discussie over de dialooggedachte is door mij met rode
oortjes verslonden. De Vrouwenkern had daar niets mee
van doen noch met alles wat binnen het Hoofdbestuur en
de Kleine Kring leefde. In maart I963 ben ik voor het eerst
naar een door hen georganiseerde vrouwenlanddag
geweest. In mijn herinnering ging het nergens over. Een
cabaretière en een bandje; Wein, Weib und Gesang! Ook de
beroemde zaterdagavond met de pottenhoek vond ik
niets.'
Haar homoseksualiteit komt op de eerste plaats, dan haar
vrouw-zijn. Binnen het COC gaat het om een visie op de
maatschappij, bepaalde eisen en politieke doelstellingen
die voor mannen én vrouwen gelden.

Voorhoederol

Z O ’N DENKWIJZE DOET VOORKOMEN
OF JE TOETREEDT TO T
EEN N l» W KERKGENOOTSCHAP
Als J o k e ^ fe b e l in 1969 aantreedt als Hoofdbestuurslid van het
COC gaatlWt voor haar in de eerste plaats om homoseksuelen.
In 1977 w didt zij aangesteld als beleidsmedewerkster van de
Emancipatie Kommissie. Tegenwoordig werkt zij bij de Directie
Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken. Nu
gaat het voor haar in de eerste plaats om vrouwen. De accenten
lijken verlegii.
De discu$sfe#ver de homoseksuele identiteit, toen en nu, blijft
ingewikW a^nerzijds bestaat een identiteit uit meer dan het
homoselwMre. Anderzijds brengt een te rigoreuze ontkenning
ervan het g|Vaar met zich mee onzichtbaar te worden of voor
lafaard versT^ren te worden. ‘Ik verkeer in een luxe positie. Ik hoef
het
giet bver te hebben. Op mijn werk is het bekend. Ik maak voor
mijn wefk t e lw o o r d ig veel buitenlandse reizen en ontmoet veel
nieuwe menden. Ik zeg niet: “ Hallo, dames en heren, hier ben ik. Ik
ben lesbisJW m V aarom zou ik? Z ij merken het wel. Ik zie de
noodzaaWitigt om het als een vaandel voor je uit te dragen.’

In 1941 w ordt Joke Swiebel als oudste van twee dochters
in Den Haag geboren. Haar ouders zijn overtuigd sociaal
democraten en humanisten. Voor het Montessorionderwijs dat zij volgt, is bewust gekozen. ‘Na het lyceum
sprak het vanzelf dat ik ging studeren. Dat werd politieke
wetenschappen. Die belangstelling voor politiek en beleid,
het denken daarover, heb ik van huis uit meegekregen.
Mijn vader is, voor hij secretaris van de Sociale
Verzekeringsraad werd, jarenlang werkzaam geweest bij
Sociale Zaken. Toen ik daar in 1981 kwam werken was het
oh-ben-je-de-dochter-van-die-en-die. In een bepaald
opzicht voelde ik dat ook zo.’
In I960 begint zij haar studie in Amsterdam met in haar
achterhoofd dat ze hèt daar kan vinden. Een vriendin is in
het bezit van een boek van Bas Roodnat Amsterdam is een
beetje gek ( 1960). ‘Er stonden allerlei zogenaamd gekke
dingen over Amsterdam in, onder andere een stukje over
het COC. Dat was zo gek, want daar dansten mannen met
elkaar, en er was nog iets met vrouwen. In het
telefoonboek heb ik de letters COC opgezocht, die die
vriendin steevast uitsprak als KOK. Vervolgens stuurde ik
een brief dat ik lid wilde worden. Ik kreeg een net briefje
terug dat dat niet kon, omdat ik nog geen 21 was. In 1962
kreeg ik na mijn verjaardag een uitnodiging voorde eerste
maandag van de maand als de sirenes loeien. Die
vrouwenavonden — hoewel gezellig — heb ik wel
beschreven als zakdoekje-leggen-niemand-zeggen en
stoelen-dans.’

Wein, Weib und Gesang
In die tijd is zij nog zo groen als gras; haar eerste ervaringen
met vrouwen moet zij nog krijgen. Er bestaat bij haar grote
behoefte aan informatie over homoseksualiteit. De
ideologische discussie over de koers van de vereniging die
op dat moment gevoerd w ordt in Vriendschap en De
Schakel spreekt haar zeer aan. Binnen het COC hebben
een aantal vrouwen zich op dat moment georganiseerd in
een Vrouwenkern. Daar vindt zij weinig aansluiting. ‘De
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In juni I967 w ordt in Utrecht het Homofiel Studenten
Dispuut opgericht. Het COC reageert door studenten, die
zij kent of uit de kaartenbak vist in vergadering bijeen te
roepen om zich te beraden over de studentenactiviteiten.
Volgens Joke enerzijds om het a-politieke, studentikoze
HSD de wind uit de zeilen te nemen, anderzijds om de
gelederen gesloten te houden en geen toekomstig kader
te verliezen. ‘De vergaderingen werden aanvankelijk onder
de hoede van het COC gehouden. In maart 1968 werd op
het COC-kantoor de Federatie Studenten Werkgroepen
Homoseksualiteit opgericht. Die federatie viel weliswaar
organisatorisch niet onder het COC, maar zou er wel mee
samen werken. Het curieuze is dat de FSWH er eerder was
dan de delen waaruit hij later werd samengesteld. Utrecht
en Amsterdam uitgezonderd. Ik ben direct in de FSWH als
voorzitter actief geworden, en niet eerst in een
studentenwerkgroep. Ik weet niet exact meer waarom ik
gekozen ben. Misschien wilde men een vrouw of vond men
mijn ideeën over wat een studentenvereniging op dit
gebied kon doen verstandig.’
Geheel in de geest van de tijd pleit zij voor het voeren van
acties, bij voorbeeld dansacties bij studentenverenigingen
of voorlichting aan eerstejaars.
De FSWH ontw ikkelt zich in rap tempo to t een
zelfstandige, progressieve studentenvereniging, die zich
meer en meer richt op jongeren in het algemeen. Ten
aanzien van de eigen beweging neemt de federatie een
voorhoederol aan. Deze stap w ordt gemarkeerd door de
oprichting van de kadergroep Nieuw Lila in I969, waar
Joke deel van uitmaakt. Het behoudende COC w ordt met
kritiek bestookt. ‘Aan die angst van het COC niet te
provoceren heb ik mij altijd wezenloos geërgerd. Daarmee
werd de gangbare schijntolerantie in stand gehouden.
Legde je je hierbij neer dan impliceerde dat het accepteren
van het gegeven dat heteroseksualiteit de norm was. Dat
was het grote meningsverschil met het COC. W ij wilden
die schijntolerantie aan de kaak stellen. Wanneer
homoseksualiteit politiek is dan helpt daar geen lieve
moedertje aan, dan moet je provoceren. Je kunt niet
zeggen: “ Dank u wel meneer, dat u mij niet dood slaat.”
Voor ons ging het erom willen we geaccepteerd worden
op de condities van de meerderheid of stellen we
condities die we voor reëel en rechtvaardig houden. Het
was ook duidelijk een generatieverschil, een aflossing van
de wacht.'

Naïef
Hoewel de discussie wat haar betreft gedateerd is, weet
zij hem nog met verve na te vertellen. Het begint wanneer
iemand ontdekt op het eigen geslacht te vallen. Dan plakt
de samenleving daar een etiket op en blijkt zij of hij to t een
afwijkende minderheid te behoren. Homoseksualiteit
moeten we accepteren en begrijpen. Er bestaan zelfs
verenigingen voor. Zo’n denkwijze doet voorkomen of
iemand to t een nieuw kerkgenootschap toetreedt. Om
die reden spotten we ook met het COC als moederkerk.
Het feit dat iemand homoseksueel is, zich zo noemt of zo
gedraagt, zegt niets over de persoon. Een van hun slogans
is Homoseksualiteit bestaat niet, ontleend aan NVSHvoorzitter Mary zeldenrust. Een uitspraak die nu heel
utopistisch aandoet, de werkelijkheid is anders. Feitelijk is
de slogan verkeerd. Het zou moeten zijn Homoseksuelen
bestaan niet.
Vanuit datzelfde denken w ordt de sociëteit opengesteld
voor iedereen. Achteraf blijkt het een debacle van de

eerste orde geweest te zijn. ‘Het ging voorbij aan wat
homo’s gemeenschappelijk hebben met elkaar: de
marktfunctie. Dingen blijken niet zo te werken. W ij waren
op onze manier naïef. Tijdens een kaderweekend in
Woudschoten in die tijd maakte ik een nachtelijke
boswandeling met Ben Bussink. Als goede vrienden
spraken we over relaties, waar wij toen hele mooie dingen
over beweerden. We zeiden tegen elkaar: “ Geloof jij er
eigenlijk iets van? Nee, ik geloof er helemaal niets van! Kijk
maar om je heen. Gerommel in de bosjes, op de slaapzalen
mensen met liefdesverdriet. Kijk naar ons zelf.” Er was
veel ellende tussen de lakens en misschien vooral
daarbuiten. Er bestond een hele grote discrepantie tussen
onze ideologische discussie aan de ene kant en de
keiharde, naakte strijd om relaties, liefde en seks aan de
andere kant.’ Het was toen onmogelijk om het formeel
aan de orde te stellen. Vraag is volgens haar o f de
homobeweging tegenwoordig deze twee discussies in één
hand heeft. Zij heeft de stellige indruk van niet.

HANS WARMERDAM

Identiteit
Binnen de FSWH en Nieuw Lila w o rdt de idee dat
homoseksuele identiteit onveranderlijk is gezien als
verstarring. Het staat de vooruitgang in de weg. Dat komt
duidelijk naar voren in de eigen opstelling tegenover een
hoogtepunt in het bestaan van de FSWH: de demonstratie
tegen 248b/s op 2 1 januari 1969. Alles wat indie tijd jong
en links is, heeft dan al op het Binnenhof gedemonstreerd.
Voor Joke is het op dit moment uitsluitend een
doelgerichte actie tegen 248bis: zeker geen manifestatie
van het jongere, progressievere deel van de homo
beweging. D it in tegenstelling to t wat er in dezelfde tijd in
de V.S. gebeurde met de herdenking van Stonewall. ‘Zo’n
actie herdacht je niet, dan had je weer wat anders aan je
kop. Het had niet die rituele aspecten, die celebratie van
de eigen identiteit, die het in de V.S. heeft. Op mensen van
dat slag werd gereageerd met die-zijn-gek-laat-die-noumaar. Dat was niet bon ton. De betekenis van Stonewall,
en discussies en ontwikkelingen in de V.S. heb ik pas jaren
later begrepen uit allerlei artikelen.’
Onder invloed van Nieuw Lila verandert het COC in 197 1
haar koers. Het FSWH-kader w ordt actief in het COC.
Korte tijd later w ordt de Federatie opgeheven. Joke
w ordt in I969 al in het Hoofdbestuur gekozen. Met
onderbreking van de periode I97I-73, waarin zij
afstudeert, blijft zij to t eind I975 bestuurslid. Net als de
vrouwen voor haar neemt zij zitting namens de gehele
vereniging, niet als representant van de vrouwen. In de
discussie in 1974-75 over een autonome vrouwengroep
binnen de vereniging w ordt dit een van de geschilpunten,
en reden to t aftreden. ‘In het begin van de jaren zeventig
identificeerden COC-vrouwen zich veel meer met hun
vrouw-zijn dan met hun lesbisch-zijn. Het gevoel ook
binnen het COC een onderdrukte minderheid te zijn
overheerste. Dat wij-en-zij-gevoel had ik in het geheel
niet. Zij spraken mij aan op mijn vrouw-zijn. Door de zijde
van het bestuur— mannen — te kiezen, verraadde ik hen.
Zo zie ik dat conflict achteraf.’
Nadruk leggen op de eigen identiteit doet zij nog steeds
niet. Ten eerste gaat zij er vanuit dat mensen dat wel
zullen merken. Ten tweede wil zij niet alles wat spannend
kan zijn blokkeren door het grote woord uit te spreken.
Dat geldt met name voor haar werk, dat met zich
meebrengt dat zij veel in vrouwenland verkeert. Zij kan
zich echter voorstellen dat het in bepaalde situaties
politiek gezien tactisch is het wel te doen.
‘In mijn werk neemt dat een andere gedaante aan.
Homoseksualiteit komt meestal impliciet aan de orde.
Het gaat dan vaak om teksten waarin het huwelijk o f een
traditionele rolverdeling als uitgangspunt w ordt genomen.
Een enkele keer komt het heel letterlijk ter sprake. In een
ambtelijke commissie van de Raad van Europa hadden wij
een discussie over kunstmatige voortplanting. In de
ontwerpteksten werd gesteld dat k.i. met name
voorbehouden moest blijven aan heteroseksuele paren al
dan niet gehuwd. Op zo’n moment breng ik naar voren dat
iedere vrouw, die dat wil daar recht op heeft. Het feit of
die dame alleen leeft o f met een partner ongeacht het
geslacht, is vers twee. W at denken die heren artsen wel
om op basis van hun ouderwetse normen te selecteren!’
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