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De parade door de grachten is traditiegetrouw het hoogtepunt van de meerdaagse Gay Pride in Amsterdam.

Op vrijdagavond 2 augustus
vindt in Amsterdam het concert
Strijders voor de liefde on stage
plaats. Francine Bensdorp uit
IJlst is een van die strijders die
op het podium zullen worden
toegezongen door artiesten en
publiek.

’Word lid van de vrouwenvereniging
alsof het de gewoonste zaak is.’
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Zingen voor de vrije liefde
MARJA BOONSTRA

H

et is voor het eerst dat er
tijdens de Amsterdam
Gay Pride met een
groots evenement aandacht wordt besteed
aan mensenrechten. Tv-makers
Sipke Jan Bousema en Marieke
Slinkert namen het initiatief, als
vervolg op de NTR-documentaire
‘Strijders voor de liefde’ die ze vorig jaar maakten. Ze merkten dat er
nog zoveel meer strijders voor de
liefde op de wereld zijn die steun
nodig hebben.
Amnesty International, COC Nederland en Vrouwen van Nu maken het concert mogelijk. Anke
Vervoort, directeur van Vrouwen
van Nu, vroeg Francine Bensdorp
namens haar vereniging hun strijder voor de liefde te zijn tijdens het
concert op het Rembrandtplein.
Francine werd 61 jaar geleden
geboren in het verkeerde lichaam
en is een van de transseksuele
vrouwen in Nederland. Nog tijdens het proces van man naar
vrouw vroeg ze zich af hoe ze het
voor elkaar zou kunnen krijgen
om niet meer gezien te worden als
veranderde man maar als vrouw
tussen de vrouwen. Ze kreeg advies van de genderpsycholoog:
,,Word lid van de vrouwenvereniging alsof het de gewoonste zaak
van de wereld is.’’

Ze meldde zich via de website
van Vrouwen van Nu aan, en belandde bij de afdeling in haar
woonplaats IJlst. ,,Het welkom in
Vrouwen van Nu voelt als een warme deken. De mooiste erkenning
van mijn vrouw-zijn. Ik wil anderen inspireren; de kans geven om
ook gelukkig te worden door zichzelf te zijn.’’
Ziet Francine zichzelf als een
strijder voor de liefde? ,,Ik ben geboren als meisje en in een mannenrol gedwongen. Mensen kunnen zich bijna niet voorstellen hoe
dat voelt. Ik vertel mijn verhaal op
scholen, bij verenigingen, zelfs bij
de opleiding voor huisartsen van
het UMCG in Groningen. Geweldsituaties voorkomen, begint bij
voorlichting. Hoe gaan we om met
mensen die anders geboren zijn
dan we gewend zijn, daar gaat het
om.’’

Avontuur
,,Toen Anke me in mei vroeg, voelde ik me vereerd. Tegelijkertijd
wist zij toen ook nog niet precies
wat er zou gaan gebeuren. Ik
moest openstaan om samen het
avontuur aan te gaan. Anke kent
Sipke Jan Bousema van Unicef en
had wel vertrouwen in zijn plan.
Hij wilde zo snel mogelijk groen
licht van de Vrouwen van Nu. Ik
kreeg dus weinig tijd om na te denken.’’ Ze vroeg een nachtje bedenk-

tijd en sms’te de volgende dag dat
ze meedeed.
,,Anke vroeg me wat ik van de
Vrouwen van Nu vond. Ik zei dat ik
het een club vind met te weinig lef
en engagement. Als ze willen blijven bestaan, moet er echt wat gebeuren. En dat is precies wat Anke
ook wil.’’
,,Met dit evenement moeten de
Vrouwen van Nu zichtbaar worden. Ik heb wel gezegd dat ik als
transseksuele vrouw en lesbienne
meewerk, maar dat ik niet ‘de
transseksueel van de Vrouwen van
Nu’ wil blijven. Dat etiket moet later wel van mijn voorhoofd af.’’
Ze weet nog steeds niet wat er allemaal gaat gebeuren volgende
week. Inmiddels is er een clipje gemaakt, een persbericht en foto’s.
,,Het schijnt dat we ’s morgens
vroeg al op de beursvloer worden
verwacht, om de eerste gongslag te
geven. En we varen zaterdag mee
in de Gay Parade op de boot van
het COC.’’ Ze is in ieder geval al bezig een korte toespraak te schrijven, om de toeschouwers te prijzen en te bedanken voor hun
komst.
Het motto van het concert,
‘Message of Love’, kun je letterlijk
nemen. Want iedereen die LOVE
sms’t naar 4333 doneert daarmee
€3 aan het Pride Fonds van Amnesty International van COC Nederland. De opbrengst is voor het

Pride Fonds, dat steun geeft aan actievoerende lesbiennes, homo’s,
biseksuelen en transgenders in
nood.

Montenegro
Dat intussen de strijd voor de liefde nog lang niet is gestreden, blijkt
wel uit het nieuws van alleen al de
afgelopen week. In Montenegro
verstoorden honderden woedende tegenstanders de eerste gaypride-manifestatie in het conservatieve land. De betogers riepen
‘Dood aan de homo’s’, vielen homorechtenactivisten aan en gingen op de vuist met de politie. Er
werden twintig arrestaties verricht.
In het Noord-Russische Moermansk werden het Groningse
raadslid Kris van der Veen en drie
filmmakers gearresteerd, nadat ze
op een festival mensen hadden geinterviewd voor een documentaire over homo-emancipatie in die
stad. Het viertal ondervond zo de
gevolgen van een onlangs aangenomen wet tegen ‘homopropaganda’ in Rusland aan den lijve. Ze
werden na constatering van een
vormfout uiteindelijk weer vrijgelaten.
Francine Bensdorp: ,,Hoe gaan we om
met mensen die anders geboren zijn
dan we gewend zijn.’’

> www.warriorsforlove.org
> www.facebook.com/StrijdersVoorDeLiefde
> www.vrouwenvannu.nl

