EVEN VRAGEN AAN
Monique van Rheenen, PinkPromiss
'Blij met gayvrouw op tv voor ons doel'
Wie wordt Miss Gay Holland 2013? De stichting PinkPromiss
maakt dit vanavond in bar Thirty Seven in Den Haag bekend,
want ze vindt het elk jaar weer belangrijk aandacht te vestigen
op (het taboe rond) homoseksualiteit en transgenderisme.
Organisator Monique van Rheenen (51) vertelt.
Veel aanmeldingen gehad voor de verkiezing?
,,Een stuk of negen, waarvan er zes in de finale staan. Je kon
je via onze website inschrijven om Miss Gay Holland te worden,
en via een online verkiezing met stemmen in de finale komen.
Wij vinden het heel gaaf dat er een transgender meedoet, want
dat zie je niet vaak. Dat vinden wij ook heel goed van haar,
want er is nog zoveel onwetendheid bij het publiek over wat transgenderisme inhoudt.''
Komt dat door de transgender of door het publiek?
,,Door het publiek. Ze kennen het niet en willen het niet weten. Het wordt ook heel vaak
verwisseld met travestie. Transgenders zitten voor hun gevoel in een verkeerd lijf, travestie is
dat een man een vrouw nadoet. Hier wordt veel te weinig informatie over verstrekt. Daarom
willen we naast de verkiezing ook voorlichting geven op middelbare scholen.''
Is dat niet wat vroeg?
,,Juist niet, want daar beginnen de pesterijen al. Kijk maar naar het Wassenaarse jongetje
Anass, die zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest op school vanwege zijn vermeende
homo zijn.''
Waarom blijft dat toch een taboe?
,,Nederland is een multicultureel land. Dat zegt denk ik al genoeg. Het wordt niet begrepen,
want het past niet in iedere cultuur. We waren in de Hollandse cultuur een heel eind op weg,
maar er worden weer veel mensen mishandeld en de gepeste zien het vervolgens niet meer
zitten.''
Terug naar de verkiezing. Vaker zijn deze voor gaymannen dan voor -vrouwen...
,,Klopt, en wij komen er maar niet achter waarom dat zo is en blijft. Het gekke is dat we wel
in programma's op tv gayvrouwen zien, zoals Leona en Barbara Straathof van The Voice of
Holland. Daar zijn we dan blij mee.''
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