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Ineke Wevers - warm hart
Hetero, homo of lesbo…..: Het zou er niet toe moeten doen wat je

/ voor
leden /

bent.
“De homo-emancipatie is echter pas voltooid op het moment dat
iemands seksuele oriëntatie compleet onopmerkelijk is”.
Aldus een citaat uit een column in één van de landelijke
ochtendbladen.
Voor mij doet het er niet toe. Dit is al ruim 40 jaar mijn levensvisie.
Ik woonde destijds samen met een vriendin, nu mijn ex-partner met
wie ik nog altijd over en weer zorg bied zodra dit nodig is. Ik vond
het nooit van belang mijn etiket continue voor het voetlicht te
brengen. Ik kwam en kom slechts “uit de kast” en breng dit in de
discussie terloops in, zodra het thema aan de orde is. Het moet er
in het gesprek toe doen, bijvoorbeeld om het gelijke recht te
benadrukken op het beleven en uiten van een liefdesrelatie. Ik was
en ben dus geen “strijder”. Maar mijn oriëntatie is duidelijk voor wie
mij ontmoet.
In 1998 was ik secretaris van het landelijk bestuur van Vrouwen van
Nu (de toenmalige NBvP). Van het Ministerie van VWS kregen we
een uitnodiging voor een Ronde Tafelconferentie. Het ministerie was
geïnteresseerd in de mate waarin de lesbische vrouw haar weg
had gevonden in de zgn. traditionele vrouwenorganisaties. Zonder
dit te benoemen en openlijk te bespreken was het in ons bestuur
vanzelfsprekend dat ik Vrouwen van Nu zou vertegenwoordigen.
Ik herinner mij enkele conclusies uit die conferentie:
• Er zijn in de politiek teleurstellend weinig rolmodellen voor de
homoseksuele man en vrouw. We doen een oproep aan hen om
voor hun geaardheid uit te komen.
• Oudere lesbo’s vormen een kwetsbare groep en hebben diepe
roze rimpels.
• Plannen werden gesmeed voor een landelijke seniorenraad van
homoseksuelen.
• Een bezoek aan een Amsterdams verzorgingshuis voor homo’s
stemde ons hoopvol
• Traditionele organisaties verbonden zich aan de afspraak om
aandacht te besteden aan dit thema.
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Met een openhartig artikel in ons Magazine van februari 1999 is
deze afspraak nagekomen.
Op het punt van de rolmodellen zie ik duidelijke vooruitgang. Er zijn
meer politici en andere bekende Nederlanders dan 15 jaar geleden,
die openlijk voor hun voorkeuren en hun relatie uitkomen. In de 70er jaren waren er slechts schrijfsters als Anna Blaman en Andreas
Burnier (schuilnaam voor de Nijmeegse hoogleraar in de
criminologie Dessauer). Anno 2013 komen rolmodellen uit alle
geledingen.
In 1996 bleek uit een onderzoek gefinancierd door VWS dat 10%
van de bevolking homoseksueel zou zijn. In die jaren telde Vrouwen
van Nu 70.000 leden. Dit zouden dus 7000 lesbo’s op kunnen
leveren. Slechts 2 à 3 leden schreven een reactie. Bij de meesten
rustte er een geheimhouding op. Hun geaardheid beleefden zij in
het verborgene. Was hier sprake van een taboe? Of van een
onbetrouwbaar onderzoek? Of voelden lesbo’s zich niet
aangetrokken tot traditionele verenigingen?
Vanuit deze historische achtergrond is de deelname van Vrouwen
van Nu aan Warriors for Love een grote en unieke verrassing. In
Warriors for Love gaat het om een grotere en meer diverse
minderheidsgroep, de LGBTI-mensen. En de betrokkenheid gaat
over onze grenzen geen. De wereld is een dorp geworden. In
internationaal verband is bewustwording en strijd voor gelijke
rechten van groot belang. Het stemt optimistisch dat onze
verbondenheid met andere landen vrijwel dagelijks een belangrijke
plek krijgen in onze media. Informatie over doodstraffen,
antihomowetten, gelijke sociale berechtiging van het homohuwelijk,
denk aan Rusland, Afrika en de VS (niet in alle staten) vult de
kranten.
Zijn we klaar in Nederland? Nee toch? Waar blijft de wetgeving over
het lesbisch ouderschap? Inmiddels in de samenleving
geaccepteerd. En, voel ik mijzelf in de openbare ruimte even vrij en
veilig als in de jaren 70 en 80? Nee. Stel dat het verzorgingshuis
zich voor mij aandient. In de media kunnen we kennis nemen van
schrijnende gevallen van vernedering en uitsluiting in die huizen.
Ondanks het predikaat van de roze loper zowaar geen pretje. De
roze rimpels zijn nog niet glad gestreken. Integendeel!
Kortom, ik draag Warriors for Love een warm hart toe.
Ineke Wevers
Voormalig landelijk bestuurslid
Vrouwen van Nu

