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NAPOLI
conservatief, ja. maar flexibel

 D enk je bij Napels aan met 
wasgoed volgehangen balkon-
netjes in straatjes die zo nauw 

zijn dat het zonlicht de stoep niet 
raakt, aan een ongeorganiseerde 
bende van pizzavreters en maffiosi 
onder een dreigende vulkaan? Goed! 
Of dacht je eerder aan drie millenia 
geschiedenis, de archeologische 
schatten van Pompeii, de tranentrek-
kende schoonheid van Capri en de 
ultieme bestemming van de elitaire 
Grand Tour? Ook goed! Mogen we 
daaraan toevoegen: een verrassende 
hoeveelheid moderne kunst, een 
unieke geschiedenis als homomekka 
en een opvallende tolerantie voor 
zich prostituerende genderbenders? 
Ecco: de hoofdstad van Zuid-Italië is 
precies wat je er van verwacht, plus 
een hele hoop verrassingen. 

TePeLs frOm NAPLes
“How do you like nipples?”. Het is niet 
de meest galante openingszin, maar 
vooruit. De jongen die me zojuist uit 
het niets naar een intieme voorkeur 
heeft gevraagd, is een schoolboek-
jes-Italiaan. Kort, donker haar, 
olijfkleurige huid, diepbruine ogen en 
een brede rij witte tanden, alles boven 
een strak zwart overhemd dat net 
een knoopje verder openstaat dan in 
Nederland kies zou zijn. Best mooi. 
Hij kijkt me vragend aan terwijl ik een 
paar seconden neem om een lichte 
verbijstering te boven te komen. Net 
als ik een antwoord over de merites 
van de tepel in het leven van alledag 
begin te formuleren bedenk ik me dat 
ik bijna een enorme blunder bega. 
Verrek, die jongen vroeg me niet naar 
nipples. Hij vroeg naar Naples. 

Naples, nipples. Ik sta me in de volle 
discotheek Antica Birreria voor de 
zoveelste keer te verbazen over 
de eenvormigheid die door de gay 
scenes van de westerse wereld 
waait. Kylie en Gwen Stefani zijn 
al langs geweest, en ja hoor, daar 
hebben we Madonna, die uiteraard 
met het nodige gejoel op de dansvloer 
wordt ontvangen. Er is een podium 
waar ingevette go-go dansers een 
poging doen tot ritmisch dansen, er 
zijn ielige meisjes-jongens van amper 
twintig, berige types van tegen de 
veertig, en alle stereotypes daartus-
senin. De sfeer is erg goed, dus ja, I 
like Naples, maar er was mij verteld 
dat de gay scene hier ‘anders’ was 
dan elders in Europa. Dat was onge-
veer de strekking van mijn antwoord 

aan de nipples-Naples-jongen. Waar 
houdt het jolige sfeertje van het COC-
Breda op, en begint het broeierige 
Zuid Italië?

NOmAdeN
Een beetje navraag leert dat het op 
moderne Westerse leest geschoeide 
gay leven in Napels – waarbij homo-
seksualiteit als een identiteit wordt 
gezien, en niet als een simpele aan-
leiding tot buitenechtelijk gerommel 
in een steeg of seksbios – pas sinds 
kort tot ontwikkeling is gekomen. 
Grofweg tien jaar geleden was er nog 
niet zoiets als het feest dat hier elke 
donderdagavond in Antica Birreria 
plaatsvindt. Zelfs nu is er nog geen 
enkele échte gay bar in Napels, eentje 
waar het zeven dagen per week 
voor de heren is, op een sexhol dat 
Depot (bekend van vestigingen in 
Parijs en Milaan) heet, na. Volgens 
Carmine Urciuoli, de vice-voorzit-
ter van Arcigay, de Italiaanse versie 
van het COC, is men in Napels niet 
zakelijk genoeg om geld te zien in een 
dagelijks opererende gay bar, en is 
Depot, met zijn met camouflagenett-
ten behangen sekslabyrint, het enige 
wat in de buurt komt van een ‘échte’ 
Europese gay club. En bovendien: 

“De leerscene is hier nooit van de 
grond gekomen, het klimaat is er 
gewoon niet naar.” Wat resteert is 
een gay barscene met een nomadisch 
karakter, een homokaravaan die elke 
week langs vaste drinkplekken trekt. 
Donderdag is er de Birreria, vrijdag 
de bar Sunrise, zaterdag discotheek 
Kapsula en zondag de bar Sudterra-
nea. FreeLovers, de organisatie ach-
ter de Birreria-feesten, organiseert 
nog meer gay party’s het weekend, 
telkens op een andere lokatie. Deze 
zaterdag vindt zo’n feest plaats in 
een grote hal. Alleen dit evenement is 
qua bezoekersaantallen een stad van 
4 miljoen inwoners waardig. Daarbij 
vergeleken zijn de overige gay avon-
den opvallend kleinschalig. 

sTrAATLeveN
Waar hangen al die homo’s de overige 
tijd uit? Het antwoord ligt op straat. 
“Napels is niet zo Europees als je zou 
denken. De gay scene is groter dan 
je ziet, net als in Arabische landen 

wordt hier veel geflirt op straat en op 
pleinen,” vertelt de barman van Sun-
rise, dat rond een uur of drie ’s nachts 
al behoorlijk leeg is. Het klimaat van 
Napels vraagt om loom rondhangen, 
en dat is precies wat veel homo’s 
doen op Piazza Bellini, het onofficiële 
epicentrum van de Napolitaanse gay 
scene. Drank wordt gekocht in een 
van de vele cafeetjes rondom het 
plein, en genuttigd op bankjes en de 
sokkel van het grote standbeeld van 
de componist Vincenzo Bellini. De 
sfeer is studentikoos, en dat is niet 
toevallig, want de universiteit en het 
conservatorium zijn dichtbij. Het is 
een van de gezelligste pleinen van de 
stad, niet te groot, met klimplanten 
begroeide gevels van literaire cafés 
en muziekwinkeltjes, en zelfs een 
zeldzaam vegetarisch restaurant. In 
het licht van de lantarenpalen wordt 
een balletje getrapt, en er wordt 
gepraat met wie er toevallig langs 
komt, of dat nu een bekende is of niet. 
Zo gemoedelijk als het er aan toegaat, 

napels is een soort hogedrukpan. het is er heet,  
het katholisisme is beklemmend, maar wie er thuis is, 
vindt altijd wel ergens een passend ventiel om stoom 
af te blazen. oscar wilde en andy warhol gingen je 
voor: welkom in de broeierigste stad van europa.

tekst en beeld: jurriaan teulings

zo rommelig is het ook. Overal staan 
lege flesjes en de vuilcontainers 
puilen uit – de vuilnismannen hebben 
er in deze contreien een handje van 
om te staken. Het hoort erbij. Andy 
Warhol hield naar eigen zeggen veel 
van Napels, juist omdat de constante 
rommeligheid hem aan New York 
deed denken. 

GrANd TOur
Warhol was niet de enige homo die 
zich thuisvoelde in Napels. Je zou 
zelfs kunnen spreken van een klas-
sieke homotrekpleister, hoewel niet 
in de moderne zin, zoals we nu van 
‘gay capitals’ spreken als er maar een 
grote gay scene is. Ooit was Napels 
het eindpunt, of althans het zuidelijke 
keerpunt, van de Grand Tour die 
van eind 17e tot begin 19e eeuw als 
een belangrijk onderdeel van de 
vorming van de jonge honden van de 
Europese elite werd gezien. Zo werd 
‘Eerst Napels zien, en dan sterven’ 
waarschijnlijk de eerste slogan uit 

wat resteert is een gay barscene met een  
nomadisch karakter, een homokaravaan die elke week  

langs vaste drinkplekken trekt



GIdsJe!
“Switch that gaydar into overdrive 
– you’re in for a lusty ride”, roept de 
Lonely Planet gids van Napels en 
de Amalfi kust, met een verwijzing 
naar de broeierige blikken die je in 
nauwe straatjes, op pleinen en zelfs 
in de taxi’s van Napels zal ontmoe-

ten. Wie daar even 
geen behoefte aan 
heeft, kan in deze 
gids ook prima 
terecht voor al het 
andere lekkers dat 
Napels te bieden 

heeft, zoals Michele, de beste piz-
zeria op aarde. 
onder andere verkrijgbaar voor 

€ 22,95 bij american book centers 

in den haag en amsterdam
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de geschiedenis van het moderne 
toerisme. Napels werd een verzamel-
plaats van welgestelde kunstenaars 
en edellieden, veelal opgefokte 
protestanten die dankbaar gebruik 
maakten van de morele flexibiliteit (en 
de armlastigheid) van het katholieke 
zuiden om de bloemetjes eens flink 
buiten te zetten. In die traditie volgde 
later ook Oscar Wilde en een hele rits 

bekende en beruchte homoseksuelen. 
Die bleken vooral verzot op Capri, het 
buitengewoon schilderachtige eiland 
dat een korte boottocht verderop 
uit Middelandse Zee rijst. Aan het 
begin van onze jaartelling zonderde 
de Romeinse keizer Tiberius zich 
hier af om zich te buiten te gaan aan 
allerlei seksuele perversiteiten. Eind 
negentiende eeuw leefde Capri op 

als een internationaal homomekka 
zoals de wereld nog nooit eerder had 
gezien. De Grand Tour had niet alleen 
de komst van het moderne toerisme 
ingeleid, maar ook die van het seks-
toerisme. Het was zo erg dat men 
begon te fluisteren dat er op Capri 
iets in de lucht hing dat van elke man, 
hoe net getrouwd ook, subiet een 
rabiate homoseksueel maakte. 

mOderNe kuNsT IN NAPeLs
Wat je misschien niet zo verwachten, is dat Napels op dit moment samen 
met Turijn hét centrum van moderne kunst in Italië is. Eugenio Viola, de 
curator van de in Italië omstreden tentoonstelling van gay art waar we in 
het vorige nummer van Winq ruimschoots aandacht besteedden, woont 
in Napels. We houden wel van een dosis Kunst, en vroegen hem om zijn 
favorieten: 

ChANGING rOLe 

De eigenaar van deze galerie richt zich 
graag op de onderlinge relatie tussen 
kunst, muziek, en mode. Zo heeft hij 
werk geëxposeerd van electroband 
Fischerspooner en de kunstenaar Simon 
Periton (gerelateerd tot mode). Ook een 

groot aantal Napolitaanse kunstenaars werkt met deze galerie samen, 
waaronder Walter Picardi, Rosy Rox en Anna Fusco. 
via chiatamone 26, tel +39 081 19575958, www.changingrole.com  

GALLerIA fONTI

Giangi Fonti werkt meestal met inte-
ressante jonge kunstenaars als Seb 
Pattane, Dellia Gonzalez, Gavin Rus-
som, en Peter Coffin. Daarnaast ook 
jong Napolitaans talent, zoals Piero 
Golia en Lorenzo Scotto di Luzio. 

via chiaia n.229, tel. +39 081411409, www.galleriafonti.it 

BLINdArTe CONTemPOrANeA

Memmo Grilli heeft ook een veilighuis 
(het enige in Zuid Italië), maar in zijn 
galerie heeft hij werk van Sarah Ciracì, 
Jan Albers, Davide Cantoni, Simon 
Keenleyside en het Napolitaanse duo 
Moio&Sivelli geëxposeerd. 
 via caio duilio 4d tel.+39 0812395261, 

www.blindarte.it 

404 ArTe CONTemPOrANeA

Francesco Annarumma gespeci-
aliseerd in moderne schilders als 
Dan Attoe, Timo Kube, Kika Karadi, 
en Liz Neal. De galerie bestaat uit 
twee ruimtes, waarvan er op de 

foto één te zien is, zoals deze was ingericht voor de expositie van Justin 
Lowe uit New York. De titel: Harlequin Romance and Spiders on Drugs.
via s. brigida 76, tel. +39 081.5529169, www.annarumma404.com

sLAPeN ONder de vuLkAAN
uNA hOTeL NAPOLI 

Het UNA Hotel Napoli is een nieuw designhotel in een stad waar er daar niet zo veel van zijn, vlakbij het station aan het 
Piazza Garibaldi. Hoewel het niet supercentraal gelegen is, is het prima te bereiken met de metro en slechts een korte 
wandeling verwijderd naar de treinen die naar Pompeii vertrekken – een uitstapje dat je bij een bezoek aan Napels niet 

mag missen. De muren van het hotel zijn toepasselijk geverfd 
in Pompeii-rood: de kleur die op de ongelofelijk goed bewaarde 
overblijfselen van de Romeinse stad nog te zien is. Een leuke 
gimmick, maar het mooiste aan het hotel is toch wel het dakter-
ras, dat uitzicht biedt over de stad, met de vulkaan Vesuvius op de 
achtergrond, die klaar staat om ook het rood op deze muren nog 
2000 jaar te conserveren.
una hotel napoli – piazza garibaldi, 9/10, tel +39 081 

5636901, www.unahotels.it

GrANd hOTeL vesuvIO

Wie van typsiche Italiaanse filmsterren-grandeur wil proeven, moet in het Grand Hotel Vesuvio zijn, volgens velen het 
beste hotel van de stad, en in elk geval het meest glamoureuze. Hier is het alsof je elk moment Sophia Loren of Isabella 
Rossellini tegen het lijf kunt lopen. Denk aan veel opgespoten lippen en Groot Haar in een omgeving van klassiek interi-
eur en extravagante bloemstukken. Op een zeldzame, regenachtige dag is het health-center is een bezoekje waard, 
waar het zwembad en whirlpool zijn ondergebracht in een kunstmatige grot. Anders lonken de restaurants en terras-
sen rondom het 15e-eeuwse Castell Dell’Ovo, dat op een 
eilandje vlak voor de kade van Via Partenope ligt, en waar 
alle kamers een schitterend uitzicht op bieden. Op het dak 
is het gerenommeerde Caruso Roof Garden Restaurant, 
dat niet alleen het beste eten, maar ook het best omlijste 
uitzicht van de stad biedt. Een droomhotel. 
grand hotel vesuvio via partenope, 45 tel: +39 081 

7640044, www.vesuvio.it

CAPrIOLeN
Het Mykonos-avant la lettre dat Capri 
ooit was, wordt nu jaarlijks door een 
onafzienbare stroom waggelend 
toeristenvolk overspoeld. De lokale 
economie is een geoliede legbatterij 
van exclusieve kledingwinkels en 
souvenirshops waar dagjesmensen 
geroutineerd worden uitgeklopt. Maar 
wie zich weet los te maken van de 
met opgestoken paraplu’s aangevoer-
de zwermen Japanners en Amerika-
nen, bevindt zich in enkele minuten in 
een landschap dat zo onwaarschijnlijk 
pittoresk is, zo perfect naar jasmijn 
geurend, zo van fleurige bougainvil-
lae en sierlijke wijnranken voorzien, 
dat het je vergeven wordt als je denkt 
dat je in een ietwat overdreven spag-
hettisausreclame bent beland. Je kunt 
je kont niet keren of een ander verge-
zicht – een en al steile rotswanden en 
azuurblauwe zee – dringt zich op. Het 
is niet moeilijk voor te stellen hoezeer 
dit schoolvoorbeeld van Meditterane 
perfectie, samen met de afzondering 
van het eiland, de gegoede schijnhe-
tero van het bekrompen Noord-Eu-
ropa aantrok. Eenmaal aangekomen 
gingen alle remmen los. Baron 
d’Adelswärd-Fersen, die in Frankrijk 
gearresteerd werd toen hij zijn over-
stap naar homoseksualiteit vierde 
met een ‘roze mis’ en een veelheid 
Parijse schooljongens, schoot zich-
zelf eerst door zijn hoofd, herstelde 
miraculeus, en ging met een jonge 
Italiaanse lover in ballingschap op 
Capri. Zijn riante Villa Lyss is er nog 
steeds te bewonderen – niet ver van 
de ruïnes van Villa Jovis van keizer 
Tiberius, die volgens de overlevering 
jonge jongens instrueerde tussen 
zijn benen te zwemmen en onder 
water te bevredigen. Oscar Wilde, die 
net als de Baron te kampen had met 
een homoschandaal en vervolging in 
eigen land, zocht hier ook regelmatig 
zijn toevlucht. Na zijn dood bouwde 
zijn grote liefde Bosie er een huis. En 
dan was er nog de Duitse industrieel 
Friedrich Alfred Krupp, die begin 
vorige eeuw naar Capri kwam om 
‘biologisch onderzoek’ te doen en 

prompt zijn heteroseksueel imago 
– inclusief vrouw – verliet om zich 
aan de geneugten van het eiland te 
laven. Zijn Villa Krupp, een neoclas-
sicistisch droompaleis bovenaan een 
steile bergwand, is nu een museum 
waar zijn kunstverzameling met 
veel moeite de concurrentie aangaat 
met het meest spectaculaire uitzicht 
onder de Meditterrane zon. 

femmINIeLLI
Rijke homoseksuelen konden zich in 
Capri van alles en nog wat permitte-
ren. Tolerantie is nu eenmaal te koop. 
In de smalle straatjes van de armere 

buurten van Napels is er echter tot op 
de dag van vandaag ook acceptatie 
voor de seksuele diversiteit van een 
uniek slag ‘genderbender’: de fem-
miniello. Volgens Carmine Urciuoli is 
een femminiello niet meer dan een 
homoseksueel die een geaccepteerde 
uitingsvorm heeft gevonden binnen 
de sociale structuur van Napels. Mar-
co Atlas, een Duitse antropoloog die 
voor zijn dissertatie aansluiting zocht 
bij de femminielli, denkt daar heel 
anders over. “Femminielli passen niet 
in de hokjes van ‘homo’, ‘transseksu-
eel’ of ‘travestiet’. Een femminiello is 
een man die zich kleedt en gedraagt 

eind negentiende eeuw 
leefde capri op als 
een internationaal 
homomekka zoals de 
wereld nog nooit 
eerder had gezien

napels

italië

als vrouw, soms hormonen slikt voor 
borstvorming, maar zelden overgaat 
tot een geslachtsoperatie.” Ze 
worden volledig geaccepteerd, zelfs 
door de lokale geestelijken. Dat is 
opzienbarend: de meeste femminielli 
zijn werkzaam in de prostitutie. Maar 
hun rol omvat ook de organisatie 
van Tombolella (een soort bingo) 
avonden voor vrouwen, en jaarlijkse 
bedevaarten voor buurtbewoners. 
Atlas ging ook mee op zo’n bedevaart, 
naar de geboorteplaats van de heilige 
Padre Pio. “Het was een groot feest 
onderweg, een soort Priscilla, Queen 
of the Desert. Eenmaal aangekomen 
op de plek van bestemming kocht men 
snel een souvenir voor de famillie om 
snel weer de feestbus in te duiken. 
De bedevaart werd afgesloten met 
een groot diner.” Femminielli hebben 
ook relaties met mannen, die zichzelf 
volstrekt heteroseksueel beschou-
wen. Dit flexibele concept van 
seksualiteit is waar men op doelt als 
men zegt dat het traditionele Napels 
nauwelijks ‘Europees’ te noemen is. 
De stad mag dan wel oerconservatief 
zijn, aan hokjesdenken heeft men 
weinig boodschap. Dat maakt Napoli 
uitermate sympathiek. 


