
We spreken met Ivo van Harmelen, één van de drijvende 
krachten achter de plannen om in 2017 de Roze Zaterdag 
naar onze regio te halen. Hij is nog steeds content over 
de inzet van iedereen die bij het bidbook betrokken 
was, belangeloos, enthousiast en gedreven. Het maken 
ervan, het smeden van de contacten en het draagvlak, 
de presentatie, dat alles was een meeslepend proces. Pas 
toen het klaar was kwam bij hem de twijfel, de spanning 
of het resultaat gelijk zou zijn aan de inspanning. 

En nu? “Ja, nu gaat het dus echt 
beginnen. Het is juni 2017 vóór je 
het weet. Over een week of wat 
steken we de koppen weer bij elkaar. 
Het is van groot belang om met de 
gemeentes op te trekken, met de 
belangenorganisaties, maar ook met 
organisaties en personen uit alle 
geledingen. Wij willen geen exclusief 
feestje. Nee wij willen inclusief zijn: 
iedereen er bij betrekken. Iedereen 

moet welkom zijn en zich welkom voelen. Wij moeten tegen iedereen kunnen 
zeggen: dit feest is voor jou!”

Op het feest welkom, maar ook vooraf? “Absoluut. Wij kunnen dit niet alleen. 
Hoe meer vrijwilligers zich melden hoe beter. Als de organisatie staat komen 
we met eigen bereikgegevens. Tot dan kunnen mensen zich melden via
      info@cocnoordoostbrabant.nl. Je kunt het zo gek niet bedenken of we 

kunnen hulp gebruiken. Praktische ondersteuning in de 
organisatie van evenementen, gastheren/vrouwen, social-mediavaardigheid, 
idee- en planontwikkeling op allerlei inhoudelijke gebieden zoals emancipatie, 
educatie, veiligheid, sport, zorg, cultuur, religie etc. Kortom helpende handen 
en hoofden op alle terreinen die we willen bestrijken. Deze kun je terugvinden 
in het Bidbook dat volledig staat op de homepage van de site:
      www.cocnoordoostbrabant.nl“

Is er al een datum geprikt in juni 2017? “Nee, nog niet. Dat is natuurlijk wel 
één van de dingen die we snel moeten doen. Met name in ‘s-Hertogenbosch 
wemelt het van de evenementen. Wij willen hier, maar ook in Oss en de 
regio graag een verbinding aangaan met wat er allemaal verder gebeurt. 
Ons doel is immers om de roze vanzelfsprekendheid overal en altijd tot haar 
recht te laten komen. Maar ons evenement moet óók er op een specifieke 
manier uitspringen, haar eigen moment pakken, omdat die gewenste 
vanzelfsprekendheid er nog lang niet altijd is. Wij kleuren graag mee, maar wij 
willen ook eens een keer de hoofdkleur zijn. Een goed gekozen datum is dan 
wel zo handig.”  

Wordt vervolgd. Op korte termijn zo te horen.

Het was maar een lollig idee. Ontstaan op de Bossche feestwagen tijdens Roze Zaterdag 2014 in Eindhoven. Stromende regen, maar wij waren overkapt. 
Stralende zangeressen, publiek dat zich warm swingde. En een hoop plezier. En toen dachten we: dat kan bij ons ook. Of beter gezegd: we zeiden het zonder te 
denken. Daarna gingen we aan de slag. We werden eerst goed in de stemming gebracht doordat we de landelijke finale van het COC Songfestival organiseerden. 
Dat lukte en hoe! Een clubje mensen werkte de plannen uit, en daar was het dan: Het Bidbook “Roze Zaterdag voor jou!, in ‘s-Hertogenbosch, Oss en de regio 
eromheen”. Alom complimenten, en toen werd het spannend. Zouden wij gekozen worden door de Stichting Roze Zaterdagen 
Nederland om in 2017 de organisatie te mogen doen. Het verlossend 
woord kwam tijdens de Roze Zaterdag in Maastricht: Ja!
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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

...een tv-serie... 
...een plak tofu...

...een banaan, gepeld, ongepeld...
...een komkommer... 

...vier gradaties erectie...
...en nog eetbaar ook...

...smullen maar...

Opening Gaycafé Kabberdoes 2.0
De roze gemeenschap in ‘s-Hertogenbosch vierde vrijdagavond 3 juli feest; 
gaycafé Kabberdoes (met nachtvergunning) heropende officiëel de deuren 
met als motto:“We zijn er voor ons en de onzen, maar ook voor iedereen die 
voor ons is.” Wethouder Eric Logister knipte het roze lint door dat werd strak 
gespannen door de ravissante dragqueens Strangeé en Memsy Mellons. 

Voorafgaand feliciteerde voorzitter Jan van Velthoven van 
COC NoordoostBrabant de jonge ondernemers Jelmer Mulders en Jeffrey 
Verweij met de ‘doorstart’. Hij herinderde aan roemruchte voorgangers in de 
Bossche homohoreca zoals Club Chez Nous, de Sunny Boy, de Papillon, 
de Cockpit en recenter café Joost en de Push. “Vroeger waren de homotenten 
nog besloten, tamelijk exclusieve vestes”, zei hij, “maar tegenwoordig zijn 
gelukkig veel Bossche kroegen meer of minder homovriendelijk. Dat maakt 
het succesvol maken van een gaycafé extra uitdagend, maar er is ongetwijfeld 
behoefte aan een specifieke herkenbare plek, zeker als daar ook anderen zich 
welkom weten.” 

Vervolgens sprak Eddy Collin van de 
kerngroep ‘Roze Zaterdag 2017’: “Het 
is inderdaad prima dat iedereen hier 
welkom is, maar ook dat je weet dat je 
hier gelijkgestemden tegen kunt komen 
en gewoon jezelf kunt zijn. Er is nog altijd 
genoeg werk aan de winkel om het roze 
aspect in onze stad vanzelfsprekend te 
laten zijn. Laten we hopen dat we in 2017 na 

veel vrolijke roze activiteiten hier in dit café het glas kunnen heffen op het Roze 
Jaar in ‘s-Hertogenbosch, Oss en regio!”. 

Wethouder Eric Logister was ook blij dat ‘s-Hertogenbosch nu weer een 
herkenbaar gaycafé heeft: “Een stad van ons formaat kan natuurlijk niet 
zonder. Als Regenboogstad en mede-organisator van Roze Zaterdag 2017 

moeten we naast een algemeen goed 
klimaat voor HLBT’ers ook speciale 
accenten hebben. Zo’n onderneming 
als deze is een avontuur, maar de 
stemming in de stad zit er goed in.” 
En ook hij: “Laten we afspreken dat 
over twee jaar op Roze Zaterdag we 
hier met z’n allen een biertje drinken 
op het goede verloop”. Hij knipte 
vervolgens het roze lint door en 
gaf daarmee het startsein voor een 
bruisend feest op de klanken van DJ 
Perrie Stuiver.



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

PRETTY IN PINK 2015 IN TWEE DELEN
Op vrijdag 10 juni, op een prachtige, zeg maar zwoele, zomeravond, was er weer een Pretty in Pink op de Markt in 

‘s-Hertogenbosch  met uitbundige bezoekers. Bij de cafés De Paternoster en De Blauwe Druif, allebei feestelijk roze 

versierd zat de sfeer er goed in. Het evenement, eigenlijk een feestelijke aanloop van het festival Het Levenslied, had 

evenals bij vorige edities een line-up met diverse artiesten, zoals Dali Chanson, Ginger G Spot, Strangée en de Steady 

Habbits. Tussen de bedrijven door liet DJ Mo’nique (Monique Wijnands) zich gelden. Jody Bernal sloot als dj af.

“We zijn erg tevreden met het verloop”, glunderde 
Ivo van Harmelen die samen met Bert Henkelman, 
dit roze evenement organiseerd, mede met de 
Stichting Markt Evenementen Promotie Den Bosch.

Op Kermismaandag 24 augustus opende 
kermiswethouder Jan Hoskam samen met Jet Valk 
(voorzitter Stichting Roze Zaterdagen Nederland) 
de kermiseditie van Pretty in Pink. 
Jet Valk kreeg een vlag overhandigd met de tekst  
“‘s-Hertogenbosch Regenboogstad”.“Ik heb zelf 
in Oss gewoond”, aldus Valk. “Ik heb extra mijn 
best gedaan om Roze Zaterdag weer naar Brabant 
te krijgen. Het moet in juni 2017 in de steden een 
mix worden van lesbiennes, homo’s, bi-seksuelen, 
transgenders en hetero’s. Het is onze zaterdag, 
maar iedereen is welkom.” Hoskam stelt dat de 
gemeente heel gelukkig is dat de Stichting is 
ingegaan op de smeekbede van Den Bosch en 
Oss om het evenement Roze Zaterdag in 2017 te 
mogen organiseren. Eigenaar Bert Henkelman 
van café De Paternoster op de Markt in Den Bosch: 
“Het evenement ‘Pretty in Pink’ op de Bossche 
kermis is geen Roze Maandag zoals op de kermis 
in Tilburg. Het is een mix van lhbt-ers (lesbiennes, 
homo’s bi-seksuelen, transgenders) en hetero’s.” 
Ivo van Harmelen  kon na afloop constateren dat 
de vierde editie van dit evenement door de drukte 
en de opperbeste stemming zichzelf, de kermis en 
de probleemloze mix van allerlei voorkeuren een 
goede dienst bewees.

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

Amsterdamse afschaffing gemeentelijke 
geslachtsregistratie voorbeeld tot navolging
 
COC Nederland vindt het besluit van de gemeente Amsterdam om geslachtsregistratie in gemeentelijke formulieren zoveel als wettelijk 
mogelijk is te schrappen een stap in de goede richting en een voorbeeld voor andere gemeenten om na te volgen. “Het besluit van de gemeente 
Amsterdam draagt bij aan het uiteindelijk volledig verdwijnen van geslachtsregistratie. Daar pleit het COC voor, want geslachtsregistratie is 
overbodig, achterhaald en dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. 
 
In antwoord op schriftelijke vragen van het Amsterdamse D66-raadslid Jan-Bert Vroege heeft het College laten weten dat uiterlijk 1 januari 2016 
alle gemeentelijke digitale en fysieke formulieren gescreend worden op genderaanduiding. De verplichte optie zal worden verwijderd tenzij 
dit wettelijk noodzakelijk is. Dit uitgangspunt wordt voor ambtenaren opgenomen in de gemeentelijke stijlgids. De gemeente Amsterdam 
handhaaft wel de vraag naar de aanspreektitel ‘de heer/mevrouw’ om gericht te kunnen mailen, maar de gebruiker is vrij hierop al dan niet te 
antwoorden. In de sjablonentool, waarmee alle ambtenaren brieven kunnen schrijven is al gekozen voor de keuze uit ‘man’, ‘vrouw’, ‘onbekend’ 
of ‘niet van toepassing’. Daar kan dus door Amsterdamse ambtenaren bewust gekozen worden voor een niet-genderspecifieke optie. 
  
COC Nederland pleit sinds 2012 voor afschaffing 
van verplichte geslachtsregistratie in 
officiële documenten zoals het paspoort. Een 
Kamermeerderheid van D66, GroenLinks, PvdA 
en VVD steunt dat en minister Ard van der 
Steur (Veiligheid en Justitie) noemde verplichte 
geslachtsregistratie in maart tijdens een Tweede 
Kamerdebat over deze kwestie ‘ouderwets’. 
 
De minister heeft inmiddels een 
interdepartementale werkgroep ingesteld 
om voorstellen te doen om het gebruik en 
openbaarmaking van het gegeven geslacht door de 
overheid te beperken. Ook zal de werkgroep bezien 
of het gegeven nog wel nodig is bij identificatie 

en welke wetgeving eventueel moet worden 
aangepast. Bovendien heeft de minister aan de  
Staatscommissie Herijking Ouderschap gevraagd 
om te komen met geslachtsneutrale voorstellen 
voor ouderschapswetgeving. De minister werkt zijn 
toezeggingen uit in een brief die na het zomerreces 
naar de Tweede Kamer gaat. 
 
In Australië, Malta en Nieuw-Zeeland is al het 
mogelijk om de categorie ‘m’ of ‘v’ te laten 
doorhalen door middel van een ‘x’. Uit het in maart 
jl. verschenen WODC-onderzoek M/V en verder 
blijkt dat afschaffing van geslachtsregistratie niet 
op problemen stuit die onoplosbaar zijn. Zo stellen 
de onderzoekers dat internationale afspraken 

‘niet in de weg (staan) aan verandering van het 
systeem’. Vanuit mensenrechtelijk perspectief zien 
de onderzoekers ‘een stimulans voor doorbreking 
van de binaire geslachtsregistratie’. 
 
Behalve in Amsterdam heeft D66 ook in Utrecht het 
gemeentebestuur verzocht om wettelijk onnodige 
geslachtsregistratie af te schaffen. D66-raadslid 
Anne-Marijke Podt heeft de gemeente gevraagd te 
inventariseren op welke gemeentelijke formulieren 
de sekseaanduiding weggehaald kan worden.

Bron: COC Nederland



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

DOLLE DINSDAG 
KLEURT OSS ROZE
Het was weer een relaxte maar dolle boel op dinsdag 18 augustus 
tijdens de Ossche kermis. ‘s-Middags begonnen de vrijwilligers van 
COC NoordoostBrabant vanuit hun stand het publiek roze te kleuren 
met polsbandjes, ballonnen en folders. Roze blijkt dan telkens weer een 
besmettelijke kleur die van peuters 
op pubers op ouders en grootouders 
over gaat. Jongens, meiden, mannen, 
vrouwen, wel of geen doelgroep; 
allemaal roze.

Wethouder René Peters opende op zijn 
bekende rondborstige wijze het roze 
feest officieel vanaf het podium op 
de Eikenboomgaard. Daarna volgden 
optredens van de crazy drags, de 
spectaculair geklede Memsy Mellons, 
Strangee en Ginger G Spot. Glitter, glamour en sterallures, het zat er allemaal 
in. Hoofdact van de avond was zangeres Roselle en op het programma stonden 

optredens van DJ Robert den Brok 
en DJ Jamie.

‘s-Middags begon het nog 
aarzelend, maar toen de wolken 
plaats maakten voor de zon werd 
het snel drukker. Paraplu’s weg, 
roze bril op. Tegen zevenen kon 
de vrolijke meute alleen nog 
maar voetje voor voetje door de 
Eikenboomgaard die overladen was 
met roze ballonnen. Een heerlijk 
feest. Het leukste van de kermis. 
Tja, zo doen ze dat in Oss.

Dit jaar vertegenwoordigde bestuurslid Jolanda van Gool met 
haar vrouw Sharon van Uden het COC NoordoostBrabant 
bij de CanalParade in Amsterdam. Belangrijk thema was dat 
LHBT’ers elkaar in het openbaar moeten kunnen zoenen. 
Dat werd dan ook op spectaculair niveau op de COC-boot 
gedaan. Zelfs ter hoogte van de Westertoren.

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

Vrijheid blijheid?
Na de Eerste Wereldoorlog was Europa in verwarring. Koningen en keizers 
verloren hun kroon, regeringen kwamen en gingen in hoog tempo en met 
name in Duitsland was de chaos compleet. Daar heerste, zeker in de hoofdstad 
Berlijn een sfeer van alles kan en alles mag. Met als resultaat de opkomst van 
bewegingen voor meer vrijheid voor met name vrouwen en homo’s. 

Het was de tijd van de eerste echte seksuele revolutie, met een groot aantal 
homo-tijdschriften, homo-kroegen en zelfs de nooit uitgevoerde gedachte 
om een politieke partij voor homo’s op te richten. Partnerruil, groepsseks, 
naaktzwemmen, openlijke condoomverkoop: allemaal uitingen van een 
euforische losse moraal. In veel bars, bierhallen, variétés en danszalen konden 
homo’s ongestoord voor hun geaardheid uitkomen. In bordelen, zowel voor 
homo’s als voor hetero’s, prostitueerden zich hele jonge jongens en meisjes. 
Met seks, zeker met homo-seks was geld te verdienen, geld waar het veel 
mensen in het na-oorlogse Duitsland aan ontbrak. 

Schrijver Klaus Mann, de homoseksuele 
zoon van Nobelprijswinnaar Thomas 
Mann, zei over Berlijn: “Sodom en 
Gomorra waren samen nog niet 
half zo ontaard als Berlijn. Het 
nachtleven van Berlijn, zoiets heeft 
de wereld nog nooit aanschouwd! 
Zonden waar u zelfs nog nooit van 
gehoord heeft! Ooit hadden we een 
onovertroffen leven, nu hebben we 
onovertroffen perversiteiten! Een 
fantastische verzameling! Hier is iets 
gaande, geloof me! Dit mag u niet 
missen!” Homoseksuele schrijvers en 
kunstenaars kwamen probleemloos 
voor hun geaardheid uit, vaak zonder 
hun eerdere huwelijk met iemand van 
de andere sekse, te beëindigen. De 
hele wereld kwam naar Berlijn.  Zoals 
de Engelsen Christopher Isherwooden 
Stephen Spender, en de fameuze 
Fransman Jean Cocteau; kunstenaars 
die nog steeds actueel zijn. De eerste 
schreef boeken over zijn Berlijnse 
periode,  resulterend in de musical 
en film Cabaret. De dichter Spender 
maakte, vooral schitterende tijdloze 

foto’s van jonge mannen. En 
keramiek van multitalent Cocteau is 
o.a. te zien  in de vaste collectie van 
het Stedelijk Museum in Den Bosch. 

Na de machtsovername door Hitler 
in 1933 was het afgelopen met de 
homoseksuele hoogtijdagen; Hitler 
moest niets van deze ‘afwijkingen’ 
weten. Buitenlandse, maar ook veel 
Duitse homo’s  verlieten het land. 
Velen die bleven overleefden het 
niet, zeker als ze dachten zich te 
kunnen redden door lid te worden 
van de SA die onder leiding stond 
van de beruchte/bekende homo, 
Ernst Röhm. Het is nog steeds 
onzeker of Hitler afwilde van die in 
zijn ogen verschrikkelijke homo’s of 
dat hij ze liet vermoorden omdat hij 
bang was dat Röhm er op uit was de 
macht te grijpen. Misschien was het 
wel allebei.

‘God houdt van seks’
Erotiek als viering van de schepping en voorproef 
van het eeuwige leven. Die visie bepleit de bekende 
cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman hartstochtelijk in 
zijn 70 pagina’s tellende pamflet God houdt van seks. In 
deze ‘kleine theologie van de erotiek’ pelt hij de Bijbelse 
boodschap af tot de naakte kern. Hij ziet liefde, seks en 
erotiek als onvoorwaardelijke ‘zelfgave’, als viering van 
het aan ons gegeven leven en als voorproefje van hemelse 
heerlijkheden. Een verademing!

Frank G. Bosman: God houdt van seks. Uitg. Kok, Utrecht, 
2015. ISBN 978 90 435 2553 4. € 4,99. 

Genderfoto de strafste?
De Belgische LGBT-club Çavaria is een 
van de 24 organisaties die dit jaar 
meedingen naar de Solidariteitsprijs 
van de Vlaamse krant De Standaard. 
De prijs bekroont jaarlijks de non-
profitorganisatie met de strafste, 
interessantste of meest aangrijpende 
advertentie. De winnaar krijgt gratis 
advertentieruimte in die krant.

“Met onze campagne willen we 
mensen aan het denken zetten over genderstereotypen 
en -normen. Velen gaan ervan uit dat mensen altijd in 
het vakje ‘man’ of ‘vrouw’ passen. Wanneer we iemand 
tegenkomen die we moeilijker kunnen plaatsen, is dat voor 
velen verwarrend. Die verwarring is begrijpelijk aangezien 
onze maatschappij doordrongen is van de opdeling tussen 
vrouwen en mannen. Wanneer iemand die genderbinariteit 
uitdaagt, verplicht dat ons om na te denken over iets wat 
we altijd als vanzelfsprekend beschouwden.

Waarom proberen we mensen eigenlijk altijd in een M- of 
V-hokje te steken? Wat gebeurt er als we dat niet meer 
doen? Wat vinden we eigenlijk echte M-kenmerken en 
V-kenmerken? Op basis waarvan classificeren we mensen? 
Die vragen willen we bij het grote publiek oproepen.”

In september worden de winnaars van de jury- en 
publieksprijs bekend gemaakt.



COMINGOUT IN BEELD
Een goed gebouwde halfnaakte 
jongeman die zijn masker afzet.

Het beeld heeft (zo gaat dat vóór 
de coming out) een heel andere 
pretentie. Het heet Carnaval en is in 
1952 gemaakt door de beeldhouwer 
Jo Uiterwaal. Oorspronkelijk 
stond het samen met een tweede 
beeld (Mercurius Pegasus) op 
het vorige stationsgebouw van 
‘s-Hertogenbosch.

Maar zeg nou zelf. Waar is de 
boerenkiel? Waarom een naakte 
jongeman met een afgezet masker.
Coming Out zou echt een veel betere 
benaming zijn. En, vooruit om de 
carnavallers tevreden te houden, 
drie dagen per jaar Carnaval.

Van 9 tot 18 oktober is het ComingOut 
Week in ‘s-Hertogenbosch. Aan het 
programma wordt nog gewerkt. 
Tezijnertijd zullen wij laten weten 
wanneer er wat gebeurt.

Als je vanuit de stad via de 
Wilhelminabrug de Stationsstraat 
nadert zie je op de kop van de 
middengroenstrook een beeld staan 
dat zomaar een mooi symbool zou 
kunnen zijn voor Coming Out. 

3 en 4 september – Theater aan de Parade

Bosch’ Lied – Gerard 
van Maasakkers, 
Pieter Derks, Katinka 
Polderman e.a.
In 2016 herdenkt onze stad dat Jheronimus Bosch 

vijfhonderd jaar geleden overleed. Echte Jeroen 

Bosch-liederen waren er nog niet. Nu wel met de 

unieke voorstelling Bosch’ Lied. Gerenommeerde 

schrijvers en componisten volgden in het Bosch 

Art Centre college over het werk van Jeroen 

Bosch, en kozen schilderijen die hen inspireerden 

voor het schrijven van teksten en muziek.

18 september – De Lievekamp, Oss
25 september – Theater Markant, Uden

Zingen zolang het 
duurt! – Paul de Leeuw

Wanneer gaat Paul 
weer eens fijn en 
lekker lang zingen 
met een toporkest? 
Het antwoord luidt: 
deze avond tijdens 
het theaterconcert 
‘Zingen zolang het 
duurt!’. Samen met 
een zevenkoppig 
orkest van Miguel 
Wiels laat Paul 
de Leeuw zijn 
meest dierbare en 
bekendste nummers 
horen. 

3 oktober – Theater Markant, Uden
9 oktober – Schouwburg Cuijk
Teerling – Claudia de 
Breij 
‘Teerling’, zo heet de voorstelling waarmee een 
van Nederlands beste cabaretières op haar eigen 
wijze de crisis te lijf ging. Onder het motto: 
ik geloof helemaal niks van die crisis. 
Heeft ze gelijk gekregen? 

5 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel 

The Imitation Game – Morten Tyldum
Een indrukwekkend drama over een 

van de grootste onbekende helden 

uit de Britse geschiedenis, Alan 

Turing. Deze briljante, emotioneel 

gecompliceerde wetenschapper hielp 

de Tweede Wereldoorlog te verkorten 

door het kraken van de Enigma code 

(gebruikt in alle Duitse communicatie). 

In de winter van 1952 werd hij 
verschrikkelijk gestraft voor zijn toen 

verboden homoseksualiteit.

14 oktober – Theater aan de Parade Something Old 
Something New – 
Introdans 
Werken van meesterchoreografen Jirí Kylián en  Nils Christe. Én de Nederlandse première van Orbo Novo van de wereldberoemde Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui die zich liet inspireren door de gemengde gevoelens die de stad New York (de Nieuwe Wereld) bij hem oproept.

22 oktober – Theater De Blauwe Kei, Veghel 

Starman, Ratzke zingt Bowie 
– Sven Ratzke
Theatrale alleskunner Sven Ratzke, internationaal vermaard 

door shows als Nachtspiele en Diva Diva’s, ditmaal 

geïnspireerd door de songs van David Bowie. Hij met de vele 

alter ego’s van Bowie. Zijn unieke interpretaties vormen een 

ode aan de veelzijdigheid van de artiest David Bowie.

PRINS TE PAARD

Een prins
op een wit paard
een liefdesdroom
voor menig meisje
en menige jongen -

hij komt voor jou
jij bent de zin
van zijn bestaan -

maar het kan
ook anders gaan
er zijn varianten
het leven is mooier
dan de droom -

in dit geval
is er zeker een prins
die mij verleidt
die een oude ban
verbreekt -

hij brengt geluk
voor mij en voor hem
want ik ben zijn paard -

wij brengen elkaar
van oost en west
naar onbekende verten
en ongekende rijkdom
van schoonheid
waarheid
en liefde -

een prins te paard
één in liefde
samen onderweg
in een wereld
waar tijd en ruimte
mijlen en jaren
niet tellen.

Hans Kolper

SEPTEMBER 2015
Zondag 6 september v.a. 14.00 uur

Middagje Oss 
Ruilbeurs / markt fetisj spulletjes
COC ruimte Oss (ingang sociaal-
cultureel centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Vrijdag 11 september

Flugel Party
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zaterdag 12 september 
16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 13 september 
13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren

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

Vrijdag 25 september

Drag Queen Night 
Be a Queen for one night
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zaterdag 26 september
aanvang 22.00 uur

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

Zondag 27 september 
15.00 – 19.00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Woensdag 30 september
aanvang 20.30 uur

Erotische 
Bingoavond
(kosten 12,50 euro incl cocktail)
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

OKTOBER 2015
Zondag 4 oktober v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten 

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

9 t/m 18 oktober

Regenboogweek 
’s-Hertogenbosch
Zaterdag 10 oktober 
16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 11 oktober

Coming Out Dag
Zondag 11 oktober 
13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor 
jongeren

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

Zondag 25 oktober 
15.00 – 19.00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch


