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Politiek correcte geilheid

  © rr

Ik probeer een Instagramfoto te maken aan het zwembad. Mijn lichaam ziet er prima
uit, al is het misschien wat aan de magere kant. Maar ik heb altijd gehoord dat je daar
nooit over mag klagen. Mijn lijf ziet er dus echt prima uit. Al mochten mijn tepels
misschien iets groter, mijn armen iets steviger en mijn schouders wat breder. Ik
probeer mijn buikspieren op te spannen, maar ik kom tot de constatatie dat ook die
ooit geprononceerder waren.

Ik verwijder de foto en scrol verder door mijn Instagramfeed. Ik geef hartjes aan
halfnaakte hunks die gretig foto’s posten van hun perfect gevormde pecs,
abs en triceps. Wanneer een vriend me aanspreekt op mijn gretige likegedrag, zeg ik
dat hij zich geen zorgen hoeft te maken: ik laat me niet onzeker maken door deze
posterboys. Bovendien volg ik alleen profielen van mannen die openlijk homo zijn en
af en toe iets over LGBTQ-rechten posten. Politiek correcte geilheid, zeg maar.
Ondertussen heb ik een home work-out gedownload en online voedingssupplementen
opgezocht.

Deze week verklaarde Siska Schoeters in Iedereen Beroemd dat ‘übermannelijke
homootjes’ niet bestaan. Er lopen in homoland geen alfamannetjes rond, verklaart ze
clichématig. Dat lijkt mij zelfs geen halve waarheid.

Een gespierd lijf wordt al vele eeuwen als het mannelijke ideaalbeeld beschouwd. In
combinatie met stoer en onaanraakbaar gedrag vormt dit hét recept voor de perfecte
alfa-man. Dat ik me, in alle eerlijke flauwheid, toch soms onzeker voel over mijn
lichaam (ook al ben ik in de ogen van velen waarschijnlijk gewoon that skinny bitch
next door), heeft in se dus niets met homozijn te maken. Maar anderzijds zou ik
durven te stellen dat ‘mannelijkheid’ binnen de gay community vaak even normatief
gedefinieerd wordt als in heteroland. ‘Vrouwelijke trekjes’ worden nog te vaak als
minpunt gezien.

Op datingapps voor homo’s zoals Grindr struikel je bijna over de kordate
alfamannetjes, die dan meestal zelf ook op zoek zijn naar andere masculiene
hoogtepunten. Je kunt ze makkelijk herkennen aan de ‘Masc4Masc’ of ‘no fat, no fem,
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no Asian’-profielen.

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen probleem met alfamannen die er graag goed en
gespierd willen uitzien (op voorwaarde dat ze hun spierobsessie enthousiast met mij
blijven delen). Maar wel wanneer ze het als norm opleggen. Want een normatieve
acceptatie van holebi’s is schijntolerantie. En daar schiet niemand mee op.
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