t e k s t e n beeld
Ron van Zeeland

Tineke Teunen (75)
stond ruim 50jaar op
de barricaden voor de
rechten van vrouwen,
LHBT+ers en mensen
met h i en
v aids. Sinds
kort is ze ‘met pensioen’.
Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan.
D

TINEKE TEUNEN HEEFT haar spo‑
ren in het activisme verdiend.
Vanaf haar jeugd kreeg ze mee
dat je w a t moet betekenen voor
mensen die het minder hebben:

“Maatschappelijke betrokkenheid
is me met de paplepel ingegoten.
Als kind deed ik al vrijwilligers‑
werk in het Rotanhuis. Na mijn
studie werkte ik bij de Kinder‑
bescherming in Den Haag. In de
Kinderbescherming voltrok zich
een verandering: van een religieu‑
ze naar een professionele aanpak.
Ondertussen raakte ik betrokken
Dij protesten tegen atoomwapens
en Was ik actief in devakbond.”

Was je al openlijk lesbisch?
“Op de MULO was ik tot over
m i j n oren verliefd op dejuf‑
frouw. Op mijn 17° had ik op
het werk m i j n eerste seksuele
ontmoeting. Daar werkten non‑
nen en meiden. Ook lesbische,
maar er werd nooit over gespro‑
ken. Bij de Kinderbescherming
had je het er gewoon niet over,
dat was n o t done.
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Na tien jaar ben ik daar gestopt,
het was genoeg. Ik was regelma‑
tig in het Vrouwenhuis te vinden,
waar veel actieve lesbische vrou‑
w e n waren. In Rotterdam was
het Vrouwenhuis het bolwerk
waar acties rond de abortuswet‑
geving werden georganiseerd.
Ook de woningcorporatie waar
ik inmiddels werkte, had een
actiegroep. Op een dag hebben
we tijdens de spits het Hofplein
platgelegd. Toen het wetsvoor‑
stel in de Eerste Kamer werd

behandeld, omsingeld
Binnenhof, ie

der in de homobeweging. Toen ik
bestuurslid van het Rotterdamse
Vrouwenhuis was, kwamen h i v
en aids meer naar voren. We
kenden allemaal mannen, jonge
jongens noemden we ze altijd,
daar gingen verhalen over rond.
In het COC en de homokroegen
kwam het dichterbij, dan wist je
dater weer iemand ziek was. Het
was wel om die reden dat ik op
vrijdag ging borrelen bij het COC,
alleen al u i t solidariteit. Ik weet
dat de sfeer vaak heel zwaar was.
weer iemand overle‑
drie. Eind jaren

devrouwen- en
1gwat meer tot
twee betaalde
Is Some eman‑

coc.Ik ben varen line voorzitter

18° ging ik één keer

naar het COC in

Later in Den Haag

am.

we met een groep lesbi‑

sche dames naar het Achterom
en naar het COC. Maar dat von‑
den we toch een beetje te braaf.

geweest bij Vrouwenopvang Rijn‑
mond. Er vond regelmatig overleg
plaats met alle betrokken partijen
rond hiv en aids. Toen Hans-Paul
Verhoef onderweg naar de zesde

internationale aids-conferentie in
San Francisco werd gearresteerd,
bewaakte ik in Rotterdam de te‑
lefoon, want er moesten steeds
perscontacten gelegd worden.
Zo ben ik de wereld rond hiv en
aids ingezogen.”
Hoe raakte je betrokken bij
het Ron Wichmanhuis?

“In Rotterdam had je de Buddy‑
vereniging, het pastoraat van de
Laurenskerk, vrienden van het
anhuis, deHiv Ver‑

vat minder in
ik vooral actief was
in de vrouwenbeweging en min‑
|

g

32 h e l l o gorgeous

e

e

l

d

Omdat

kiezen. Ik heb ee
besturen van die verschil e n d e
clubs gemaakt. Daar werd mijn

betrokkenheid getest, of ik wel
goed genoeg was (lacht). Maar
uiteindelijk ben ik het geworden.
Het gaf soms best spanningen
onderling. Ook omdat door medicatie die wereld veranderde, dat
waren heel gevoelige zaken. Er
was natuurlijk zoveel verdrieten
pijn over die zware periode van
vóór de combinatietherapie. Ik
werd vooral geacht om te zorgen
dat die tent overeind bleef.”

“In het Ron
Wichmanhuis
waren Aids
|
Memorial Dayen
Wereld Aids Dag
altijd heel warme
aangelegenheden”
Was het goed dat je w a t
afstand had?

“Ja! Maar dat krijg je ook als verwijt, hoor. De financiering van
dat geheel, dat zorgkantoor.
Ik heb nog nooit zoveel nota’s
geschreven en gelobbyd. We
merkten dat het pand minder
gebruikt werd, het werd te duur.
Uiteindelijk is het gelukt om van
de verkoop van het pand vier jaar
lang professionele ondersteuning
te betalen voor de buddyzorg en
de geestelijke zorg. In het Ron
Wichmanhuis waren Aids
rial D a y en Wereld Aids.
heel warme aangelegenhe
Nadesluiting is een aan
ners activiteiten gaan o
ren op Wereld Aids D a g .

Wa t waren de grootste
veranderingen in de afgelopen
5ojaar?

“Zichtbaarheid. Dat je het ge‑
woon kunt benoemen, ongeacht
w a t iemand vindt of denkt. En
i k b e n ook gewoon trots dat het
gelukt is.”
Wa t als vrijwilligerswerk

plaatsmaakt voor betaald werk?

Dat gaat niet gebeuren. Ik doe
r per week vrijw illi‑

oen
n veel men‑

gers niet voortdúr

Bevreost
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aanbestedingin het welzijns‑
werk. Daarmee verliesje veel
kennis en kunde, daar hebben
vrijwilligersorganisaties behoor‑
lijk last van. Kijk naar wat Mara
doet rond hiv en aids. Jemoet
blij zijn dat je expertisein huis
hebt en dan moet je zorgen dat
daar in de basis voldoende middelen voor zijn. Dat is gewoon
belangrijk.”
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PASPOORT
NAAM
Tineke Teunen
LEEFTIJD
75 jaar

M e r

Een publieksactiviteit en
a
een voorlichting op een
zette zorgopleiding.
is het twee jaar
la:

gaan. P e r 1janua
ben ik er gestop

Ik
woon
alsver
er weg.
iets
“Weet
j e in
. hde
eisstad;
t nooit
is weten ze me te vinden.”
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