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SAMENVATTINGG IN HET NEDERLANDS 

Gedurendee de afgelopen dertig jaar zijn er in Europa sociale bewegingen ontstaan die op 
nationaall  en op transnationaal niveau hebben gestreden voor het recht op maatschappelijke 
deelname.. Sprekende voorbeelden hiervan zijn organisaties die opkomen voor de belangen 
vann lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Seksualiteit is sowieso 
eenn steeds belangrijkere rol gaan spelen in de politiek, onder meer door de gevolgen van de 
AIDS-crisis.. Daarnaast is ook de aandacht van academische theoretici voor de precieze 
epistemologischee en ontologische rollen die gender en seksualiteit op politiek, sociaal en 
economischh vlak spelen, aanzienlijk toegenomen. In de dagelijkse praktijk van de argumentatie 
overr en voor rechten wordt de centrale positie van die rollen echter meestal aan het zicht 
onttrokkenn in de vertogen van officiële instituten en actie-groepen. Dit boek probeert de 
handelswijzenn te onderzoeken in de strijd voor rechten voor homoseksuele mannen en 
lesbischee vrouwen, van lobby-politiek in Europa, alsmede van hun open en verborgen relaties 
tott binaire en hiërarchische ordes van dominatie. Met 'queer' theorie als uitgangspunt zal ik 
politiekee en juridische teksten onderzoeken om de centraliteit te traceren van sekse en 
seksualiteitt voor de condities van Europees-politieke vertogen. Op die manier wil ik een 
bijdragee leveren aan een groeiend corpus van literatuur dat eerder een een theoretische analyse 
vann homoseksualiteit op het oog heeft dan een voortzetting van het gepolariseerde debat over 
dee implicaties van de theorievorming omtrent homoseksualiteit. 

Inn deze studie onderzoek ik de hoofdthema's op grond waarvan politieke kwesties met 
betrekkingg tot homoseksuelen worden bediscussieerd, geconceptualiseerd, en door politici, 
activistenn en lobbyisten in praktijk worden gebracht in de Europese contekst. Die relevante 
thema'ss zijn onder andere anti-discriminatie, mensenrechten, huwelijk, gelijkheid en wetten 
vann meerderjarigheid. De centrale vraag is welke invloed deze diema's hebben op enkele van 
dee fundamentele ordeningsprincipes van moderne, democratische maatschappijen: gender, 
verwantschap,, staatsburgerschap, mensenrechten en wetgeving. Deze vraag benader ik door 
verschillendee soorten teksten te onderzoeken: 1) politieke teksten, zoals bijvoorbeeld 
parlementairee rapporten, besluiten en lezingen; 2) rechterlijke vonnissen en wetten opgesteld 
doorr de Europese Commissie; 3) verklaringen, voorstellen en programma's geschreven door 
activisten;; en 4) interviews met op Europees niveau werkende activisten. Binnen dit 
tekstcorpuss opereren drie soorten 'verhalen': het persoonlijke verhaal van activisten, het 
geschrevenn verhaal in de officiële teksten van de organisaties die hun verzoeken richten aan 
Europesee instellingen, en het geschreven verhaal van officiële documenten van die Europese 
instellingenn zelf. Specifiek richt ik mij daarbij op de enige lobby-organisatie voor lesbiennes, 
homoseksuelen,, biseksuelen en transgenders die in Europa officieel is erkend, namelijk de 
non-gouvermentelee organisatie (NGO) ILGA-Europe, de Europese afdeling van de Inter-
nationalnational lesbian and Gay Association. 

Dezee studie bestaat uit een transdisciplinaire en theoretische analyse van de politieke 
toepassingenn van een specifieke seksuele politiek. In het geheel van het boek maak ik gebruik 
vann strategieën en principes van verschillende disciplines, hoofdzakelijk van de 
rechtswetenschap,, de filosofie en de politicologie. Daarnaast maak ik herhaaldelijk gebruik van 
inzichtenn uit de psychoanalyse, de feministische theorie en de cultuuranalyse. In deze studie 
spelenn concepten twee rollen, namelijk als theoretische concepten en als politieke thema's. In 
hett eerste geval worden bepaalde concepten (zoals 'betekenis', 'hybriditeit', 'kader', 'erkenning' 
enn uiteraard 'gender*) als analytische instrumenten gebruikt, die een theoretisch kader kunnen 
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vormenn bij het lezen van teksten, en vervolgens een kader kunnen vormen dat op bepaalde 
moeilijkhedenn vat kan krijgen. Als politieke thema's ontwikketen bepaalde concepten (zoals 
'mensenrechten',, Nvetgeving', 'anti-discriminatie', 'staatsburgerschap* en 'verwantschap') zich 
tott kaders waarbinnen politieke praktijken vatbaar worden voor analyse. Deze concepten 
wordenn opgevat als thema's die een leidraad vormen voor politieke acties en die het politieke 
vertoogg en structuren kenmerken. Deze concepten domineren de betekenis van rechten, 
gelijkheidd en rechtvaardigheid. 

Doorr het verbinden van politiek materiaal met queer theory als kritische theorie, kom ik tot 
dee conclusie dat de politieke praktijken die met gender en seksualiteit te maken hebben, 
tegelijkertijdd een her-inschrijving en een aanvechting vormen van de wetten die twee van de 
belangrijkstee ordeningsprincipes van Europese culturen reguleren: gender en seksualiteit. Mij n 
kritischee analyse van de politiek met betrekking tot lesbiennes en homoseksuele mannen heeft 
tott doel om het vertoog van politieke rechten te herzien. Op die manier wordt de logica van 
dee seksualiteit als definieerbare en natuurlijke kern van hetgeen een mens uitmaakt en bepaalt, 
ontwricht,, terwijl de centrale rol die seksualiteit op politiek terrein speelt, wordt benadrukt. 
All ee politieke praktijken bieden de mogelijkheid om ordenende structuren, die een uitsluitend 
enn discriminerend systeem van hiërarchische en binaire tegenstellingen handhaven, te 
bevestigenn en er tegelijkertijd mee te breken. De taak van een kritische analyse bestaat uit het 
naarr voren halen van zowel de implicaties en valkuilen van politieke praktijken, als ook hun 
potentieell  voor ontregeling te onderstrepen en die zodoende hopelijk sterker te maken. 

Naa het uiteenzetten van de onderzoeksmethode en het beschrijven van de geschiedenis 
vann de lesbische en homoseksuele lobbybeweging binnen specifieke Europese instituties, licht 
ikk de theoretische en politieke termen van dit onderzoek nader toe. Vervolgens behandel ik 
hett centrale thema van mijn oorspronkelijke betrokkenheid met dit onderwerp: het heen en 
weerr bewegen tussen politiek activisme en theoretische kritiek. De duidelijke kloof tussen 
praktijkk en theorie, die gewoonlijk in de discussie over queer concepten wordt geopend, moet 
allereerstt gereconceptuaüseerd en uiteindelijk opgeheven worden. Om deze kloof te slechten 
stell  ik hybriditeit voor als analytisch concept Deze drie hoofdstukken vormen het eerste deel 
vann dit boek. 

Deell  Twee bestrijkt vijf gangbare begrippen in de strijd voor politieke rechten. Hoofdstuk 
vierr omvat een kritische heroverweging van de voornaamste juridische strategie die binnen 
Europaa wordt toegepast, namelijk de argumentatie die zich betrekt op mensenrechten. Ik 
bespreekk de centrale positie van het mensenrechtenvertoog en richt mij daarbij op de 
voorwaarden,, dilemma's en consequenties van de stelling 'homoseksuele rechten zijn 
mensenrechten'.. Een stelling als deze is gebaseerd op principes als vrijheid, gelijkheid, 
integriteitt en respectabiliteit, principes die cruciale vragen oproepen wanneer deze met 
seksuelee rechten worden geconfronteerd. Deze principes brengen culturele definities van het 
menszijnn met zich mee, en bovendien een bepaling van wie wel en wie niet binnen deze 
definitiess zou vallen. 

Hoofdstukk vijf richt zich op een ander belangrijk thema van de strijd voor rechten van 
lesbiennes,, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, en de strijd voor anti-discriminatie-
wetgeving.. De noodzaak van anti-discriminatiebeleid is tot nu nooit kritisch gedeconstrueerd. 
Eenn zorgvuldig onderzoek van de concrete implicaties van het discriminatie-vertoog maakt 
eenn gespannen verhouding zichtbaar, die suggereert dat de strijd voor rechten slecht 
onproblematischh lijkt,  maar dat niet is. Ik onderzoek de manier waarop activisten zich 
uitsprekenn over discriminatie en zo op een politieke wijze de situatie van lesbiennes en 
homoseksuelee mannen in Europa materialiseren en toepassen. Op deze wijze worden thema's 
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enn concepten—zoals materiële verandering, ideologische beloningen, diversiteit, liberaal-
wettelijkee gelijkheid en juridische hegemonie—als problematisch beschouwd vanuit een 
filosofischfilosofisch en praktisch-poliuek perspectief. 

Dee kwestie van wettelijke rechten en hun implicaties komt wederom naar voren in 
hoofdstukk zeven. Ik zet queer theory in om de juridische strijd voor rechten te herinterpreteren. 
Mett een nadruk op de gelijktijdigheid van regulering en ontregeling analyseer ik twee 
belangrijkee rechtszaken aan het Europese Gerechtshof, zodat ik de hoop op rechtvaardigheid 
enn gelijkheid in rechtszalen kan problematiseren. De bespreking van de rechtszaken 
noodzaaktt tot een kritische reflectie op het terrein van de wet, als niet zozeer een 'almachtig' 
vertoog,, maar eerder als een belangrijke plaats voor de constitutie, consolidatie en regulering 
vann seksualiteit. De rechtszaken bieden echter ook de mogelijkheid voor een verstoring of 
ontregelingg vanwege hun verbinding van gender en seksualiteit, van gender en seksuele 
oriëntatiee en ten slotte van een homoseksuele en transgender politiek. Beargumenteerd vanuit 
eenn gelijktijdig politiek, theoretisch en juridisch perspectief vormt deze connectie een 
basisprincipee van een queer denkwijze. 

Burgerschapp is het vierde politieke concept dat wordt besproken. Hoofdstuk zeven wijst 
opp de historische, politieke en economische consequenties die het beroep op Europees bur-
gerschapp met zich meebrengt. Dit laat nogmaals de complexiteit en gespannen verhoudingen 
vann het beroep op burgerschap zien, zoals daar zijn de ideologie van nationale staten, trans-
nationaüsme,, een Eurocentrische uitsluiting van de raciale en etnische 'Ander', en de 
economischee focus van het Europees burgerschap. Het is noodzakelijk om de gelijk-
waardigheidd van het lesbische en homoseksuele lidmaatschap van het bestaande burgerschap 
tee erkennen, zodat de status van tweederangsburger kan worden opgeheven. Juist dit proces 
vann erkenning vormt de sleutel tot het een begrip van de tegenstrijdige complexiteit van het 
burgerschap. . 

Dee eis voor gelijkwaardig burgerschap wordt normaliter beoordeeld in relatie tot de 
wettelijkee en maatschappelijke erkenning die lesbische en homoseksuele partnerschappen en 
familiess ontvangen. Hoofdstuk acht behandelt de omstandigheden van het politieke debat 
overr verwantschap in Europa. Ik beargumenteer dat verwantschap het kader is waarbinnen 
hett sociale wezen dat het fundament vormt van het politieke domein in de Europese cultuur, 
wordtt gecreëerd, vormgegeven en vastgesteld. Aan de hand van twee specifieke voorbeelden 
analyseerr ik wat verwantschap wordt verondersteld te zijn wanneer het wordt besproken 
binnenn het domein van politieke instituties. Deze analyse belicht wederom de kennelijk 
gespannenn verhouding tussen enerzijds rechtvaardige aanspraken op de erkenning van 
familiestatuss en anderzijds het probleem dat deze aanspraken de hetero-normativiteit als 
overkoepelendd kader van elk verwantschapdebat bekrachtigen. Het concept van 'framing' kan 
onss begrip van het verband tussen politieke verwantschapdebatten en hetero-normativiteit 
vergrotenn zonder daarbij de een tot de ander te reduceren. 

Inn het laatste hoofdstuk, dat het derde deel vormt van dit boek, wordt een gedurfde sprong 
gemaaktt van het organisatorische en institutionele niveau naar het individuele niveau van de 
betrokkenn activisten. De vele manieren waarop de geïnterviewde activisten hun eigen mo-
gelijkhedenn om verandering te bewerkstelligen bespreken, zijn niet eenvoudig en recht-
doorzee.. Zij laten juist de tegenstrijdigheden en complexiteit zien, die alleen dan gecon-
ceptualiseerdd en begrepen kunnen worden als de de theorie van handelingsbekwaamheid of 
'agency'' wordt heroverwogen en wordt ontdaan van haar verband met zogenaamd 
onafhankelijke,, autonome en samenhangende, humanistische subjecten. Hoewel het raamwerk 
waarbinnenn de meeste activisten hun 'agency' plaatsen het liberaal-humanistische raamwerk is, 
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implicerenn alleen al de manieren waarop zij hun 'agency' daadwerkelijk uitdrukken een 
heroverwegingg van datzelfde raamwerk. Na een korte introductie van de terminologie van het 
academischee debat over politieke 'agency', traceer ik het begrip van 'agency' in de interviews 
enn tracht deze binnen een poststructuralistische kader van 'agency' te herinterpreteren, dit met 
betrekkingg op de politieke praktijk. Het nawoord sluit deze studie af met een opsomming van 
dee kennelijk gespannen verhoudingen binnen de Europese strijd voor gelijke rechten voor 
seksuelee minderheden en van de gebieden die nog uitgebreider onderzoek behoeven. 
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