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en bij een bezoek aan New York schijnt hij de douane het volgende te hebben
medegedeeld: “I have nothing to declare but my genius”.

BRABANTSE REGENBOOG

Tijdbom

Op woensdag 25 juni vond in de Verkadefabriek een symposium plaats over “Homoemancipatie Noord-Brabant”. Een initiatief van de SP, en met name statenlid Ron van
Zeeland. De leiding was in handen van schrijfster Anja Meulenbelt, lid van de SP-fractie
in de eerste Kamer. Forumleden: Judith Schuyf (Movisie, kenniscentrum homo/lesbobeleid), Selcuk Akinci (fractievoorzitter GroenLinks-Breda), Wieke Wijnen (dir. Meldpunt
Discriminatie Basta), Giovanni Nijenhuis (dir. Embrace Pink) en Wouter Neerings
(nieuwe voorzitter COC Nederland). Het symposium had tot doel aan de hand van
een aantal stellingen de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden te verkennen van
provinciaal beleid op het gebied van homo-emancipatie. Of het nu kwam door de
concurrentie van het europees kampioenschap voetbal (Duitsland-Turkije) of door de
zwakke aansprekendheid van de wat schimmige bestuurslaag die de Provincie nu
eenmaal is, we konden vaststellen: de opkomst was beperkt. Althans gemeten aan
de uitgebreide algemene, én gerichte vóórpubliciteit. Gelukkig was er toch nog een
behoorlijk gezelschap wél op komen dagen. We zagen dan ook een flinke afvaardiging
van de uitgenodigde Brabantse homo-organisaties: Outway (jongerenorg. Eindhoven),
de vijf brabantse regionale COC-verenigingen, St. Homobelangen Helmond, Pink
Peel, Embrace Pink, HLBF Breda, De Kringen, Gay Farmers, Travestie & Transseksualiteit Eindhoven, HIV-vereniging Brabant, Stichting AidsCare en natuurlijk BosschRoze.

Zijn grote liefde werd ook een grote inspiratiebron voor zijn kunst: een aantal van
zijn werken werd opgedragen aan Lord Alfred Douglas (bijgenaamd ‘Bosie’), die
hij in 1887 mogelijk voor het eerst ontmoette. Maar pas in 1891 leerden ze elkaar
echt kennen en raakten ze hevig verliefd. Ze schreven gedichten voor elkaar,
want de 16 jaar jongere Bosie was zelf ook een begenadigd dichter en schrijver.
Voor de klassiek geschoolde Oscar voldeed hun liefdesrelatie aan de eisen die in
de Griekse Oudheid aan homo-erotische relaties werden gesteld: een oudere
man, die een jongere man als discipel onder zijn hoede neemt. Ook Bosie bleek
dit zo te zien, getuige sommige van zijn gedichten. Het waren de gelukkigste
jaren voor Oscar, die op het hoogtepunt van zijn roem stond. Maar hoe idyllisch
het allemaal achteraf ook lijkt, Oscar en Bosie balanceerden op een
evenwichtskoord. In het geheim konden ze zich storten in een wild en ongeremd
seksleven, maar in het openbaar waren zij natuurlijk ‘fatsoenlijke heren van
stand’. Ze leefden op een tijdbom, die tenslotte in 1895 ontplofte.

Boemerang

Oscar had een passie voor jonge mannen en had contacten met hoerenjongens.
Ook Bosie begaf zich in dit circuit, evenals zovele mannen uit de betere kringen.
De vader van Bosie, de invloedrijke markies van Queensberry, was allerminst
gelukkig met de affaire tussen zijn zoon en de excentrieke Ier. Uit zijn koker
kwamen dan ook de verdachtmakingen aan het adres van Oscar: seksuele
uitspattingen en het corrumperen van jonge mannen. Toen dit in de publiciteit
kwam, had Oscar zich beter gedeisd kunnen houden. Maar zoals altijd koos hij
voor de meest dramatische weg; hij beschuldigde Queensberry van laster en
maakte er een rechtszaak van. Dit werkte natuurlijk als een boemerang, want de
tegenpartij had weinig moeite om hoerenjongens te vinden die tegen Oscar
konden getuigen. De onsmakelijke affaire eindigde in een veroordeling van
Oscar, die tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens ‘immoreel
gedrag en homoseksuele praktijken’.
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Anja Meulenbelt en
Ron van Zeeland
De forumleden bereden geanimeerd hun stokpaardjes, maar werden door Anja
Meulenbelt behoorlijk bij de les gehouden: Is er een taak op homo-emancipatorisch
gebied voor de Provincie, wat houdt die in en wat ga je er zelf aan doen om die
geactiveerd te krijgen? De stellingen luidden:
- Provincie en Gemeenten moeten Roze Huizen (zoals in Antwerpen) opzetten.
- Provincie en Gemeenten moeten ijveren voor homospecifieke ouderenzorg.
- Homo-ontmoetingsplaatsen moeten gefaciliteerd worden.
- Veiligheid in wijken waar migranten en orthodoxen wonen moet vergroot worden.
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Uiteraard gaven deze stellingen aan de ene kant genoeg houvast tot serieuze beleidsoverwegingen en concrete ideeën, en waren ze anderzijds incorrect genoeg om de
gemoederen te verhitten. Onze indruk was kort samen gevat: dat het geen kwaad kan
om de Provincie aan te spreken op een aantal concrete punten die binnen haar kerntaken vallen, dat op Provinciale schaal bepaalde zaken wellicht makkelijker van de
grond te tillen zijn dan door lokale vrijwilligers alleen, en dat een rijke schakering aan
clubjes op zich prachtig is, maar dat je pas een regenboog krijgt door ze (óók) samen
te laten schitteren. Op het eind van de avond moest er nog eens stevig nagedacht
worden over hoe nu verder, hadden de Duitsers gewonnen, en was er bier van de
tomatensap-partij. Reden voor BosschRoze om nog eens na te gaan praten met
initiatiefnemer Ron van Zeeland.
Heb je je doel met deze symposiumavond een beetje bereikt?
Het doel was in de eerste plaats een verkenning van het mogelijke aandachtsgebied
'homo-emancipatie' in de provinciale politiek. Enerzijds zijn de echte kerntaken van de
Provincie behoorlijk beperkt. Anderzijds is mijn ervaring dat als de Provincie ergens
per se aandacht aan wil besteden dat er altijd wel termen en middelen te vinden zijn
om dat te doen. Persoonlijke inzet, ook van Statenleden, kan dus wel iets losmaken.
De huidige kerntaken die het meest in aanmerking komen om op het gebied van
homo-emancipatie doorgelicht te worden zijn 'Jeugdzorg' en 'Ouderenbeleid', waarbij
op het beleidsterrein 'Sociale Veiligheid' inhoudelijk de meeste raakvlakken zijn.
Daarnaast was het symposium een poging om diverse organisaties (zie jullie bovenstaande opsomming) die in de provincie actief zijn, eens bij elkaar te krijgen. Een
poging tot verkenning, toenadering, wellicht samenwerking. Ik denk dat zo'n gezamenlijke verkenning, zeker als er concrete mogelijkheden zichtbaar worden, de homoemancipatie kan versterken. Want vele clubjes hebben nu beperkte mogelijkheden,
niet in het minst doordat de armslag van vrijwilligers in de huidige
'volledige-werkgelegenheidssituatie' beperkt is.
Je maakt je zorgen om de vrijwilligersinzet?
Ja. Vroeger was er nog wel eens sprake van 'full-time'-vrijwilligers. Mensen die op de
arbeidsmarkt niet aan de bak kwamen, of dat nog even niet wilden komen, en die zich
toch op een zinvolle wijze maatschappelijk in wilden zetten. Tegenwoordig is het druk,
druk, druk. Je ziet bij allerlei organisaties die van vrijwilligers afhankelijk zijn problemen
ontstaan. Gelukkig zijn er nog veel mensen die een deeltaak als vrijwilliger willen
vervullen, als ideaal, uit interesse, voor de gezelligheid en noem maar op. Echter voor
de meeromvattende taken kun je bijna niet meer zonder betaalde mensen. Dan moet
je je krachten bundelen, taken samenbrengen en proberen daar een betaalde baan
van te maken. Die betaalde krachten kunnen dan voorwaardenscheppend de kaders
vormen om vrijwilligers het mogelijk te maken te functioneren zonder dat er op hen
geparasiteerd wordt, of dat ze met hun hoofd tegen de muur lopen in de 'zwaar'
georganiseerde samenleving die wij hebben. Je moet eens zien wat de invoering van
de WMO betekent voor vrijwilligerswerk op zorggebied. Maar ook wat de inpassing
van verenigingstaken in gemeentelijk of landelijk projectenbeleid op bijvoorbeeld het
gebied van de discriminatie of de veiligheid met zich meebrengt. Daar kom je als
eenvoudige vrijwilliger niet aan uit.
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Klassieke liefdesverhalen uit de wereldgeschiedenis

Oscar Wilde en Alfred Douglas
Het Victoriaanse Engeland was een maatschappij, waarin hypocrisie tot norm was
verheven. De wurgende fatsoensnormen uit die periode werken trouwens nog steeds
door in de hedendaagse Britse seksuele moraal. Maar hopelijk zal het nooit meer zo
worden als in 1895, het jaar van het sodomieproces tegen de schrijver Oscar Wilde.
Oscar Wilde was een Ierse dichter en schrijver, geboren in Dublin in 1854 als zoon
van kunstzinnige ouders. Zowel zijn moeder als zijn vader waren schrijvers (naast
diverse andere activiteiten: vader William Wilde was o.a. ook chirurg en archeoloog).
Oscar werd vooral door zijn moeder geïnspireerd om te schrijven en hij won er op jonge
leeftijd al prijzen mee. Zijn welsprekendheid, humor en uitstraling kwamen tot
verdere ontplooiing tijdens zijn studietijd te Oxford. Meteen daarna stortte hij zich in
het Londense societyleven, waar hij al snel de meest geciteerde persoon werd. Hij
strooide met aforismen en epigrammen: dat was bij uitstek de manier om de salons van
Londen te veroveren. Maar bovenal viel hij op door zijn extravagante uiterlijk: hij
was een prototypische dandy, die zich bij voorkeur kleedde in opzichtige creaties,
bedoeld om te shockeren. Dit lukte vrij goed, want Oscar werd het onderwerp van
allerlei roddels, spotprenten en kritiek. Gezien in het licht van die tijd, was hij
eigenlijk een relnicht avant la lettre.

Literair genie

Maar er was wel een belangrijk verschil: Oscar zat nog helemaal in de kast. Hij
trouwde in 1884 met Constance Lloyd, met wie hij twee zoons kreeg. Constance
was niet onbemiddeld en dat kwam goed uit, want Oscar zat doorgaans in de
schulden om zijn levensstijl te kunnen bekostigen. Met zijn literaire prestaties
ging het echter prima. In totaal heeft hij in zijn leven 85 gedichten, 9
toneelstukken, 9 sprookjes, 6 essays, 4 korte verhalen en 1 roman geschreven.
Zijn carrière kon eenvoudig niet meer stuk, zo leek het. Hij bracht ook enige tijd in
het buitenland door, met name in Frankrijk en de Verenigde Staten en ook daar
bewoog hij zich in de hoogste literaire kringen. Oscar droeg zijn succes graag uit
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En denk je dan meteen aan Roze Huizen?
Hoe je het wil noemen is een tweede, maar ja, ik denk dat samenwerking, structureel,
op continuïteit gericht, betaald, op een herkenbare locatie, met steunpunten in de
regio's erg gewenst is. Zo maak je zaken herkenbaar, hanteerbaar en effectief. Als we
als maatschappij gelijkwaardigheid en veiligheid serieus nemen, dan moeten we er
ook wat aan doen. Dat zijn onderwerpen die niet alleen leuk of interessant zijn, maar
ook direct nut hebben op het gebied van levensgeluk, het gebied van gezondheid en
het gebied van zelfrealisatie en maatschappelijke ontplooiing. Tegenover de kosten
staan directe en indirecte opbrengsten op diverse gebieden als bijvoorbeeld leerrendement ( gepest worden vermindert schoolprestaties), gezondheid (mentaal, maar ook
fysiek), ongeremde loopbaanontwikkeling etc. In die ideële, sociale en economische
gronden ligt de rechtvaardiging van een politiek beleidsmatige en planmatig uitvoerende aanpak. Het is daarbij wel van belang dat de overheid op afstand opereert: zij
formuleert uitgangspunten en doelstellingen, zij faciliteert vervolgens, en zij toetst
achteraf. Zeker bij emancipatorische kwesties is het van groot belang dat de betrokkenen zelf de primaire activiteiten op zich nemen. Maar ook bij meer algemene zaken
waarbij homo-emancipatie een rol speelt moet de overheid bij voorkeur indirect operen.
Neem de Ouderenzorg. Verplicht een roze bejaardenhuis op de zoveel?
Een roze vleugel? Of toch liever zoals in Nijmegen gebeurt: een checklist voor een
'roze keurmerk'. En het niet hebben van dat keurmerk kan geld kosten, dat wel...

Vóór of tegen stellingen stemmen

Selcuk Akinci

Als je terugkijkt op het symposium en vooruit naar het vervolg?
Ik was positief verrast door de samenwerkingsbereidheid. Alleen constructieve eigengereidheid brengt ons verder zogezegd. In de discussies is al pratendeweg een en
ander duidelijk geworden over mogelijke speerpunten. We moeten nu de geopperde
wensen toetsen aan de (al dan niet beleidsmatige) mogelijkheden. En bovendien, let
wel, wat nu misschien nog geen optie is, kan het wel worden, óf op eigen gewicht, óf
door aan te haken bij erkende prioriteiten als veiligheid, integratie, emancipatie en zorg.
Het is nog te vroeg om te zeggen dat we op weg zijn naar een Provinciaal Homo
Opbouw Orgaan. Maar het is ook te vroeg om de mogelijkheid daarvan uit te sluiten.
In het najaar wil ik o.a. een ontbijt van Statenleden met georganiseerde homo-aktivisten
aanrichten. Als Statenlid hoop ik zelf over pakweg twee jaar in de Provincie Brabant
een Initiatiefvoorstel Diversiteitsbeleid mee tot stand te hebben gebracht, met als
gevolg een organisatorisch en financieel ondersteunde RegenboogEmancipatie
Let maar op, Brabant wordt lichtroze...
Jan van Velthoven
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