
B
os

sc
h

R
oz

e
Ja

a
rg

a
n

g
 3

5
 ,

 n
r.

 6
 n

o
ve

m
b

e
r/

d
e

ce
m

b
e

r 
2

0
1

5
. 

U
it

g
a

ve
: 

C
O

C
 N

o
o

rd
o

o
st

 B
ra

b
a

n
t

BosschRoze is een uitgave van 
COC Noordoost Brabant

Eindredactie: Peter Sleutjes
Lay-out en webmaster: 
Fokko van der Woude
Redacteuren / medewerkers: 
Ton de Coster, Ivo van Harmelen, 
Jan van Velthoven

Redactieadres:
Postbus 1420
5200 BL ´s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl

Deadline nr 1 2016: 1 december 2015

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

of ga naar 
www.cocnoordoostbrabant.nl  

...het is toch zonneklaar...
...er zijn veel meer letters...

...zelfs meer Romeinse cijfers...
...dan alleen M en V...

Damian Jackson: Helder en realistisch dat was het verhaal van Damian Jackson 
ooit een meisje maar –pas- vanaf zijn 35ste een man. Jackson heeft lang in zijn 
oorspronkelijke aanleg geloofd. ’Eerst nam ik er nog genoegen mee. 
Ik wist te overleven en accepteerde het.’ Of het door het geloof kwam? ‘Ik ben 
als Jehovagetuige opgevoed. Niet dat ik gedoopt ben, hoor. Maar ik nam aan dat 
God mij zo gemaakt heeft. Ik zag me als een mannelijke pot. Daardoor heeft het 
tot mijn 35ste geduurd vooraleer ik aan de transitie begon. Als je het zelf niet 
snapt, hoe kan dan een buitenstaander het begrijpen,’ zegt Jackson heel koel 
met een Amsterdams accent. Zijn grappen en populaire taal slaat goed aan bij 
de toehoorders van deze middag.‘Voor mij is het belangrijk erg mannelijk over te 
komen,’ zegt de man met tattoo’s en een goed gespierd lijf. ‘Vooral de keren dat 
ik me tegenover vrouwen soms onzeker voel. Pas op mijn 35ste viel het kwartje. 
Ik zag de film Tom boy. Daarin zag ik mezelf terug. Die film ging over mij! Ik 
werd er emotioneel van en lag er nachten wakker van. Mijn psycholoog gaf me 
de uitslag: Je bent gewoon een hetero man.’ (bron: Bastion Oranje)

Organisator Jolanda van Gool: Zo mijn T-Day is voorbij. Wat een geweldige 
mensen en wat een warmte vandaag. Ik ben blij met alle mensen die vrijwillig 
met hun bijdrage deze eerste editie van T-Day succesvol hebben gemaakt. 
Dus o.a. met workshopsleiders Patrick, Lea, Loena, Mario, Susanne en Gio en 
blij met die prachtige Transtapes, en met Merel Moistra met haar muzikale 
bijdrage. Maar zeker ook onze vrijwilligers Geert, Sabina en Aris voor alle hulp. 
Ivo bedankt voor het dagvoorzitterschap en wethouder Logister dank voor de 
komst en de aandacht voor dit thema. Vooral ook dank aan de gasten. En aan 
mijn vrouw Sharon die heel wat met mij te stellen heeft als ik weer eens op pad 
ben als vice-voorzitter van COC . Toch zeg ik: Volgend jaar weer een T-Day!

Dagvoorzitter Ivo van Harmelen: Het was een open, veilige en respectvolle 
middag met niet alleen transgenders, maar ook mensen uit hun directe 
omgeving en geïnteresseerden. Mooie afwisseling van ervaringen, confrontatie, 
informatie en ontmoeting. Respectvolle dialoog met elkaar. Warme, emotie 
en lach en traan wisselden elkaar af. Iedereen met een goed gevoel naar huis. 
Zeker een basis voor continuering in komende jaren. Veel is, ook voor direct 
betrokkenen nog onbekend. Maar op deze manier kom je met zijn allen verder. 
Door het gebruik van oude en nieuwe netwerken.  En door uit te gaan van je 
eigen kracht en vooral ook trots, en door je omgeving erbij te betrekken! 
Voor mij persoonlijk: Seksualiteit en geaardheid is één ding en ligt relatief aan 
de oppervlakte. Genderidentiteit ligt dieper. Is niet in de letterhokjes LHBT te 
vatten. Je switcht. Alleen al dat je eigenlijk hetero (of homo) bent, maar in het 
verkeerde lichaam... Ik ging er blanco in en heb veel geleerd over hoe je als mens 
kunt zijn! ( En wat ook eens gezegd mag worden: ik ben blij verrast door mooi 
artikel in Brabants Dagblad).

De ‘Verklaring van Dordrecht’ waarborgt de rechten die Transgender-
medewerkers van bedrijven hebben inzake hun positie, opleiding, gelijke 
promotie kansen. Een waarborg voor een transgender-vriendelijke 
werkomgeving. Actief dient een directie personen aan te wijzen die dit 
aansturen en bevorderen. ‘Op dat gebied,’ zo lichtte Geert Glaudemans-Kroon 
van het COC toe, ‘bestaat nog geen duidelijke uniforme stellingname. Hier 
mogen nog wel verdere stappen worden gezet. Het is voor de veiligheid van 
transgenders heel goed als het bedrijfsleven mede de Verklaring van Dordrecht 
akkoord gaat. Ten aanzien van LHBT is dat wel uniform gebeurd, maat niet voor 
Transgenders. Dat is nog een vergeten groep die juist aandacht verdient,’ aldus 
Glaudemans.’ (bron: Bastion Oranje)

T-DAY NEEMT IEDEREEN MEE
In de Muzerije vond op zaterdagmiddag 10 oktober de eerste Bossche Transgenderdag plaats. T-Day geheten, in verwijzing 

naar Coming Out Day. Op deze eerste T-Day in de regio NoordoostBrabant werd ook de voorgenomen oprichting bekend 

gemaakt van een COC NoB Transgenderwerkgroep. COC-vicevoorzitter Jolanda van Gool organiseerde, vanuit de 

gemeentelijke Regenboogwerkgroep deze dag mede met de bedoeling om de komende jaren structureel aandacht voor 

het onderwerp te vragen, en vanaf nu het initiatief bij de transgenders zelf te leggen. Gebleken is dat het onderwerp 

transgender extra aandacht behoeft bij de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is 

onderling contact van transgenders goed voor de uitwisseling van kennis, gebeurtenissen, activiteiten en gevoelens.

Wethouder Eric Logister van 
‘s-Hertogenbosch, opende, mede 
namens zijn collega René Peters uit 
Oss, de dag met de ontboezeming: 
“Ik ken en begrijp tot nu toe weinig 
van wat het betekent om transgender 
te zijn, en eerlijk gezegd doe ik er 
niets mee als wethouder en weet 
ik ook niet zo goed wát ik er mee 
zou moeten doen. Daarom kom 
ik ook hier om te luisteren.” Aan 
dagvoorzitter Ivo van Harmelen bood 
deze kwetsbare opstelling gelijk de 
kans om erop te wijzen dat inmiddels 
twee andere grote gemeentes de 
genderindeling (M/V) al hebben 
afgeschaft. Stadhuiswerk dus voor 
de wethouder, die verder, net als het 
goed opgekomen publiek, geboeid 
het plenaire gedeelte volgde. 

Moeder Lea en haar jeugdige 
(inmiddels) dochter Loena, vertelden 
intens persoonlijk over de weg 
die ze afgelegd hadden. Eerst 
uiteengroeiend door verwarrende 
gevoelens, en na de coming out van 
Loena op 14 jarige leeftijd in een 
steeds hechtere band. Het boek dat 
Lea schreef (Wordt mijn zoon mijn 
dochter?, ISBN: 978-90-8759-520-
3, geïllustreerd, 252 blz., mei 2015, 
uitg. U2pi BV) over de transitie van 
Roel naar Loena biedt de lezer een 
verslag van binnenuit. Voor moeder 
en dochter zelf is het een dierbare 
terugblik, een uiting van trots en een 
middel om een stormachtige periode 
een plekje te geven.

Filmer Bart Peters, liet één van de 
Transtapes zien. Dit is een serie van 
zes documentaire portretten van 
individuele transgenders, met ieder 
een eigen verschillend verhaal over 
uiteenlopende ervaringen, gevoelens 
en uitkomsten. Ze gaan in wezen 
over mensen en hun identiteit in 
een poging tot uiterste eerlijkheid 
tegenover zichzelf én de toeschouwer. 
De tape Jackson die hij toonde werd 
doeltreffend nader geïllustreerd door 
de hoofdpersoon Damian Jackson die, 
zoals hij zelf zei, van een mannelijke 
pot die op heterovrouwen viel 
veranderde in een man (zie kader). 

Nadat T-cabarettière Merel Moistra 
met haar snijdende humor (“mijn 
moeder had zich 20 jaar op de 
verkeerde ellende voorbereid; ze 
dacht dat ik homo was”) en, mede 
door haar lage alt, meeslepende 
liedjes, de zinnen verzet had  
ging men uiteen in drie paralelle 
sessies die éénmaal gewisseld 
werden:  T en Werk, T en Thuis en T 
en Trots. Waarmee respectievelijk 
de economische, persoonlijke en 
sociale aspecten kanten van het 
T-zijn aan bod kwamen op een 
intensieve manier. Stof te over om 
verder over door te praten en genoeg 
onderwerpen om mee verder te 

werken. Met de vele vriendschappelijke contacten die gelegd werden is er alle 
vertrouwen dat dit onderwerp voorlopig in onze regio op de agenda blijft. De 
algemeen toegenomen aandacht voor transgenders vraagt daarom, maar 
zeker ook de T-factor, die al dan niet onder de oppervlakte, het leven van 
mensen, hun familie, vrienden en verdere omgeving beïnvloedt. Niet zelden op 
heel ingrijpende wijze, zoals op deze dag meer dan duidelijk werd. 



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

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

Regenboogstad Oss hangt de vlag uit
Iedereen moet het hele jaar door 
zichzelf kunnen zijn en om dat te 
symboliseren ging in Regenboogstad 
Oss de vlag uit en waren er rond 
Coming Outdag diverse activiteiten. 
Zo hees wethouder René Peters 
samen met transgender Aris van 
Eck en haar partner twee bijzondere 
vlaggen: de regenboogvlag en de 
vlag van ‘Zo Doen We Dat In Oss’. 
Aris is transgender en één van de 
mensen die de kandidatuur van Roze 
Zaterdag 2017 ’s-Hertogenbosch 
& Oss ondersteunde. Wethouder 
René Peters liet er geen misverstand 
over bestaan waarom hij Aris had 
uitgenodigd: “Nee tegen transfobie!” 
ook in Oss. Dit en de komende jaren 

besteedt het COC Noordoost Brabant, o.a. met een T-Day waarachter zich ook 
Oss schaart nadrukkelijk aandacht aan Transgenders.

Het was ook weer mogelijk om op vrijdag 9 en maandag 12 oktober een foto te 
maken met de ‘Zo doen we dat in Oss’-wand. Deze foto’s, met quote, worden 
op website       www.zodoenwedatinoss.nl 
geplaatst. Inmiddels is deze website een spraakmakende lappendeken 
geworden van tolerant Oss.

Toch wel het meest hartverwarmende initiatief in Oss dit jaar rond Coming 
Outdag was op vrijdag 16 oktober de Basketball Clinic door basketbalreus 
Henk Pieterse (oud-international) met zijn ‘Pest mij maar pleintjes tour’. 

Tegen pesten. Vóór tolerantie. 
Spelenderwijs. Jong geleerd is oud 
gedaan. Henk, de kinderen, de 
ouders en begeleiders straalden het 
uit: plezier in alle kleuren van de 
regenboog! 

REGENBOOGVLAGGEN IN ‘S-HERTOGENBOSCH

Dag(en) van de Dialoog: Open en Gastvrij
Een actueel thema: hoe open en gastvrij kunnen we zijn in deze tijd? Een tijd 
waarin we als samenleving open willen staan om anderen op te vangen. De 
dialoog om elkaar te wijzen op de wederzijdse verrijking door te helpen. De 
dialoog als bindmiddel tussen gastheer en gast, als beleving en overbrugging van 
diversiteit.

Ook dit jaar, en wel op donderdag 5 en dinsdag 10 november, van 17.30 tot 
20.00 uur (met gratis maaltijd), wordt “De Dag van de Dialoog” georganiseerd. 
Op meer dan dertig locaties in ‘s-Hertogenbosch zijn er dialoogtafels waar 
ieder die dat wil in kleine kring ervaringen, dromen en ideeën kan uitwisselen. 
Over de ‘Kunst van het Samenleven’, met dit jaar speciale aandacht voor: 
openheid en gastvrijheid. Een gesprek niet op papier, niet in openbare 
discussie, niet op de chat of elders op het internet, maar van mensen bij elkaar.

Iedereen is welkom
Het doel van de Dag van de Dialoog is om mensen met verschillende 
achtergronden met elkaar kennis te laten maken en in gesprek te brengen. 
Iedereen kan deelnemen: jong of oud, man of vrouw, hetero of homo of lesbo 
of bi of transgender, allochtoon of autochtoon, student of gepensioneerd, 
ambtenaar of kunstenaar, burgemeester of imam. Met acht tot tien 
deelnemers per dialoogtafel. De gesprekken duren twee tot drie uur en worden 
geleid door een ervaren gespreksleider.

Een verscheidenheid aan locaties
Vele organisaties, verspreid over de hele stad) hebben zich als gastlocatie 
aangemeld. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld kiezen om aan tafel te gaan 
in de Turkse Moskee, de Bibliotheek, het VVV kantoor, een klooster maar ook in 
bijzondere particuliere locaties. Aan elke tafel wordt een maaltijd geserveerd. 
Alle ideeën en dromen die uit deze dialogen voortkomen worden tijdens 
de slotbijeenkomst gepresenteerd en kunnen mogelijk leiden tot nieuwe 
initiatieven in de stad, wijk of buurt. 

Meedoen? Stuur een mailtje naar        info@s-Hertogenboschindialoog.nl 
of ga even naar de site       www.s-Hertogenboschindialoog.nl 

De organisatie van de Dag van de Dialoog 2014 is in handen van Stichting 
’s-Hertogenbosch in Dialoog. De Dag van de Dialoog is verbonden aan het 
Erasmus Festival Brabant. Beide organisaties maken zich sterk voor de Kunst van 
het Samenleven.

Twee dagen vóór Coming Outdag zondag 11 
oktober werd op het bordes van het stadhuis in 
‘s-Hertogenbosch de regenboogvlag gehesen. 
Dat gebeurde door wethouder Eric Logister en 
de algemeen directeur van het KW1C Jeanette 
Noordijk. Een gemengd gezelschap woonde 
de ceremonie bij die vooraf werd gegaan door 
een ontvangst met roze ‘chocolade’ bollen en 
gevolgd door het heffen van roze bubbels in de 
Oranjegalerij. Jeanette Noordijk en Eric Logister 
hielden daarbij korte toespraken.
 
Eric Logister wees erop dat rondom Coming 
Outdag meerdere, ook inhoudelijke activiteiten 
worden georganiseerd, zoals dit jaar T-Day. Deze 
ruime aandacht, gesymboliseerd en uitgedragen 
door het hijsen van de regenboogvlag vindt hij 
terecht. Kijkend naar de vlag associeerde hij: “Een 
regenboogvlag, daarin zit het groen. Dat is mijn 
kleur, de kleur van de natuur. En ook violet, dat 

is de kleur van karakter. Als je die twee verbindt 
heb je trots. Dat staat voor je zelf, dat je er voor 
uitkomt. Ook wij als stad zijn er trots op dat we 
als Regenboogstad met Oss en regio in 2017 Roze 
Zaterdag binnengehaald hebben. Vandaag steken 
we als teken van trots en van verbondenheid de 
vlag uit. En dat doet niet alleen de gemeente, dat 
doet een hele reeks verenigingen en organisaties 
die zich inmiddels bij dit initiatief hebben 
aangesloten: bijvoorbeeld FC Den Bosch, de VO- 
scholen, het KW1-College, de GGD, De Hervormde 
Kerk, Brabant Zorg, de tehuizen Nieuwenhagen 
en Noorderkroon OJC in Rosmalen, BVV, BOV, 
Wilhelmina, Maliskamp.”  
 
Jeanette Noordijk vond het vanzelfsprekend om 
positief te reageren toen zij gevraagd werd de 
Regenboogvlag te komen hijsen, met name omdat 
op het Bossche Koning Willem 1-College heel veel 
jongeren zitten, zo’n 13.000 van tussen de 16 en 

de 23 jaar. Dat is een 
levensperiode waarin 
ze ontdekken wie ze 
zijn en wat ze willen 
zijn. Dat is vaak geen 
makkelijk proces, zeker 
als je twijfelt, als je 
je anders voelt dan 
wordt aangenomen op 
basis van je geslacht, 

je afkomst, je religie, je cultuur. Dat gaat lang niet 
altijd soepel. Maar: “Wij zijn als campus tegen 
discriminatie, vóór gelijkheid en vóór het verleggen 
van grenzen en we gaan vóór een betere wereld.”, 
sprak de algemeen directeur van het Koning 
Willem 1-College.

De aanwezigen gaven aan dat zij van steeds meer 
kanten hoorden dat ook daar de Regenboogvlag 
ter gelegenheid van Coming Outdag wordt 
uitgestoken (de vlaggen zijn o.a. bij de gemeente 
te krijgen). Het COC NoB zal volgend jaar ook alle 
regiogemeentes benaderen. In het Regenboogjaar 
2017 zou op Roze Zaterdag de hele regio mee 
moeten vlaggen, en met name de steden Oss en 
‘s-Hertogenbosch één zee van Regenboogvlaggen 
moeten zijn.



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 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

Brad Pitt, Daniel Craig of …?
Het schijnt dat – ondanks zijn leeftijd – Brad Pitt de mooiste man op 
deze aardkloot is. Hij moet een schoolvoorbeeld zijn van het klassieke 
mannengezicht. Volgens een Amerikaanse plastisch chirurg zijn de drie 
onderdelen van zijn gezicht volledig in balans: krachtige wangkauwspieren, 
een rechte symmetrische neus en de neusrug die mooi overgaat in de oogkas. 
De wenkbrauwen gaan prachtig mee met de rand van de  oogkas en hij heeft 
een fraaie verdikking boven die wenkbrauwen. Verder heeft hij mooie zachte 
oogleden en is de afstand tussen de ooghoeken zoals die moet zijn, ongeveer 
even breed als de ogen zelf. Hij heeft een rechte dunne bovenlip en een volle 
onderlip. Het schijnt dat hij voldoet aan het oud-Griekse ideaal van  mannelijke 
schoonheid. En dan te bedenken dat Brad Pitt al vijftig is…  

Ik durf het bijna niet te zeggen, 
maar ik deel de mening van die 
Amerikaanse chirurg; ik heb Brad Pitt 
altijd een geweldig stuk gevonden, 
zodanig zelfs dat ik een paar jaar 
geleden van vrienden voor mijn 
verjaardag een kalender kreeg 
met alleen maar foto’s van hem… 
Diezelfde plastische chirurg zei 
overigens dat een andere acteur 
eigenlijk meer in aanmerking 
komt voor de titel van mooiste 
man, namelijk Daniel Graig, de 
huidige James Bond. Niet omdat 
alles aan hem perfect is, nee, juist 
omdat dat niet het geval is. Graig 
heeft weliswaar rechte mannelijke 
wenkbrauwen en mooie blauwe ogen, 
maar hij loenst een beetje. Daarnaast 
heeft hij (te) brede jukbeenderen, een 
zwakke kaaklijn en mooi gevormde 
dunne, haast vrouwelijke lippen. 

Kortom eigenlijk niet direct het 
toppunt van schoonheid. Ik ga toch 
voor Brad, maar ik ben natuurlijk een 
ouwe vent. Daarom  ben ik eigenlijk 
wel benieuwd hoe jij er over denkt. 
Vind jij Brad ook de mooiste man 
op aarde, naast je eigen man dan 
natuurlijk. Of ga jij voor Daniel? Ik 
ontvang graag reacties, lijkt me best 
leuk om te horen hoe de lezers van 
BosschRoze over Brad Pitt en Daniel 
Graig denken. En als jullie voor geen 
van beiden kiezen wie in jullie ogen 
dan de mooiste man is, in ons land, 
in Brabant of waar dan ook (en dan 
niet – ik zeg het maar – je eigen vent 
opgeven).

      keesmetz@hetnet.nl 

LAAT JE NIET KASTEN!

Op zaterdag 10 oktober werd op het Kerkplein in 
hartje ‘s-Hertogenbosch t.g.v. Coming-OutDag een 
informatiemarkt gehouden door RADAR, de GGD, COC 
NoordoostBrabant en ‘Roze in Blauw’ van de politie. De 
stand van RADAR bestond voornamelijk uit een kast 
waar je in kon, en pas weer uit mocht als je een pakkende 
leus had geschreven die verband hield met coming out. 
COC-voorzitter Jan van 
Velthoven die zich niet 
kon herinneren ooit met 
andere dan oneerbare 
bedoelingen in een kast 
te hebben gezeten was er 
snel uit en pende: Laat je 
niet kasten!

De vrolijke boodschap van de stands kreeg een gemoedelijk 
onthaal in een koud, maar toch ook hartverwarmend 
‘s-Hertogenbosch.

Untenu vanaf nu 
een stichting
De afgelopen paar jaar is in BosschRoze geregeld 
gerapporteerd over het werk dat Untenu in Cambodja doet 
voor hiv-positieve LHBT’s die door armoede in noodsituaties 
terecht komen.

Het afgelopen 
jaar is nagedacht 
hoe we het werk 
in Nederland vorm 
geven. Want als mensen 
geld doneren, is het niet houdbaar dat via bankrekeningen 
van privépersonen en die van andere organisaties te laten 
verlopen.

Na gesprekken – onder andere met Stichting AidsCare – 
is gekozen een eigen stichting op te richten. In augustus 
is uiteindelijk Stichting Untenu opgericht. Een bestuur is 
benoemd, Verklaringen Omtrent het Gedrag zijn inmiddels 
afgegeven en een eigen bankrekening is geopend. Aan de 
ANBI-status wordt gewerkt en inmiddels is het via
       www.untenu.nl mogelijk om geld te doneren.

Tot nu toe heeft COC Noordoost Brabant haar rekening ter 
beschikking gesteld, waarvan Untenu dankbaar gebruik 
heeft gemaakt. Vanaf nu staat onze eigen bankrekening 
open voor donaties: IBAN-nr. NL62 TRIO 0390 999 229 t.n.v. 
Stichting Untenu te Rotterdam.

Het streven is om dit jaar de ANBI-status aan te vragen. 
Ook zal dit jaar een Raad van Advies worden benoemd. 
Daarnaast wordt binnenkort een begin gemaakt in een 
website in het Khmer, zodat men ook in Cambodja op een 
laagdrempelige manier online hulpverzoeken kan indienen. 
Dat kan nu al via een webformulier in het Engels.

Wie Stichting Untenu wil ondersteunen kan dat ook 
op andere manieren. Zo kan er een optreden van onze 
ambassadrices Meander & Bijoux geboekt worden. Zij 
treden belangeloos op voor de Stichting. Ook is er een 
korte documentaire over een hiv-positieve transgender 
sekswerker uit Phnom Penh die vertoond kan worden. 
Interesse? Neem dan contact op via ron@untenu.org.

Ron van Zeeland

Mooi: Daniel Kruger in het SM’s
Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch toont een groot(s) overzicht van de 
sieraden en keramiek die Daniel Kruger de afgelopen veertig jaar maakte.
Daniel Kruger (Zuid-Afrika, 1951) woont en werkt sinds 1974 in Berlijn en is 
een internationaal erkend en onderscheiden kunstenaar. Experimenteel, 
onconventioneel en individualistisch. 

Deze retrospectieve tentoonstelling 
omvat meer dan 200 sieraden en 60 
keramische werken. Het sensuele (ook 
homosensuele) en kleurrijke werk van 
Kruger is geliefd bij verzamelaars en 
musea. Één van de grootste collecties 
bevindt zich in ons eigen Stedelijk 
Museum ‘s-Hertogenbosch dat al 
sinds begin jaren tachtig zijn sieraden 
en keramiek verzamelt. 

Uit deze schitterende tentoonstelling 
blijkt zijn voortdurende zoektocht 
naar nieuwe materialen en vormen. 

Soms gebruikt hij voor zijn sieraden dagelijkse dingen, maar ook zeldzame, 
zoals meteorieten, edelstenen, goud. En deze al dan niet in combinatie met 
elkaar. Zijn creaties zijn vaak symmetrisch en in dubbelvorm: broches waarin 
een duo parels verborgen, halskettingen met twee hangers, dubbelgebogen 
ringen. Hij speelt een wisselspel met mathematische en organische lijnen, 
gedekte en felle kleuren, harde en 
zachte materialen, transparantie 
en reflectie. Hoe modern ook: door 
zijn gebruik van zilver, turkoois en 
koraal verwijst hij tegelijkertijd 
naar antieke sieraadkunst. Bij en 
door dit alles wervelt hij door iedere 
denkbare periode (van de Apaches 
tot Byzantium), stijl (van klassiek 
tot experimenteel), herkomst 
(van natuurlijk tot kunstmatig), 
en stemming (van ironische 
afstandelijkheid tot sensuele 
versmelting).

Onmiskenbaar, ook naar eigen zeggen, heeft zijn werk een onderscheidende 
erotische kwaliteit. In materialen met verschillende gevoelswaarden. In 

verleidelijke vormen. In impliciete of 
expliciete verwijzingen, waarbij hij 
ook zijn persoonlijke geschiedenis 
en gevoelens inbrengt. Met name 
in zijn keramisch werk is een 
expliciete homosensualiteit te 
herkennen (techniek: porselein 
met imagetransfer). Uitdagend 
door de alledaagse thematiek en 
vanzelfsprekendheid. Niet echt voor 
de pornojager, wel voor de ware 
liefhebber. Een gemoedelijke groet 
aan de Griekse schilderskeramiek, 
ook in vertrouwd Delfts Blauw.
 

Deze tentoonstelling Daniel Kruger, sieraden en keramiek 1974-2004 is te zien in 
het SM’s in ‘s-Hertogenbosch van 17 oktober tot 24 januari 2016. 
Het bijbehorende boek Daniel Kruger, Zwischen Natur und Künstlichkeit / 
Between Nature and Artifice, is verkrijgbaar in de museumwinkel.



LIEFSTE

Het liefste
dat ik doe
als ik alleen ben
is schrijven -

bij voorkeur
over jou
over liefde
en verliefd zijn -

over het wonder
van ons twee
het toeval
dat ons samenbracht -

over de band
die alsmaar groeit
over de vorm
die steeds vaster wordt -

de hechting wordt hechter
de liefde wordt echter
wordt sterk en oprecht
het lijkt wel de echt
ik merk dat ik meega
van ego naar eega -

het liefste
schrijf ik
over mijn liefste.

Hans Kolper

NOVEMBER 2015
Zondag 1 november v.a. 15.00 uur

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

Gaycafé Kabberdoes 
- o.a. in november
Vrijdag 6 november Talent Show
Woensdag 11 november 11-11 Bal
Woensdag 25 november Erotische 
Bingo
https://twitter.com/kabberdoes
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 8 november 
13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zaterdag 14 november 
16.00 – 19.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

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

Zondag 22 november 
15.00 – 19.00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Zaterdag 28 november – 
aanvang 22.00 uur

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

DECEMBER 2015

Gaycafé Kabberdoes 
- o.a. in december
Zaterdag 5 december 
Sinterklaasavond
Vrijdag 25 december Kerstavond
Donderdag 31 december 
Oudejaarsavond
https://twitter.com/kabberdoes
Gaycafé Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 6 december v.a. 15.00 uur

Middagje Oss 
- Pakjesmiddag 
Aanmelding verplicht!
Aanmelden via: 
info@cocnoordoostbrabant.nl
COC ruimte Oss (ingang sociaal-
cultureel centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

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

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

Zondag 13 december 
13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 27 december 
15.00 – 19.00 uur

Salon40+ 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

2 november – Theater De Blauwe Kei, Veghel 
Pride – 
Groot-Brittannië, Matthew Warchus
Zomer 1984, Margareth Thatcher aan de macht en de Britse 
mijnwerkersbond staakt. Homoseksuele en lesbische activisten halen 
steungeld op. Maar de bond zit niet te wachten op hulp van ‘perverts’, 
zoals ze de homo’s noemen. De actievoerders laten zich echter niet uit 
het veld slaan. Een buitengewoon, waargebeurd, verhaal over twee totaal 
verschillende gemeenschappen die zich verenigen voor een gezamenlijk 
doel.

8 november – OBA  Amsterdam 14.00-16.30 uur
Lhbt-documentaires Zuidoost-Azië
Presentatie van twee nieuwe documentaires over het leven van lesbo’s, 
homo’s, bi’s en transgenders in het Verre Oosten. Het zijn Love and other 
matters (Myanmar) over de diversiteit binnen de lhbt-gemeenschap en 
Our marriages (China) over vier lesbische vrouwen die trouwen met homo-
mannen; deze ‘contract marriages’ worden 
op grote schaal gesloten. Locatie: Theaterzaal 
(7e verdieping) van de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (oba), Oosterdokskade 143, vlakbij het 
Centraal Station. Aanmelden voor deze middag 
is nodig, via info@documentourhistorynow.org 
De Nederlandse stichting dohn (Document Our 
History Now)  ondersteunt filmers, fotografen 
en journalisten bij het documenteren van de 
levens van lhbt’s in Zuidoost-Azië. Op de website 
http://documentourhistorynow.org/  zijn de 
prijswinnaars te zien van de tweede fotowedstrijd 
(2015) ‘&proud’ in Myanmar. 

10 - 28 november  – Vlaams-Brabant 
15e Holebi-filmfestival 
In 11 steden en gemeenten zijn 23 films en 11 kortfilms te zien, plus 
enkele dans- en theatervoorstellingen en er zijn 4 evenementen. In de 
provinciehoofdstad Leuven (“eeuwenoud en springlevend!”): 10 nov. 
openingsavond Stadsschouwburg, 11: Matterhorn, 12: Tragedy (toneel), 13: 
All about E., 14: Being Alive (concert mannenkoor Cantarelli), 15: Je suis à toi, 
16: The Imitation Game, 17: Two Times Infinity (dans), 18 en 19: Torch Song 
Trilogy (toneel), 20: Zomer, 21: Holebi-kort (wereldwijd), 22: Gerontophilia, 

23: Une nouvelle amie, 
24: Der Kreis, 25: Eat 
with me, 26: The Normal 
Heart, 27: Carol. Toegang 
film en toneel € 9, 
concert € 12. Vlakbij het 
station van Leuven is 
het festivalcafé Rocco. 
Op 28 november is de 
afsluiting in Aarschot: 
‘Gender in the Blender’, 
miniserie gemaakt 
door Vlaamse en 
Letse jongeren, vooraf 
speeddating en gevolgd 
door een holebi-fuif 
(gratis toegang). 
Info: www.
holebifilmfestival.be

12 november – Theater aan de Parade
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.

11 december – Theater De Blauwe Kei, Veghel 
Blind – DudaPaiva Company

Een beeldende voorstelling op 
het snijpunt van dans, poppen 
en multimedia, die ongrijpbare, 
magische, soms bijna pijnlijke 
werelden toont. Confrontatie 
met de verontrustende chaos 
van het menselijk bestaan. 
Gebaseerd op Paiva’s eigen 
jeugd waarin hij tijdelijk blind 
was, maar ook op de mentaliteit 
van ‘niet zien’. Een worsteling 
met de psychische, sociale en 
fysieke gevolgen van blind zijn.

19 november – Theater Markant, Uden
10 december – De Lievekamp, Oss
Maar liefje, nu heb je geen 
voetjes … – 
Gerard van Maasakkers & 
Frank Cools
Als ‘onze’ Gerard van Maasakkers samen zingt met de 
Vlaamse podiumkunstenaar Frank Cools, dan gebeurt er 
iets. Nu de mooiste nummers die ooit in de Lage Landen 
geschreven zijn. Uit Vlaanderen  o.a. van Louis Neefs 
en Willem Vermandere, en uit eigen land muzikale 
parels van Ramses Shaffy, Bram Vermeulen en Cornelis 
Vreeswijk. 

28 november (try-out) – 
Theater Markant, Uden
3 december – De Lievekamp, Oss
17 december – Theater De Blauwe Kei, Veghel 
Robert Long – 
Paul Groot e.a.
Dit seizoen start een nieuwe biografische musical over 
het leven van icoon Robert Long. Het rijke oeuvre van 
deze theaterlegende wordt door  Paul Groot tot leven 
gebracht. Zijn Koefnoen-collega Jeremy Baker kruipt in 
de huid van Leen Jongewaard en samen vertolken zij 
Longs leven én repertoire op lichtvoetige, cynische en 
hilarische wijze.


