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Meisjes in uniform of 
zijn lesbiennes herkenbaar?
Bestaat er een lesbisch uniform waaraan we onze soortgenoten herkennen? Zijn het haar sandalen of 
is het haar haarsnit of uitstraling? Om een antwoord te vinden op deze vraag doken we in de lesbische 
geschiedenis van de vorige eeuw. Met als hoofdrolspeelsters: butch en femme. 
 
TeksT: Isha Van alsenoy - FoTo: Meg allen - kelly & Tanya, aprIl 2014

Naast dapper, femme, butch en kiki zijn 
er nog een aantal andere woorden die 
interessant zijn. 

Stone butch: een vrouw die mannenkle-
ding draagt, zich ook mannelijk gedraagt, 
en die moeite heeft met intimiteit. Ze 
pleziert haar partner, maar heeft moeite om 
zelf passief te blijven tijdens seks. 

Stud: een vrouw die zich masculien 
kleedt en uitdrukt, maar toch niet als 
butch wordt beschouwd omdat ze nog 
enkele vrouwelijke uitdrukkingsvormen 
heeft. Ze draagt bijvoorbeeld make-up, 
wat een butch niet zou doen. Stud wordt 
ook gebruikt voor een lesbienne die zeer 
bedreven is in indruk maken op andere 
meisjes. 

Lipstick lesbian: vrouwelijk geklede lesbi-
enne die zich aangetrokken voelt tot andere 
vrouwelijke lesbiennes. 

Soft butch: lesbische vrouw die zich wat 
stoerder kleedt

Chapstick lesbian: lesbische vrouw die 
geen make-up gebruikt

Tomboy: jongensachtig meisje
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Afgelopen lente werd ‘Rubyfruit Jungle’ 
van auteur Rita Mae Brown heruitgegeven. 
Dit boek verscheen voor het eerst in 1973 op 
1000 exemplaren bij uitgeverij Daughters 
Inc.. Daarna volgde stilte. Geen advertenties, 
geen besprekingen, geen ruchtbaarheid 
whatsoever in de literaire wereld. Dan… een 
lawine. De kleine uitgeverij bestelde 70.000 
exemplaren extra en aan de hand van de 
fanmail schatte ze dat elk verkocht boek door 
7 mensen werd gelezen.

‘Rubyfruit Jungle’ was een baanbrekend 
boek en staat nog steeds in de lesbische 
canon. Het is volgens kenners het eerste 
boek waarin een lesbisch hoofdpersonage 
zich bewust is van haar seksualiteit zonder 
deze te problematiseren. Het boek was om 
een andere reden ook opvallend. Molly, het 
hoofdpersonage, was butch noch femme. 
Want ook in fictie werden relaties tussen 
vrouwen tot dan toe zo neergezet. Denk bij-
voorbeeld aan ‘The Well of Loneliness’ van 
Radclyffe Hall. ‘Rubyfruit Jungle’ verscheen 
tijdens de tweede feministische golf. In die 
periode zetten feministes zich af tegen alles 
wat naar heteronormativiteit rook en dus ook 
tegen de tot dan toe populaire relatievorm 
butch-femme. 

Jonge vrouwen onder jullie horen het mis-
schien op Lesbos donderen, maar lesbiennes 
werden lange tijd gewoonweg niet (h)erkend. 
Niet dat er geen relaties tussen vrouwen 
waren, er waren gewoonweg geen woorden 
voor. Dit veranderde in de jaren veertig van 
de vorige eeuw. Lesbiennes profileerden zich 
meer uitgesproken als butch of femme. Een 
twijfelaar, of iemand die wel eens van rol durf-
de wisselen, werd smalend kiki genoemd. 

Wat verstond men toen onder een butch 
en een femme? Algemeen kan je stellen 
dat een butch er mannelijk uitzag: haarsnit, 
kledij en schoenen. Ze had een soort van air 
over zich. Femmes waren hun tegenpool. Zij 
droegen jurken, hoge hakken en make-up. Er 
waren een paar regels. Van een butch mocht 
je verwachten dat ze (seksueel) actiever en 
stoer was. Een femme was (seksueel) passief 
en emotioneler. Butch-butch- en femme-
femmerelaties waren taboe. Over de invulling 

van deze begrippen bestaat geen consensus, 
en de betekenis evolueerde ook in de tijd. 
Samengevat, de vraag: ‘Wie van jullie is de 
vent?’ werd in die periode nooit gesteld. 

Dit veranderde in de jaren zeventig. De 
‘butch-femme cultuur’ werd afgeschreven 
als politiek incorrect. De kritiek was dat 
vrouwen in die relatievorm toegaven aan een 
onderdrukkende patriarchale standaard. Het 
zou het na-apen van heteroseksuele relaties 
zijn. Feministische lesbiennes wilden de 
herkenbare beelden van de onderdrukkende 
heterocultuur afzweren. Het gevolg was een 
‘vrijheid-blijheid’-gevoel: lesbiennes deden 
helemaal niet meer hun best om stereo-
tiep mannelijk of vrouwelijk voor de dag te 
komen.
Maar gaat ook die kritiek op de butch-
femmerelatievorm niet uit van een hetero-
normatieve veronderstelling? Je neemt aan 
dat heteroseksualiteit de norm is, en dat alle 
andere seksualiteitsvormen daar slechts een 
zwakke kopie van zijn. “Terwijl butch-femme 
geen imitatie hoeft te zijn. Het kan ook een 
unieke manier zijn van leven en liefhebben”, 
schrijft Teresa Theophano over het thema.

In de jaren zeventig begon de holebibe-
weging zich beter te organiseren. Holebi’s 
wilden ‘normale mensen’ zijn. Feministische 
lesbiennes kozen voor een androgyne look. 
Behalve wat betreft hun seksuele voorkeur, 
kon je ze in niets van hetero’s onderschei-
den en onopvallendheid werd min of meer 
de norm. Dat had vooral consequenties 
voor vrouwen die zich voorheen als butch 
profileerden. Zij weken immers het meest 
af van het gangbare vrouwelijk ideaalbeeld. 
Nochtans had die androgyne look volgens 
historica Lilian Faderman net het gevolg 
dat iedereen er vrij butch uitzag, zo merkt ze 
fijntjes op in haar boek ‘Odd Girls and 
Twilight Lovers’. 

Teresa Theophano ziet sinds de jaren tachtig 
een heropleving van de butch-femme-
identiteit en -relaties. Dit zou te maken kun-
nen hebben met het feit dat gender niet lan-
ger zo duidelijk moet worden gedefinieerd. 
Butch-femme heeft niet enkel met seksuele 
oriëntatie te maken, maar ook met gender-

expressie. Hoe jij je seksualiteit invult, is uniek. 
Met biseksueel, panseksueel en polyseksueel 
komen er steeds meer woorden bij die de 
aantrekking tot verschillende genderidenti-
teiten omschrijven. De invulling van butch 
of femme is niet meer zo strikt als voorheen. 
Het wordt, ook binnen de holebibeweging, 
steeds makkelijker om eigen accenten te 
leggen. 

Butch-femme heeft duidelijk haar stempel 
nagelaten op de filmcultuur. In de meeste 
films met een lesbisch thema is het de don-
kerharige, net iets stoerdere vrouw die een 
blonde, wat naïevere vrouw verleidt. ‘Claire 
of the Moon’ (1992), ‘When night is falling’ 
(1995), ‘Bound’ (1996), ‘High Art’ (1998) zijn 
maar enkele voorbeelden. Door een (poten-
tiële) relatie herkenbaar te maken, (bij het 
kijken voel je dat er iets in de lucht hangt), 
kan je ook meer informatie meegeven in een 
film, omdat je beroep doet op de grootste 
gemene deler van wat kijkers weten.

Het is met andere woorden goed om te we-
ten hoe het vroeger was, en waar bepaalde 
‘stereotypen’ vandaan komen. Het zegt 
natuurlijk niets over jouw of mijn kledingstijl, 
over hoe we ons voelen of identificeren. Dat 
is voor iedereen anders. De ondertussen 
zeventigjarige Rita Mae Brown zegt het 
kritisch: “(…) het acroniem LGBTQ is slechts 
een hoopje letters om mensen op een hoop 
te vegen en hen te manipuleren als kiespu-
bliek of om commercieel aantrekkelijk voor te 
zijn. Iemand kan lesbisch, homo, biseksueel, 
transseksueel, transgender of queer zijn, maar 
deze termen zijn bedacht door onze onder-
drukkers. Ze zeggen niets over het menselijk 
wezen.”

Vrouwen die zich eerder butch voelen, welke 
invulling ze hier ook aan geven, zijn vandaag 
overigens niet verdwenen. Fotografe Meg  
Allen werkte in San Francisco (2013-2014) 
aan een fotoproject over ‘vrouwelijke manne-
lijkheid’. Je kan de prachtige fotoreeks bekij-
ken op haar website: megallenstudio.com. 
Mocht je vandaag op zoek zijn naar je eigen 
‘dappere’ stijl, (‘dapper’ is een nieuw woord 
dat zoveel zegt als een ‘vrouwelijke dandy’), 
kan je inspiratie opdoen op de website www.
dapperq.com. En ‘Butch Basix’ wil er zijn voor 
mensen die mannelijke esthetica in hun voor-
komen en stijl willen inpassen als uitdrukking 
van hun identiteit (www.butchbasix.com). 

Zijn lesbiennes herkenbaar? Niet altijd, soms 
wel. Hou vooral de woorden van Rita Mae 
Brown in je achterhoofd: Wees jezelf en blijf 
kritisch. 
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