
 a anjager van de groei van het 
land is echter de harde werk-
mentaliteit die is verankerd in de 

conservatieve familiecultuur van Zuid-
Korea. Ouders en hun kinderen zijn erg 
afhankelijk van elkaar. Ouders verwach-
ten van hun zoon dat hij de beste studie 
afrondt, een goed betaalde baan vindt, 
trouwt met een vrouw uit een degelijke 
familie en daarmee fier de bloedlijn 
voortzet. Die dwingende wens voor een 
stabiele thuissituatie is vooral gebaseerd 
op het feit dat de ouders voor hun oude 
dag afhankelijk zijn van inwoning en het 

inkomen van hun kinderen. Alles dat 
het idyllische plaatje bedreigt is uit den 
boze. Zo ook homoseksualiteit, dat in de 
ogen van vele Koreanen zowat ál deze 
zekerheden op de tocht zet. 

Nee, Confucius – de filosofische grond-
legger van deze Oriëntaalse beschaving 
– heeft het niet zo op homo’s, zou je 
denken. Onzin, volgens vele Koreaanse 
homoseksuelen. Ook homo’s kunnen 
prima meegaan in de Confucianistische 
traditie en zo strijden velen al bijna twin-
tig jaar tegen de enorme onwetendheid 

en homofobie. En met succes. Raakten 
mensen eerder al gewend aan homo-
koppels in soapseries en films, nu wordt 
homoseksualiteit steeds meer zichtbaar 
in het werkelijke leven. Dankzij de vele 
acties, rechtszaken en real life-tv, aange-
zet door activisten die inmiddels verder 
strijden tegen de vele antihomowetten en 
-regels. Zuid-Korea wordt leefbaarder 
voor homo’s en zal dat nog veel meer 
worden. Het draagvlak groeit, maar het 
taboe overheerst nog steeds. Het grote 
merendeel leidt nog immer een dubbel-
leven, onder homoseksuelen vinden  
relatief veel zelfmoorden plaats en zelfs 
de grootste optimisten ontwijken voor-
alsnog de confrontatie met hun ouders. 
Winq zocht vijf Koreaanse gay mannen 
op met verschillende gedachten over de 
huidige en toekomstige situatie.
natuurlijk maakten we ook een kekke  

reportage van seoul. blader hiervoor 

door naar pagina xxx.

Zelfs voor mijn generatie zal homo-
seksualiteit een taboe blijven. Het 
Confucianisme zit zo diep, dat krijg je 

er niet zomaar uit. Je moet goed begrijpen dat wij 
niet denken als westerlingen. In Korea staat niet je 
eigen geluk, maar geluk en harmonie van je familie 
voorop. Ik ben nou eenmaal Koreaans en ik zit dus 
ook zo in elkaar. Daarom denk ik er niet aan om het 
aan mijn ouders of mijn vriendin te vertellen.”

“Ik ken mijn vriendin al bijna tien jaar. ik houd 
van haar, waarschijnlijk gaan we 
trouwen als ze terugkeert van 
haar studie in amerika. liever doe 
ik het niet, maar ik kan ook geen 
nee zeggen na al die tijd. Mijn moeder 
vraagt de laatste tijd vaak wanneer ik nou eens ga 
trouwen, dus zelfs als ik er onderuit kan komen zal 
ik later trouwen. Maar dan ga ik op zoek naar een 
leuke lesbische vrouw die in dezelfde situatie zit 
voor een ideaal schijnhuwelijk waarin we beiden 
een prima leven kunnen leiden.”

“Hoe dan ook ga ik voor een ‘normaal’ leven. Zelfs 
nu iedereen meer aan homoseksualiteit gewend 
raakt door de huidige ontwikkelingen, zullen velen 
net als ik het geheim willen houden. Als mijn ouders 
erachter komen, heb ik hier geen leven meer. Dan 
vlucht ik het land uit of pleeg ik zelfmoord.”
*han heet in werkelijkheid anders. 
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han chae park (27)*
werkt voor een cateringbedrijf.

“ koreanen accepteren homoseksualiteit meer dan tien jaar geleden, maar er is nog een lange weg 
te gaan naar gelijkwaardigheid voor homoseksuelen.” aldus hong seok-cheon, de beroemdste gay 
van zuid-korea. de acteur trok de conclusie vorige maand op een conventie voor homorechten. 
hij schreef in 2001 geschiedenis door uit de kast te komen. en: werd prompt ontslagen door 
televisiestations en filmmaatschappijen. maar hij vocht terug. samwen met andere gay activisten 
verbeterde hij het klimaat voor homo’s in het aziatische land dat economisch up & coming is.  

  text and photo’s: bas verbeek

“als mijn ouders 
erachterkomen, 

pleeg ik 
zelfmoord”



In wezen is er de afgelopen vijftien 
jaar niet veel veranderd. Er duiken 
inderdaad homokoppels op in 

televisieprogramma’s en dat draagt positief bij 
aan de beeldvorming, maar dat betekent niet dat 
homoseksualiteit in het dagelijks leven opeens 
geaccepteerd is. Zo heb ik ook niet meegedaan 
aan de gay parade; te gevaarlijk. Ik hoop dat het 
over een jaar of vijf wel kan.”

“Veel jongeren worden nog steeds in de steek 
gelaten door hun familie, als ze voor hun 
geaardheid uitkomen. dat betekent 
dat ook ik moet liegen tegen 
mijn neef en zus, bij wie ik in huis 
woon. ik wil hen en mijzelf geen 
trauma bezorgen. Ik vertel ze dat ik in 
een gewone bar werk. Als ze vragen of ik niet 
eens aan de vrouw moet, zeg ik gewoon dat ik 
daar geen behoefte aan heb.”

“Overdag ben ik modeontwerper. Dat is inder-
daad een wereldje met veel homo’s. Toch wordt 
er ook daar helemaal niet over gesproken. Ik 
weet het wel van veel collega’s en zij van mij 
– en anders raden ze het wel. Maar je vraagt 
er niet naar en je hebt het er niet over, want je 
weet allebei dat zoiets je in deze maatschappij 
in grote problemen kan brengen. Soms duiken 
mijn collega’s ook op in de gay bars en groeten 
we elkaar, maar op de werkvloer weet iedereen 
erover te zwijgen. Ik heb mijn weg gevonden 
om een goed dubbelleven te leiden en ben daar 
tevreden mee.”  

Een groot probleem in Zuid-
Korea is het groeiende verschil 
tussen arm en rijk en het steeds 

instabieler worden van de arbeidsmarkt. Deze 
economische problemen zijn nauw verbonden 
aan de homo-emancipatie, die hierdoor op een 
zijspoor wordt gezet. De neoliberale hervormin-
gen die plaatsvinden moeten gestopt worden 
om te voorkomen dat we een maatschappij vol 
tegenstellingen creëren waarin gelijke rechten 
niet vanzelfsprekend zijn.”

“door actief te zijn in het natio-
nale comité en de lokale afde-
ling van de partij probeer ik bij 
te dragen aan veranderingen 
die positief zijn voor homo-
seksuelen. Seksuele discriminatie op de 
arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt en 
ook focus ik me op alleenstaanden. Omdat er 
in Korea veel regels en gewoontes gericht zijn 
op getrouwde stellen en grote gezinnen, kun je 
als (per definitie alleenstaande, BV) homo geen 
aanspraak maken op veel sociale regelingen.”

“Het klimaat voor homo’s is inderdaad aan het 
veranderen, maar besef wel dat homoseksu-
aliteit eerst überhaupt niet bestond. Het was 
in feite compleet afwezig. Er was dus ook niks 
voor potentiële tegenstanders om af te keuren. 
Nu het meer in de openbaarheid komt, verandert 
dat ook. Sinds een paar jaar is er bijvoorbeeld 
het Nationaal Verbond tegen Homoseksualiteit 
en vinden christelijke bijeenkomsten plaats om 
homo’s te ‘genezen’. Toch ben ik niet bang voor 
die homofobie, ik ben nog nooit bedreigd en ben 
sowieso meer gericht op een toekomst waarin 
we als homo’s vrijer kunnen leven.”

hwang du young (25)
student politiek en actief lid voor de 
politieke nieuwe progressieve partij.

wang oni (42)
’s nachts dragqueen – overdag 
modeontwerper. geniet als 
ervaren drag een bekende status 
in de homobuurt van seoul.
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De eerste stap was dat deze 
organisatie er kwam, in 1994; 
het volgende belangrijke punt 

in de Koreaanse homohistorie was de 
coming out van de bekende acteur Hong 
Seok Cheon in 2001 en nu is het moment 
dat homoseksualiteit niet alleen op tv maar 
ook in de directe omgeving van de mensen 
te zien is. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld 
een hug a gay day georganiseerd, ook 
hebben we gewerkt aan een parade en het 
tonen van het normale liefdesleven van 
homoseksuelen in nieuwe televisieseries. 
Allemaal successen.”

“Een belangrijke rechtszaak waar we op 
dit moment aan werken is de acceptatie 
van homoseksualiteit in het leger. Later dit 
jaar verwachten we een goed resultaat. 
Het is een van de voorbeelden van wat we 
doen. We dagen politici uit, organiseren 
protesten en demonstraties en publiceren 
bijvoorbeeld een coming-out-gids. Wij 
willen een nog groter publiek vertrouwd 
maken met homoseksualiteit.”

“als activist klinkt het wel-
licht vreemd, maar mijn ou-
ders weten niet dat ik homo 
ben. Ze wonen ver weg en weten dat ik 
iets doe met cultuur en organisatie. Daar 
willen ze graag meer over weten, maar ik 
vertel het nog niet. Mijn oudere broer is nu 
getrouwd en heeft kinderen, daardoor voel 
ik me comfortabeler omdat mijn ouders 
nu verzekerd zijn van voortzetting van de 
bloedlijn. Toch wil ik wachten tot ik de ze-
kerheid van een vaste relatie en een goed 
inkomen heb – erg belangrijk in Koreaanse 
families – dan zullen ze mijn situatie 
sneller accepteren en de confrontatie zal 
minder hard zijn.”

Ik ga met zowel mijn vriend als 
mijn ouders openlijk de deur uit. 
Ik begrijp dat mijn situatie onge-

bruikelijk is in Korea, toch raad ik iedereen 
altijd aan om uit de kast te komen. De angst 
door je ouders miskend te worden blijkt vaak 
onterecht. Aan de ene kant heerst er inder-
daad een conservatieve familiecultuur, maar 
dat betekent ook dat ouders afhankelijk zijn 
van hun kinderen en ze niet snel alle banden 
zullen verbreken. Ze zullen geschokt zijn en 
dat zal even duren, maar uiteindelijk zullen 
ze hun kinderen omarmen.”

“ook ik was bang op het mo-
ment dat iuk uit de kast kwam 
- in 1997 voor mijn ouders, in 
2006 in het openbaar. Als direc-
teur van een filmmaatschappij vreesde ik 
investeerders te verliezen, dat bleek geheel 
onterecht. Wel komen er op kantoor soms 
dreigementen binnen, maar de positieve 
reacties overheersen. Er is nog wel werk 
te doen. Als mijn vriend ook uit de kast is, 
willen we publiek in het huwelijk treden. Dat 
is inderdaad niet legaal hier, dus gaan we 
tegelijkertijd een rechtszaak beginnen. Ik wil 
dat groots aanpakken.”

“Er deden ongeveer 1500 mensen aan de 
parade van afgelopen juni mee. Vol trots 
liepen homoseksuele mannen en vrouwen 
openlijk over straat, dat draagt veel bij aan 
de beeldvorming. Die is nu echt veel beter 
dan in het verleden en in de toekomst zal het 
nog beter zijn. Korea is een dynamisch land; 
dingen veranderen snel. Jonge mensen rei-
zen veel en staan open voor nieuwe dingen. 
De toekomst ziet er rooskleurig uit.” 

jho gwangsoo kim (45)
homorechtenactivist bij 
chingusai, bekend filmmaker  
en directeur van een film-
maatschappij. maakt ook 
korte films met homo-
seksualiteit als thema.
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jong geol lee (30)
fulltime organisator bij homo-
rechtenorganisatie chingusai.


