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Marsha P. Johnson, een agent sloeg met een fles. Volgens andere
bronnen begon de consternatie echter pas op het moment dat
een bezoekster zich verzette tegen haar arrestatie. Waar de
queer-community de politie eerder vrijwel geen strobreed in
de weg legden, uit angst voor represailles, was de geest ditmaal
definitief uit de fles.

Het startschot voor de Pride Parades:

De Stonewall-rellen

Terwijl binnen de muren van de Stonewall Inn met harde hand een
ontruiming verordonneerd werd en bezoekers zonder scrupules in
elkaar geslagen werden, verzamelde zich buiten de Stonewall Inn
een steeds groter wordende, woedende meute. De jarenlange
treiteringen en geweldplegingen uit naam van ambtsdragers
werden niet langer getolereerd. Het was tijd om op te staan.
Marsha P. Johnson

VAN PROTEST TOT PRIDE
Hoewel het alweer 52 jaar geleden is, heeft het aan relevantie nog
geenszins ingeboet: de Stonewall-rellen in New York in 1969. Niet
alleen zette deze historische gebeurtenis de homo-emancipatie
definitief op de kaart, het heeft uiteindelijk ook het fundament gelegd
voor het ontstaan van vele Gay Prides wereldwijd. Een terugblik op deze
roerige tijd die de gay-gemeenschap voorgoed heeft veranderd.
DOOR CLAIRE VAN DEN BERG

H

et is zaterdagnacht 28 juni 1969 als de LHBTQ+-community
in de New Yorkse wijk Greenwich, de nacht feestelijk inluidt bij
de Stonewall Inn. Het was tot dan toe de enige homobar in
heel New York waar dansen was toegestaan. Als vanzelfsprekend
was deze plek dan ook zeer geliefd bij homoseksuele mannen,
queers, lesbische vrouwen en al wat nog meer afweek van de toen
heersende norm.
Wie dit etablissement wilde betreden moest aan twee belangrijke
huisregels voldoen: hij of zij moest bekend zijn bij de uitsmijter en de
persoon in kwestie moest er ‘gay’ uitzien. Eenmaal binnen volgde
een ander bekend protocol: als de lichten vóór sluitingstijd aangingen, dan betekende dat maar één ding, namelijk dat de Metropolitan Police weer eens was binnengevallen. Iedereen wist dat als
het weer zo ver was, er linea recta gestopt moest worden met dansen
en dat aanrakingen per direct verboden terrein waren. Such were the
days.
De politie-inval in de Stonewall Inn
Deze nacht verliep echter anders. Zo arriveerde de politie ditmaal in
burger, als undercoveragent en veel later dan gewoonlijk. Bovendien werd het personeel niet van tevoren getipt over de inval, iets
wat normaliter wel gebeurde. En waar men doorgaans weinig weerstand kreeg van de bezoekers bij het uitschrijven van bekeuringen,
wegens zogenaamde ‘overtredingen van de zedenwet’, was de
tegenstand deze avond onverwachts groot.
Wat zich deze nacht precies ontvouwde, is voer voor historici. Het
meest gangbare verhaal is dat een van de aanwezige dragqueens,
vermoedelijk de veel geprezen activiste en drag van het eerste uur
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Ook de bar moest het ontgelden met
brandbommen. Pas in de loop van
de ochtend doofden de rellen en het
vuur uit en keerde de rust enigszins
terug, om de dag erna weer in volle
hevigheid te worden hervat.
Protesten die zijn weerga niet kenden
Een speciale eenheid van de politie die opgetrommeld werd om de
ruim vijfhonderd mensen in het gelid te krijgen, kreeg nul op rekest.
En ook de bar moest het ontgelden met brandbommen. Pas in de
loop van de ochtend doofden de rellen en het vuur uit en keerde de
rust enigszins terug, om de dag erna weer in volle hevigheid te worden hervat. Ditmaal kwamen, in de avond die volgde, duizenden
mensen bijeen voor de Stonewall Inn. En hoewel velen hun stem de
dag ervoor al luidkeels hadden laten horen, had een geheel nieuwe
lichting sympathisanten zich inmiddels ook aangesloten bij de
strijd. Bovendien durfden nu ook beroemdheden als Andy Warhol,
Bob Dylan en Robert Kennedy zich uit te spreken. De tijd was rijp
om de systematische repressie van niet-heteroseksuelen definitief
een halt toe te roepen.
Hoe betekenisvol de Stonewall-rellen uiteindelijk ook waren, ze waren niet het eerste startsein voor verregaande homo-emancipatie.
Al in de jaren ’50 waren er organisaties ‒ zoals de Mattachine
Society ‒ die op vreedzame wijze protesteerden tegen onderdrukking van homoseksuelen. Daarnaast hadden eerdere politieinvallen inhomobars al geleid tot gewelddadige protesten, zonder
duurzaam resultaat.
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Het keerpunt in de homobeweging
Desondanks waren het juist de Stonewallrellen die een keerpunt in de geschiedenis
van de homobeweging, alsook de LHBTQ+community in bredere zin, zouden inluiden.
Vergeet niet, homoseksualiteit was in vrijwel
de gehele Verenigde Staten, op de staat
Illionois na, illegaal. Het namen en shamen
van homo’s en transgenderpersonen was in
die tijd schering en inslag. De privélevens,
reputaties en carrières konden met de grond
gelijk gemaakt worden als men erachter
kwam dat iemand afweek van het heteronormatieve plaatje. En ook invallen in
homobars waren in die tijd de normaalste
zaak van de wereld.
In het kielzog van andere emancipatiebewegingen als de Black Power-beweging en de
tweede feministische golf, kwamen homoactivisten echter op steeds luidere toon op
voor hun rechten. Al kort na de Stonewall-rellen gebeurde dat via de oprichting
van het Gay Liberation Front, die met succes
onder meer seksuele bevrijding opeiste. En
ook wereldwijd zetten de Stonewall-rellen
de toon het voor LHBTQ+-demonstraties.
Het homoverzet was een beweging van
formaat geworden.
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En zo geschiedde het, dat precies
een jaar na de Stonewall-rellen, op
28 juni 1970, de eerste Gay Pride
ter wereld in New York geboren
was.

GAY PRIDE
KALENDER 2021

De eerste Pride Parade
Een half jaar na de rellen besloot een groep lokale activisten de
rellen als een nationale gebeurtenis te herdenken. Niet op een
manier die mensen tot droefheid zou stemmen, maar juist door een
vrolijke parade te organiseren waar iedereen welkom was. En zo geschiedde het dat precies een jaar na de Stonewall-rellen, op 28 juni
1970, de eerste Gay Pride ter wereld in New York geboren was, toen
nog onder de naam Christopher Street Day. Met de leuzen ‘We’re
here’, we’re queer, get used to it’ bevolkte een uitzinnige menigte al
zingend en dansend de straten.
Met talloze Gay Pride-edities die daarop volgden, in inmiddels vele
uithoeken van de wereld, is deze ultieme viering van de verschillen
niet meer weg te denken. Hoewel er op het vlak van homo-emancipatie nog steeds een hoop te winnen valt, met name in de meer
homofobe landen, is de invloed van Stonewall en de daaropvolgende Prides ontegenzeggelijk groot geweest. ■

Zolang corona geen roet
in het eten gooit, staan
de komende tijd de
volgende Prides in binnenen buitenland gepland
(data onder voorbehoud):

3In de volgende serie van dit vijfluik gaan we verder in op de wijze waarop
het bedrijfsleven middels thema’s als diversiteit en inclusiviteit, steeds
vaker de verbinding zoekt met de LHBTIQ+-gemeenschap.

13 juli - 8 augustus

Pride AMSTERDAM, Nederland

19 juli - 3 augustus

VANCOUVER Gay Pride, Canada

24 juli - 9 augustus

HAMBURG Gay Pride, Duitsland

31 juli - 1 augustus

BELFAST Gay Pride, Ierland

2 - 8 augustus

PRAGUE Gay Pride, Tsjechië

2 - 8 augustus

STOCKHOLM Pride, Zweden

3 - 8 augustus

REYKJAVIK Pride, IJsland

7 - 8 augustus

Gay Pride BRIGHTON, Verenigd Koninkrijk

9 - 15 augustus

MONTREAL Pride, Canada

12 - 15 augustus

ANTWERP Gay Pride, België

12 - 22 augustus

Gay Pride COPENHAGEN, Denemarken

14 augustus

AUSTIN Pride, Verenigde Staten

21 augustus - 13 november CHARLOTTE Pride, Verenigde Staten
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27 - 30 augustus

MANCHESTER Gay Pride, Verenigd Koninkrijk

27 augustus - 5 september

COLOGNE Gay Pride, Duitsland

27 augustus - 6 september

CALGARY Gay Pride, Canada

31 augustus - 6 september

BENIDORM Gay Pride, Spanje

10 - 18 september

IBIZA Gay Pride, Spanje

11 september

LONDON Gay Pride, Verenigd Koninkrijk

8 - 10 oktober

ATLANTA Pride, Verenigde Staten

6 - 13 november

BUENOS AIRES Pride, Argentinië

57 |

