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DÉJÀ VU Paul van der Steen

VS vreesden de ‘perversen’ 
nog meer dan de communisten 

H et waren bange tijden
in het Amerika van de
jaren vijftig van de vo-
rige eeuw. De Koude
Oorlog zorgde voor

ongezonde angst en achterdocht.
De VS waren in de ban van de red
scare, de vrees dat communisten in
opdracht van Moskou als een soort
vijfde colonne het land ondermijn-
den. Onder leiding van de Republi-
keinse senator Joseph McCarthy
nam de heksenjacht groteske vor-
men aan.

Ondertussen maakte een ande-
re angst, genoemd naar het paarse
plantje lavendel, in stilte meer
slachtoffers. De lavender scare zag
iedereen in overheidsdienst of in
andere cruciale beroepen met een
homoseksuele geaardheid als een
gevaar voor de staatsveiligheid.

Deze week bepaalde het Ameri-
kaanse Hooggerechtshof dat
lhbti’ers nergens mogen worden
ontslagen op basis van hun geaard-
heid. Dat was in de jaren vijftig an-
ders. Dwight D. Eisenhower, voor-
malig opperbevelhebber van de ge-
allieerden tijdens de Tweede We-
reldoorlog, was nog niet zo lang
president, toen hij in april 1953 exe-
cutive order 10450 tekende. Die
verklaarde banen bij de federale
overheid tot verboden terrein voor
homoseksuelen. Bedrijven die veel

opdrachten kregen van de overheid
werden geacht soortgelijke maatre-
gelen te nemen. 

De laatste resten van executive
order 10450 werden pas in de jaren
negentig buiten werking gesteld.
De gedachte erachter ijlt nog altijd
na, al is de jongste uitspraak van
het hof een flinke stap naar gelijk-
berechtiging.

Eisenhower had in 1952 de ver-
kiezingen gewonnen met de slogan
‘Let’s clean house’. Hij zag zelf voor-
al het rode gevaar, maar de aanpak
van homoseksuelen viel goed bij de
conservatieve achterban. 

Voorzitter van de Republikei-
nen Guy Gabrielson noemde ‘de
perversen’ een gevaar tot in het
hart van de hoofdstad.

Als gevolg van executive order
10450 verloren waarschijnlijk vijf-
tot tienduizend mensen hun baan.
Veel ruchtbaarheid werd er niet
aan gegeven. Veiligheidsdiensten
confronteerden ambtenaren met
hun geaardheid. Onder dreiging
van het aan de grote klok hangen
van hun verhaal noemden velen
namen van homoseksuele colle-
ga’s. Alles gebeurde zonder dat de
beschuldigden recht hadden op ju-
ridische bijstand.

Zelfs zonder publieke schand-
paal vonden sommigen de schaam-
te ondraaglijk. Andrew Ferrence,
een medewerker van de Ameri-
kaanse ambassade in Parijs, maakte
kort na de verhoren over zijn ge-
aardheid met het gas uit het for-
nuis zijn keuken een einde aan zijn
leven.

Anderen waren als de dood dat
hun waarheid zou uitkomen. Ro-
bert Cultler, Eisenhowers rechter-
hand op veiligheidsgebied en een
van de mede-architecten van exe-
cutive orde 10450 was homoseksu-
eel. FBI-baas J. Edgar Hoover zou
een relatie hebben gehad met zijn
assistent Clyde Tolson. Al legde
Hoover overigens fanatiek dossiers
aan over vermeende homoseksue-
len.

Eén man liet zich niet zo mak-
kelijk slachtofferen. Frank Kame-
ny, gepromoveerd astronoom die
werkte bij de kaartendienst van het
Amerikaanse leger, vocht zijn ont-
slag in 1958 tot twee keer toe ver-
geefs aan bij het Hooggerechtshof.
De rest van zijn leven streed Ka-
meny als activist voor gelijke bur-
gerrechten. Hij demonstreerde on-
der meer voor het Witte Huis en
het ministerie van buitenlandse za-
ken, zocht de publiciteit en streed
met succes voor de verwijdering
van homoseksualiteit op de belang-
rijkste lijst met psychische aandoe-
ningen.

Onder president Clinton werd
in 1993 nog de Don’t Ask Don’t Tell-
wet ingevoerd voor het Amerikaan-
se leger. Militaire autoriteiten
mochten niet vragen naar homo-
seksuele geaardheid, militairen
mochten er niet openlijk voor uit-
komen. Op 22 december 2010
stond Kameny in the Oval Office
naast Barack Obama, toen die met
zijn handtekening een einde maak-
te aan deze wet. De president had
hem uitgenodigd voor deze bijzon-
dere gelegenheid. Kameny over-
leed eind 2011. Hij werd 86.

Door executive order
10450 verloren vijf-
tot tienduizend
mensen hun baan 
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Het terrein van
Pinkpop in Landgraaf.

 óók wegvalt
Ook voor Keizer beloofde 2020 een
goed jaar te worden. Naast zijn werk als
sitecrew, dat niet zo goed betaalt, zou
hij op een Duits festival projectleider
zijn voor F&L Powerrental, een concur-
rent van The Powershop die zich richt
op wat kleinere evenementen.

Toen het werk stilviel, kon hij aan-
spraak maken op de TOZO-regeling
voor zelfstandige ondernemers. Maar
het geld was niet zijn enige zorg.

“Wanneer een klus als Paul McCart-
ney in het Goffertpark ineens wegvalt,
realiseer je je hoe leuk het is om iets
neer te zetten waar 60.000 mensen
heel blij van worden”, zegt Keizer.

“Maar goed, je moet door. Ik heb
zo’n drie weken thuisgezeten, toen
vond ik nieuw werk, in de telecom. In
masten en antennes klimmen was wel
even wennen – m’n hoogste mast tot
nu toe was zo’n veertig meter – maar als
sitecrew moet je ook vaak klimmen om
banners op te hangen.”

De drukker
Op Pinkpop zijn de banners, evenals al
het andere drukwerk, gemaakt door
PPM Event & Media Support. Directeur
Sierk Janssen is al 28 jaar bij het festival
betrokken.

“Ik ben op mijn achttiende onderaan
begonnen: hekken zetten, inkopen
doen, of bands ophalen bij het hotel en
afzetten bij het podium”, zegt hij. “In-
middels ben ik Pinkpops hoofd produc-
tie en veiligheid.”

Daarnaast heeft hij PPM, een fami-
liebedrijf. Mijn vader begon ermee in
de jaren zeventig. Hij was een jeugd-
vriend van Pinkpops directeur Jan
Smeets. “Wij zijn al sinds het begin,

vijftig jaar geleden, huisdrukker van
het festival.”

Naast Pinkpop heeft PPM onder
meer drukwerk geleverd voor beurzen
in Nederland, festival Tomorrowland in
België, maar ook evenementen verder
van huis, zoals in de Verenigde Staten
en Brazilië.

“Door corona zijn we in lastig vaar-
water gekomen. Maar we proberen er
een draai aan te geven.” Op de site van
PPM zijn allerlei soorten schermen te
vinden die bedrijven coronaproof kun-
nen helpen maken.

“Langzaam zie je het bedrijfsleven in
Limburg op gang komen, qua drukwerk
én Covidmaatregelen. En Nederland
helpt bedrijven goed, het aanvragen van
de NOW is binnen twee weken gere-
geld. Maar we houden de vaste kosten
van het pand en de lease van onze ma-
chines. Wij trekken het wel, maar het
moet geen twee jaar duren.”

De directeur
En Pinkpop zelf? “Wij hebben nu meer
tijd voor een renovatie op het festival-
terrein die voor Pinkpop klaar moest
zijn”, vertelt directeur Jan Smeets, die
zelf na een ziekenhuisopname is her-
steld van corona. 

“Daarnaast vindt er een diploma-uit-
reiking op het terrein plaats, omdat er
op het lyceum geen plek voor is.

“Er zijn ook vreemdere verzoeken
binnengekomen. Zo vroeg een duiven-
melker die België niet in kon, of hij bij
ons twintigduizend duiven mocht los-
sen.

“Ik zei: nee, daar zijn we niet op in-
gericht, ik weet niet wat voor gevolgen
dat heeft.”

Op het terrein
van Pinkpop
reikt nu een
lyceum zijn
diploma’s uit

Wanneer Paul McCartney in
het Goffertpark niet doorgaat,
realiseer je je hoe leuk het is om
iets neer te zetten waar 60.000
mensen heel blij van worden

Mitchel Keizer, zzp’er bij
festivalstroomleverancier The Powershop


