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nederlandse vereniging 
tot integratie van homoseksualiteit

COC Noordoost Brabant

Het COC behartigt mijn belangen 
(en die van anderen). Daarom meld 
ik mij aan als lid / projectdonateur.

Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

Jongeren t/m 25 jaar betalen 
25 euro en ontvangen ook het 
jongerenmagazine Expreszo.

Stuur deze bon naar: 
COC Noordoost Brabant, Postbus 
1420, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch

...komt dat zien...
...Meander & Bijoux treden weer op...

...ten bate van Untenu...
...voor zusters en broeders in nood...

...in Cambodja...

OMDAT IK ZELF ZO IN DE WERELD STA
Eric Logister. Hij is 43, heeft 2 kinderen, woont (nog) in Tilburg, wil dit jaar de woningmarkt verslaan en  verhuizen naar 

‘s-Hertogenbosch, was als ZZP’er Interimmanager en is nu de nieuwe wethouder Diversiteit (emancipatie allochtonen 

en seksuele diversiteit) in ‘s-Hertogenbosch, met in zijn beleidsportefeuille ook nog andere, meer betrekkelijke, zaken als  

Onderwijs, Stedelijke Transformatie, Wonen, Grondbeleid en Brabant Stad. BosschRoze laat hem (kort) aan het woord:

De beleidsportefeuille Diversiteit ligt me na aan het hart. 
Dat heeft te maken met hoe ik zelf in de wereld sta. Mijn 
rotsvaste overtuiging is dat alle mensen gelijkwaardig 
zijn. Als je naar onze vele buitenlanden kijkt dan is het 
in Nederland allemaal nog niet zo slecht geregeld op 
dit gebied, maar het is nog lang niet ideaal. Velen kijken 
nog steeds met een vertekenende bril als het om andere 
groepen gaat dan die waartoe ze zichzelf rekenen. Dat 
men anders is, daar is niets op tegen. Dat men dat anders 
zijn constateert, ook niet. Maar naast dat anders zijn is er 
veel dat ons bindt, er is veel waarin we overeenkomen. En 
bovenal is er gelijkwaardigheid van al die anderen. Daar 
sta ik voor.

Ik kom uit Tilburg en ik zie veel overeenkomsten met 
‘s-Hertogenbosch als het er om gaat hoe de mensen 
individueel in  het leven staan, en hoe dat in deze steden 
mogelijk is en mogelijk gemaakt wordt. Het zijn heel 
verschillende steden, maar daarin raken ze elkaar. Het is 
helaas ook zo,dat er nog steeds gewone dingen zijn die 
je in beide steden niet als vanzelfsprekend kunt doen. Je 
kunt wel Regenbooggemeente zijn, maar het is nog steeds 

zo dat je als twee mannen niet ongestoord gewoon hand 
in hand over straat kan lopen. Noch in de stad die meetelt. 
Nog in de gezelligste stad van Nederland. Die regenboog 
schittert pas als iedereen meetelt, als iedereen op zijn of 
haar manier in de gezelligheid deelt en zoiets gewoons als 
hand in hand lopen kan doen.

Om onze doelen op het gebied van seksuele diversiteit 
in ‘s-Hertogenbosch te bereiken hamer ik op het belang 
van preventie. Je moet de neiging tot discriminatie 
(vaak op basis van onbekendheid en onwetendheid) 
vóór zijn. Met name door voorlichting. In het onderwijs, 
in instellingen, in organisaties, in bedrijven. Maar ook 
door uitstraling, door ons te manifesteren. Natuurlijk 
als regenbooggemeente met de regenboogvlag, roze en 
meer algemene stedelijke evenementen. Als stad willen 
we ook graag hierin met de regio samenwerken en elkaar 
versterken. Samen met die andere regenbooggemeente, 
Oss, moet het lukken om de regio Noordoost Brabant 
voor iedereen veilig, stimulerend, openhartig en gezellig 
te maken. Daar is nog wel wat voor nodig, maar we gaan  
verder waar we gebleven zijn. Hopelijk veel verder.

DE RUWAARD IN OSS 
VIERT DE ROZE LOPER
De gemeente Oss zet als Regenbooggemeente extra stappen om de sociale 
acceptatie van homoseksuele vrouwen en mannen te bevorderen. Vooral op het 
gebied van onderwijs, veiligheid en ouderen. Voor het behalen van de Roze Loper 
is bij De Ruwaard een tolerantiescan gedaan. Deze scan is een instrument om de 
tolerantie van seksuele diversiteit in kaart te brengen in een zorglocatie. In Oss 
gingen De Wellen, Loovelt en Sterrebos De Ruwaard voor en behaalden in 2014 de 
Roze Loper. 

Vrijdag 10 april kreeg De Ruwaard, een verzorgingslocatie van BrabantZorg, 
het keurmerk ‘Roze Loper’. Samen met de gemeente Oss en met ondersteuning 
door COC Noordoost Brabant heeft deze locatie veel aandacht besteed aan 
tolerantie van seksuele diversiteit. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
van De Ruwaard vierden het behalen van dit keurmerk feestelijk met 
hapjes, drankjes en muziek in stijl: Tjerry & Mariska uit Breda brachten een 
conference over de ontwikkeling van de homo-acceptatie in het gewone leven, 
opgevrolijkt en onderstreept door bekende Nederlandse liedjes met vaak een 
roze accent tegen een decor met foto’s van homo-iconen uit het vaderlandse 
amusement van de afgelopen 40 jaar (zie       http://www.tjerryenmariska.nl/)
Studenten van Avans gaven een korte presentatie van hoe zij zich in het kader 
van hun afstuderen hadden gebogen over het belang van tolerantie voor 
homoseksualiteit en transgenders binnen zorginstellingen in Nederland. Bij de 
vraag hoe tolerantie te verhogen in instellingen waren zij gestuit op o.a. het 
pesten binnen zorginstellingen. Een eye-opener, omdat pesten voornamelijk 
geassocieerd wordt met kinderen op school. Wat blijkt uit een onderzoek van 
het Nationaal Ouderenfonds? Wel 20% van de ouderen wordt door andere 
ouderen gepest. Enthousiast  presenteerden de studenten een door hen 
gemaakte folder “De Roze Zorg, de Ruwaard in Oss”.
Wethouder René Peters benadrukte krachtig het regenboogbeleid van de 
gemeente door eenvoudigweg te stellen dat iedereen, van welke seksuele 
identiteit dan ook, welkom moet zijn, zal zijn, en daadwerkelijk is, in Oss. 
Hij dankte gastvrouw Els Lodewijks die zich binnen de Ruwaard met haar 
collega’s heeft ingezet voor het bereiken van de Roze Loper, samen met Wouter 
Christiaens en Steef Mertens die namens het COC NoordoostBrabant het 
proces begeleid hebben. Hij prees Lenie van der Leest en het management van 
Brabantzorg voor hun hulp om het regenboogbeleid van Oss in de praktijk 
uit te bouwen. Els Lodewijks zelf onderstreepte, nadat zij door Wouter in de 
bloemen werd gezet nu ze het stokje voor dit werk over geeft aan haar collega 
Freek, dat zij dit nooit had kunnen doen zonder alle hulp van de genoemde 

anderen. 
Met roze bubbels, roze koeken en 
roze liedjes werd verder feestelijk 
onderstreept dat de Ruwaard een 
kleurrijk deel is geworden van 
de samenleving in Oss. Voor kort 
bewegend bewijs hiervan zie:       http://
www.d-tv.nl/index.php/nieuws/20607-
roze-loper-voor-de-ruwaard-video.html

Manifestatie 073 = 1
Op vrijdag 20 maart, daags voor de internationale dag tegen racisme en 
discriminatie, werd in de Bossche binnenstad de manifestatie “073 = 1, samen 
in diversiteit”gehouden. Doel: te betogen dat ‘s-Hertogenbosch er is voor 
alle Bosschenaren, ongeacht afkomst, geloof, handicap, huidskleur, leeftijd of 
seksuele geaardheid.
 
Ongeveer dertig mensen liepen of rolstoelden in de kou van het Stationsplein 
naar de Markt. Er waren tussenstops in de Sint-Cathrien (Kruiskerk), bij de 
Vredespaal op het Anne Frankplein en op de Parade. Daar zou Hans Tervoort 
samen met de deelnemers een door hem geschreven “gemeenschapslied” op 
de melodie van Imagine zingen, maar hij kwam niet opdagen. Ds. Peter van 
Helden van de Protestantse Gemeente redde de situatie met het voorstel, de 
tekst dan maar gezamenlijk op te lezen. 

De optocht eindigde voor het stadhuis op de Markt, waar de verklaring 
‘Bosschenaar uit overtuiging’ (“iedereen in Den Bosch is een Bosschenaar”) 
aan wethouder Eric Logister werd aangeboden. In deze door radar - vóór 
gelijke behandeling, tegen discriminatie - naar Rotterdams voorbeeld (“010 
= 1”) georganiseerde manifestatie liepen ook enkele coc-leden mee, samen 
met mensen van andere maatschappelijke organisaties, kerken en politieke 
partijen.

Ton de Coster

Foto: Stephan Savelberg



De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / Drankjes

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. locatie Oss (0412) 62 66 66
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): 
Sint Barbaraplein 6, 5341 LK Oss

COC Nederland
tel. (020) 623 45 96
info@coc.nl
www.coc.nl

De Kringen Den Bosch (mannen)
Praatgroep voor homoseksuelen
kringendenbosch@live.nl
www.kringendenbosch.nl
De Kringen Den Bosch (vrouwen)
Praatgroep voor homoseksuelen
denboschroze@yahoo.com

Orpheus
Hulpverlening bij homo- / 
biseksualiteit in man-vrouw relaties
www.orpheushulpverlening.nl 

IHLIA
Internationaal Homo/Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief
tel. (020) 606 07 12
www.ihlia.nl

Gay & Lesbian Switchboard
Voor al uw vragen met betrekking 
tot homoseksualiteit
tel. (020) 623 65 65
info@switchboard.nl
www.switchboard.nl

Landelijk netwerk Biseksualiteit
tel. (06) 229 38 519

De Kringen 
Praatgroep voor homoseksuelen
info@kringen.nl
www.kringen.nl

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje 
(ZLG)
info@zlgdenbosch.nl
www.zlgdenbosch.nl

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

Sensoor (voorheen SOS)
tel. (0900) 0767 (dag en nacht)
www.sensoor.nl

Stichting Outway
Voor homo/lesbo/bi jongeren en 
hun omgeving.
tel. (06) 188 09 850
www.outway.nl

Bureau soa-bestrijding
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa/hiv en het ma-
ken van afspraken ‘s-Hertogenbosch, 
Tilburg en Oss: 0900 369 69 69 
(10ct./min.)
www.ggdhvb.nl

CHJC, vereniging voor christelijke 
homo’s en lesbiennes
www.chjc.nl

Netwerk voor dove en slecht-
horende homo’s en lesbo’s
www.rozegebaar.nl

RADAR (Meldpunt) 
Voor gelijke behandeling
Tegen discriminatie
tel. (073) 744 01 18

Stichting Buddyhulp
Postbus 5012
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
Tel. (06) 270 68 744
www.buddyhulp.nl
info@buddyhulp.nl

www.aidscare.nl
info@aidscare.nl

HIV Vereniging Afdeling Brabant
www.brabant.hivnet.org
tel. (013) 570 56 00

Jong & Out
voor holebi-jongeren
www.jongenout.nl

Club Vonk
www.clubvonk.nl

advertentie advertentie

Homo’s kiezen steeds vaker voor een draagmoeder
Eerste Internationale Conferentie over draagmoederschap voor homo’s

Voor lesbische stellen is het tegenwoordig heel normaal om invulling te geven 
aan hun kinderwens, bij homomannen neemt dit nu ook sterk toe. Vooral 
het aantal homomannen dat kiest voor een draagmoeder uit de USA groeit 
sterk. “Acht jaar geleden ging het eerste mannenstel naar de USA, inmiddels 
zijn dat tientallen homostellen per jaar. En op onze informatiebijeenkomsten 
over roze ouderschap zien we dat meer dan de helft van de wensvaders 
een draagmoederschapsconstructie overweegt”, aldus Marc Faber van 
stichting Meer dan Gewenst. Op 3 mei 2015 vindt in West Europa de eerste 
Internationale Conferentie gericht op draagmoederschap voor homomannen 
plaats.

Draagmoederschap is niet strafbaar 
in Nederland, commercieel 
draagmoederschap wel. In de 
Verenigde Staten is dat anders, daar 
is commercieel draagmoederschap 
juist heel goed gereguleerd. We 
zien nu dat Amerikaanse agencies 
en klinieken ook de Europese 

homomannen steeds beter proberen 
te informeren. Op 3 mei 2015 is 
het de Amerikaanse organisatie 
‘Men Having Babies’ gelukt om 20 
klinieken en agencies uit de USA naar 
Brussel te halen, waar zij potentiële 
homo-wensvaders informeren 
over de mogelijkheden van 

draagmoederschap in de Verenigde 
Staten. Advocaten zijn aanwezig om 
deze mannenstellen te informeren 
over hoe de wetgeving van diverse 
Europese landen aansluiten op de 
wetgeving in de USA. Draagmoeders 
en homostellen die al kinderen 
hebben, vertellen hun ervaringen. 
“Er is erg veel belangstelling voor 
deze conferentie, we zien dat er al 
uit 8 verschillende landen potentiële 
wensvaders aanwezig zullen zijn, 
waaronder ook veel mannen uit 
Nederland. Nederlandse homostellen 
die belangstelling hebben kunnen 
kaarten kopen via Stichting Meer dan 
Gewenst”, aldus Ron Poole van ‘Men 
Having Babies’. 

Stichting Meer dan Gewenst
Stichting Meer dan Gewenst zet 
zich in voor lesbo’s, homo’s en 
biseksuelen die gekozen hebben 
voor kinderen binnen hun relatie. 
Hiervoor organiseert zij o.a. 
wensouderbijeenkomsten en 
activiteiten voor kinderen met 
roze ouders. Meer informatie over 
deze bijeenkomsten en de andere 
activiteiten van Meer dan Gewenst 
zijn te vinden op 
       www.meerdangewenst.nl
De link op onze website naar deze 
conferentie is 
       http://www.meerdangewenst.nl/
nieuws/laatste-nieuws/unieke-
bijeenkomst-voor-homo-wensvaders-
in-brussel/

Regenboogzebrapad en Roze Zaterdag in Maastricht
Op een van de bekendste plekken van Maastricht, het Vrijthof, is vanaf eind 
maart een tijdelijk Regenboogzebrapad. Daarmee laat de stad zien dat zij staat 
voor diversiteit en open staat voor iedereen. Het Regenboogzebrapad is een 
initiatief van GroenLinks, dat brede steun kreeg voor de motie. 

Gert-Jan Krabbendam: “Met het zebrapad willen we een plek creëren waar 
we letterlijk stil staan bij diversiteit. Dat het leeft in de stad blijkt wel uit het 
enthousiasme waarmee de gemeente meewerkt, neem alleen al de prachtige 
locatie van het pad.” De opening van het Regenboogzebrapad is een van de 
vele activiteiten in aanloop naar de landelijke Roze Zaterdag op 20 juni dit 
jaar in Maastricht. “We werken nauw samen met de organisatie daarvan, 
Maastricht Colours You!”, zegt Krabbendam.

Het Regenboogzebrapad moet meer 
zijn dan een tweedimensionale 
uiting. “We willen op allerlei 
manieren aandacht vragen voor 
diversiteit, bijvoorbeeld met een 
fotowedstrijd en door ondernemers 
in de stad erbij te betrekken. Het 
Regenboogzebrapad blijft in ieder 
geval een jaar liggen, dus ook na 
Roze Zaterdag sluiten we aan bij 
evenementen in Maastricht”.

Ook is in Maastricht de 
tentoonstelling ‘Gijsen, Flikker Op!’ 
in Centre Céramique een aanrader 
en te zien tot en met 21 juni. Deze 
expositie laat de geschiedenis van 
Roze Zaterdag zien, die in 1979 begon 

in Roermond met een demonstratie 
tegen de uitspraken van bisschop 
Gijsen over homoseksualiteit. 
Overigens is deze schets van de 
geschiedenis omstreden. Roze 
Zaterdag vindt 
op of rondom de 
laatste zaterdag 
van juni plaats en 
is in Nederland 
gestart in 1977 
in Amsterdam. 
De eerste Roze 
Zaterdag buiten 
Amsterdam vond 
in 1981 plaats in 
‘s-Hertogenbosch 
(“Het Beleg 

van Den Bosch”). Zie       http://
nl.wikipedia.org/wiki/Roze_Zaterdag. 
De Gijsendemonstratie (op 
Paaszaterdag!) was overigens wel 
een belangrijke gebeurtenis, een 

protest zoals er in die tijd wel meer 
waren, maar heel massaal, scherp 
en uitdagend. De demonstranten 
hielden zich allerminst aan k(l)eurige 
zebrapaden...

Helpt uw zusters uit de nood!
Op zondag 17 mei kan het Bossche publiek weer eens genieten van een 
optreden van Zarah Meander & Sheilla Bijoux tijdens de benefietmiddag voor 
Untenu – het Nood- & Studiefonds voor LHBT’s met hiv in Cambodja. 

De middag begint met een 
voorvertoning van de film ‘Karma?’ 
van de Cambodjaanse filmmaker 
Vanna Hem. De documentaire gaat 
over Srey Leak, een hiv-positieve 
transgender die als sekswerker werkt 
in Phnom Penh.

Hierna wordt het één en ander 
verteld over het werk van Untenu in 
Cambodja. Daarna is er een loterij 
waarbij leuke prijzen zijn te winnen.

En tot slot is er het optreden van 
Meander & Bijoux, de dames die niet 
willen deugen.
Het publiek krijgt wat te zeggen 
over welke liedjes worden gezongen, 
maar… dat kost natuurlijk wel geld. 
Al sinds een paar jaar laten Meander 
& Bijoux zich betalen voor heur  
diensten en gaat de opbrengst in zijn 
geheel naar Untenu.

Worden het degelijke, romantische 
liedjes? Klinken teksten over de 
homostrijd opnieuw? Of tast het 
publiek diep in de buidel voor het 
pornografisch materiaal? U mag het 
zeggen (met uw portemonnee).

Komt allen op zondag 17 mei, vanaf 
15.00 uur naar café de Gouwe Sleutel 
aan de Koninginnenlaan 28-30, 
vlakbij station ’s-Hertogenbosch.



Café Voltaire
Stoofstraat 6
5211 ER ‘s-Hertogenbosch
tel (073) 613 96 72
 
Openingstijden
Maandag 12.00u - 18.00u
Dinsdag t/m Zaterdag 10.00u - 18.00u
Donderdag tot 21.00u

COColumn

www.zlgdenbosch.nl

zoekt 

speelmaatjes(m/v)

trainingen op donderdagavond 

van 20.00 - 21.30 uur

in OBS de Vlieger (Hintham), Den Bosch

advertenties

www.zlgdenbosch.nl

St. Jacobstraat 2 ’s-Hertogenbosch
www.hetwarmonthaal.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

 T : 073 612 99 02
  I : www.woudesign.nl

 grafische vormgeving

Mick, “Hij is een zij”, in Elde College Schijndel

ZLG Volleybal zoekt 
speelmaatjes m/v
Gaysportclub Zoete Lieve Gerritje biedt homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en hetero’s de mogelijkheid om in ontspannen 
sfeer te sporten.

ZLG Volleybal speelt 
mee in de Benelux 
Homocompetitie in 
Utrecht en doet af 
en toe mee aan een 
toernooi ergens in 
het land of soms 
ook ergens over de 
grens.
We trainen iedere 
donderdagavond 
van 20:00 - 
21:30 uur in 
OBS de Vlieger 
(Hintham), 
Den Bosch.

Zoek je de 
combinatie van 
een actieve 
teamsport én 

gezelligheid? Zin om voor de toekomst een goed sportief 
‘blok’ op te stellen?
ZLG Volleybal is op zoek naar nieuwe frissen leden m/v.
Kom vrijblijvend eens meetrainen. Of maak gebruik van 
onze 10-tjes-actie; lidmaatschap tot het einde van dit 
seizoen (2014-2015) voor € 10,-

Neem dan contact op met onze coördinator volleybal: 
Fokko van der Woude, tel: 06 - 506 45 710. Of kijk voor info:       
       www.zlgdenbosch.nl

Pride Photo Nijmegen van start

Op 30 maart bezocht Mick van het tv programma ‘Hij is een Zij’ een 
theoretisch/kader (dakpanklas van het vmbo) brugklas van het Elde 
college. Mick is een transgender, nu jongen. Joske Meijs (mentor van 
deze klas) startte een aantal weken geleden met het vertonen van 
de serie ‘Hij is een zij’. Hierin wordt een aantal jonge transgenders 
gevolgd in hun transitie van man naar vrouw of van vrouw naar man. 
Voor veel leerlingen was dit nog een onbekend onderwerp.
Omdat het onderwerp zo interessant werd gevonden door de 
leerlingen, besloot 
Meijs er een project 
van te maken. De 
leerlingen kozen 
een van de jongeren 
uit en volgden deze 
gedurende de serie. 
Vooral Mick die in 
de serie bijna klaar 
is met zijn transitie 
van vrouw naar man 
was populair bij de 
leerlingen. Meijs legde contact met Mick en nodigde hem uit op het 
Elde College.  
De leerlingen hadden vooraf vragen voorbereid zoals “Val je nu 
op jongens of op meisjes?” of : “Hoeveel operaties heb je moeten 
ondergaan?” Mick was erg openhartig en nam de tijd om alle vragen 
te beantwoorden. 

Meijs: “Het bezoek van Mick was een groot succes. Ik ben enorm trots 
op deze klas omdat ze zo goed omgaan met dit onderwerp. 
Ik ben van mening dat het een taak van een docent is om leerlingen 
te laten inzien dat we allemaal anders zijn, dat diversiteit in de 

maatschappij heel normaal is en 
dat het vooral belangrijk is dat 
we elkaar respecteren. Ik ben zelf 
homoseksueel en hier heel open 
over. Leerlingen zijn nieuwsgierig 
en geïnteresseerd in het verhaal 
achter de persoon. Door het in 
de lessen te behandelen, maar 
vooral door er open over te zijn, 

wil ik bereiken dat leerlingen die homo zijn, nog ‘in de kast zitten’, 
of op wat voor manier dan ook een klein beetje afwijken van de 
meerderheid zich vrij voelen om op deze school zichzelf te zijn. Dat 
geldt natuurlijk ook voor transgenders. Het bezoek van Mick kan een 
bijdrage leveren aan het doorbreken van taboes en het accepteren 
van iedereen”. 

Het Elde college heeft een GSA wat ieder jaar aandacht besteed aan de 
acceptatie van LHBT’s. De voorlichtingsgroep van het COC bezoekt al 
jaren de havo/vwo sector van de school en het lijkt erop dat volgend 
jaar ook de vmbo sector voorlichters van het COC zal verwelkomen.  

Voor meer informatie zie:       http://hijiseenzij.kro.nl

Nijmegen maakt zich op voor haar eerste 
editie Pride Photo Nijmegen waarin seksuele 
diversiteit centraal staat. Het doel van Pride 
Photo Nijmegen is om de acceptatie van 
LHBT’s, te vergroten door het zichtbaar 
en bespreekbaar maken van de diversiteit 
van mensen. “Dat doen we de komende 
maanden met: kunst, cultuur, fotografie, 
debat, muziek, feest en nog veel meer”, 
geeft Sander Ederveen, projectleider 
van Pride Photo Nijmegen aan. Met de 

opening op 1 mei in het Roze Huis aan de 
St. Anthoniusplaats 1 te Nijmegen werd het 
startsein gegeven van Pride Photo Nijmegen. 

De expositie toont een selectie uit 5 jaar 
van winnende foto’s van de internationale 
fotografiewedstrijd Pride Award Amsterdam. 
“Fotografen vanuit de hele wereld deelden 
hun visie op gender en seksuele diversiteit. 
Er zijn foto’s te zien die een beeld geven van 
discriminatie en geweld, maar ook van verzet 
en veerkracht”, zegt Ederveen.

Projecten en evenementen
Pride Photo Nijmegen wil aansluiten 
bij bestaande evenementen, maar wil 
vooral eigen projecten en activiteiten 
organiseren die in het teken hiervan 

staan. Doel daarvan is mensen te bereiken 
die zich door de iniatieven van Pride 
Photo Nijmegen gesteund voelen en 
daardoor meer in hun kracht komen, maar 
ook om mensen te bereiken waarvoor 
seksuele en genderdiversiteit nog niet zo 
vanzelfsprekend is. Pride Photo Nijmegen 
organiseert meer dan tien activiteiten (o. 
a. Pride Loesje, Fotografen Toen en Nu, 
de mobiele Pride Bus) op diverse locaties 
en evenementen. Bijvoorbeeld ook op 
het Bevrijdingsfestival. “We staan daar 
met onze speciale bus, een SRV-wagen 
omgebouwd tot mobiele expositieruimte en 
ontmoetingsplek. Je kan dan o.a. meedoen 
aan een flitsworkshop van Loesje, maar ook 
met ons in gesprek 
gaan of gewoon even 
komen chillen”, aldus 
Sander Ederveen. 
Pride Nijmegen 
duurt tot en met 
Roze Woensdag, de 
woensdag van de 
Vierdaagse. 
Zie: 
      PrideNijmegen.nl

70 jaar bevrijding
Deze maand is het zeventig jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog in Europa. Als je bekijkt hoe die herdenkingen in het verleden 
verliepen dan valt op dat er vrijwel nooit gesproken wordt over de vervolging 
van homo’s. Wellicht omdat homo’s in Nederland, anders dan in het Pruisisch 
deel van Duitsland, nooit als groep zijn vervolgd. Toen de Duitse bezetting in 
1940 een feit was duurde het niet lang voor de Duitsers onze bestaande wet 
met betrekking tot een verbod op seksuele contacten met minderjarigen 
(artikel 247 bis) uitbreidden tot  ieder homoseksueel contact. Homoseks 
tussen volwassen mannen was in ons land al sinds 1811, de Franse Revolutie, 
niet verboden. Overigens net zo min als in België, Frankrijk, Italië, Spanje en 
Beieren. Alleen in Engeland en Pruisen was een verbod.

In Duitsland, maar later ook in 
Nederland, moesten homo’s een roze 
driehoek dragen. Voor joodse homo’s 
was er in Duitsland een roze-gele 
Davidsster: een gele ster met een roze 
driehoek erin. 

Geschat wordt dat er in ons land 
ongeveer honderd homo’s om hun 
homo-zijn zijn veroordeeld. De 
meeste kregen een gevangenisstraf 
maar kwamen niet in een 
concentratiekamp. De homo’s die wel 
in een kamp terechtkwamen waren 
met name verzetstrijders; hun homo-
zijn zorgde dat ze - zo mogelijk - nog 
harder aangepakt werden dan niet-
homo’s. Maar het homo-zijn was niet 
de aanleiding voor hun arrestatie. 
Er zijn zodoende homoseksuele 
verzetstrijders vermoord. Opmerkelijk 
is dat relatief veel homo’s in het 
verzet zaten. Dat had te maken met 
het feit dat ze geen gezin hadden. 
Ook waren de meeste al vanaf het 

moment dat ze zich realiseerden 
‘anders’ te zijn gewend aan een soort 
dubbelleven, een grote pré in het 
verzet. 

Opmerkelijk, zeg maar kwalijk, 
is dat bekende homoseksuele 
verzetstrijders als COC-oprichter Nick 
Engelschman en de joodse celliste 
Frieda Belinfante nooit echt geëerd 
zijn na de oorlog. Was hun homo-
zijn reden om hun verdiensten stil te 
houden? De Duitse anti-homo-wet 
werd na de bevrijding afgeschaft, 
maar artikel 247 bis werd hersteld. 
Pas in 1971 werd dit opgeheven. Ruim 
daarna kreeg Willem Arondeus, die 
de oorlog niet overleefde en wiens 
homoseksualiteit daardoor niet meer 
bedreigend was, kreeg wel postuum 
het Verzetsherdenkingskruis. In 1984. 
Zo lang kan bevrijding duren.



Zaterdag 9 mei 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 10 mei 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren

Jong & Out 
Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl

Zaterdag 17 mei 15.00 – 
19.00 uur

Benefietmiddag 
UNTENU met 
Meander & Bijoux
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 24 mei 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Zaterdag 30 mei – 
aanvang 22.00 uur

Club Vonk Gayparty 
M / V
Café de Keulse Kar – 
Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 

JUNI 2015
Vrijdag 5 juni v.a. 20.00 uur

Gay and Friends
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 7 juni v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten M / V

Middagje Oss M / V
COC ruimte Oss (ingang sociaal-
cultureel centrum 
‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Woensdag 10 juni 20.00 uur

Algemene 
Ledenvergadering
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zaterdag 13 juni 16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 14 juni 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren

Jong & Out 
Den Bosch
Locatie en aanmelding – 
www.jongenout.nl

“Zaterdag” 18 – 19 – 20 juni

Roze Zaterdag – 
Maastricht

Zondag 28 juni 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

In de ruit

Toen mijn trein
het station binnenreed
zag ik hem al
op het perron staan -

wat ik hoopte
gebeurde ook
hij stapte in
en kwam naar mijn coupé -

vlak voor me
ging hij zitten
met zijn rug
naar me toe -

maar ik zag hem
in de ruit
en hij keek terug
in de ruit
en ook achterom -

hij leek me te zien
zoals ik hem
hij leek me te zoeken
zoals ik hem -

hij had zwart haar
en zwarte ogen
wimpers en wenkbrauwen
een fraai profiel
we zeiden niets
het bleef bij kijken -

hij las in een boek
en steeg 
in mijn achting -

een kwartier later
moest ik overstappen
maar hij niet -

en zonder groet
verdween ik
uit zijn leven
en hij uit het mijne.

Hans Kolper

MEI 2015
Vrijdag 1 mei v.a. 20.00 uur

Gay and Friends
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnenlaan 28-30 – 
Den Bosch

Zondag 3 mei v.a. 10.00 uur

Uitstapje Middagje 
Oss
Bezoek aan St Jan – rondvaart 
Dommel – bezoek kamp Vught 
Voor info zie: 
www.cocnoordoostbrabant.nl

Maandag 4 mei 

Nationale 
Herdenking  
Dodenherdenking Gemeente 
‘s-Hertogenbosch
Locatie: Jheronimus Bosch Art 
Center, Jeroen Boschplein 2
(voorheen Hinthamerstraat 175) – 
aanvang 18.30 uur
Aansluitend Kranslegging COC om 
20.00 uur
Oorlogsmonument Casinotuin 
’s-Hertogenbosch
Oorlogsmonument Nieuwe 
Heescheweg Oss 

Dinsdag 5 mei 

Dag van de Vrijheid
– Wie de ogen sluit voor het 
verleden, is blind voor de 
toekomst – 
Bevrijdingsfestival in Den Bosch 
vanaf 14.00 uur op De Pettelaarse 
Schans
COC-stand aanwezig. 

1 mei – Theater De Blauwe Kei, Veghel
Fado op zijn best – Cristina Branco
Zij behoort tot de musici die in de fado een nieuwe expressievorm 
ontdekten door een verrassende, eigen interpretatie. 
Kenmerkend zijn haar lichte, warme, doorleefde stem; mengeling 
van traditionele fado’s, eigen thema’s, volksliedjes en teksten van 
de beste Portugese dichters. 

2 mei – Theater aan de Parade
23 mei – De Lievekamp, Oss

Teerling (reprise) – Claudia de Breij 
Afgelopen seizoen al een uitverkocht Theater aan de Parade 

voor Teerling. Dus terug. “We moeten sámen de schouders 
eronder zetten, maar dan nog zullen we het nooit meer zo 

goed krijgen als vroeger”, murmelt de minister-president 
ons zuinig toe. Het is niet anders. De teerling is geworpen.

4 mei – Theater De Blauwe Kei, Veghel
Land of Hope and Glory – muziek van Glenn Miller, The Andrew Sisters e.a.
Een Nederlander in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Bij toeval 
verzeild in het Duitse verzet. Grote dilemma’s. Wat en wie is goed of 
fout in oorlogstijd?  Vriendschap of het hogere doelen? Is liefde hier 
onmogelijk? Ontroerend, maar ook vrolijk muziektheater van het 
Nederlands Komedie Theater. Door de Nationale Dodenherdenking 
aanvang 21.00 uur.

7 mei – De Lievekamp, Oss

‘Absurd Verlicht’ – Javier Guzman 
Cabaretier Javier Guzman gaat het op het toneel zichtbaar voor de wind, 

in de privésfeer ligt dat net even genuanceerder. De cabaretliefhebbers 

smullen van hoe Guzman zijn verslavingsgevoeligheid en penibele 

privésfeer op het toneel uitbuit. Zware thema’s met een knipoog. 

9 mei – Theater aan de Parade
Strong Language – 
Nederlands Dans Theater 1 
Bekend om hun grote klasse en virtuositeit, op de top van hun 
carrière en vonkend naar het publiek, brengen deze dansers 
Stronge language, Kleines Requiem (Hans van Manen) en 
wereldpremières van Crystal Pite, Sharon Eyal & Gai Behar. 
Met gratis inleiding om 19.00 uur.

16 mei – Theater aan de Parade

Meepesaant – 
Marc-Marie Huijbregts en 

Marcel Musters  
Twee zussen, vriendinnen, vrouwen uit Tilburg. Elke 

week kaarten ze samen en hebben het meepesaant over 
mannen, kwalen en kinderen. Over leven, dood en het koor. 

Marc-Marie en Marcel kennen die vrouwen, zijn met hen 
opgegroeid, waren bij die kaartmiddagen: Ze zíjn die twee!

4 juni – Theater aan de Parade
Hoe dan ook – Jandino Asporaat  
Er komt ‘Hoe Dan Ook’ een nieuwe show, die ‘hoe dan ook’ 
zal spetteren en ‘hoe dan ook’ overdonderen. Wie komt kijken 
zal ‘hoe dan ook’ genieten. Allemaal ‘hoe dan ook’ komen 
dus. Jandino is er ook, ‘Hoe dan ook’ . 

18 juni – Theater Markant, Uden

Vreemde familiebanden – Dorine Wiersma 
Zingend, gitaarspelend en persiflerend vertelt Dorine Wiersma van haar 

bloedverwanten. Die ene nicht met een dwangneurose en haar neef met 

een heldenstatus, naar de opvoedkunsten van een geschifte tante en 

een hypochondrische oom. Vader, moeder en opa: ze hebben allemaal 

een plek in het DNA van Dorine. D&A is een onmisbaar programma voor 
iedereen met iets van familie.


