er een objectief belangentegenstelling bestaat. 
Dat blijft het geval, als we de helicopter-gunship vervangen door minder verregaande opties. 
Stel dat homo's in Nederland moeten kiezen tussen deze opties: 

3. Een grote groep vluchtelingen, waaronder ook homofobe mannen, wordt aan de 
grens van Bulgarije tegengehouden met traangas, en sommigen worden door rechtse 
milities in elkaar geslagen. 

4. De groep vluchtelingen wordt niet tegengehouden, en de meeste bereiken 
Nederland, waar ze asiel krijgen. Enkele mannen uit de groep hangen rond aan de 
poort van een AZC, en slaan een passerende autochtone homo in elkaar. 

In deze scenario's gaat niemand dood, maar het objectief belang van homo's blijft hetzelfde: 
vluchtelingen met geweld tegenhouden, heeft de voorkeur boven zelf slachtoffer worden van 
geweld. Uit de belangentegenstelling volgt logischerwijze, dat homo's een potentiële anti-
vluchtelingen lobby vormen, dat bereid is om niet-vreedzame middelen te bepleiten. 

Een tweede reden om de houding van Casper Mansveld als representatief te zien, is dat het 
deel uitmaakt van een patroon. Op de sociale media zien we vaker een combinatie van een 
homo-identiteit, xenofobie, nationalisme, en agressie. Donny Bonsink, ongeveer even oud als 
Casper Mansveld, is nog een voorbeeld. Een bewonderaar van Geert Wilders en een aanhanger 
van PEGIDA, hij was de beheerder van de Facebook-pagina Nederland Mijn Vaderland, met 
230 000 likes. Deze combineerde foto's van molens en grachten, met een stroom van 
racistische comments, bijvoorbeeld gejuich over het verdrinken van vluchtelingen. 

Bonsink beheerde ook de groep 'PVV Aanhangers' met 70 000 likes, en was initiatiefnemer van 
een 'uitzwaaidag' voor Sylvana Simons. Hij maakte handig gebruik van de mogelijkheid om 
een nep-evenement op Facebook te plaatsen, als centrale plek voor haar tegenstanders, en 
faciliteerde zodoende de massale belediging en bedreiging van Simons. Zijn pagina's zijn 
uiteindelijk weggehaald door Facebook. 
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Bonsink is explicit over de motief voor zijn haat en afkeer: het homo-zijn. Hij vertelde RTL, dat 
hij al meerdere keren nare ervaringen met Marokkanen heeft gehad: 

"Blijkbaar is het nogal duidelijk te zien dat ik homo ben. Ik word regelmatig 
lastiggevallen, vaak door Marokkanen. Ik krijg vervelende opmerkingen en word 
uitgescholden. 9 van de 10 Marokkanen is tuig. En het lijkt alleen maar erger te 
worden. Ik woon ook regelmatig bij kennissen in de Haagse Schilderswijk. Daar is het 
helemaal erg. Marokkanen die rondhangen, mensen lastigvallen en de ene na de 
andere criminele daad plegen. Daar wil je er toch niet nog meer van hebben?" 

Dit past ook in een trend van de laatste 15 jaar, dat homo's in westerse landen zich steeds 
meer uitspreken tegen de massa-immigratie. Dat geldt niet alleen op de sociale media, en niet 
alleen bij laagopgeleiden. De Amerikaanse auteur en literatuur-wetenschapper Bruce Bawer is 
een voorbeeld van een hoogopgeleide homo, die zich afkeerde van de 'multiculturele 
samenleving'. Bawer was al lang actief voor homo-rechten in de VS, en verhuisde naar Europa 
om het religieuze conservatisme in de VS te ontvluchten. Daar, ook in Nederland, maakte hij 
kennis met de massa-immigratie uit moslim-landen. Zijn boek 'While Europe Slept: How 
Radical Islam is Destroying the West from Within' uit 2006, werd een brontekst voor de 
westerse anti-Islam beweging. Het geweld is niet ver weg: Anders Behring Breivik citeert Bawer 
elf maal in '2083', het manifest dat hij als rechtvaardiging voor zijn aanslagen online zette. 

Het meest sprekend voorbeeld is natuurlijk Pim Fortuyn. Het valt niet te ontkennen dat hij 
vreesde doelwit te worden van geïmporteerde homofobie, and dat hij vooral daardoor zijn 
academisch Marxisme inruilde voor nationalisme, xenofobie, en een expliciete anti-Islam 
houding. Eind jaren '90 publiceerde hij 'Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse 
identiteit als fundament'. Het boek legde de grondslag voor het huidige rechtse dogma, dat 
Nederland moet kiezen tussen nationaal-conservatisme en islamitische barbarij. Fortuyn laat 
ook zien hoe gevaarlijk een homo-politicus kan zijn: hij was een pionier in het gebruik van 
online bedreigingen als politiek instrument. 

Jarenlang werd het verband, tussen homoseksualiteit en xenofobisch rechts, verzwegen in de 
media. Met de groei van het xenofobisch rechtspopulisme in Europa begint het steeds meer op 
te vallen, en recent wordt het verschijnsel als 'homo-nationalisme' aangeduid. (Dat wijkt iets af 
van de oorspronkelijke betekenis van die term, namelijk het opvoeren van de tolerantie voor 
homo's, als rechtvaardiging voor de superioriteit van de westerse landen). In meerdere 
Europese landen gaan homo's zich openlijk aansluiten bij de nationalistische rechtspopulisten. 
Die partijen en bewegingen werven ook actief onder homo's, en afficheren zich als 'verdediger 
van de homo-gemeenschap'. En dat zijn ze vaak ook: in Nederland hebben homo's geen 
betere vriend dan Geert Wilders. Anderen, zoals het Front Nationale in Frankrijk, hebben met 
success afstand genomen van vroegere homo-vijandige standpunten.  

Er zijn dus twee goede redenen om aan te nemen, dat Casper Mansveld wel degelijk 
representatief is voor homo's in Nederland, autochtone homo's tenminste. Zijn haat is 
intrinsiek, in de zin dat het uit zijn homoseksualiteit voortvloeit, hij heeft een objectief belang 
als homo bij repressie en geweld tegenover homovijandige groepen, en zijn uiting past in een 
patroon van xenofobe en nationalistische pro-homo politiek, dat kennelijk breed gedragen 
wordt onder homo's. Dat betekent niet, dat elke homo de vluchtelingen in de gaskamers wil 
gooien, maar wel dat bijna alle homo's vijandig staan tegenover vluchtelingen en migranten, 
en dat velen het desnoods gewelddadige afremmen van migratiestromen zouden steunen. 
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Homo = xenofoob? 

Het is dus niet bij voorbaat uit te sluiten, dat Casper Mansveld gewoon zegt wat de overige 
homo's denken. Het is zeker niet bij voorbaat uit te sluiten, dat homo's van huis uit rechts en 
nationalistisch zijn, en niet 'links' zoals men vroeger dacht. Emancipatie-bewegingen worden 
in het algemeen als links waargenomen, omdat ze zich noodzakelijk verzetten tegen de 
bestaande orde, maar dat vertelt ons niet, wat er na de emancipatie gebeurt. 

Daarom moeten we de mogelijkheid onder ogen zien, dat er een genetisch verband is tussen 
homoseksualiteit en xenofobie. Beiden zijn vermoedelijk biologisch van oorsprong, en dus niet 
cultureel bepaald. Evolutionair is homoseksualiteit een raadsel, want wie geen kinderen krijgt 
geeft zijn genen niet door, en homoseksualiteit zou vanzelf moeten verdwijnen. Verklaringen 
voor het paradoxaal overleven van homoseksualiteit gaan vaak uit van voordeel voor de 
naasten, of voor de kleine groepen waarin de eerste mensen leefden. Dat kan ook gelden voor 
het ontstaan van de xenofobie. Het is dus mogelijk, dat aangeboren homoseksualiteit en 
aangeboren xenofobie een vergelijkbare evolutionaire voorgeschiedenis hebben, dat ze 
gerelateerd zijn, en dat dezelfde biochemische schakels actief zijn. Dat is speculatief, en dat 
blijft speculatief, omdat wetenschappers zulke taboe-onderwerpen liefst vermijden. Een 
genetisch samenhang tussen homoseksualiteit en xenofobie zou wel verklaren, waarom beiden 
in de politiek samen waargenomen worden, na de homo-emancipatie in elk geval. 

Beleidsaanbevelingen  

Beleid begint met het erkennen dat er reden is tot beleid. De overheid moet niet doen alsof er 
niets aan de hand is met homo's, en moet juist erkennen dat er spanningen, conflicten, en 
dreigingen bestaan. 

De overheid moet om te beginnen een principieel standpunt innemen inzake homoseksualiteit, 
door formeel te verklaren dat het geen intrinsieke waarde heeft. Dat heeft voorlopig geen harde 
gevolgen, wel op middellange termijn, als er zicht is op een behandeling van homoseksualiteit. 
Een behandeling voor volwassenen is onwaarschijnlijk, maar een behandeling tijdens de 
zwangerschap lijkt theoretisch haalbaar. In dat geval zou de homoseksualiteit wereldwijd 
afnemen, gezien de negatieve houding in de meeste landen. Ook in de westerse landen zullen 
vele ouders een voorkeur hebben voor een heteroseksueel kind. De overheid moet onderzoek 
naar behandeling in elk geval niet tegenwerken, ook niet vanuit een diversiteits-ethiek.  

Verder moet de overheid afstappen van de homo-emancipatie als beleid. Omdat het niet 
aantoonbaar is dat homo's een positieve bijdrage leveren in ethisch opzicht, is er ook geen 
reden om de maatschappelijke positie van homo's te verbeteren, of de sociale acceptatie te 
bevorderen. Er is simpelweg geen reden, om het bestaan van homo's tot norm te verheven. Het 
is ook redelijk, dat individuele burgers wachten met de acceptatie, totdat er een oplossing is 
voor de negatieve verschijnselen onder homos, bijvoorbeeld xenofobie en agressie. De 
overheid moet de burger niet dwingen, om daarvoor blind te zijn. Afstappen van de acceptatie-
norm hoeft overigens geen vrijbrief te zijn voor geweld tegen homo's. De gangbare 
strafrechtelijk bescherming, tegen bijvoorbeeld mishandeling, blijft gehandhaafd. 

De emancipatie van homo's in Nederland, zeker de laatste decennia, bestond grotendeels uit 
het toekennen van privileges, zoals het volstrekt overbodig homo-huwelijk. De emancipatie in 
die zin, moet teruggedraaid worden. Homo-huwelijken moeten ontbonden worden. 
Ongelijkheid in het burgerlijk recht, bijvoorbeeld bij belastingen of erfenis, moet bij de bron 
gecorrigeerd worden. Het is niet nodig, om daarvoor een nep-huwelijk in het leven te roepen. 
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Homo's en migratie  

In het huidige klimaat van populisme en nationalisme, moet de overheid vooral de 
tegengestelde belangen erkennen, van homo's enerzijds, en vluchtelingen, migranten, 
asielzoekers, moslims, en Marokkanen anderzijds. Dat geldt ook voor individuele homo's. Ze 
kunnen niet onpartijdig oordelen, bijvoorbeeld als ambtenaar of rechter, over de belangen van 
vluchtelingen, migranten, asielzoekers, moslims, en Marokkanen. Een concreet voorbeeld: een 
homo-rechter kan niet onpartijdig oordelen, over het asiel-verzoek van een Salafist die homo's 
van het dak wil gooien. De organen van de staat zijn niet bedoeld als arena, waar onderling 
vijandige minderheden elkaar bevechten. De neutraliteit vereist dat de vechtende partijen 
worden gescheiden. 

Na het benoemen van de belangentegenstelling, moet de overheid vervolgens expliciet partij 
kiezen. Dat kan door formeel te verklaren, dat waar de belangen botsen, de belangen van 
vluchtelingen, migranten, en allochtonen voorrang krijgen boven het belang, en de veiligheid, 
van homo's. Als de overheid dat niet doet, dan staat namelijk de deur open voor 
massadeportaties op grond van homo-vijandigheid. Zo zou Geert Wilders dit belangenconflict 
aanpakken, en dat zouden zijn kiezers ook graag willen zien. 

Er is hier geen middenweg: niet theoretisch, en niet in de praktijk. Homo-vriendelijke 
vluchtelingenstromen zijn er niet. Als je van Eritrese asielzoekers eist, dat ze hun LHBTIQ-
vriendelijkheid aantonen om asiel te krijgen, dan krijgen ze geen asiel. Ze weten niet eens wat 
'LHBTIQ-vriendelijk' betekent. Nederland kan geen vluchtelingen opvangen zonder afstand te 
nemen van 'de Nederlandse waarden', want de vluchtelingen delen die waarden niet. Eritrese 
vluchtelingen binnenlaten, betekent ook Eritrese waarden binnenlaten. Vluchtelingen komen 
nu eenmaal uit landen waar homo-vijandigheid de norm is, antisemitisme meestal ook. Het is 
begrijpelijk dat homo's de komst van vluchtelingen niet zien zitten, net als het begrijpelijk is 
dat Joden geen AZC in de buurt willen. De overheid moet dit niet onder de tapijt vegen, maar 
partij kiezen. Dat moet duidelijk worden gecommuniceerd: homo's moeten weten dan hun 
belangen op de tweede plaats komen, als het om migratie en vluchtelingenstromen gaat. 

Ik begrijp heel goed, dat de spanningen hiermee niet verdwijnen. Er valt wel iets aan te doen. 
In mijn eerste brief aan de informateur (12 april 2017), bepleite ik de grootschalige invoering 
van de segregatie, ten behoeve van de PVV-kiezers. Een versterkte en geformaliseerde 
residentiële segregatie, zoals in die brief voorgesteld, biedt een oplossing voor de problemen 
die Donny Bonsink beschrijft, als hij Marokkanen tegenkomt. In een gesegregeerde 
nieuwbouwwijk, waar PVV-ers de bewoners selecteren, kom je geen Marokkanen tegen. 
Hoewel niet in eerste instantie bedacht als homo-vriendelijk wijken, worden ze dat ook in de 
praktijk. Ook het legaliseren van bestaande 'witte wijken', zoals Duindorp in Den Haag, 
schept een veilige woonplaats voor homo's. Uiteraard moet daarvoor de anti-discriminatie 
wetgeving wijken, zoals in mijn eerdere brief erkend. 

Het is ook mogelijk om specifieke vormen van segregatie in te stellen. Met een lokale 
referendum zouden dorpen, of hele gemeenten, kunnen kiezen voor vluchtelingen-vrij status. 
Hoewel dat vooral bedoeld is om de xenofobe PPV-kiezers tegemoet te komen, ontstaat ook op 
deze wijze een veilige omgeving voor homo's - een dorp zonder AZC, zonder asielzoekers, 
zonder statushouders. Nadeel is dat er waarschijnlijk een lappendeken van verschillende 
regelingen ontstaat. Mijn eerdere brief omvatte ook een voorstel tot opschaling van de 
segregatie. Gezien de electorale geografie ligt het voor de hand, dat Brabant en Limburg 
vluchtelingenvrij worden. Homo's zouden in dat geval in het zuiden kunnen wonen, zonder 
vrees voor homofobe asielzoekers en statushouders. 
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Natuurlijk is dit voorstel voor vele mensen schokkend, vooral omdat hiermee de nationale 
eenheid wordt ondermijnd. Mijn brief van 12 april 2017 gaat in op de spanning tussen de 
gedroomde nationale eenheid, en de werkelijkheid van een gepolariseerde samenleving. 
Homo-nationalisme en homo-xenofobie zijn slechts facetten van de sterke polarisatie in 
Nederland, en daarom is een eenheidsstaat niet langer vanzelfsprekend. Een eigen staat voor 
de PVV, een 'Fortuynland' in het zuiden, is wellicht de enige optie voor de toekomst. Dat 
scenario biedt ook een uitweg, voor alle homo's die Marokkanen, asielzoekers en 
vluchtelingen als een bedreiging ervaren. In 'Fortuynland' kunnen ze terecht in een homo-
vriendelijke, of in elk geval niet-vijandige, samenleving. Omgekeerd zal de bevolking van de 
resterende 'niet-PVV-staat' baat hebben, bij het vertrek van een doorgaans contra-innovatieve 
en rechtse minderheid. 

Paul Treanor 
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