
- 1 - 

 

 

 

 

Mariachis Y Gays 

De Beleving en Benutting van de Ruimte voor Homoseksualiteit in Guadalajara 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:   

Anje Rinkema 

Studentnummer: 3198243 

 

E-mail: 

anjerinkema@yahoo.com 

 

In samenwerking met: 

Universiteit Utrecht 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Afdeling Culturele Antropologie 

 

Begeleidend docent: 

Mw. dr. ir.Y.H. van der Pijl 

 

Voorkant: 

Magdarinkema.nl 

 

 

 



- 2 - 

 

Voorwoord 

 

Twee jaar geleden stond ik met een vriendin Becky te dansen in Club Circus. Toen had ik er geen idee 

van dat deze homobar, twee jaar later, een belangrijke plek zou worden in mijn onderzoek naar de 

ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara. De zaterdagavond na mijn landing in Guadalajara sta ik  

wéér in Club Circus, samen met Becky. Dit keer ben ik echter niet alleen aan het dansen, maar ook 

aan voor mijn onderzoek ook het observeren en probeer ik contact te leggen met de dansende 

menigte. Die eerste avond ontmoet ik Fhernando, in wiens leven ik een kijkje mocht nemen 

gedurende drie en een halve maand en met wie ik Club Circus in het kader van mijn onderzoek vele 

malen heb bezocht.   

 

Veldwerk wat ik heb verricht ter afronding van de master Multiculturalisme in Vergelijkend 

Perspectief die ik heb gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Deze scriptie is het resultaat van drie 

maanden veldwerk in Guadalajara waarin ik me bezighield met de vraag hoe het is gesteld met de 

ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara. Mijn liefde voor Mexico deed me beslissen onderzoek 

te willen doen in dit land. Mijn interesse voor antropologisch onderzoek in een grote stad maakte 

Guadalajara de perfecte plek voor mijn veldwerk. De aanwezigheid van een grote homogemeenschap 

in het  politiek conservatieve Guadalajara, bood antropologisch gezien interessante 

onderzoekslocatie. Ik was ondermeer nieuwsgierig naar diversiteit die nationale grenzen overschrijdt 

en op welke manier groepen zich organiseren naar diversiteit en op basis daarvan hun rechten 

claimen in een maatschappij. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

NOSOTR@S, PROVOCAMOS EL CAMBIO, PIENSA JOVEN 

(WIJ SPOREN AAN TOT VERANDERING, DENK JONG) 

 

Deze uitspraak staat op de achterkant van het partijprogramma van de PSD (Sociaal Democratische 

Partij). Op de voorkant staan slechts twee woorden, die allesomvattend zijn voor de PSD: Piensa Libre 

(denk vrij). Geïnspireerd door een sociaal democratische ideologie streeft de PSD naar het sociale 

welzijn van alle minderheden in Mexico. De PSD heeft aantrekkingskracht op ambitieuze mensen die 

zelf ook gerekend kunnen worden tot een van die minderheden. Miguel Galan, de eerste openlijke 

homoseksuele kandidaat voor de lokale verkiezingen in Guadalajara is daar een goed voorbeeld van. 

Het normaliseren van homoseksualiteit en het welzijn van seksuele minderheden is een van zijn 

uitdagende missies in Jalisco, een van de meest conservatieve staten van Mexico.  

 

Guadalajara, hoofdstad van Jalisco, is de tweede stad van Mexico met een agglomeratie die circa vier 

miljoen inwoners telt. De stad staat bekend als een conservatief bolwerk, waarvan de meerderheid 

van de inwoners katholiek is. Buiten dit conservatieve imago heeft de stad Guadalajara een speciale 

reputatie wat betreft homoseksualiteit, zo stelt Carrier (1995:11) Er is een levendige ambiente gay
1
 

aanwezig in het centrum van de stad; in juni vindt er bijvoorbeeld jaarlijks de marcha de diversidad 

(gaypride) plaats. Homoseksualiteit wordt niet compleet geaccepteerd in Guadalajara, zo stellen 

Carrier (1995) en Carrillo (2002), ondanks de zichtbaarheid van homoseksualiteit. De titel van mijn 

scriptie: Mariachis Y Gays,  staat voor deze tegenstrijdige imago’s van  Guadalajara. Mariachis, 

traditionele Mexicaanse muzikanten,  staan voor het conservatieve imago waarin homoseksualiteit 

niet past, en Gays staan voor de groeiende ‘comunidad gay’.
2
  

 

Deze gegeven stempels geven een spanning weer tussen ‘oud’ en ‘nieuw’, modern en traditioneel 

welke de hedendaagse Mexicaanse samenleving kenmerkt. Zij bevindt zich aldus Garcia Canclini 

(1995:1) in een staat van multi-temporal heterogeneity. Een staat waarin : “traditions have not yet 

disappeared and modernity has not completely arrived”. Moderniteit is wel gearriveerd in 

Guadalajara, maar er is duidelijk een spanningsveld; er vindt een constante onderhandeling plaats 

tussen ‘oud’ en ‘nieuw’, aldus Carrier (1995) en Carrillo (2002), met name kijkende naar de seksuele 

moraal.  

                                                             
1
 De gayscene van Guadalajara. 

2
 Vertaald naar het Nederlands: De homogemeenschap van Guadalajara. 



- 6 - 

 

In mijn onderzoek heb ik daarom onderzocht hoe de ruimte voor homoseksualiteit wordt beleefd en 

benut in die spanning, door homoseksuele jongeren in Guadalajara. Met ruimte bedoel ik enerzijds 

de fysieke ruimte; de plaatsen waar (uitsluitend) homoseksuele jongeren samen kunnen komen. 

Anderzijds bedoel ik de symbolische ruimte, wat wil zeggen de bewegingsvrijheid die er wordt 

ervaren in het uiten van een bepaalde seksuele identiteit. 

 

De centrale vraagstelling van mijn onderzoek luidt: 

 

Hoe wordt de ruimte die er bestaat voor homoseksualiteit in Guadalajara beleefd en benut door 

homoseksuele jongeren in Guadalajara? 

 

Deze scriptie illustreert de beleving, invulling en benutting van de ruimte voor homoseksualiteit in 

Guadalajara. Het laat zien dat de begrippen ruimte, plaats en cultuur niet per definitie samenvallen 

(cf. Gupta en Ferguson 1996). Ruimte wordt daarentegen gezien als een sociaal product (Lefebvre 

1994). Heersende culturele normen zijn niet bepalend voor een plaats, er kunnen verschillende 

invullingen van die plaats naast, of door elkaar bestaan doordat men er betekenis aangeeft. 

Hoewel heersende culturele normen niet bepalend zijn voor de invulling of beleving van de ruimte 

voor homoseksualiteit, er is wel sprake van een grote invloed hierop. In de uiting van een seksuele 

identiteit in Guadalajara, zo stelt Carrillo (2009), wordt er rekening gehouden met de zogenaamde 

culturele setting. Ik heb dan ook ten eerste onderzocht op welke manier de ruimte voor 

homoseksualiteit in een lokale context wordt ingevuld en beleefd door homoseksuele jongeren in 

Guadalajara. Uit verschillende onderzoeken naar non normative sexualities, in verschillende 

contexten,  (e.g Indonesie, Boellstorff 2002; Suriname Wekker 1994; Mexico Carrillo 2002) is 

gebleken dat de omgeving een invloed heeft op de invulling en betekenisgeving aan een seksuele 

identiteit. Boellstorff (2003) stelt dat ondanks processen van mondialisering, zoals de verspreiding 

van massamedia, deze invloeden niet klakkeloos worden overgenomen maar dat er lokaal een 

transformatie plaats vindt. De stereotype dominante gedachte over de rolverdeling van man en 

vrouw die heerst in de Mexicaanse samenleving heeft bijvoorbeeld een invloed op de beleving van 

de ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara. Ik heb daarom ten tweede onderzocht in hoeverre 

de culturele setting als een belemmering wordt ervaren, en hoe de ruimte voor homoseksualiteit in 

Guadalajara wordt benut, om deze belemmeringen tegen te gaan. Geïnspireerd door Taylor’s (1994) 

politics of recognition en Kymlicka’s (1996) visie op multiculturalisme waarin iedere groep die zich in 

een minderheids-, of achterstandspositie bevindt haar rechten kan eisen in een maatschappij, omdat 

zoals Taylor (1996)  stelt, erkenning fundamenteel is voor je identiteit. De uitspraak van de PSD laat 

ondermeer zien dat seksuele minderheden passen in het ideaal van multiculturalisme. Het huidige 
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debat omtrent multiculturalisme en culturele diversiteit omvat dan ook meer dan vraagstukken over 

etnische, nationale en religieuze identificaties.  

 

Methodologie 

13 februari  2009 arriveerde ik in Guadalajara, Mexico, waar ik voor drie maanden veldwerk heb 

verricht ter afronding van de master : Multiculturalisme in vergelijkend perspectief.  Alvorens mijn 

veldwerk te verrichten, heb ik  literatuuronderzoek gedaan.  Ik heb me allereerst gericht op 

wetenschappelijke antropologische etnografische literatuur,  aangaande non-normative sexualities in 

niet ‘westerse’ contexten. Met name de studies van Mexicaans Amerikaanse antropologen Joseph 

Carrier (1995): De los otros: Intimacy and homosexuality among Mexican men  en Hector Carrillo 

(2002): The night is young: Sexuality in Mexico in the time of AIDS zijn belangrijke wetenschappelijke 

bronnen geweest die ik heb geraadpleegd in het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel. Beiden zijn 

studies naar homoseksualiteit in de Mexicaanse maatschappij uitgevoerd in Guadalajara, derhalve 

heb ik deze bronnen kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de ruimte voor homoseksualiteit, en 

hoe deze ruimte is veranderd. Een conclusie die ik heb getrokken uit de gelezen literatuur aangaande 

non-normative sexualities is het feit dat academische concepten ontstaan in het Westen, een lokale 

invulling van seksuele identiteit niet altijd verklaren. Het concept Dubbing Culture ontwikkeld door 

de Amerikaanse antropoloog Tom Boellstorff (2002) heb ik gebruikt als leidend en verklarend 

concept, in de interpretatie van lokale invullingen van seksuele identiteit. Tot slot heb ik me middels 

de gedachten over multiculturalisme van politicologen Charles Taylor (1994) en Will Kymlicka (1996) 

verdiept in het concept en me gericht op de verruiming van het concept door middel van seksuele 

minderheden. Taylors politics of recognition is hierbij de inspiratiebron geweest. De gelezen 

literatuur is verweven met kwalitatieve data die ik heb verzameld tijdens mijn veldwerk in 

Guadalajara.  

 

Tijdens mijn veldwerkperiode heb ik zowel datatriangulatie als methodetriangulatie toegepast om 

een objectief beeld neer te kunnen zetten. Data die ik heb gebruikt zijn data uit expertinterviews, 

groepsdiscussies, informele gesprekken en de lokale krant El publico. De methodes die ik heb 

gebruikt om data te verzamelen zijn naast literatuuronderzoek: semigestructureerde interviews, 

informele gesprekken, observaties en participerende observaties. Het aantal informanten tijdens 

mijn onderzoeksperiode was redelijk schaars, maar het contact wat ik met hen had was diepgaand. In 

totaal heb ik gewerkt met 14 informanten, in de appendices is een overzicht te vinden van deze 

informanten en toegepaste onderzoeksmethoden per informant. Zo gewenst heb ik evenwel 

pseudoniemen gebruikt alsmede de echte namen van mijn informanten. 
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Na aankomst in Guadalajara heb ik in de eerste twee weken voornamelijk observaties gedaan in het 

centrum van de stad, om een indruk te krijgen van de zichtbaarheid van homoseksualiteit in 

Guadalajara. Observaties zijn verricht op de pleinen midden in het centrum bij de kathedraal, de 

markt van San Juan de Dios
3
, winkelcentra en het uitgaansgebied in het historisch centrum. Tijdens 

het observeren had ik een klein boekje bij me waarin ik steekwoorden noteerde, vervolgens 

noteerde ik elke avond  in een logboek wat ik had gedaan die dag. Wekelijks besteedde ik een dag 

aan het uitwerken van observaties of andere data. Naast het observeren heb ik in het begin van mijn 

veldwerk veel op internet gezocht naar organisaties in Guadalajara die zich inzetten voor seksuele 

minderheden in de stad, om met ‘experts’ in contact te komen, om via hen een inzicht te krijgen in 

de situatie voor homoseksuele jongeren in Guadalajara. Via de website www.gaygdl.com schreef ik 

me in op een mailinglijst waardoor ik op de hoogte werd gehouden van feestjes en evenementen. 

Naast het internet heb ik gebruik gemaakt van het netwerk van een vriendin die ik al had in 

Guadalajara om homoseksuele jongeren te ontmoeten om ook hun perspectief te weten te komen. 

 

Vrij snel had ik via deze wegen twee interviews geregeld met vertegenwoordigers van twee 

organisaties in Guadalajara, waarvan de eerste Patlatonalli zich richt lesbische vrouwen in Mexico en 

de tweede Diversiless  op seksuele diversiteit en AIDS problematiek in Guadalajara. Deze interviews 

zijn op een publieke, maar neutrale plek gehouden zonder taperecorder, omdat ik allereerst 

vertrouwen wilde winnen. Alle volgende interviews zijn semigestructureerd en zijn voor zover 

mogelijk was en gewenst in het Spaans gehouden. Bij de eerste twee interviews is dit een kleine 

barrière geweest en heb ik dan ook voornamelijk geluisterd om me te concentreren op de taal om 

achteraf zoveel mogelijk op te kunnen schrijven aan  de hand van steekwoorden. Ik heb na deze twee 

interviews een verslag gemaild naar de informanten om te controleren of ik de gesprekken goed had 

geïnterpreteerd. Naarmate de tijd vorderde werd ook mijn Spaans beter en heb ik bij de 

daaropvolgende vijf interviews ook gebruik gemaakt van een taperecorder. Sommige informanten 

waardeerden het wanneer ik in het Engels sprak, omdat zij dit graag wilden leren. Soms kon ik hen 

dan beter begrijpen, maar soms lukte het de informanten het niet zichzelf te uiten, dus werd er 

geswitcht tussen Engels en Spaans. Wanneer ik citaten gebruik in mijn scriptie zal ik die danwel 

Spaans of Engels laten staan en een vertaling hiervan geven. Omdat de interviews 

semigestructureerd van aard waren had ik geen kant en klare vragen, maar een topiclijst
4
 waar ik 

mee werkte.  

 

                                                             
3
 Voor verwijzingen naar plaatsen in Guadalajara zie appendix 1 voor een kaart van het centrum van Guadalajara. 

4
 Zie appendix 4 
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Na de eerste weken is participerende observatie naast het volgen van de lokale media de meest 

belangrijke onderzoeksmethode geweest. Ik heb me wekelijks begeven in de gayscene van 

Guadalajara, daarnaast heb ik een workshop gevolgd met lesbische vrouwen en heb geparticipeerd 

in het ‘dagelijks’ leven van informanten. Alles liep lekker, totdat de Mexicaanse griep
5
 uitbrak en alle 

uitgaansgelegenheden voor twee weken dicht waren,  workshops werden geannuleerd en geplande 

demonstraties op de dag tegen homofobie, 17 mei, gingen niet door. Tot overmaat van ramp werd 

een week voor mijn vertrek mijn backpack met mijn laptop en back up gestolen met daarop al mijn 

uitgewerkte data. Bij thuiskomst heb ik uit mijn hoofd en aan de hand van geschreven notities en 

mijn logboek en uitwerkingen van observaties kunnen herschrijven.  

 

Opbouw scriptie 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek uitgelegd en in welk 

wetenschappelijk zijn kan worden geplaatst. Het tweede hoofdstuk geeft vervolgende een overzicht 

van de geschiedenis van homobewegingen in Guadalajara en  zichtbaarheid van homoseksualiteit die 

hierdoor groter is geworden. De twee daarop volgende hoofdstukken (resp. hoofdstuk drie en vier) 

geven een omschrijving van de beleving van de fysieke en symbolische ruimte voor homoseksualiteit 

in Guadalajara. In het laatste hoofdstuk vijf ga ik in op het debat van diversiteit en multiculturalisme, 

tot slot geeft hoofdstuk zes een conclusie van voorgaande hoofdstukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 De wereldwijde uitbraak van het griepvirus H1N1 die zijn oorsprong in mexico vond en later bekend werd als de 

‘mexicaanse griep’. 
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2 Guadalajara: La ciudad mas gay de Mexico 

 

‘No soy una señora’  van de Mexicaanse zangeres Maria Jose, schalt uit de boxen. Er wordt 

enthousiast meegezongen en Mr Gay Guadalajara  2008  laat zijn danskunsten zien. Vanwege de 

Mexicaanse griep zijn alle uitgaansgelegenheden gesloten in de staat Jalisco,  en zo ook de talloze 

‘antros gays’ in Guadalajara. Gefeest en gedanst wordt er dat weekend evengoed in Guadalajara, 

gewoon bij iemand thuis. “ Vivo en  Gaydelajara  pero soy de Montegay”
6
  zegt Redder aan het eind 

van dit zeer geslaagde huisfeestje.  

 

Redder was op dat feestje niet de enige jongen die oorspronkelijk niet uit Guadalajara komt. 

Guadalajara heeft duidelijk aantrekkingskracht op homoseksuele jongeren vanuit heel Mexico. De 

geboorteplaats van Redder is Monterrey, gelegen in het noorden van Mexico. Hoewel  Monterrey 

óók bekend staat als een progressieve stad, waar seksuele diversiteit meer wordt geaccepteerd dan 

in andere gedeelten van Mexico, heeft Guadalajara de reputatie  ´La ciudad mas gay’ (‘De gayste 

stad‘) van Mexico te zijn. Guadalajara, hoofdstad van de staat Jalisco gelegen in De Verenigde Staten 

van Mexico,  is een stad van grote contrasten. Enerzijds is haar geschiedenis getekend door 

conservatieve bewegingen en anderzijds zijn de invloeden van progressieve bewegingen, zoals de 

homobeweging  duidelijk zichtbaar. Homoseksualiteit in Guadalajara is sinds de jaren zeventig 

zichtbaarder geworden en heeft anno 2009 een plek kunnen bemachtigen in het dagelijks leven van 

Guadalajara. Gedurende de jaren negentig wordt de stad meer en meer bezocht door homoseksuele 

mannen uit nabij gelegen dorpen, die op zoek zijn naar seksuele contacten, stelt Carrier (1995). Van 

een ‘instroom’ van homoseksuele mannen vanuit andere staten naar Guadalajara is dan nog echter 

geen sprake: 

 

 “Guadalajara, unlike Mexico City, does not have a large subcultural grouping of homosexual males 

who have moved in from out of state.” Carrier (1995:11)  

 

De tijden zijn overduidelijk veranderd. Tijdens mijn veldwerk heb ik een aantal jongeren ontmoet die 

in Guadalajara  wonen en werken,  maar oorspronkelijk niet uit de staat Jalisco  komen.
7
 Om die 

aantrekkingskracht te kunnen begrijpen,  of om te begrijpen waarom Gualalajara  ‘La ciudad mas 

gay’   van Mexico wordt  genoemd,  geeft dit hoofdstuk een chronologische omschrijving van de 

geschiedenis van de strijd van de homobeweging  in Guadalajara. De focus ligt hierbij op de groter 

                                                             
6
 Vertaald naar het Nederlands: Ik woon in Gaydelajara (Guadalajara), maar ik kom uit Montegay ( Monterrey). 

7
 Waaronder informanten: Fhernando geboren Puebla, Elvira  geboren in Tabasco, Redder geboren in Monterrey. 
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wordende zichtbaarheid, en de groeiende ruimte voor homoseksualiteit in de stad. Ik doe dit 

voornamelijk aan de hand van het werk van twee antropologen die veldwerk verrichtten in 

Guadalajara vanaf de jaren zeventig tot heden en de bevindingen van mijn eigen veldwerk anno 

2009.
8
  

2.1 Nieuwe sociale bewegingen 

 

Latijns-Amerika, zo stellen Escobar en Alvares (1992), heeft te maken (gehad) met een expansie van 

verschillende soorten nieuwe sociale bewegingen; ondermeer dankzij de invloed van democratie als 

regeringsvorm vanuit het Westen,  en de (poging tot) transitie hiernaar toe. Hierdoor zijn in Latijns 

Amerika politieke openingen ontstaan gedurende het eind van de twintigste eeuw. In Mexico 

ontstonden nieuwe sociale bewegingen welke onder andere opkwamen en opkomen voor Inheemse 

groepen,  boeren en vrouwen.  

Deze nieuwe sociale bewegingen hebben mede het ontstaan van de homobeweging in Mexico en 

Guadalajara mogelijk gemaakt. Gedurende de jaren zeventig ontstonden er in Mexico de eerste 

homobewegingen. De Grupo Lambda de Liberacion Homosexual
9
 opgericht in Mexico Stad, had 

hierin een leidende rol en introduceerde homorechten in de Mexicaanse politiek. De beweging werd 

in 1978 opgericht en richtte zich tegen onderdrukking van seksuele minderheden. De beweging 

bestond uit een mix van homoseksuelen en feministes met ervaring in de politiek.
10

 Tevens 

ontstonden er in diverse andere Mexicaanse steden, zoals Veracruz, Monterrey en Guadalajara 

bewegingen die de rechten van homo’s en/of lesbiennes vertegenwoordig(d)en (Carrier 1995). Deze 

paragraaf zal een omschrijving geven van de geschiedenis van de homobeweging in Guadalajara. 

 

2.1.1  Pedro Preciado en GOHL 

 

In de jaren zeventig verricht de Amerikaanse antropoloog Joseph Carrier (1995) veldwerk onder 

homoseksuele mannen in Guadalajara. In die periode groeit het aantal homoseksuele mannen in de 

stad en wordt homoseksualiteit vooral in het centrum van Guadalajara meer zichtbaar. Tegelijkertijd 

zijn er weinig plaatsen waar (uitsluitend) homoseksuele mannen ( en/of lesbische vrouwen) samen 

kunnen komen en komt het regelmatig voor dat homoseksuele mannen worden lastig gevallen door 

de politie (Carrier 1995). Zo schrijft Carrier (1995:180), over de arrestatie van zeven “flamboyante en  

vervrouwelijkte” homoseksuele mannen, die regelmatig samenkwamen in een bepaald restaurant in 

                                                             
8
 Joseph Carrier (1995) en Hector Carrillo (2002), beide Amerikaanse antropologen die veldwerk verricht(t)en onder 

homoseksuele mannen in Guadalajara vanaf de jaren zeventig tot heden. 
9
 De Lambda groep ter bevrijding van homoseksuelen. (Lambda is de 11

e
 letter van het Griekse alfabet en is het  

internationale symbool voor homoseksualiteit).  
10

 Namens de Partido Revolcionario de los Trabajadores ( De recolutionaire Partij van de Arbeiders). 
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Guadalajara. Wanneer de restauranthouder het niet voor elkaar krijgt de mannen  bij zijn restaurant 

vandaan te houden, belt hij de politie, die de mannen vervolgens arresteert. Hoewel seks tussen 

volwassen mannen niet strafbaar is, gebeurt het in die tijd regelmatig dat homoseksuele mannen,  

vooral degenen die ‘vervrouwelijkt’ ogen, worden opgepakt voor ‘immoreel’ gedrag (Carrier 1995). 

Homoseksualiteit wordt in die tijd over het algemeen niet geaccepteerd door de Mexicaanse 

maatschappij (Carrier 1995; Carrillo 2002). De dominante culturele houding tegenover 

homoseksualiteit in de Mexicaanse maatschappij  wordt met name beïnvloedt door de hoge waarde 

die wordt gehecht aan mannelijkheid. Over het algemeen werd ‘vervrouwelijkt’ gedrag niet 

geaccepteerd, omdat homoseksualiteit hiermee wordt  geassocieerd.  (Carrier 1995;  Carillo 2002; 

Herdt 1997;  Núñez Noriega 2000). In hoofdstuk vijf zal ik dieper ingaan op deze nog steeds dominant 

aanwezige stereotype beelden en verwachtingen die worden toegeschreven aan mannen en 

vrouwen.   

 

Voor Pedro Preciado, destijds een van Carriers’ informanten, is de arrestatie van de zeven mannen  

de aanleiding om het geweld van de politie tegen homoseksuele mannen tegen te gaan. Pedro 

Preciado (1956), geboren in Guadalajara in een "upper-middle-class neigbourhood",  studeerde 

economie en richtte op 25-jarige leeftijd de eerste homobeweging in Guadalajara op (Carrier 1995). 

In 1981 richtte hij de Grupo Orgullo Homosexual Liberacion (GOHL)
11

 op en werd hiermee de leider 

van de homobeweging in Guadalajara.  

De GOHL maakte voornamelijk gebruik van de media om aandacht te vestigen op het geweld van de 

politie tegen homoseksuelen in de stad. Daarnaast mengt Pedro zich in de lokale politiek in 

Guadalajara door dialoog aan te gaan met lokale conservatieve politici. In 1982 stelt hij zich  

verkiesbaar als lokale kandidaat voor de  Camara de Diputados
12

 namens de PRT, de enige (linkse) 

partij die sympathiseerde met de homogemeenschap.  

Pedro wordt niet verkozen en de nieuwgekozen lokale regering besluit het geringe aantal nieuw 

bestaande antros
13

 in het centrum te sluiten. Na veel vergaderingen tussen Pedro en de lokale 

conservatieve partijen  worden deze in 1983 weer geopend. Hierop besluit Pedro zijn eigen bar 

Boops te openen (Carrier 1995).  

 

 

 

 

                                                             
11

 Vertaald: Gaypride Bevrijdingsgroep. In de jaren tachtig wordt onder leiding van Guadelupe Lopez ook de organisatie 

Patlatonalli opgericht, de tak van GOHL die zich richt op de rechten van lesbiennes in Mexico. 
12

 Vertaald naar het Nederlands: Kamer van Afgevaardigden. 
13

 Verzamelnaam voor de homoclubs in Guadalajara/Mexico. 
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2.1.2 GOHL en ILGA 

 

Het bestaan van GOHL werd echter niet  volledig geaccepteerd in Guadalajara. Gedurende de jaren 

tachtig ontvangt Pedro verschillende bedreigingen bij zijn kantoor, en in 1987 is het raak:   “A small 

explosive had been detonated by the front door of the GOHL house” (Carrier 1995). De situatie werd 

niet beter nadat  Gabriel Covarrubias van de PRI
14

 werd verkozen tot burgemeester in 1988. Na zijn 

aanstelling schrijft Carrier:  

 

Covarrubias “ immediately began a moral crusade and sought to represent only the interests of the 

city’s far right religious extremist ” (1995:185). 

 

Hij besluit dat de antros, inclusief Boops gesloten moeten worden en het politiegeweld tegen 

homoseksuelen in de stad laait weer op. Pedro is standvastig en blijft de dialoog aangaan met de 

conservatieve regering en uiteindelijk wordt Covarrubias soepeler en mogen de antros  weer worden 

geopend. Pedro krijgt echter geen toestemming om zijn bar Boops te heropenenen, en moet 

hierdoor op zoek gaan naar andere manieren om GOHL te financieren. Financiële steun vindt hij bij 

de International Gay and Lesbian Assosiation (ILGA). De ILGA bestaat sinds 1978 en is een 

wereldwijde federatie die zich inzet voor gay, lesbian, bisexual, trans and intersex rights.
15

 In 1991 

kreeg de GOHL het voor elkaar de jaarlijkse vergadering van de ILGA te houden in Guadalajara. Dit 

zorgde echter voor onrust en onenigheid in de stad. Conservatieve lokale politici en de katholieke 

kerk voerden campagne tegen het houden van de vergadering in Guadalajara. Dit ging gepaard met 

teksten als: “Haz patria, mata a una homosexual” (“Wees vaderlandsgezind, dood een 

homoseksueel”) (Carillo 2002:14). De vergadering mocht uiteindelijk doorgaan, echter zonder 

medewerking van de politie, en werd dien gevolge verplaatst naar het liberalere Acapulco.  

 

2.2 De jaren negentig tot nu 

 

In 1995 neemt de nieuwe burgemeester Cesar Coll Carabias van de conservatieve PAN
16

 een police 

and good government ordinance
17

 aan waarin staat dat: “Public practices that imply the development 

of an abnormal sexual life,” verboden zijn. De burgemeester vertelt in een interview dat dit 

raadsbesluit niet is gericht tegen homoseksualiteit. In een eerder gegeven interview heeft hij echter 

                                                             
14

 Partido Revolcucionario Institutional: Institutioneel Revolutionaire Partij. 
15

 Bron: www.ilga.org. 
16

 Partido Accion Nacional:  Nationale Actiepartij. 
17

 Raadsbesluit aangenomen in 2002. Bron:  

 http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/globalactionalerts/604.html 
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duidelijk aangegeven homoseksualiteit abnormaal te vinden: “Homosexuality occurs in people who 

are not normal...like the deaf or the blind, they are not normal people ”.
18

 Het is echter onduidelijk 

wat de burgemeester verstaat onder een abnormaal seksleven. Wegens onduidelijke formuleringen  

in het raadsbesluit blijft het gissen welk gedrag  wel of niet acceptabel zou zijn in het openbaar. 

Hierdoor wordt is het makkelijker voor de politie om homoseksuelen op te pakken wegens immoreel 

gedrag. Carrier (1995) schrijft dat het regelmatig voorkwam dat mannen en vrouwen werden 

opgepakt omdat ze hand in hand liepen met een andere man of vrouw. Leonardo, een 24 jarige 

student grafische vormgeving,  vertelt me in een interview dat hij op zijn achttiende (dat is in 2002) 

vaak in het Park Agua Azul in het centrum van Guadalajara met zijn vrienden en vriendinnen afsprak. 

Tijdens een van deze samenkomsten zijn twee in het openbaar zoenende vriendinnen van hem 

meegenomen door de politie wegens ‘immoreel’ gedrag.  

Pedro Preciado is in het begin van de jaren negentig “burnt out”  (Carillo 2009:34) en GOHL houdt 

uiteindelijk op de bestaan. Maar ondanks die afwezigheid en de continuering van de conservatieve 

PAN aan de macht verdubbelen de plaatsen waar (uitsluitend) homoseksuele mannen (en lesbische 

vrouwen) kunnen samen komen. In 1996 wordt zelfs de eerste marcha de la diversidad
19

 gehouden 

in Guadalajara, de eerste gaypride  in Mexico buiten Mexico Stad.  

 

Wat is daar de oorzaak van? Gedurende de jaren negentig hebben het neoliberalistische model en de 

waarden die daaraan zijn verbonden en processen als gevolg van mondialisering invloed op de 

homogemeenschap in Guadalajara. Het neoliberalisme, in de vorm van democratisering, heeft er 

onder andere voor gezorgd dat er politiek gezien openingen zijn ontstaan voor seksuele 

minderheden om hun rechten te claimen binnen de Mexicaanse samenleving. De waarden die zijn 

verbonden aan het neoliberalistische model, zoals democratie, kunnen gezien worden als waarden 

die staan voor moderniteit. Omdat Mexico, zoals Carrillo (2002) stelt,  gezien wil worden als een 

‘modern’ land, wordt het voor seksuele minderheden makkelijker zich te organiseren en op te komen 

voor hun rechten in de Mexicaanse maatschappij. Kijkend naar de geschiedenis van 

homobewegingen in Guadalajara, en de percepties over homoseksualiteit, is er echter een constante 

strijd tussen een ‘traditionele’ manier van leven en het accepteren van moderne invloeden op die 

manier van leven waar te nemen. Die ‘traditionele’ manier van leven moet volgens Carrillo ( 2002:16) 

worden gezien als “referring to actors understanding of how things used to be”. (Bijvoorbeeld het 

belang van de katholieke kerk in de Mexicaanse samenleving, hier zal ik in hoofdstuk vier dieper op 

ingaan). Verandering in een maatschappij is echter onontkoombaar, maar verzet hiertegen wordt 

niet opgegeven zoals zal blijken in de volgende paragraaf. 

                                                             
18

 Bron: http://www1.umn.edu/humanrts/ins/mexico_demochumrts_98.html. 
19

 De gaypride  van Guadalajara, jaarlijks gehouden in juni. 
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2.3 Anno 2009 

 

De zichtbaarheid van homoseksualiteit in Guadalajara is sinds de jaren zeventig alleen maar groter 

geworden. “La ciudad esta llena de homosexuales” (De stad is vol met homoseksuelen)  zegt Miguel 

Galan in een interview, wanneer ik hem vraag naar de ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara. 

Daarnaast zijn er anno 2009, in tegenstelling tot de voorgaande decennia, volop gelegenheden waar 

(uitsluitend) homoseksuelen en lesbiennes samen kunnen komen in Guadalajara. Wekelijks ontvang 

ik e-mails via de website www.gaygdl.com met de aankondigingen van feestjes en openingen van 

nieuwe ‘antros’: 

 

11-03-2009: Nuevo Cyber Sunrise: Inauguracion 11 de Marzo. Cocktail de bienvenida, show de Alexa + sorteos + 

concursos. 

 

03-04-2009:  Dejate abrazar por el unico LOVE DISCOTHEQUE en Guadalajara, Gran opening party, no cover! 

(BESSO) 

 

25-04-09:  Disfruta del major ambiente gay en Guadalajara, Open Mind Bar alternative, te invita a su cocktail 

de inauguracion.
20

 

 

In het centrum van Guadalajara waar deze antros zich bevinden, kan anno 2009 gesteld worden dat 

je als homoseksueel of lesbienne ‘jezelf kunt zijn’. Met name jonge mensen zijn bijvoorbeeld niet 

bang om hand in hand over straat te gaan in het centrum van Guadalajara. De jongere generatie in 

Guadalajara is in tegenstelling tot de oudere generatie ‘relaxter’ en durven openlijk voor hun 

seksuele geaardheid uit te komen, aldus een van mijn informanten die werkzaam is bij de stichting 

Patlatonalli. Ook de hoofdpersoon van de volgende paragraaf is niet bang om voor zijn geaardheid uit 

te komen en is maar liefst de eerste openlijke homoseksuele kandidaat voor het burgemeesterschap 

van Guadalajara in 2009. 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Vertaald naar het Nederlands op getoonde volgorde: 

1. Nieuw internetcafé Sunrise: Opening 11 maart. Welkomstcocktail, show van Alexe + lotto +wedstrijden. 

2. Laat je omhelzen door de enige LOVE DISCOTHEEK in Guadalajara, groot openingsfeest, gratis entree! 

3. Geniet van de beste sfeer in in de gayscene van Guadalajara, Open mind bar alternative, we nodigen je uit voor je 

welkomstcocktail. 
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2.3.1   Miguel Galan en de PSD  

 

“ Me pregunto: Cuantos de estos jovenes militan para mejorar las reivindaciones de las minorias? 

Pocos. Como fueron pocos los de los anos 70. La historia se olvida y esa es una de las razones del 

valor de Milk, la pelicula, o el valor de ser gay, estar fuera del closet, o del armario, de participar 

activamente en politica sin verguenza alguna de tus preferencias sexuales ” 

 

Los Milk de Mexico, el Publico: 15-03-2009 

 

“ Ik vraag me af: Hoeveel van deze jongeren vechten voor de verbetering van  de rechtmatige eisen  

van de minderheden? Weinig.  Zoals er weinig waren tijdens de jaren zeventig. De geschiedenis 

vergeet ze en dit is een van de redenen dat Milk waardevol is, de film, of de waarde van het gay zijn, 

uit de closet zijn,  of uit de kast, actief in de politiek participeren zonder enige schaamte voor je 

seksuele  voorkeur” 

 

Dit citaat komt uit een artikel in de krant El Publico
21

 en is geschreven naar aanleiding van het 

uitkomen van de film Milk.
22

  Volgens de schrijver zijn er maar weinig jongeren die vechten voor de 

rechten van seksuele minderheden in Mexico. Miguel Galan behoort daar overduidelijk niet toe. 

Tijdens mijn veldwerk in Guadalajara zijn de politieke partijen in voorbereiding op de lokale 

gemeenteraadsverkiezingen. Het is dankzij hem dat voor het eerst in de geschiedenis een openlijke 

homoseksuele kandidaat zich verkiesbaar zal stellen. Miguel Galan is een  eenendertig jarige 

zelfverzekerde man die zich namens de PSD
23

 wil inzetten voor elke minderheidsgroep in 

Guadalajara,  inclusief seksuele minderheden.  De PSD is een linkse partij van welke de slogan luidt: 

La izquirda que Mexico necessita (Het links wat Mexico nodig heeft). Over zijn kandidaatschap zegt 

hij het volgende: 

 

 “ Es bien importante que los homosexuales occupan estos espacios, es un muy buen manera de 

normalisar la situacion de la homosexualidad en Guadalajara ”  

 

“ Het is erg belangrijk dat homoseksuelen deze ruimtes bezetten, het is een hele goede manier om 

de situatie voor homoseksualiteit in Guadalajara te normaliseren ”  

                                                             
21

 Artikel in de sectie QrR geschreven door Braulio Peralta zondag 15 mei 2009. 
22

 Film van Gus van Sant, uitgebracht in 2008 over Harvey Milk, een Amerikaanse gay acticist die de eerste openlijk 

homoseksuele politicus werd in de Verenigde Staten. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Milk_(film) 
23

 Partido Socialdemocratica: Sociaal Democratische Partij. 
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Zelf zegt Miguel Galan nooit ‘last’ gehad te hebben van het feit dat hij homoseksueel is:  “Nunca me 

senti mal por mi homosexualidad” (“Nooit heb ik me slecht gevoeld om mijn homoseksualiteit”). Hij 

stelt dat wanneer iemand zich kwetsbaar opstelt, diegene ook zo wordt gezien en behandeld. Wel 

zegt hij dat zijn omgeving, zijn familie en de universiteit, hier een positieve invloed op heeft gehad. 

Volgens hem kent een deel van de homoseksuele jongeren in Guadalajara die invloed niet:  “La gran 

mayoria suffre en el proces de integracion social” (“De grote meerderheid lijdt in het sociale 

integratieproces”). 

  

Carillo (2009:50) concludeert dat sinds zijn veldwerk in Guadalajara (vanaf 1993) een “growing 

official discourse against all forms of discrimination ” is ontstaan. In 2003 is er in Guadalajara een wet 

aangenomen waarin staat dat elke vorm van discriminatie verboden is.
 24

 “En papel si, en realidad 

no” (“Op papier ja, in de realiteit niet) aldus Miguel Galan. Aan de hand van mijn veldwerk kan ik 

concluderen dat de spreuk: Cada quien su vida (ieder zijn eigen leven) de algemene houding 

tegenover homoseksualiteit anno 2009 in Guadalajara omschrijft. “ Ze mogen doen wat ze willen, als 

ik er maar niet al teveel mee wordt geconfronteerd ” zoals een van mijn huisgenoten zei. Deze 

houding betekent dat homoseksualiteit nog steeds als iets deviant wordt gezien. Deze houding heeft 

invloed op de acceptatie van homoseksualiteit en de sociale integratie.  Om deze acceptatie wel te 

bereiken, zo zegt Miguel Galan, is  het nodig dat homoseksualiteit wordt gezien als iets wat normaal 

is, en niet een afwijking  van de standaard. Dit is wat Miguel Galan zegt over de ruimte voor 

homoseksualiteit in Guadalajara anno 2009:  

 

“Creo que la situacion en este momento, estaba en pasos en el sentido correcto, pero estamos 

todavia en pañales” 

 

“Ik geloof dat de situatie op dit moment, in de goede banen wordt geleid, maar we staan nog steeds 

aan het begin” 

 

Het feit dat Miguel Galan anno 2009 zich de eerste openlijke homoseksuele kandidaat voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in Guadalajara kan noemen, laat zien dat de Mexicaanse maatschappij 

opener is geworden (in haar verlangen naar moderniteit). De negatieve reacties op zijn 

kandidaatschap wegens zijn homoseksualiteit (zie hoofdstuk vijf) bevestigen evenwel dat er nog een 

lange weg is te gaan in de acceptatie van homoseksualiteit in Mexico. De veronderstelling dat het de 

goede kant op gaat in Guadalajara heeft de stad te danken aan vechters als Pedro Preciado en Miguel 

                                                             
24

 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: De wet ter voorkoming en eliminatie van discriminatie. Bron: 

http://www.conapred.org.mx/acerca/antecedentes.html 
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Galan. Mede dankzij hen is de ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara groter dan veel andere 

delen in Mexico, wat haar aantrekkingskracht verklaart en haar stempel als ‘cuidad mas gay’ van 

Mexico.  

 

2.4 Reflectie: Danger zones 

 

In dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat homoseksualiteit steeds zichtbaarder is geworden in 

Guadalajara, en dat er politiek terrein is gewonnen voor seksuele minderheden. Het valt echter op 

dat na elke verkiezingen maatregelen worden genomen door de nieuwe regering, zoals  het sluiten 

van de antros. Ook de sterke tegenreacties die ontstaan in de publieke opinie over homoseksualiteit 

vallen op.  

 

“En cada sociedad hay valores y concepciones que son mas dominantes que otras” (in elke 

maatschappij zijn er waarden en opvattingen die dominanter zijn dan anderen”)  stelt Nuñez Norièga 

(2000:30).  

 

Wanneer deze dominante waarden en opvattingen gaan wankelen door in dit geval de zichtbaarheid 

van homoseksualiteit in Guadalajara, moet er een manier gevonden worden waarop deze naast 

elkaar kunnen bestaan. Maar dit ging en gaat nog steeds niet zonder slag of stoot. In haar verlangen 

een ‘moderne’ maatschappij te zijn, zoals Carillo (2002) het omschrijft, heeft Mexico zich 

opengesteld voor nieuwe ideeën over onder andere de seksuele moraal.  Het gevolg hiervan is dat 

hetgeen wat als normaal werd bestempeld heroverwogen moet worden:  “Modernity implies a 

constant examination and reform of social practices” (Carrillo 2002:32), aldus de invloedrijke 

socioloog Giddens (1999). Nieuwe invloeden van buitenaf, maken dat er onderhandeld moet worden 

tussen oud en nieuw.  

 

Het verlangen naar moderniteit benoemt Schaefer (1996) in haar boek getiteld Danger Zones als een 

snelweg waarop Mexico rijdt naar de 21
e
 eeuw. Zij vergelijkt deze figuurlijke  weg met een snelweg 

met waarschuwingsborden bij scherpe bochten, met de tekst danger zone.  Ze stelt dat een ieder een 

waarschuwingsbord met de tekst danger zone langs de snelweg zelf kan interpreteren. Je kunt 

stoppen, langzamer rijden of je er niks van aantrekken. Tevens stelt Scheaver (1996:4): “What is one 

moment’s (or person’s) “danger” is another’s pleasure”.  De zichtbaarheid van homoseksualiteit is 

een zone van gevaar voor aanhangers van bijvoorbeeld de rooms katholieke kerk in Guadalajara, 

maar wordt door homoseksuele jongeren gezien als een zone van tolerantie. Zoals de geschiedenis 

laat zien, worden ruimtes en gedragingen op verschillende manieren geïnterpreteerd en zullen deze 
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tegenovergestelde interpretaties niet samen komen en elkaar blijven bevechten. “The spatial 

locations inhabited and frequented by characters are physical presences in a geographic sense, but 

they are also imbued with symbolic meaning that is fluid and changes over time” (Schaefer  1996:11).  

De invulling van de fysieke ruimte in Guadalajara vindt op verschillende manieren plaats. Er is dan 

ook een overlap is waar te nemen tussen verschillende noties van de stad Guadalajara. Kijkende naar 

de studies van Carillo (2002) en Carrier (1995)  en mijn eigen veldwerk is er tevens ook verandering 

waar te nemen en heeft de notie van “la ciudad mas gay”  zich steeds meer weten te manifesteren. 
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3   ‘Out’ in Guadalajara 

 

De kathedraal van Guadalajara is mooi verlicht en op het nabijgelegen Plaza de Armas aanschouwt een groep mensen een 

Mariachiband die speelt in de koepel midden op het plein. De stad viert al een week feest ter ere van haar 467-jarig 

bestaan. Even verderop ziet Calle Galeana, in het historisch centrum van Guadalajara,  er ietwat  donker en eng uit om elf 

uur ´s avonds. De straten liggen wegens renovatie opengebroken en lantaarnpalen zijn er amper. In deze straat bevinden 

zich enkele van de velen ‘antros gays’ van het centrum van Guadalajara, herkenbaar aan de regenboogvlaggen die boven de 

ingang hangen. Het is zaterdagavond elf uur en het is druk in de straat. Een groepje meiden loopt gearmd en lachend door 

de straat, en aan de andere kant van de straat staan twee jongens met ontbloot bovenlijf voor een club mensen naar 

binnen te lokken. Even verderop staan twee mannen netjes gekleed in de rij voor de ingang van de populaire ‘antro’  Club 

Circus.  

 

*** 

Bij binnenkomst in Club Circus kunnen beneden de jassen worden opgehangen.  Een brede trap komt uit op het eerste 

gedeelte van de club. Net als in de verschillende clubs in Nederland hangen ook hier videoschermen aan de muur die 

videoclips vertonen die niet overeenkomen met de muziek die er te horen is. Er klinkt ‘club-achtige’ muziek en tegelijkertijd 

wordt Dana International
25

 getoond op de videoschermen. Er zijn veel jongens aanwezig die heel enthousiast dansen op de 

muziek; soms in een groep, soms in een duo en soms intiem. Het geringe aantal meiden dat er is, is veelal in een duo 

aanwezig en laten elkaar niet of nauwelijks los. Tussen de dansende menigte staan twee kleine podia die bezet zijn door 

mooie jongens gekleed in strakke, kleine boxershorts en sportschoenen, die hun danskunsten en lichamen showen  terwijl 

ze zo nu en dan op de foto worden gezet. 

Tussen het eerste en tweede gedeelte van de Club Circus bevindt zich het toilet waar de travesti
26

 toiletdame wc-papier 

vouwt en uitdeelt en tevens snoepjes en lichtgevende lollies verkoopt. In het tweede gedeelte klinken Mexicaanse 

meezingers en om  twaalf uur ’s nachts begint hier een show. Een mooie travestiet met zwarte strakke jurk en een blonde 

pruik verschijnt op het podium en playbackt liedjes van bekende Mexicaanse zangeressen. Het repertoire bestaat uit  hits 

van Mexicaanse zangeressen zoals  Pruebamelo  van Gloria Trevi en Ni una sola palabra  van Paulina Rubio. Iedere 

aanwezige, man of vrouw, hetero of homo zingt en danst  vol passie mee. Na de show wordt het repertoire zo nu en dan 

afgewisseld met Amerikaanse klassiekers als YMCA van The Village People. De sfeer is erg  goed. Enkele jongens betreden 

het podium en ontdoen zichzelf van hun T-shirt vastbesloten om nog een paar uur door te feesten. Dat feesten lijkt te 

worden vergemakkelijkt door de promotieacties twee halen een betalen voor een Dos Equis of een Tequila, waardoor er 

genoeg gedronken wordt. 

 

*** 

 

Om half twee ’s nachts is het nog steeds druk in de straten. Op Plaza Universidad  staat een groepje jongens voor de 

kathedraal en die bespreken onder de ogen van een bronzen beeld van de huidige paus die zijn voorganger knielend de 

hand kust, of ze nog naar club Envy zullen gaan. Een chique club gevestigd op de bovenste verdieping van de Torre 

Chapultepec op de avenida Hidalgo, met een schitterend uitzicht over de hele stad. Uiteindelijk besluiten ze de avond af te 

sluiten met wat taco’s bij de tacostand: Taco’s Gays. 

                                                             
25

 Sharon Cohen, (transseksuele) winnares van het Europees songfestival in 1998.  

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dana_International 
26

 De benaming in Mexico voor een man verkleed in vrouwenkleren. 
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3.1 Space and the city 

 

Plaza de Armas en Plaza Universidad, grote pleinen in het centrum van Guadalajara, zijn zogenoemde 

publieke ruimten; voor iedereen toegankelijk. Hoe die publieke ruimten worden beleefd en ingevuld 

wordt volgens De Certeau (1984) bepaald door de manier waarop deze ruimten worden gebruikt. 

Plaza Universidad wordt gekenmerkt door haar grote kathedraal.  Voor de ingang hiervan staat een 

groot beeld van de huidige paus en zijn voorganger. Tevens het plein voor en na de mis een 

religieuze invulling, door de misgangers. Het plein is echter ook populair onder de vele 

(homoseksuele) jongeren die studeren aan de nabij gelegen universiteit van Guadalajara. Die er 

tijdens pauzes of in het weekend graag wat drinken op een van de aanwezige terrasjes.  Hierdoor 

wordt de ruimte recreatief  ingevuld en doet ze dienst als een ontmoetingsplek voor (homoseksuele) 

jongeren.
27

 

 

‘De’ identiteit van een stad is niet dan ook niet eenduidig, omdat er een connectie bestaat tussen de 

invulling en beleving van een publieke ruimte en identiteit. Guadalajara wordt tegelijkertijd “la 

ciudad mas gay” alsmede “la ciudad mas Mexicano” van Mexico genoemd.
28

 (Carrier 1995:11) Een 

bepaalde fysieke ruimte, in dit geval het centrum van Guadalajara, kan dus op verschillende 

manieren worden geïnterpreteerd, waardoor er meerdere noties van die fysieke ruimte bestaan. 

Volgens Gupta en Ferguson (1992: 36) ontstaat een identiteit van een fysieke ruimte dan uiteindelijk 

door noties die dominant zijn in relatie tot minder dominante noties: 

 

“Keeping in mind that notions of locality or community refer both to a demarcated physical space 

and to clusters of interaction, we can see that the identity of a place emerges by the intersection of 

its specific involvement in a system of hierarchically organized spaces with its cultural construction 

as a community or locality”
29

  

 

Een van die noties van het centrum van Guadalajara is dat zij de gayarea van Mexico zou zijn. Dit 

manifesteert zich onder andere in de fysieke ruimte voor homoseksualiteit in  het centrum; e.g. 

uitgaansgelegenheden, sauna’s en hotels. Een andere en dominante notie van de stad Guadalajara is 

dat zij de meest Mexicaanse stad is van Mexico. Dit manifesteert zich in de architectuur in het 

centrum van de stad, de frequente mariachi-optredens en festivals die worden gehouden. 

Bijvoorbeeld het Tequila festival: Viva el Tequila La feria de Mexcio. Het centrum van de stad was 

                                                             
27

 Ik liet aan informanten over op welke plek afspraken of interviews plaats zouden vinden en Plaza Universidad was de 

meest voorkomende plek. 
28

 De gayste stad van Mexico en de meest Mexicaanse stad van Mexico.  
29

 Vetgedrukt door auteur ter benadrukking. 
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toen omgeven met spandoeken met daarop de spreuk: Jalisco es Mexico (Jalisco is Mexico). Het 

centrum van Guadalajara is dus een fysieke en publieke ruimte, die op verschillende manieren kan 

worden ingevuld en geïnterpreteerd. Ruimte kan dan gezien worden als een (sociaal) product dat 

wordt gebruikt om er een bepaalde invulling aan te geven cf. Lefebvre (1991). Het centrum van 

Guadalajara en haar vele pleinen, straten en gebouwen zijn als ruimte interessant omdat er op het 

eerste gezicht tegengestelde noties bestaan en een ieder probeert die ruimte te gebruiken om de 

eigen notie uit te dragen. 

De Certeau (1984) spreekt van spatial tactics die mensen toe kunnen passen om een fysieke ruimte 

een (andere) betekenis te geven. De stad is volgens De Certeau een structure of power  die bepaald 

hoe een ruimte ingevuld moet worden, en spatial tactics zijn tactieken die worden gebruikt om tegen 

de autoriteit in gaan (Low 2003:31). De viering van het 467-jarig (15-02-2009) bestaan van de stad 

Guadalajara, bij het plein voor de kathedraal in de stad, kan gezien worden als het gebruiken en 

uitoefenen van macht van de lokale conservatieve regering om betekenis aan het plein te geven. De 

betekenis die werd gegeven aan het plein wordt gekenmerkt door viering van ‘tradities’ en 

geschiedenis van de staat Jalisco, waarin seksuele diversiteit, die heden ten dage zo zichtbaar en 

kenmerkend is voor de stad, wordt genegeerd.  

 

De comunidad gay kan datzelfde plein een andere invulling geven door de straten een andere 

betekenis te geven,  zoals vanaf 1996 jaarlijks gebeurt met de Marcha de Diversidad.
30

 Het zichtbaar 

maken van homoseksualiteit in Guadalajara kan dan gezien worden als een tactiek om die ruimte in 

te vullen en tegen de autoriteit in te gaan. De Certeau (1984:31) zet uiteen, dat door “ways of 

operating” zogenaamde gebruikers van een ruimte, in dit geval het centrum van Guadalajara, die 

ruimte een andere betekenis toewijzen. (Tonkiss 2004:236) stelt:  

 

“Urban spaces…be signified and practiced in ways that transgress, re-interpret or simply ignore 

official mainstream meanings and uses.”  

 

Deze visie op ruimte, maakt dat zij niet als statisch wordt gezien of eenduidig, maar als fluïde en 

meerduidig, waardoor er verschillende interpretaties en invullingen van een fysieke ruimte kunnen 

bestaan.  

 

 

 

                                                             
30

 De Gaypride die jaarlijks in juni wordt gehouden. Letterlijk vertaald: Optocht van diversiteit. 
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3.2 Fysieke ruimte homoseksualiteit  

 

De fysieke ruimte voor homoseksualiteit manifesteert zich wereldwijd in uitgaansgelegenheden, 

winkels, restaurants, hotels, bars, organisaties en evenementen. Altman (1995:3) stelt dat 

homoseksualiteit mondiaal zichtbaarder is geworden sinds de jaren zeventig en dat er een 

wereldwijde “commercial space”  is ontstaan: “That is, of entertainment venues, restaurants, and 

shops that cater to a distinctly homosexual clientèle.” Altman (1995:5) stelt tevens dat de 

zichtbaarheid van homoseksualiteit is gerelateerd aan de groeiende levensstijlconsumptie in de 

wereld en dat “today, becoming gay is to take on a particular set of styles and behaviors”. Dit 

hoofdstuk legt de nadruk op de lokale invulling en interpretatie hiervan. 

 

In Guadalajara zijn anno 2009 meer dan zestig antros geopend sinds de jaren zeventig. De fysieke 

ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara kan omschreven worden als een commerciële ruimte 

die groeiende is en met name bestaat uit bars, clubs, sauna’s en hotels. De nieuwste trend,  tijdens 

mijn verblijf in Guadalajara,  zijn georganiseerde ‘gay weekenden’ naar het nabijgelegen kuststadje 

Puerto Vallarta
31

. Het eerste weekend van mei, toen alle antros dicht waren in Jalisco wegens de 

Mexicaanse griep, vluchtte mijn informant Fhernando bijvoorbeeld naar Puerto Vallarta om mee te 

gaan op het eerste gayweekend aldaar.  

 

Op het eerste gezicht lijkt uitgaan in el ambiente in Guadalajara op uitgaan in de gayscene van 

bijvoorbeeld de regulierdwarsstraat in Amsterdam. Er zijn bepaalde locaties waar een concentratie 

van clubs te vinden is die zich richt op homoseksuele mensen.  De invulling van de fysieke ruimte 

door middel van bijvoorbeeld clubs met een regenboogvlag als herkenningspunt lijken wereldwijd 

hetzelfde. Malansan (2003) waarschuwt in zijn boek Global Divas  echter  voor het spreken over een 

“globalising gay culture”. De “female impersonator shows” in Bangkok waar Sinnot (2004:24) over 

spreekt, zijn een wereldwijd fenomeen in clubs gericht op homoseksueel publiek. Tijdens de vele 

avonden die ik in het kader van mijn onderzoek doorbracht in Club Circus, heb ik shows gezien van 

mooie uitgedoste travestieten die bekende Mexicaanse zangeressen nadoen. Gloria Trevi
32

 is 

verreweg de meest populaire zangeres die tijdens dit soort gelegenheden wordt geplaybackt. Het 

principe van een travestiet die liedjes van bekende zangeressen playbackt in een club is een 

mondiaal fenomeen, maar ‘being out’ in Guadalajara, kent zeker een lokale invulling, zoals het vignet 

aan het begin van het hoofdstuk laat zien. Het ‘being out’ in Guadalajara in de figuurlijke zin, 

                                                             
31

 Zie: www.gaygdl.com/site/charters-gay-lesbian. 
32

 Mexicaanse popzangeres, zie de volgende link van de hit tijdens mijn veldwerk  Pruebamelo  (probeer me): 

http://www.youtube.com/watch?v=fKDhJzM8kUo&feature=PlayList&p=571F6805218B2EAE&index=27  
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manifesteert zich op diverse manieren in diverse landen. Altman (1994:9) stelt terecht : “The 

existence of a commercial gay world cannot be read as bringing with it the same consciousness in 

different societies”. Daarom is het van belang rekening te houden met de veronderstelling dat 

‘westerse raamwerken’ niet altijd de invulling van een lokale seksuele identiteit kunnen verklaren. 

 

3.3 Dubbing Culture 

 

Boellstorff (2003:2) benadrukt het belang van etnografisch veldwerk onder seksuele minderheden in 

niet ‘westerse’ contexten. Aan de hand van zijn veldwerk in Indonesië stelt hij dat de relaties tussen 

seksuele minderheden in Indonesië en mondialiseringsprocessen, zoals de verspreiding van 

massamedia, “relations of domination” zijn. “Domination” staat echter niet gelijk aan 

“determination”, maar aan “transformation”. Aan de hand van zijn veldwerk laat hij zien dat 

Indonesische gay and lesbi “subjectivities” niet zijn ontstaan in het Westen, noch een hybride 

uitkomst zijn van een mix tussen invloeden vanuit het Westen en het Oosten, maar dat het een 

Indonesisch fenomeen is: 

 

 “Just as the dubbed television show in which “Sharon Stone speaks Indonesian” does not originate in 

the United States, so the gay and lesbi subject positions I examine are Indonesian, not, strictly 

speaking, imported.”  (Boellstorff:2005:59) 

 

Boellstorff (2005:5) ontwikkelde aan de hand van dubbed television (nagesynchroniseerde televisie)  

in Indonesië het concept dubbing culture wat fungeert als een manier om lokale invullingen van een 

seksuele identiteit te kunnen beschrijven in een “already globalized world.” Deze lokale invulling kan 

niet gezien worden als simpelweg een kopie vanuit het Westen. Wanneer een film is ‘gedubt’, gaat 

de beweging van de mond van het TV karakter nooit helemaal gelijk gaat met hetgeen door de lokale 

‘dubber’ wordt gezegd. Het definiëren van een seksuele identiteit in een niet westerse  context in 

een mondiale wereld, moet ook op die manier worden gezien, aldus Boellstorff (2005:5). Er is 

academisch gezien een grote invloed vanuit het Westen  in het verklaren van een seksuele identiteit 

in niet westerse contexten. Door de transformaties die plaatsvinden kan er echter nooit sprake zijn 

van een “faithfull translation” (Boellstorff 2005:5). Boellstorffs Dubbing culture heb ik dan ook 

gebruikt als een leidend en verklarend concept voor de beleving en benutting van de ruimte voor 

homoseksualiteit in in Guadalajara. 
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3.3.1 Lokale invullingen van seksuele identiteit 

 

In het huidige debat over de invullingen van seksuele identiteit en de beleving van de ruimte die er 

bestaat voor homoseksualiteit in een maatschappij, is er kritiek op de vermeende invloed en 

hegemonie van het westen (Boellstorff 2003;  O’Murray 1995; Malansan 2003). Daarom stelde  

O’Murray (1995:23) dat er meer etnografisch onderzoek gedaan moest worden naar de specifieke 

invulling van seksuele identiteit en de ruimte voor homoseksualiteit vanuit het perspectief van de 

onderzoekspopulatie, “to destabilize current dominant categories and explanatory frameworks” 

vanuit het Westen. De afgelopen tien jaar hebben verschillende antropologen door middel van 

etnografisch veldwerk laten zien dat een westers analytisch raamwerk  ten aanzien van seksuele 

identiteiten in niet westerse contexten of met betrekking tot individuen niet (altijd) toepasbaar is.  

 

Malanansan (2003) toont dat Filippijnse homoseksuele migranten in New York zich onder andere 

identificeren met de Filippijnse term bakla
33

 omdat zij zich niet kunnen identificeren met het 

‘westerse’ concept/woord gay: 

 

“ When we say… to Western gay people, we are like you, we must also add, only different”. 

 

Tevens laat Johnson (2005) aan de hand van zijn veldwerk op de Filippijnen zien dat de Filippijnse 

term tomboi niet gelijkgesteld kan worden aan de term lesbisch. De term tomboi is afgeleid van de 

Engelse term tomboy, dat staat voor: “masculine identified women”. Johnson (2005:) toont echter 

dat Filippijnse tombois zichzelf niet slechts zien als “ being like men” maar ook  als “loving like 

women”. Evenzo verklaart Engebretsen (2008:99) in een studie onder lala vrouwen in China zien, dat 

de Chinese term lala niet gelijkgesteld kan worden aan de term lesbisch omdat:  

 

“Lala socializing carries a certain ambivalence of non-confrontation and harmonious quality deemed 

suitable for Chinese culture”. 

 

Ook Sinnot (2004:206) stelt dat de lokale omgeving een invloed heeft op de vorming van de seksuele 

identiteit. In een studie naar vrouwen in Thailand, die zich identificeren als Toms of Dees, wat in 

eerste instantie lijkt op de Amerikaanse butch and femmes identities stelt hij:  “Mere similarity… does 

not mean that one must have formed the other”. Mary Rosa vertelt me dat er in Mexico een 

soortgelijke benaming: Azules en Rositas ( vrij vertaald als de blauwen en de rosen). Volgens haar is 

                                                             
33

 De term Bakla kent geen equivalent in het Nederlands en heeft meerdere betekenissen: Transseksuele mannen, 

“vrouwelijke”mannen en/of homoseksuelen. (http://www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php/id/135.html) 
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dit concept afgeleid van de (westerse) Butch/Femme identificaties en niet van toepassing op 

lesbische vrouwen (in Mexico) omdat het een te rigide tweedeling is. Tot slot laat ook  Wekker 

(1994), in haar studie onder Surinaamse Creoolse vrouwen, naar het fenomeen Mati work ; “a dual 

sex in which there is opposite gendered and same gendered sexual behavior”, zien dat westerse 

termen als lesbisch niet passen in de definiëring van de seksuele identiteit van deze vrouwen (Gay-

Sheftall 2002:71).  

3.3.2 Homoseksualiteit in Mexico 

 

In lijn met wat bovenstaande studies aantonen, wil ik middels de uitkomsten van mijn veldwerk laten 

zien dat een westers analytisch raamwerk ook de invulling van een bepaalde (homoseksuele) 

identiteit in Mexico niet kan verklaren. In tegenstelling tot bovenstaande voorbeelden, is er in 

Mexico met name onderzoek gedaan naar mannelijke homoseksualiteit ( bijvoorbeeld: Carrillo 2002; 

Carrier 1995; Guttman 2007; O’Murray 1995). De nadruk die wordt gelegd op het belang van 

mannelijkheid in de Mexicaanse maatschappij blijkt van grote invloed te zijn op die specifieke 

invulling van seksuele identiteit. Wanneer je als man je ‘mannelijk’ gedraagt word je als normaal 

gezien, dit geldt eveneens voor vrouwen die ‘vrouwelijk’ gedrag vertonen. Penetratie wordt in 

Mexico gezien als ‘mannelijk’ gedrag, dit is belangrijk in de definiëring van seksuele identiteit onder 

mannen die seks hebben met mannen. Degene die penetreert wordt activo genoemd en gezien als 

een ‘normale’ man. Degene die wordt gepenetreerd, wordt pasivo genoemd en hierdoor gezien als 

zijnde vrouwelijk. Laatstgenoemde wordt als homoseksueel gedefinieerd, terwijl de activo zichzelf 

een mayate noemt  “A young macho heterosexual man who has casual insertive anal contact with 

effeminate anal-receptive men of any age” Carillo (1995:12).  De nadruk die ligt op stereotype 

uitdragingen van gewenste rollen voor mannen en vrouwen en de wijze waarop homoseksuale 

jongeren in Guadalajara zelf invulling aan geven, maakt dat Boellsorffs dubbing culture  derhalve is te 

gebruiken als een duidend concept voor de invulling en beleving van de ruimte voor 

homoseksualiteit in Guadalajara.  

 

3.4  Reflectie 

 

Met dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat het uitgaan in de ambiente gay van Guadalajara en de 

fysieke ruimte voor homoseksualiteit mondiaal gezien, op het eerste gezicht gelijkenissen toont. 

Wereldwijd wordt de fysieke ruimte voor homoseksualiteit ingevuld met bijvoorbeeld de 

regenboogvlaggen. Het centrum van Guadalajara, met haar meer dan zestig antros in het historisch 

centrum, laat zien dat een stad zowel een ´traditionele´ alsmede een ´moderne´ notie uit kan stralen. 

Deze ‘moderne’ notie bestaat echter onder de dominantie van de ‘ traditionele’ notie van de stad. 
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Als we goed kijken is er dan ook geen sprake van een zogenaamde mondiale gayculture. Door de 

dominante notie van de stad Guadalajara, wordt de invulling en beleving van de ruimte voor 

homoseksualiteit in Guadalajara op zo een manier ingevuld dat er rekening wordt gehouden met de 

‘Mexicaanse culturele setting’. Hierdoor kunnen ‘westerse’ analytische raamwerken de invulling van 

lokale seksuele identiteit niet altijd verklaren, of zoals Carrillo (2009:35) schrijft over Mexicaanse 

homoseksuelen: 

 

“They were not merely copying strategies related to ‘coming out of the closet’ in a way that could be 

characterized as a simple extension of models of gayness that had became prevalent in countries 

such as the USA”. 

 

Er is anders gezegd sprake van Mexican dubbing. Net zoals je op de markt in Mexico cd’s kan kopen 

met bekende Engelstalige liedjes, gezongen in een Spaanse versie door Mexicaanse zangeres, zo 

wordt de invulling van de ruimte voor homoseksualiteit aangepast aan de Mexicaanse omgeving. 

Mary Rosa bijvoorbeeld werkt voor de organisatie Patlatonalli waar ze zich inzet voor de rechten van 

(lesbische) vrouwen in Mexico. Wanneer ik haar ontmoet is ze omhangen met een ketting, 

sleutelhanger, in de kleuren van de regenboog. In een interview geeft ze aan dat de regering in 

Mexico haar ogen sluit voor de situatie sluit van (lesbische) vrouwen in Mexico. “Somos invisibles”  

(“We zijn onzichtbaar”). De vele attributen in de kleuren van de regenboog en haar werk voor de 

organisatie Patlatonalli duidt erop dat ze gezien wil worden als lesbische vrouw in Guadalajara. In 

haar strijd om zichtbaar te zijn als lesbische vrouw in Mexico, houdt ze echter wel rekening met de 

‘Mexicaanse culturele setting’. Thuis wordt er namelijk gezwegen over haar voorkeur voor vrouwen 

en houdt ze haar relatie voor haar moeder verborgen, en besluit ze pas samen te gaan wonen als 

haar moeder is overleden. De ‘Mexicaanse culturele setting’ heeft invloed op de beleving en 

benutting van de ruimte voor homoseksualiteit. In het volgende hoofdstuk volgt een beschrijving van 

bepaalde aspecten van die ‘Mexicaanse culturele setting’ en hoe deze bepalend is voor 

homoseksuele jongeren in Guadalajara. 
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4   Desire for the ‘same’ 

 

De belangrijkste regel van de workshop “Hoe kan het feminisme dienen als basis voor de lesbische 

beweging”, is de volgende: “Este es un espacio de seguridad, lo que aqui se expresa, aqui se queda” 

(“Dit is een ruimte van veiligheid, wat hier wordt gezegd, blijft hier”. Niemand is bang om zijn 

gevoelens te delen en iedereen lijkt zich op zijn gemak te voelen. Wanneer de workshop is afgelopen  

vraagt de leidster ons allemaal te gaan staan in een kring, hand in hand. We krijgen de opdracht ons 

in te beelden dat we op een eiland zijn; een eiland waarop alleen mooie vrouwen aanwezig zijn. Waar 

men zich kan uiten hoe men wil. We krijgen de opdracht elkaar al lopende aan te raken met schouder, 

heup en billen en sluiten deze verbeelding af met een kus en een knuffel.
34

 

 

Schaefer (1996) analyseert in haar boek Danger Zones, de verbeelding van een Gay Utopia in 

Mexicaanse literaire werken (1960-1990) van schrijvers als Luis Zapata en  Jose Rafael Calva. De 

volgende vragen komen hierin aan bod: Waarom verbeeldt men een  “national community whose 

members collectively imagine themselves moving en masse through history from remote points of 

common origin to future shared utopias?” (Schaefer 1996: 108) en waarom is er in deze nationale 

gemeenschap voor homoseksuelen “the need to invent (imagine) a life for yourself?” (Schaefer 

1996:45).  

Middels een karakter in zijn boek Utopia Gay, stelt Jose Rafael Calva  dat deze verbeelding nodig is in 

Mexico, omdat er sprake zou zijn van twee realiteiten. Hij noemt deze la realidad en nuestra realidad 

(de realiteit en onze realiteit). Nuestra realidad staat voor een realiteit (la realidad) waarin 

homoseksualiteit niet past. Is er een verbeelding van een alternatieve realiteit nodig als 

homoseksueel in Mexico? De nadruk die werd gelegd op veiligheid en anonimiteit en de verbeelding 

van een eiland met alleen vrouwen als afsluiting van bovengenoemde workshop doet in hun geval 

vermoeden van wel. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak tot de verbeelding van een alternatieve realiteit, analyseer 

ik in dit hoofdstuk de symbolische ruimte voor homoseksualiteit en de factoren die deze ruimte 

beïnvloeden. Met de symbolische ruimte bedoel ik de bewegingsvrijheid die (in dit geval) 

homoseksuele jongeren in Guadalajara hebben, in het uiten van hun (seksuele) identiteit. In 

hoeverre kun je als homoseksuele jongere in Guadalajara openlijk uitkomen voor je seksuele 

geaardheid in het gezin, buiten op straat of op school of werk? En op welke manier heeft deze 

                                                             
34

 Workshop georganiseerd door organisatie Diversiless die zich inzet voor lesbische vrouwen in Mexico. 25-04-2009 heb ik 

geparticipeerd in de eerste workshop van een reeks.  
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symbolische ruimte een invloed op de betekenisgeving aan en de uiting van een bepaalde seksuele 

identiteit? 

4.1 Symbolische ruimte homoseksualiteit 

 

De invulling die wordt gegeven aan seksuele identiteit in Guadalajara, concludeert Carillo (2002) 

wordt op zo een manier gedaan dat er rekening wordt gehouden met de culturele setting; er is met 

andere woorden sprake van Mexican dubbing. De symbolische ruimte voor homoseksualiteit in 

Guadalajara wordt bovendien beïnvloedt door processen van mondialisering zoals verspreiding van 

massamedia en de verspreiding van liberale politieke ideeën. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor 

seksuele minderheden om te vechten voor hun rechten in de maatschappij, aldus Carillo (2002). 

Desalniettemin wordt er in het uiten van seksuele identiteit rekening gehouden met de ‘Mexicaanse 

culturele setting’. Deze Mexicaanse culturele setting, moet gezien worden als gecreëerd, veranderlijk 

en (verschillend) uitgedragen en beleefd door Mexicanen, en onderhevig aan invloed van 

mondialiseringsprocessen, omdat in het definiëren van een seksuele identiteit, zo stelt Boellstroff, 

(2005:218) “the rush to tradition as an explanatory principle and the assumption that culture is by 

defeault local” de twee grootste barrières zijn.  

 

4.1.1 Culturele setting 

 

De Mexicaanse culturele setting wordt vormgegeven door dominante gedachten en ideeën die 

heersen in de Mexicaanse maatschappij. Bijvoorbeeld de invloed van aanhangers van de rooms 

katholieke kerk op gedachten en ideeën over het huwelijk en de samenstelling van het ‘Mexicaanse’ 

gezin. Het huwelijk dient gesloten te worden tussen man en vrouw en een gezin bestaat dan 

logischerwijs uit man, vrouw en kind. Tijdens mijn veldwerk viel mijn oog bijvoorbeeld op een 

spandoek bij een Rooms Katholieke kerk in het centrum van Guadalajara. Dit spandoek hangt op een 

plek waar dagelijks heel veel mensen langs lopen. De volgende tekst staat erop geschreven: La 

plenitud de la familia no puede realizarse con personas del mismo sexo. (Het totaalplaatje van een 

familie kan niet worden gerealiseerd door personen van hetzelfde geslacht.) 

 

Een ander voorbeeld van dominante gedachten en ideeën die van invloed zijn op de symbolische 

ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara is het Mexicaanse machismo en de stereotype rollen die  

worden toegeschreven aan mannen en vrouwen. Machismo wordt door Gutmann (2003:90) 

gedefinieerd als “an archetype for masculinity”, stereotype gedragingen, als dominantie over 

vrouwen en agressiviteit, die worden toegeschreven aan mannen. Ondanks dat dit archetype 

veranderlijk is en per persoon verschilt van betekenis aldus Gutmann, is de invloed van het belang 
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van mannelijkheid, zoals we verderop in dit hoofdstuk ook zullen zien, van invloed op de symbolische 

ruimte voor homoseksualiteit. Met name wanneer mannen ‘vrouwelijk’ gedrag vertonen. Ditzelfde 

geldt voor vrouwen die ‘mannelijk’ gedrag vertonen. Dit wordt gezien als afwijkend gedrag. (Carrillo 

2002:38) Mijn vraag aan Miguel Galan, of Mexicaanse tradities van invloed zijn op de symbolische 

ruimte voor homoseksualiteit waarop hij antwoordt:  

 

“ What is Mexican tradition? Discrimination? …Or like machos? Men insecure about themselves? If 

that is Mexican tradition, then we need to change it, then Mexican traditions are shit… I like to think 

that Mexican traditions are more like,…another concept…creo que los Mexicanos son muy 

trabajadores, son muy amables …el Mexicano célèbre todo porque tiene un espiritu de fiesta ” 

 

Hij weigert het machismo te zien als een Mexicaanse traditie. De betekenis die hij geeft aan het 

machismo is onzekerheid van mannen, en dit definieert hij niet als een Mexicaanse traditie. Hij 

verstaat hard werken eerder onder een Mexicaanse traditie. Miguel Galan vertelt me dat hij in 

Guadalajara zich nooit belemmerd heeft gevoeld. Hij legt uit dat dit mede komt doordat hij in zijn 

familie geaccepteerd wordt om wie hij is. Maar  “cada casa es distincto” (elke zaak is anders) volgens 

hem zijn er veel jongeren voor wie de symbolische ruimte klein is. Ondanks dat Miguel Galan het 

machismo niet als Mexicaanse traditie definieert, en dit dus ook niet een verklaring kan geven voor 

de manier waarop hij zijn seksuele identiteit invult, moet hij toch concluderen dat het machismo wel 

degelijk een zichtbaar onderdeel in de Mexicaanse maatschappij is, en kan hij de invloed hiervan op 

de symbolische ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara niet ontkennen. 

 

4.2 Media en verbeelding 

 

De media en met name het internet hebben een belangrijke rol gespeeld in het ‘vergroten’ van de 

symbolische ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara. Tijdens mijn veldwerk las ik bijvoorbeeld 

dagelijks de krant El Publico waarin frequent werd geschreven over seksualiteit. In de zaterdageditie 

wordt wekelijks een informatief artikel gepubliceert gerelateerd aan seksualiteit. Een willekeurige 

greep uit de sectie Salud y Vida (Gezondheid en Leven): 

 

o Zaterdag 14-03-09t: La sexualidad en la adolescencia        (seksualiteit en adolescentie) 

o Zaterdag 18-04-09l: Las adolescentes y los anticonceptivos (adolescentie en anticonceptie) 

o Zaterdag 25-04-09:  El sexo y el vino         (seks en wijn) 

o Zaterdag 09-05-09:  Sexo peligroso         (gevaarlijke seks) 

 



- 31 - 

 

Dit laat zien dat seksualiteit bespreekbaar is in Guadalajara. De artikelen in de sectie Salud y Vida zijn 

echter wel geschreven vanuit een heteroseksueel perspectief, daarentegen geeft El Publico ook 

wekelijks het magazine Ocio uit op vrijdagen. Dit magazine is een gids voor de stad en geeft een 

overzicht van alles wat er te doen valt de betreffende week. Helemaal op het einde van het magazine 

staat de rubriek Zona Diversa  met artikelen over seksuele diversiteit. Artikelen over het feit of gay 

iconen daadwerkelijk bestaan en de Tango Gay.
35

 Homoseksualiteit is bespreekbaar in de lokale 

media van Guadalajara, wat duidt op openheid en acceptatie voor seksuele minderheden. Dit is 

tevens zichtbaar op de Mexicaanse televisiezender Telehit. De zender produceert programma’s 

waarin seksualiteit wordt besproken. In het programma CuentameLove
36

 bijvoorbeeld, worden 

kijkersvragen over seks behandelt. Tevens worden er programma’s uitgezonden gemaakt door en 

voor homoseksuele jongeren, zoals de wekelijkse show Guau! (wauw), en Que show con Alejandra 

Bogue, het eerste programma in Mexico gepresenteerd door een transgender.
37

  

 

Zowel Miguel Galan, als Elvira en Edgar vertellen mij, dat onder andere de uitzending van  

bovengenoemde televisieprogramma’s, positieve en negatieve kanten kennen. Het laat allereerst 

homoseksuele jongeren beseffen dat ze niet de enige zijn met homoseksuele gevoelens, wat voor 

veel jongeren wel het geval is in Guadalajara: “Todos creen que eran el unico” (Ze denken allemaal 

dat ze de enige zijn) aldus Miguel Galan. Leonardo bevestigt dit later in een interview: Op zijn 

zeventiende worstelde hij met zijn gevoelens en voelde zich alleen “no conoci a nadie” (Ik kende 

niemand).  

Maar ten tweede zorgt deze aandacht ook voor de nadruk op verschil zoals bijvoorbeeld de titel Zona 

diversa. Maar ook worden er stereotype voordelen over homoseksualiteit gecreëerd, door 

bijvoorbeeld televisieprogramma’s als Guau! waarin de nadruk ligt op show, mode, seks en uitgaan. 

Hierdoor wordt er een eenzijdig beeld neergezet van homoseksualiteit. Volgens Miguel Galan 

benadeelt dit de normalisering van homoseksualiteit in Guadalajara, wat daarmee ook de acceptatie 

verhindert en  de symbolische ruimte kan verkleinen. Het feit dat een vriendin van Leonardo alleen 

anoniem en via MSN een interview wilde geven, geeft aan, dat ondanks bespreekbaarheid van 

seksuele diversiteit in de media, acceptatie niet altijd wordt gevoeld.  

 

 

 

                                                             
35

 Iconos gay: ¿en verdad existen? (08-05-2009) Bestaan Gay Iconen? 

Tango gay: Rosa, ¿el nuevo color del tango? (01-05-2009). Tango Gay, Roze, de nieuwe kleur van de Tango? 

 
36

 Vrij vertaald naar het Nederlands: Vertel het me, liefde. 
37

 Telehit is vergelijkbaar met de Amerikaanse muziekzender MTV waarin videoclips en programma’s worden uitgezonden 

gericht op jongeren zie: ( www.telehit.com). 
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4.2.1 Verbeelding van een Comunidad Gay 

 

Het geeft tevens aan dat het internet wel een veilige ruimte biedt. De eerste twee weken van mijn 

veldwerk heb ik dagelijks een internetcafé bezocht, waar ik frequent jongens zag surfen op websites 

als www.manhunt.com, en www.gaygdl.com. Het surfen op deze (ontmoeting)websites is een 

makkelijke en dikwijls anonieme manier om in contact te komen met andere homoseksuele 

jongeren. Het internet biedt kortom een alternatief, of een toevoeging voor een netwerk en 

publique, zoals (McLelland 2002: 387) stelt: met name het internet “is fostering the development of 

‘communities of imagination and interest”. Het is een manier om virtueel in contact te komen met 

andere homoseksuele jongeren en zorgt met andere woorden voor een nieuwe manier tot het 

verbeelden van een ruimte, en het verbeelden van jezelf (cf. Appadurai 1996). Je kunt jezelf 

verbeelden als lid van een bepaalde gemeenschap of subcultuur nationaal of internationaal, 

gebaseerd op dezelfde interesses. Of in het geval van mijn onderzoek op basis van seksuele 

geaardheid. 

Door middel van boeken, kranten, tijdschriften, televisie en het internet is men in staat, een 

community of culture te verbeelden. Zoals het printkapitalisme een “precondition” was voor 

“national imagined communities” zo is  massamedia een “precondition” voor dubbing culture, zo 

stelt Boellstorff (2003: 59). Volgens mijn informanten kun je in echter in Guadalajara niet spreken 

van één comunidad gay (homogemeenschap). “No podemos hablar de un comunidad gay”, (“we 

kunnen niet spreken van één homogemeenschap) aldus Galan. Een vierentwintig jarige jongen die ik 

op een verjaardag van een informant spreek, vertelt me dat er in Guadalajara niet een comunidad 

gay, maar verschillende comunidades bestaan. Deze worden gevormd binnen bijvoorbeeld 

universiteiten en de verschillende antros. De verschillende antros  die ik heb bezocht hadden 

inderdaad verschillende soorten publiek. Club Envy bijvoorbeeld, zo staat ook in de krant in de sectie 

Zona Diversa, is gericht op la gente ‘nice’ en club Las Botaneras wordt bestempeld als een antro muy 

naco, aldus Fhernando.
38

 In de eerste club, gevestigd in een rijke buurt,  hoor je voornamelijk 

clubmuziek van buiten Mexico en is het publiek jong en ‘hip’ gekleed en in de tweede club, gevestigd 

in een achterbuurt, is het publiek wat ouder en hoor je niets anders dan Mexicaanse muziek.  

 

Toch spraken informanten in interviews en in informele gesprekken over nosotros  of nosotras  (wij, 

ons) wanneer ze spraken over zichzelf en/of andere homoseksuele jongeren in Guadalajara. Tijdens 

de workshop die ik volgde werd bijvoorbeeld constant gesproken over nosotras, waarmee lesbische 

vrouwen in Mexico werden bedoeld: “Que somos mujeres hablamos nosotras mismas” (“Wij zijn 

                                                             
38

 Gente ‘nice’slaat op hippe, jonge mensen die geld te besteden hebben. Het woord Naco slaat in dit geval op mensen met 

minder geld en kansen. 



- 33 - 

 

vrouwen en we praten over onszelf”). Of tijdens een feestje vertelt de informant die me meenam 

naar het feest de andere aanwezigen “Ella estas estudiando nosotros” (“Zij bestudeert ons”). Ook 

Miguel Galan pratende over seksuele minderheden gebruikt de term:  “Nosotros no tenemos los 

mismos derechos” (“Wij hebben niet dezelfde rechten”). Er is duidelijk sprake van een ingebeelde 

comunidad gay wanneer het gaat over het hebben, of missen, van bepaalde rechten in de 

samenleving, of wanneer het gaat over belemmeringen die gezamenlijk worden beleefd in de 

samenleving. Wat deze comunidad bindt is met andere woorden de symbolische ruimte voor 

homoseksualiteit in Guadalajara en de wens aan deze ruimte te ontsnappen of haar te vergroten.  

 

4.3 Uit het veld 

 

Informant: Fhernando, 27 jaar geboren in Puebla. Woont sinds 2 jaar in Guadalajara 

Setting: Afterparty van het weekend in Starbucks en Las Botaneros. 

Datum: 14-03-09 Tijdstip: 20:00 22:30 

 

Fhernando is een 27-jarige jongen, die werkt op de administratieve afdeling bij een fitnesscentrum in 

Guadalajara. Tijdens mijn eerste weekend in Guadalajara ben ik Fhernando in de antro Club Circus 

tegengekomen. In de maanden die volgden heb ik hem steeds beter mogen leren kennen; op zijn 

werk, met zijn vrienden, maar voornamelijk als stapmaatje in de ambiente gay van Guadalajara. Door 

middel van fragmenten uit mijn aantekeningen na een van de vele avonden uit in Guadalajara, wil ik 

laten zien dat mannelijkheid een belangrijk onderdeel is van de eerder omschreven ‘Mexicaanse 

culturele setting’, zoals ook Gutmann stelt: “Mexican masculinity has been at the heart of defining a 

Mexcian nation” (Gutmann: 2007: 240). De nadruk die er wordt gelegd op mannelijkheid heeft 

invloed heeft op de invulling van seksuele identiteit in Guadalajara wat ik middels onderstaande 

fragmenten wil illustreren: 

 

1. Fher zegt dat hij wel wat mascara en lipgloss heeft voor me. Ulysis lacht hem een beetje uit, 

omdat Fher bij hoog en laag blijft beweren dat die make up niet van hem is. 

 

2. Bij de bar aangekomen stelt Ulysis voor om een mix te drinken van Kahlua en Tequila. Fher 

vindt dat eigenlijk te sterk, maar door een opmerking van ons of hij nou een echte macho is of 

niet, neemt hij toch hetzelfde drankje als ons. 
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3. Fher staat achter ons en houdt een arm om Ulysis en de ander op mijn been. “Mis dos chicas” 

(“Mijn twee meisjes”) zegt hij. Wanneer Ulysis en ik gaan dansen roept Fher zo nu en dan 

tegen Ulysis: “Ella, ella” (“zij, zij”). 

 

4. Ulysis wordt eerst thuis afgezet, Fher gebaart dat hij niet hoeft te betalen. Dan word ik naar 

huis gebracht en geef Fher 50 pesos en vraagt of dat goed is. Dat is goed en ik stap uit.
39

 

 

Uit de fragmenten blijkt dat Fhernando sterk de behoefte heeft zijn mannelijkheid te tonen, door te 

ontkennen dat hij make-up heeft of draagt, wat duidelijk wel het geval is. Ook in de omgang met zijn 

vriend bevestigd hij zijn eigen mannelijkheid door ons zijn “twee meisjes” te noemen en wanneer zijn 

vriend bepaalde ‘vrouwelijke’ dansbewegingen maakt dit te benadrukken met de uitroep “ella” (zij). 

De invloed van het belang van mannelijkheid in Mexico heeft duidelijk invloed op Fhernando zijn 

gedrag. Het lijkt alsof hij zijn ‘vrouwelijk’ ogende houding, kleding en make-up wil compenseren door 

bijvoorbeeld toch de Kahlua-Tequila op te drinken. Uit de volgende setting blijkt ook dat het effect 

van de stereotype beelden die worden geplakt aan mannelijkheid en vrouwelijkheid nog steeds 

belangrijk zijn in Mexico en in het geval van lesbische vrouwen als een belemmering van de 

symbolische ruimte.  

 

Setting: Workshop Hoe kan het feminisme als een basis functioneren voor de lesbische beweging? 

Datum: 25-04-09 Tijdstip: 16:00 – 20:00 

Aanwezigen: ca 15 vrouwen tussen 20 en 30 jaar  

 

Heersende gendernormen over hypermasculiniteit, een sterke nadruk op het belang van 

mannelijkheid, zijn condities die de rechtvaardiging van bestaansrecht  van seksuele minderheden 

belemmeren, stelt Butler (2006). De leider van de workshop laat dit zien: 

 

“ Existen hombres y mujeres, nada mas” (“Er bestaan mannen en vrouwen, niks meer) 

“ Existen fuego y el mar, nada mas”  (“Er bestaat vuur en de zee, niks meer) 

“ Existen blanco y negro, nada mas”  (“Er bestaat wit en zwart, niks meer) 

“ Existen femina y masculino, nada mas” (“Er bestaat vrouwelijk en mannelijk, niks meer) 

 

                                                             
39

 Het feit dat Fher wel geld van mij aanneemt is omdat we in de loop van onze  omgang gewend waren geraakt dat ik ook 

af en toe iets voor hem betaalde. 
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Alles is patriarchaal zo stelt de leidster van de workshop en het wordt mij duidelijk dat de ruimte 

‘buiten’ voornamelijk gezien wordt als een ruimte die door de geschiedenis heen patriarchaal is 

geweest. Patriarchaal wordt tijdens de workshop als volgt gedefinieerd door de leidster:  

 

“Un termino antropologico, y salgo para defenir la condicion sociologica, en que los miembros 

masculinos tienen a predominar en posiciones de poder”. 

 

“Een antropologische term, die de sociologische conditie definieert, waarin de mannelijke leden 

posities van macht domineren” 

 

“Pero estoy differente, tenemos otras practicas” (Maar ik ben anders, we hebben andere gebruiken) 

Wat de leidster zegt is dat er eigenlijk geen ruimte bestaat om anders te zijn. Ze legt dit uit aan de 

hand van een discussie over de definities van sexo (sekse) en genero (gender). Sexo is volgens haar 

“Es vagina y pene, entonces es muy simple” (“Het is vagina en penis, dus het is erg simpel”). En 

genero wordt gedefinieerd als een  “construccion social” (“sociale constructie”). In Mexico is er 

sprake van zogenaamde “papeles esteroetipades de genero” (“stereotype rollen van gender”). Deze 

papeles  brengen bepaalde gedragingen en verplichtingen met zich mee. Er wordt een voorbeeld 

gegeven van twee baby’tjes; een jongetje en een meisje. Alhoewel beide baby’tjes even kwetsbaar 

zijn wordt er toch voorzichtiger gedaan met het meisje, want “un nina es mas fragil” (“een meisje is 

kwetsbaarder”). De gedragingen en verplichtingen die horen bij een jongen en meisje, daar moet 

men zich houden in de Mexicaanse maatschappij aldus de leidster van de workshop: “Tenemos que 

vivir ese papel…si lo cambiamos, ya no somos ” (“We moeten leven naar deze rol, als we het 

veranderen bestaan we niet meer”) en hierdoor wordt het ook in stand gehouden. Als een moeder 

haar zoon niet opvoedt als een macho wordt ze niet als goede moeder gezien, dus houdt ze zich aan 

de ‘voorgeschreven’ regels. Als ze besluit zich niet aan de ‘regels’ te houden, wordt ze bestempeld als 

iemand die nooit heeft geleerd een vrouw te zijn.  

 

De invloed van heersende gendernormen op de invulling van seksuele identiteit komt tot uiting 

wanneer we halverwege de workshop worden ingedeeld in groepjes van vijf en de opdracht krijgen 

het woord Lesbiana te definiëren:  

 

“Mujer que aman a la escencia de otra mujer, que implica una postura politica que desafria al 

patriarcado, la misogenia y el machismo desde un entorno de valor” 
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“Een vrouw die houdt van de essentie van andere vrouwen, wat  een politieke houding impliceert die 

ontstemd is over het patriarchaat, vrouwenhaat en het machismo als belangrijke interne waarden” 

 

Setting: Radioprogramma:  Otra forma de sentir ( Andere manier van voelen) 

Datum: 05-05-09 Tijdstip: 20:00 22:00 

Aanwezigen: Twee radiohosts, drie gasten. 

 

Edgar is een 21-jarige jongen die wekelijks het radioprogramma Otra forma de sentir  presenteert via 

het internet 
40

. Op zijn Facebookpagina laat hij weten wat de onderwerpen zijn die zullen worden 

behandeld. Tijdens mijn veldwerkperiode zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 

o Homofobie 

o Geslachtsveranderingen 

o Discriminatie tegen homoseksuelen door de kerk 

o Vaders van homoseksuelen 

o ‘Promiscuïteit in homoseksualiteit’ 

o Miljoen mythes over homoseksualiteit 

 

Via de moeder van een vriendin krijg ik een uitnodiging om gast te zijn bij zijn radioprogramma van 5 

mei. Hij was zeer enthousiast over het feit dat iemand uit Nederland onderzoek deed naar de ruimte 

voor homoseksualiteit in Guadalajara en ik krijg de volgende aankondiging op zijn Facebookpagina: 

(Vandaag in mijn radioprogramma!!!! Anje uit Holland over de ruimte voor homoseksualiteit!!!! 

Geniaal) 

 

HOY EN MI PROGRAMA DE RADIO!!!! 

ANGE DE HOLANDA HABLANDO DEL COMPORTAMIENTO DEL LOS HOMOSEXUALES!!!! 

GENIAL 

 

8:30 PM POR www.radionuevoamanecer.org 

 

Wanneer het zover is, word ik vergezeld door een vriendin en haar schoonzusje, voor het geval mijn 

Spaans me in de steek laat. Nadat we hebben gediscussieerd over mijn onderzoek, gaat het gesprek 

over de angst om ‘uit de kast’ te komen. Waarin de twijfel over geaardheid, de acceptatie van een 

bepaalde seksuele geaardheid, het machismo, en de acceptatie van de maatschappij worden 
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 www.radionuevoalmanacer.org: Mogelijk gemaakt door de stichting Nuevo Almanacer die zich inzet voor het welzijn van 

jongeren in Mexico. 
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benoemd als obstakels hiervoor. De andere aanwezige gast vertelt dat hij angst heeft gehad om voor 

zijn geaardheid uit te komen, omdat hij de enige zoon in de familie is. Om ons in te kunnen leven 

wordt aan ons drieën gevraagd wat wij zouden doen als wij (als heteroseksuelen) gevoelens zouden 

krijgen voor een vrouw. Van een van mijn medegasten weet ik dat ze drie jaar een relatie met een 

vrouw heeft gehad, die ze in haar verhaal opzettelijk verzwijgt wetende dat haar huidige vriend en 

schoonfamilie aan het luisteren zijn. Het radioprogramma van Edgar laat zien dat dankzij internet er 

mogelijkheid is om te praten over homoseksualiteit en daarmee ook de mogelijkheid om het te 

normaliseren in de Mexicaanse maatschappij, de onderwerpen die worden behandeld zoals ‘een 

miljoen mythes over homoseksualiteit’ en ‘homofobie’ laten zien dat dit ook nodig is. Het feit dat 

mijn vriendin niet de waarheid durft te vertellen laat zien dat er ondanks de mogelijkheid om openlijk 

te praten over homoseksualiteit, dit niet altijd wordt gedurfd in angst op reacties die daardoor 

ontstaan. Waardoor geconcludeerd kan worden dat ondanks openheid in media, de symbolische 

ruimte voor homoseksualiteit als klein ervaren kan worden. 

 

4.4 Reflectie 

 

De relatie tussen de Mexicaanse samenleving en homoseksualiteit is gecompliceerd stelt Schaefer. 

(1996) Ondanks het feit dat er voor seksuele minderheden meer ruimte is ontstaan, zoals Carrillo 

(2009) concludeert en wat oom blijkt  uit mijn eigen veldwerk,  wordt homoseksualiteit niet volledig 

geaccepteerd in de samenleving.  

De verspreiding van ideeën over bijvoorbeeld democratie, homoseksualiteit en rechten voor seksuele 

minderheden zijn in een tijdperk van internet, massamedia en technologie toegankelijker en 

makkelijk te verspreiden. De wereld, zo stelt Appadurai (1996) dan ook kleiner is geworden. De 

wereld is hierdoor echter ook chaotischer geworden, wat een verklaring kan zijn, voor de vraag die 

Schaefer(1996) in haar boek stelt: waarom mensen een national community verbeelden. Een manier 

om duidelijkheid te scheppen is het vasthouden aan nationalistische gevoelens. Mexicaanse 

nationalistische gevoelens zijn onder andere sterk verbonden aan machismo. “Mexico came to mean 

machismo and machismo to mean Mexico” (Gutmann 2007:224), het belang van religie en gezin.  

 

Het Mexicaans nationalisme kun omschreven worden als een desire for the same. Nationalisme is 

een politieke tendens (cf.Bartra 2002:20) waardoor men vast wil blijven houden aan ‘ tradities’. Of 

anders gezegd waarin men wil dat dingen hetzelfde blijven. De Mexicaanse antropoloog Bartra 

noemt Mexicaans nationalisme een mythe die  “dysfunctional”is, in Schaefer (1996:82). Kijkende 

naar seksuele minderheden en daarbij ook hun desire for the same worden in deze nationale mythe 

niet erkend. Vandaar dat er de behoefte kan bestaan een alternatieve realiteit in te beelden als 
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homoseksueel. De verbeelding van een alternatieve realiteit via bijvoorbeeld internet, maar ook de 

wens om tegen die andere realiteit in te gaan, om erkenning op te eisen, zoals zal blijken uit het 

volgende hoofdstuk. 
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5   Amar sin discriminar  

 

Om tien uur heb ik een afspraak met Leonardo die werkzaam is bij  de PSD. Tien uur ‘Mexicaanse tijd’ 

want ik moet minstens een uur wachten voordat hij me op komt halen. Het wachten in de 

receptieruimte doet me beseffen dat het kantoor van de PSD de fysieke en symbolische ruimte voor 

homoseksualiteit samenbrengt. Het is een (fysieke) ruimte waar homoseksuele, lesbische jongeren en 

travestis samenwerken in een fysieke ruimte waar ze worden geaccepteerd. Waar foto’s aan de muur 

hangen van campagneposters met zoenende mannen en zoenende vrouwen, wat in een ander 

kantoor echt niet zomaar kan, aldus Leonardo.  

 

Op mijn vraag hoe het is gesteld met de ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara, antwoord 

Leonardo: “Esta cambiando por el tiempo” (“Het is momenteel in verandering”).  De vierentwintig 

jarige student werkt naast zijn studie bij de PSD en is verantwoordelijk voor zaken aangaande 

seksuele diversiteit. Hij zegt verandering te willen voor minderheden in de steden. Ook voor seksuele 

minderheden: “Como yo soy gay, quero un cambio tambien”. (“Ik ben homo, ik wil ook 

verandering”). De ruimte voor seksuele minderheden in Guadalajara is volgens Leonardo nog 

beperkt. Wanneer ik hem vraag of hij het gevoel heeft dat hij ‘zichzelf’ kan zijn in Guadalajara 

antwoord hij: 

 

“Solo…el centro…entonces hablamos de un espacio de veinte cuadras…un espacio muy reducida” 

(“Alleen… het centrum…dus we praten over een ruimte van ongeveer 20 blokken…een zeer beperkte 

ruimte”) 

 

5.1 PSD en recognition 

 

De ruimte voor homoseksualiteit is in verandering en volgens Leonardo dus nog beperkt. “No 

podemos ser libres” (“We kunnen niet vrij zijn), zegt hij, en hij vertelt me dat hij vooral wil dat er in 

de Mexicaanse samenleving normaal gesproken kan worden over homoseksualiteit. Dat 

homoseksuelen worden gewaardeerd om hun capaciteiten, in plaats van veroordeeld worden om 

hun seksuele geaardheid: 

 

 “Que somos gente con capacidad… ademas somos gente que pagan impuestos” (Dat we mensen zijn 

met capaciteiten…bovendien zijn we mensen die belasting betalen”).  
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Dat de symbolische ruimte voor homoseksualiteit nog altijd beperkt is, wordt duidelijk wanneer 

Miguel Galan een aantal weken voor de verkiezingen, samen met Gamaliel Ramirez van de Partido 

Verde (Groene Partij) een interview geeft op WRadio in Guadalajara. In  El Publico van woensdag 13 

mei 2009
41

,  lees ik dat Gamalel Ramirez de PSD in dit interview  de PSD “El Partido de la Suciedad y 

Degenerados ” noemt (De partij van viezigheid en gedegenereerden). In hetzelfde interview zegt hij 

het volgende over homoseksualiteit:  

 

“Es anormal, y yo no quero que sigan proliferando las anormalidades. Si damos aperture a todo este 

tipo de circunstancias , que va pasar en el mundo”? (El Publico 13 mei 2009) 

 

“Het is abnormal en ik wil niet dat abnormaliteiten zich blijven profileren. Wanneer we opening 

geven aan al dit soort type omstandigheden, wat gaat er dan gebeuren in de wereld”? 

 

De PSD strijdt tegen deze visie op homoseksualiteit. Middels campagnes eisen ze erkenning voor de 

capaciteiten van alle minderheidsgroepen in Guadalajara. Bijvoorbeeld tegen het (eenzijdige) beeld 

van liefhebben en gezinssamenstelling. Tijdens mijn velswerk valt mijn oog op billboards en bussen 

met kreten als: 

 

Todas las familias son distintas, todas tenemos derecho: familia si, discriminacion no!  

(Alle families zijn verschillend, allen hebben rechten: familie ja! Discriminatie nee!) 

 

Amar sin discriminar: alto a la violencia! 

(Liefhebben zonder discriminatie: halt aan het geweld!) 

 

De PSD zet zich ondermeer in voor seksuele minderheden in Mexico. Silvia Jimenez (de eerste 

transseksuele kandidaat voor een zetel in San Lazaro) zegt “No solo es cuestion de sexo, nosotros 

pagamos impuestos…es un asunto de ciudadania, es un asunto de derechos” (“het is niet alleen een 

kwestie van sekse, we betalen belasting…het is een kwestie van burgerschap, het is een kwestie van 

rechten”. In feite hebben homobewegingen hun weg naar de politiek weten te bereiken om hun 

rechten en erkenning op te eisen. De PSD wil zich inzetten voor alle minderheden in de stad 

Guadalajara, hun inzet komt overeen met de ideologie van het multiculturalisme. Een ideologie die 

voorschrijft dat het bestaan van alle minderheden in een gemeenschap moet worden bevorderd 

binnen de grotere gemeenschap. Door middel van de ‘comunidad’ gay  en de PSD wil ik in dit 

                                                             
41

 Artikel in El Publico gekopt: Exigen una disculpa al candidato homofobico: Ze willen een excuus van de homofobe 

kandidaat. 
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hoofdstuk laten zien dat de verruiming van de ideologie van multiculturalisme er voor zorgt dat ze als 

ideologie niet ‘dood’ is.  

5.2 Multiculturalisme niet ‘dood’ 

 

Multiculturalisme, zo stelt Philips (2007:3): “became a scapegoat for an extraordinary array of 

political and social evils, a supposedly misguided approach to cultural diversity”. Er is veel geschreven 

over het falen of zelfs de naderende dood van het multiculturalisme. Sachar in Benhabib (2002:104) 

beargumenteert bijvoorbeeld dat een minderhedenbeleid  ongewild “systematic maltreatment of 

individuals” teweeg brengt.  

Binnen het multiculturalisme debat wordt ondermeer nadruk gelegd op de paradox van individuele 

gelijkheid versus collectieve groepsrechten, waarin men zich voornamelijk richt op etnische en/of 

nationale minderheden binnen een samenleving (Kymlicka 1996; Benhabib 2002) en de problemen 

die deze groepsrechten met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld het ontlopen van een straf 

omdat iemand zegt vanuit zijn cultuur te handelen. Multiculturalisme lijkt dan echter slechts samen 

te vallen met discussies aangaande vreemdelingenbeleid, integratie, culturele verscheidenheid 

binnen een samenleving verdedigt in termen van natiestaat en nationalisme. Multiculturaliteit uit 

zich echter ook op andere manieren dan etnische, nationalistische en religieuze verschillen, stelt 

Kymlicka (1996:10). Naast etnische groepen en nationale minderheden onderscheidt hij bijvoorbeeld 

nieuwe sociale bewegingen (e.g. bewegingen die vrouwen, gehandicapten, homo’s en lesbiennes 

representeren). Hij waarschuwt zelfs dat multiculturalisme niet slechts in etnische termen of 

nationale verschillen moet worden gedefinieerd: 

 

“A … concern is that defining multiculturalism in terms of ethnic and national difference may lead to 

a neglect of disadvantaged groups, whose demands get obscured beneath the fashionable concern 

for multiculturalism.” (Kymlicka 1996:199)  

 

Multiculturalisme is een ideologie om met verscheidenheid om te gaan, dus ook verscheidenheid in 

de vorm van seksuele geaardheid: “If culture refers to the ‘customs’ or ‘civilization’ of a people then 

the various lifestyles enclaves, social movements…all have their own cultures ” (Kymlicka 1996:18) In 

de definiëring van het concept sluit ik me dan ook aan bij de definitie van Modood (2009:11), die 

stelt dat:  

 

“multiculturalism is largely about groups reacting to negative or limiting or oppressive 

categorizations emanating in the wider society and seeking to transform them into positive forms of 

appreciation and recognition”.  
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De bovenstaande harde uitspraak van Gamaliel Ramirez, illustreert dat seksuele minderheden in 

Guadalajara te maken hebben met “limiting or oppressive categorizations”. Taylor (1994) stelt dat 

wanneer een mens niet in staat is in dialoog met de ander zijn identiteit te kunnen ontdekken en 

daardoor ook niet erkend kan worden als wie hij of zij is, dit gezien kan worden als een vorm van 

onderdrukking, erkenning is namelijk fundamenteel voor iemand zijn identiteit stelt Taylor (1994). 

Door homoseksualiteit abnormaal te noemen wordt de mogelijkheid tot erkenning weggenomen. In 

Taylor stelt tevens dat  alle mensen in hun verscheidenheid gelijk respect verdienen. Dit gelijke 

respect kan slechts worden bereikt wanneer men door middel van dialoog met de ander wordt 

erkend. Multiculturalisme is dan een manier om het opeisen van deze erkenning politiek gezien te 

bereiken, dit is ook tevens de intentie van Miguel Galan en de PSD, waardoor multiculturalisme nog 

niet als ‘dood’ gezien kan worden. 

 

5.3 Reflectie: ‘Riding’ multiculturalism 

 

Multiculturalisme als ideologie om met verscheidenheid om te gaan lijkt stervende te zijn. 

Multiculturele samenlevingen hebben te maken met etnische, nationalistische en/of religieuze 

conflicten die voorkomen in multiculturele samenlevingen, desondanks de pogingen om voor 

minderheidsgroepen rechten te creëren. Rechten claimen op grond van culturele authenticiteit en de 

waarborging daarvan heeft geen toekomst en Fisher (2007) stelt dan ook dat in het omgaan met 

verscheidenheid gekeken moet worden langs lijnen van gender en klasse, slechts cultuur en 

nationalisme moeten niet een drijfveer zijn. Mijn veldwerk toont aan dat ondanks lokale invullingen 

van seksuele identiteit, de mogelijkheid tot een verbeelding van een mondiale homogemeenschap 

aanwezig is.  Internationale homobewegingen, zoals de ILGA komen wereldwijd op voor de rechten 

van seksuele minderheden. Deze groep heeft zich gevormd in het proces zoeken naar die erkenning 

en overstijgen dus ook nationale grenzen.  

Bhattagharyya (1998: 264) laat zien dat multiculturalisme als ideologie niet ‘dood’ is. Seksuele 

minderheden in Birmingham are riding multiculturalism. Multiculturalisme, in Groot Brittannië 

afgedaan juist door de grote nadruk die er werd gelegd op etniciteit en nationalisme, boekt als 

ideologie van omgaan met verscheidenheid nog succes in Birmingham: 

 

“Birmingham now has a black gay group, Spyce, who receive funding from local health authority in 

order to deliver community based sexual health information. Multiculturalism continues to be 

evoked in all kinds of ideas about the excitement of urban living”  
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Ook de PSD in Mexico laat zien dat multiculturalisme niet dood is. Het volgende artikel stond op 02 

maart 2009 in El Publico: 

 

La diversidad, opcion en la plataforma politica del PSD 

“urge ya legalizar el acceso a la felicidad”, lo que significa que el Estado garantice certeza juridical a 

las personas que abiertamente manifiestan tener una preferencia sexual distinta. 

 

Diversiteit, optie politiek platform van de PSD 

“Het is nodig om toegang tot geluk te legaliseren, wat betekent dat de staat juridische zekerheid 

dient te garanderen aan personen die openlijk uitkomen voor een andere seksuele voorkeur” 

 

Essentiële visies op cultuur hebben in de antropologie afgedaan, maar samenlevingen grijpen nog 

steeds terug op naar die essentiële waarden. Dit kan vervolgens leiden tot bijvoorbeeld seksuele 

minderheden die in zoektocht naar erkenning hun rechten claimen wegens die waarden, als zij als 

belemmerend worden ervaren. Wat tot op zekere hoogte het geval is in de Mexicaanse samenleving 

zoals de onderzoeken van Carrier (1995), Carrillo (2002) en mijn eigen veldwerk anno 2009 laten 

zien. Voor de antropologie betekent dit dat men niet naar verre oorden af hoeft te reis om de 

welbekende exotische ander te bestuderen, maar zullen juist grote steden het decor zijn van de 

studie naar verscheidenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 

 

Hoofdstuk 6 Conclusies 

 

Gedurende drie maanden heb ik Guadalajara onderzoek gedaan onder homoseksuele jongeren en 

heb ik veel met hen gesproken, semigestructureerde interviews gehouden en geparticipeerd in hun 

dagelijks leven. Daarnaast heb ik expertinterviews gehouden met vertegenwoordigers van politieke 

partijen en organisaties die zich inzetten voor seksuele minderheden. Ook hield ik de lokale media 

bij, middels het lezen van de krant El Publico om in dit onderzoek een antwoord te kunnen geven op 

de centrale vraagstelling van dit onderzoek: 

 

Hoe wordt de ruimte die er bestaat voor homoseksualiteit in Guadalajara beleefd en benut door 

homoseksuele jongeren in Guadalajara? 

 

In het eerste hoofdstuk heb ik omschreven dat de aanwezige spanning tussen ´traditie´ en 

moderniteit in de Mexicaanse samenleving de aanleiding was om onderzoek te doen in Guadalajara. 

In Guadalajara vindt een constante onderhandeling plaats, zo schrijf ik in mijn inleiding , tussen ‘oud’ 

en ‘nieuw’, aldus Carrier (1995) en Carrillo (2002). Deze onderhandeling is ontstaan doordat 

homoseksualiteit in Guadalajara zichtbaarder is geworden. Hoofdstuk twee geeft een overzicht van 

de geschiedenis van homobewegingen in Guadalajara. Middels de vergelijking van de studies van 

Carrier (1995) en Carrillo (2002) naar homoseksualiteit in Guadalajara en de data van mijn eigen 

veldwerk in Guadalajara anno 2009 laat ik zien dat homoseksualiteit zichtbaarder is geworden ten 

opzichte van veertig jaar geleden. De invloed van de ‘westerse’ waarde van democratie heeft hier 

invloed op gehad, waardoor er onderhandeld moet worden tussen nieuwe en oude waarden. Deze 

onderhandeling illustreer ik in de twee daaropvolgende hoofdstukken. De hoofdstukken behandelen 

overeenkomstig de fysieke en symbolische ruimte voor homoseksualiteit in Guadalajara. Hiermee 

bedoel ik ten eerste publieke ruimten waar homoseksuele jongeren samen kunnen komen en ten 

tweede de bewegingsvrijheid die zij in hun dagelijks leven hebben. Ik stel dat publieke ruimte gezien 

moet worden als fluïde en meerduidig (cf. Tonkiss). De ruimte kan gezien worden als sociaal product 

waar mensen zelf betekenis aangeven, ookal zijn deze betekenissen tegenstrijdig, ze bestaan ze toch  

naast elkaar. De symbolische ruimte voor homoseksualiteit wordt echter wel beïnvloedt door 

bepaalde invulling en betekenisgeving aan ruimte, waardoor er in de betekenisgeving aan seksuele 

identiteit rekening wordt gehouden met een dominante culture setting, zoals ook Carrillo (2009:) 

stelt. 
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“They were not merely copying strategies related to ‘coming out of the closet’ in a way that could be 

characterized as a simple extension of models of gayness that had became prevalent in countries 

such as the USA”. 

 

De symbolische ruimte voor homoseksualiteit wordt bepaald door de lokale omgeving. In hoofdstuk 

drie heb ik dit aan de hand van verschillende studies van antropologen naar betekenisgeving aan 

seksuele identiteit in niet westerse contexten laten zien. Het concept van dubbing culture ontwikkeld 

door Boellstorff (2003) heb ik omschreven als leidend en verklarend concept omdat net zoals bij het 

nasynchroniseren van televisieseries de tekst en beweging nooit helemaal gelijk zijn, transformaties 

die in een mondiale wereld plaatsvinden nooit een “faithfull translation” zijn. Wanneer je namelijk 

wel zo definieert leg je nadruk op grenzen tussen verschillende culturen. Maar een essentialistische 

visie op cultuur is verworpen in de antropologie. Hoofdstuk vier toont dat massamedia een conditie 

is geweest voor seksuele minderheden om een gemeenschap te verbeelden, en alhoewel er in de 

betekenisgeving rekeningen wordt gehouden met de Mexicaanse culturele setting wijst hoofdstuk 

vijf uit dat het claimen van rechten op basis van cultuur niet werkt. Wanneer mensen gezamenlijk 

naar erkenning streven, waar een ieder recht op heeft aldus Taylor (1996) dient de ideologie van 

multiculturalisme ruimer te zijn. 

 

‘De weg naar moderniteit’ 

 

Mexico bevindt zich op een snelweg naar ‘moderniteit. Tradities worden onderweg niet losgelaten, 

maar hervormd of verandert op weg naar dit einddoel. Het ‘einddoel’, moderniteit, wat ondermeer 

gezien kan worden als een open Mexico waarin democratisch wordt omgegaan met minderheden in 

de samenleving, wordt dan ook niet zonder slag of stoot ‘bereikt’. Dit komt omdat het einddoel niet 

per se een vaststaand doel is wat voor iedereen eenzelfde betekenis heeft en wat misschien ook wel 

nooit wordt bereikt. Langs de figuurlijke snelweg bevinden zich in Schaefers’ (1996) vergelijking van 

Mexico naar haar ‘weg naar moderniteit’ zones van gevaar en tolerantie. Wat voor de éen echter een 

zone van gevaar is, is voor de ander misschien een zone van tolerantie en vice versa. Dit verklaart de 

moeizame relatie tussen Mexico en homoseksualiteit. De groter wordende zichtbaarheid van 

homoseksualiteit in Guadalajara, is voor haar comunidad gay een zone van tolerantie. Door 

aanhangers van de rooms katholieke kerk ( 95% van de inwoners van Jalisco) wordt deze groter 

wordende zichtbaarheid echter gezien als een zone van gevaar, omdat in hun ogen homoseksualiteit 

een zonde is.  

Individueel wordt bepaald wat een zone van tolerantie of gevaar is. Individueel wordt er gebruikt 

gemaakt van fysieke ruimte om de zone tolerant te laten zijn, of juist er voor te zorgen dat de zone 
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tolerant blijft. Een rood stoplicht kan worden genegeerd of niet. Doorrijden kan het bereiken van het 

einddoel versnellen, maar kan een opstopping veroorzaken. Het centrum van Guadalajara kent een 

grote verkeersdrukte veel mensen zijn op weg naar verschillende bestemmingen en 

verkeersovertredingen worden hierbij dagelijks overtreden. Hoe het bovenstaande dan einddoel 

bereikt kan worden is kortom moeilijk te bepalen, omdat er spanningen kunnen ontstaan. In die 

spanning heb ik tijdens mijn veldwerk gekeken naar hoe de ruimte voor homoseksualiteit door 

jongeren aldaar wordt benut. Tot slot gaat de figuurlijke snelweg van Mexico in haar ‘reis naar 

moderniteit’ nationale grenzen over. Mensen en ideeën van over de hele wereld kruisen zich op deze 

weg, zij hebben hetzelfde einddoel voor ogen en dat is wat hen bindt in het streven hiernaar.  
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Appendices 

 

2. Overzicht van informanten en onderzoeksmethoden 

 

Betekenis afkortingen: 

 

PO: Participerende observatie 

IG: Informele gesprekken 

SG-I: Semi-gestructureerd interview  

O: Observatie 

OP: Onderzoekspopulatie 

 

 

Informanten leeftijd    relevantie   methode   

1. Fhernando  27     (OP)    PO, IG 

2. Edgar Rosa  25    (Centro de derechos etc) IG, SG-I 

3. Elvira de Dios  46    (FELGA Mexico)  PO,IG, O 

4. Hedder  20    (OP)    IG 

5. Anna   24    (OP)    IG 

6. Mary Rosa  …    (Patlatonalli)   SG-I 

7. Karla   …    (Diversiless)   PO 

8. Edgar   20    (OP)    O 

9. Miriam  26    (OP)    IG, PO 

10. Edgar radio 21    (OP)    PO, SG-I 

11. Leonardo 24    (OP)    SG-I 

12. Ulysis  …    (OP)    SG-I 

13. Miguel   31    (PSD)    SG-I 

14. Redder  …    (OP)    IG 

 

 

 

 



- 53 - 

 

3. Overzicht van informanten en activiteiten 

 

Fhernando 

Datum  Activiteit   Locatie    Tijdstip 

28-02-2009 Ontmoeting    Club Circus   23:00 – 00:30 

04-03-2009 Koffie drinken   Starbucks   11:00 – 12:00 

06-03-2009 Uitgaan     Club Circus   23:00 – 01:00 

14-03-2009 Uitgaan    Club Circus   23:00 – 02:30 

15-03-2009 Koffie drinken,Uitgaan   Starbucks/ Las Botaneros 17:00 – 23:30 

16-03-2009 Zwemmen, lunchen,   Sportcity/ Chapultepec  14:00 – 18:00  

20-03-2009 Uitgaan    Club circus   23:00 – 01:00 

23-03-2009 Spontane ontmoeting  Starbucks   12:00 – 13:00 

14-04-2009 Lunch     Chapultepec   14:00 – 15:00 

18-04-2009 Uitgaan    Club Envy, Tacos Gays  22:30 – 18:00 

17-05-2009 Afscheidslunch   Plaza Patria   14:00 – 16:00 

 

 

Elvira 

Datum  Activiteit   Locatie    Tijdstip 

05-03-2009 Ontmoeting    Restaurant Cibeles  16:00 

07-03-2009 Verjaardag    Restaurant Cibeles  14:00 – 17:00 

08-03-2009 IG     Restaurant Cibeles  19:00 – 22:00 

13-03-2009 IG, O     Cibeles, prostitutiezone    

      transsekuelen/ travestieten 20:00 – 00:00 

21-03-2009 PO evenement   Restaurant Cibeles  20:00 – 01:00 

      

Miriam 

Datum  Activiteit   Locatie    Tijdstip 

25-04-2009 Workshop   Centrum (Herrera en Cairo) 16:00 – 19:00 

09-05-2009 Huisfeestje   Vlakbij La Chapalita  22:00 – 06:30 
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Edgar 

Datum  Activiteit   Locatie    Tijdstip 

24-02-2009 SG-I    Plaza universidad  15:00 – 16:00 

14-03-2009 Afspraak regelen Grupo Vocal Plaza universidad  17:00 – 18:00 

28-04-2009 Spontante ontmoeting/koffie Starbucks   17:00 – 18:00 

08-05-2009 Spontane ontmoeting/koffie Starbucks   16:00 – 17:00 

 

Miguel Galan PSD 

Datum  Activiteit  Locatie     Tijdstip 

24-03-2009 SG-I   Chai Chapultepec   14:00 – 16:00  

 

Mary Rosa Patlatonalli 

Datum  Activiteit  Locatie     Tijdstip 

25-02-2009 SG-I   Plaza Patria    15:15 – 16:30 

 

 

Hedder 

Datum  Activiteit  Locatie     Tijdstip 

07 -03-2009 IG   restaurant Cibeles   omstreeks 16:00 

13-03-2009 IG    restaurant Cibeles   omstreeks 20:00  

   

Anna 

Datum  Actviteit  Locatie     Tijdstip 

07-03-2009 IG   restaurant Cibeles   14:00 – 16:00 

 

Karla Diversiless 

Datum  Actviteit  Locatie     Tijdstip 

25-04-2009 Workshop  Centrum (Herrera en Cairo)  16:00 – 19:00 
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Edgar radio 

Datum  Activiteit  Locatie     Tijdstip 

06-05-2009 PO   radioprogramma   20:00 – 21:40 

07-05-2009 SG-I   Zijn werk    13:00 – 14:30 

 

Ulysis 

Datum  Activiteit  Locatie     Tijdstip 

23-03-2009 Ontmoeting  PSD kantoor Guadalajara  10:00 – 11:00 

23-04-2009 Afspraak  Reisbureau Centro Magno  12:00 

24-04-2009 SG-I   PSD kantoor Guadalajara  15:00 – 15:30 

 

Leonardo 

Datum  Activiteit  Locatie     Tijdstip 

24-04-2009 SG-I   PSD kantoor Guadalajara  13:30 – 14:30 
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3. Topiclijst semi-gestructureerde interviews 

Organisaties 

 

Topic 

Onderzoek ( Investigacion) 

Subtopics 

Introductie ( Introducion) 

Onderwerp ( Subjeto de investigacion) 

Wat gebeurt er met de gegevens ( Que voy hacer con los datos) 

 

Topic 

Informant ( informante) 

Subtopics 

Opleiding (educacion) 

Werk (trabajo) 

Leefsituatie ( condiciones de vivir) 

 

Topic 

Symbolische ruimte homoseksualiteit in Guadalajara (El espacio symbolico para la homosexualidad 

en GDL) 

Subtopics 

Beleid lokale politiek (la politica en el gobierno de Guadalajara) 

Lokale organisaties ( organicaciones locales) 

- motieven ( los motivos) 

- samenwerking ( cooperacion) 

- wat hebben ze bereikt? ( realicaciones) 

Cultuur (cultura) 

Familie (familia) 

 

Topic 

Invulling ruimte (interpretacion de este espacio) 

Subtopics 

Identiteit ( identidad ) 

- individueel 

- gezamenlijke identiteit/eenheid 

- uiting identiteit ( expreso del identidad) 

 

Invloed (influencia) 

- Wereld ( del mundo) 

- Media  

- Tradities ( tradiciones) 

 

Topic 

Erkenning ( reconocimiento) 

Subtopics 

- Aanwezig? ( Hay reconicimiento) 

- Belemmeringen? ( Obstaculos) 

- Verandering ( Cambio) 
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Jongeren 

 

Topic 

Onderzoek ( Investigacion) 

Subtopics 

Introductie ( Introducion) 

Onderwerp ( Subjeto de investigacion) 

Wat gebeurt er met de gegevens ( Que voy hacer con los datos) 

 

Topic 

Informant ( informante) 

Subtopics 

Leeftijd (Edad) 

Geboorteplaats ( lugar de nacimiento) 

Opleiding (educacion) 

Werk (trabajo) 

Leefsituatie ( condiciones de vivir) 

 

Topic  

El espacio symbolico para ser gay (en Guadalajara) 

Subtopics 

Te puedes ser tu mismo? 

Te sientes aceptado en tu vida? 

Hay reconocimiento? 

Hay algo que queres cambiar? 

 

Topic 

Invulling ruimte (interpretacion de este espacio) 

 

Subtopics 

Identiteit ( identidad ) 

- individueel 

- gezamenlijke identiteit/eenheid 

- uiting identiteit ( expresar del identidad) 

 

Invloed (influencia) 

- Wereld ( del mundo) 

- Media  

- Tradities ( tradiciones) 

 

Hoe wordt er gebruik gemaakt van die ruimte? Como se usan este espacio? 

- oportunidades 

- veranderingen  

 

Topic 

Erkenning ( reconocimiento) 

Subtopics 

- Aanwezig? ( Hay reconicimiento) 

- Belemmeringen? ( Obstaculos) 

- Verandering (Cambio) 

Topic 

Aflsuiting 
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Miguel Galan PSD 

 

Topic 

Onderzoek  

Subtopics 

Introductie  

Onderwerp  

Wat gebeurt er met de gegevens  

 

Topic 

Informant  

Subtopics 

Opleiding  

Werk  

 

Topic 

PSD 

Subtopics 

Wat heeft geleid tot oprichting? 

Waar staat de partij voor?  

Doelstellingen van de partij? 

Samenwerking nationaal/internationaal? 

 

Topic 

Regering Guadalajara 

Subtopics 

Huidige beleid? ( is er aandacht voor homoseksualiteit?) 

Ruimte voor PSD? 

Veranderingen? 

 

Topic 

Symbolische ruimte homoseksualiteit Guadalajara 

Subtopics 

Bewegingsvrijheid in dagelijks leven (familie, werk) 

Politiek 

Wat beïnvloedt die ruimte?   

Fysieke ruimte/zichtbaarheid en symbolische ruimte 

 

Topic 

Erkenning seksuele diversiteit 

Subtopics 

Belemmeringen 

Toekomst 

Veranderingen 

Genderverhoudingen 

 

 

Topic  

Afsluiting 

Subtopics 

Heeft de informant nog iets toe te voegen? 

Wat vond de informant van het interview? 
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