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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.

Lidmaatschap 45 euro per jaar, 
vanaf 26 jaar (door ANBI aftrekbaar 
van Inkomstenbelasting). 
Jonger dan 26: 26,50 euro. 
Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

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

of ga naar 
www.cocnoordoostbrabant.nl

...als iets of iemand tegenvalt...
...wordt heel vaak kut en lul geroepen...

...zó waardeloos is seks dus...

GenderBlender, een wervelend succes
Het evenement GenderBlender op 5 november 2017 was een prachtig succes. Terwijl de organisatie 

rekende op zo’n 70 bezoekers, kwamen er meer dan 100 mensen af op deze mix van talkshow, 

documentaire, cabaret, workshops, chillen  en dansen. Een genderdivers publiek dat ook leeftijddivers 

was, van jong (16) tot oud (80). Tekenend was de luchtige, ontspannen atmosfeer, ook als er ‘zware’ 

aspecten van zelfontdekking, coming out, acceptatie en transitie aan de orde kwamen.  

GenderBlender een begin?
De organisatie van GenderBlender werd mogelijk gemaakt door 
Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch en het COC Noordoost Brabant i.s.m. het 
Erasmusfestival Brabant. De wethouders Erik Logister en Annemiek van de 
Ven onderstreepten niet alleen het belang van dit ene evenement voor de 
diversiteit in het algemene leefklimaat, maar ook de noodzaak om hier een 
structureel vervolg aan te geven. Niet alleen door vervolgevenementen, maar 
ook door in andere maatschappelijke geledingen en organisaties de (gender)
diversiteit tot haar recht te laten komen. 

Een goed voorbeeld daarvan werd gegeven door de ook aanwezige Viktorien 
van Hulst, directeur van Festival Boulevard. Boulevard participeert in 
Performing Gender – Dance makes differences’, een tweejarig programma, 
gesteund door de Europese unie, gericht op de inzet van een nieuwe generatie 
Europese dansprofessionals om nieuwe vormen van performance te vinden 
voor het delen van verhalen en vraagstukken rondom gender en/of seksuele 
voorkeur in Europa. In dit project werken zes festivals, vijf choreografen, vijf 
dramaturgen en 50 dansers uit steden in vijf landen (Bologna, Ljubljana, Leeds, 
Madrid, ‘s-Hertogenbosch) samen in trainingen, workshops en uiteindelijk een 
dansevenement, ook in ‘s-Hertogenbosch.

In lijn met het jaarthema van het Erasmusfestival 
manifesteerde zich hier de kracht van diversiteit, 
het belang van kennis, en de rol van de macht. 
De noodzaak om gezag en macht te bewegen tot 
solidariteit met vitale verschillen tussen mensen 
en situaties. Iedereen vraagt zich wel eens af 
of de genderregels die maatschappelijk gelden 
wel zo dwingend moeten zijn. Bovendien is er 
een behoorlijke groep mensen die uitgesproken 
vraagtekens bij de eigen identiteit zet. Volgens 
globale statistieken zou 3,9 % van de mensen zich 
niet eenduidig identificeren als man of vrouw. 
Dat zijn dus zo’n 670.000 Nederlanders. Wat nog 
niet wil zeggen dat zij daar ook voor uitkomen. Of 
dat zij, in geval van een niet ‘passend’ lichaam, in 
transitie zouden willen gaan. 

Een plenair panel met Dennis Bijleveld, Sunniva 
Brunnings, Muhammed Al Tamimi, Gino Mulder 
, Michael Schoonbrood, werd geïnterviewd door 
presentator/journalist Bo Hanna ( journalist) en 
ging met elkaar en 
de zaal in discussie. 
Een staalkaart aan 
persoonlijke verhalen 
passeerde. Over 
kracht, maar ook over 
intimidatie. Over trots 
maar ook over angst. 
Over kansen, maar ook 
over afwijzing. Een greep 
uit de stellingnames: 
Het ontbreekt de 
samenleving, ook de 

politiek en het onderwijs, nog steeds aan voldoende 
kennis, wil en doorzettingsvermogen om goed 
te reageren op klachten van smaad, eenzijdige 
teksten in schoolboeken of verzwegen negatieve 
keuzecriteria bij sollicitaties. Vooroordelen dienen 
al bij de opvoeding en op school te worden 
weggenomen. De politiek moet voorlichting blijven 
eisen, anti-pestbeleid stimuleren of afdwingen, en 
een veelzijdige representatie bevorderen. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, maart 2018, zou een 
roze stembusakkoord gesloten moeten worden 
met concrete lhbtiq-actiepunten .

Er vielen ook diverse hartenkreten over eigen 
weerbaarheid te noteren. ‘Alles goed en wel, 
maar je moet ook gewoon jezelf zijn’, merkte 
een transgender op, die in haar zakenbestaan 
ook wel eens merkwaardige opmerkingen krijgt 
toegeslingerd. ‘Ik doe vaak dit soort onbegrip en 
weerstand af met een geintje.’ Een ander, ook 
transgender, was het daar mee eens, maar vertelde 

er wel behoefte aan te hebben om hand in hand 
en toch veilig in de stad te kunnen lopen. Bij een 
incident botste ze op onbegrip en kreeg ze te horen 
van de politie: ’ Je lokt het zelf uit’. Aanwezige 
politici benadrukten nog eens de noodzaak om 
altijd aangifte te doen als het mis gaat. Dat 
wordt geregistreerd en dan kan de politiek bij de 
gemeente aandringen op maatregelen.

Na de paneldiscussie waren er workshops 
‘Genderdiversiteit op de werkvloer’, ‘Visagie’ 
(Michael Schoonbrood) en ‘De eerste indruk’ door 
Trans Lifestyle, een plenair programma met de 
documentaire ‘Genderbende’ van Sophie Dros, de 
Vlaamse cabaretière Julie Helsen. 
Dj Valentijn de Hingh verzorgde de chill out. Zowel 
tijdens het evenement als daarna in de social 
media reageerden bezoekers (en organisatoren) 
opgetogen op het evenement. Met dank aan 
Mandy, Jolanda, Janneke, Stef, Rianne, de Gayte-
jongeren en aanhang.



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. (073) 369 03 49
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): Triniteitstraat 19, 
5211 KW ‘s-Hertogenbosch

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

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
zusjevan@ziggo.nl 
www.facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

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

Centrum voor seksuele gezondheid
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa en het maken 
van een soa- of Sensespreekuur
’s-Hertogenbosch, Tilburg of Uden: 
0900 – 369 69 69
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

advertentie advertentie

Annemiek van de Ven: Thuis in Oss
Een jaar geleden vertrok wethouder René Peters uit de Osse naar de Haagse politiek. In de voorbije jaren had hij een 
enthousiaste rol gespeeld in de uitbouw van Regenboogstad Oss. Zijn tussentijdse opvolgster was Annemiek van de Ven, uit 
Veghel. Ook bij haar neemt Regenboogstad Oss tussen haar andere portefeuilles een warme plek in. Vanwege de komende 
gemeenteraadsverkiezingen praat en denkt zij uiteraard (al weer) over haar toekomst. Een moment om even te spiegelen. 

En hoe bevalt Oss? Daar kan ik kort over zijn. Als ik eenvoudig mag verwijzen naar de naam van het vluchtelingenproject 
van Angelo Schuurmans: Thuis in Oss. Ik kom weliswaar uit Veghel, niet dat ik daar gevlucht ben, integendeel, maar 
ook ik kan zeggen: Ik voel me Thuis in Oss. Niet als wens, maar als werkelijkheid. Wat ik hier aantrof was zo herkenbaar. 
Haast meteen ‘eigen’.

AMBTENAREN GEMEENTE ‘s-H IN HET PAARS
Op Paarse Vrijdag worden op veel scholen leerlingen en docenten uitgenodigd om in het paars gekleed 
naar school te komen. De ambtenaren van ‘s-Hertogenbosch Regenboogstad hebben op Paarse Vrijdag 8 
december de scholen via de social media aangemoedigd om mee te doen met deze dag van acceptatie en 
solidariteit met de LHBTI’ers. 
Twitter: Het is vandaag #PaarseVrijdag. Ook wij dragen paars waarmee we laten zien dat we iedereen 
accepteren zoals ze zijn. Lesbisch, trans of gay? Alles is oké!
LinkedIn (gemeente) en Facebook (Regenboogstad): Het is vandaag Paarse Vrijdag. We vinden het 
belangrijk dat iedere collega zichzelf kan zijn. Daarom dragen we paars. Lesbisch, trans of gay? Alles is oké!
Om die reden gingen ze met meer dan honderd (tientallen meer dan in 2016) collega’s paars getint op de 
foto. Een plaatje!

POWERVROUWEN IN MUSEUM JAN CUNEN OSS
Museum Jan Cunen heeft vier tentoonstellingen in huis waarin de vrouw centraal staat. Door een overkoepelend thema 
hebben meerdere exposities, die volkomen van elkaar verschillen één overeenkomst: de kracht van de vrouw.

Maar het regenbooggehalte van de 
Osse politiek was toch wel nieuw 
voor je? Het College in Oss heeft 
inderdaad een groot hart voor 
diversiteit, op allerlei gebieden. 
De Gemeente heeft door de aanpak 
van mijn voorganger niet alleen de 
naam Regenboogstad, maar ook de 
maatschappelijke praktijk daarvan 
stevig op de kaart gezet. 
In dit Roze Jaar heb ik de activiteiten 
in het kader van het Roze Jaar 
nadrukkelijk gestimuleerd en 
van harte ondersteund. Zo was 
ik aanwezig bij zoveel mogelijk 
activiteiten en heb het belang van 
aandacht voor genderdiversiteit 
op allerlei momenten benadrukt.
Wat mij opviel was de brede 
belangstelling voor, en de positieve 
grondhouding tegenover allerlei 
LHBTI-onderwerpen. En wat een 
goed teken is: meestal reageert men 
hier op een heel relaxte manier.

Toch is er nog veel te doen? 
Zolang seksuele diversiteit niet 
bij iedereen geaccepteerd en 
onomstreden is, blijft er werk aan 
de winkel. Voor de politiek, voor het 
onderwijs, voor verenigingen, voor 
vrijwilligers. Het onderzoek naar het 
leefklimaat dat we in mei publiceerden 
had niet voor niets de titel “Als ze er 
maar niet mee te koop lopen”. Oss 
is niet onveilig voor LHBTI’ers, we 
scoren zelfs beter dan het landelijk 
gemiddelde, maar je moet kennelijk 
wel voorzichtig zijn. En het onderzoek 

dat we samen met ‘s-Hertogenbosch 
op Coming Outdag presenteerden, 
bevatte ook antwoorden met een 
duidelijke activerende boodschap: 
geef voorlichting in het onderwijs 
(aan leerlingen én leerkrachten), geef 
aandacht aan het thema in de zorg, 
in de sport en in gemeenschappen 
waarin het niet geaccepteerd is.

Is er een RegenboogOss na het 
Roze Jaar? Haha, de gemeente is 
onherroepelijk verkleurd. Wat ik 
zo leuk vind is dat van meet af aan 
het onderwerp heel breed voor alle 
leeftijden is opgepakt. We zijn vol op 
de zorginstellingen voor ouderen in 
gegaan met de Roze Loperprojecten, 
en tegelijk ook naar de jeugd in 
het onderwijs. Vanuit die twee 
uitersten op de leeftijdslijn bereik 
je iedereen, ook de leeftijdsgroepen 
daartussen. Mensen worden aan 
het denken gezet, praten met 

elkaar, beleven samen dingen. En 
door de zichtbaarheidsprojecten 
als de regenboogvlag, het 
regenboogzebrapad, de 
regenboogversiering van Breisaam 
aan het gemeentehuis, de website 
‘Zo Doen We Dat in Oss’ geven we 
letterlijk spraakmakende signalen 
af. En bespreekbaarheid leidt tot 
gemeenschappelijkheid. Het is 
geweldig en hoopgevend dat er 
al die maanden geen vinger is 
uitgestoken naar zo’n kwetsbaar 
regenboogproject als dat van 
Breisaam aan het stadhuis. Dat 
geeft vertrouwen. Incidenten en 
onderzoeksresultaten tonen aan 
dat er nog het nodige te doen is, 
en de regenboogprojecten laten 
zien dat een beleidsmatige aanpak 
positief kan uitwerken. Daarom, 
met of zonder mij, Oss gaat ook na 
de komende verkiezingen door als 
Regenboogstad.

In Vrouwen van Oranje -Portretten van vijf koninginnen 
staan vijf generaties powervrouwen centraal: de 
vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en 
Máxima, sterke persoonlijkheden die inspireren, richting 
geven en verbinden. Tegelijkertijd is de expositie een 
kunsthistorisch overzicht van diverse kunstenaars, 
stijlen en media van eind negentiende 
eeuw tot nu: Emma poseerde voor Jan 
Toorop, Thérèse Schwartze portretteerde 
Wilhelmina, Juliana stond portret voor 
Sierk Schröder, Marte Röling legde Beatrix 
vast, en Erwin Olaf Máxima. Een koningin is 
méér dan majesteit, met een leven zoals het 
onze, met hoogte- en dieptepunten, met 
lief en leed. Een individu met twijfels en 
onzekerheden, met zwaktes maar ook met 
onvermoede krachten. De powervrouw verenigt persoon 
en professie, is daarnaast moeder van een gezin en/of 
een vriendin of echtgenote op wie anderen bouwen en 
vertrouwen.
 
In de tentoonstelling Naakte emotie verbeeldt fotograaf 
Micky Hoogendijk haar eigen kwetsbaarheid in foto’s van 
andere vrouwen, en daarmee haar eigen kracht. Ze is een 
powervrouw: weet wat ze wil, ziet kansen en vindt zichzelf 
steeds opnieuw uit. “Voor mij is dat: doen wat uit jezelf 

komt, dicht bij jezelf staan, vrouw zijn en niet veranderen 
in wat deze door mannen gedomineerde maatschappij 
van ons verlangt.” (zie foto bij artikel Annemiek vd Ven)
Beeldhouwer Margot Homan toont in de expositie Iconisch 
vrouwfiguren vol dynamiek, zowel gevoelig als krachtig. 
“Ik zoek naar een balans tussen tegengestelden, tussen 

het hogere en het puur menselijke, tussen 
het mannelijke en het vrouwelijke, tussen 
strijd en aanvaarding, emotie en berusting.”

En wat in de Osse historie natuurlijk niet 
kan ontbreken: de expositie De pil van Oss!, 
een historische schets van de uitvinding 
van de anticonceptiepil (Organon 1962). 
De pil is van enorme invloed geweest 
op het onafhankelijkheidsstreven, het 

zelfbewustzijn en de ontwikkeling van de vrouw. Werd het 
zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in Oss geboren? De pil 
kwam op de markt als ‘de bevrijder van de vrouw’. Weinig 
ontdekkingen hebben zulke sociale consequenties. Seks 
kon worden losgekoppeld van de voortplanting. Vrouwen 
zouden hun seks en leven nu definitief zelf kunnen 
bepalen. De feministische beweging kreeg de wind in de 
zeilen. Het farmaceutische bedrijf Organon uit Oss had 
een voortrekkersrol en ontwikkelde een type pil dat in de 
hele wereld werd en wordt gebruikt. 



COColumn

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

Theo Stokkink

advertenties

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl
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Beestachtig
Hoe divers er in de wereld over 
homoseksualiteit wordt gedacht is 
wel bekend. Van volledige acceptatie 
tot de doodstraf op homoseksuele 
handelingen*.  
In heel veel landen bestaat naar 
zeggen homoseksualiteit niet; dat 
zou westerse decadentie zijn. Want 
kijk maar, het komt alleen in westerse 
landen voor (“Nee hoor, bij ons niet”). 
En bovendien, het is tegen de natuur 
want in de dierenwereld bestaat het 
ook niet. 

Maar helaas voor die mensen, de 
laatste tijd duiken er weer een aantal 
voorbeelden op van homo’s onder 
de dieren. Op Sint-Helena, het eiland 
in de Atlantische Oceaan, waar 
Napoleon in ballingschap stierf,  leeft 
het waarschijnlijk oudste dier ter 
wereld, een schildpad van 186 jaar 
oud. Deze Jonathan is al zesentwintig 
jaar met een andere schildpad, 
Frederica. Ze zijn onafscheidelijk 
en ondanks dat ze niet alleen 
samen slapen hebben ze ook zeer 
regelmatig seks. Ja ja, dat lukt dus 
tot op zeer hoge leeftijd! Alleen, 
kleine schildpadjes kwamen er niet 
van, tot verdriet van de inwoners 
van Sint-Helena. Kort geleden moest 
Frederica voor een onderzoekje naar 
de dierenarts en wat bleek? Frederica 
was Frederic, een mannetje. Veel 
eilanders waren geschokt. 

Niet vreemd, want nog geen jaar 
geleden hadden ze in een referendum 
het openstellen van het huwelijk 
voor personen van hetzelfde geslacht 
afgewezen... Inmiddels is Frederic(a) 
weer bij Jonathan. Ik ben benieuwd of 
er nu opnieuw een referendum over 
de openstelling van het huwelijk zal 
worden georganiseerd.

Nog een opmerkelijk bericht van 
het dierenfront. In Kenya, niet het 
meest vriendelijke land voor homo’s, 
heeft de overheid het moeilijk 
met twee mannetjesleeuwen die 
elkaar de hele tijd knuffelen. Dat 
vinden de Kenianen niet normaal. 
Mannetjesleeuwen horen hun 
territorium af te bakenen en 
andere mannetjes de tent uit te 
vechten. Deze twee niet dus. Alsof 
de mensen niet vaak genoeg de 
dierenwereld bedreigen gaat er ook 
hier ingegrepen worden, want stel 
je voor, de koning der dieren homo, 
dat kan niet. De leeuwen worden 
heropgevoed tot heteroleeuwen. 
Helaas vermeldt het verhaal niet hoe 
ze dat gaan doen...

* Mooie uitdrukking trouwens, volgens 
Van Dale: ‘hanteren’ of ‘vaardigheid 
in de behandeling of bewerking van 
iemand of iets’....

In de klas uit de kast…, 
een voorlichting op school
Het is half negen ‘s ochtends en ik zet net mijn eerste voet 
in het klaslokaal van de middelbare school waar ik een 
gastles zal geven. Voor mij is het alweer een hele poos 
geleden dat ik zelf achter één van die tafels zat. Nu sta 
ik vóór de klas. Na de eerste bel druppelen de leerlingen 
binnen voor hun eerste les van de dag en gaan in de 
kring zitten. Met klamme handjes beginnen mijn mede 
gastdocent en ik. We leggen uit dat wij vandaag met hen 
komen praten over de thema’s seksuele diversiteit en 
genderidentiteit. Na een korte ijsbreker en het behandelen 
van wat theorie, komt de eerste vraag: ‘Hoe zit dat dan bij 
jullie? Zijn jullie ook zo?’ en begint het meest bijzondere 
deel van de gastles. De vragen stromen binnen. ‘Wil je later 
ook kinderen? En hoe doe je dat dan? en ‘Heb je nu een 
relatie?’, vragen die wij vaak tegenkomen, ook vandaag. 
Al bijna de hele les is er een groepje jongens steeds aan het 
giechelen. Uiteindelijk komt hun hamvraag: ‘Maar hoe heb 
je dan seks?’

Wat later is het tijd is om even wat actiefs te doen, de benen 
te strekken. Wat nieuwe energie opwekken. Tijd voor het 
stellingenspel! We vragen iedereen op te staan en bij elke 
stelling naar links (niet eens) of rechts (wel eens) te lopen. 
Later gaan we hierover met elkaar in gesprek. Een jongen 
uit de klas: ‘Je mag best wel homo zijn hoor, zolang je maar 
normaal doet en niet aan me komt’. Mijn wedervraag: 
‘Spring jij op elk meisje dat je tegenkomt dan?’ De klas lacht 
en de jongen reageert: ‘Nee, nee tuurlijk niet, misschien heb 
je ook wel gelijk’. We praten met de klas over verschillende 
onderwerpen van seksuele diversiteit en genderidentiteit. 
De sfeer is open en veilig en ik merk dat de leerlingen nu 
meer durven te vragen en elkaar met respect behandelen. 
Vanuit mijn ooghoek zie ik al de hele tijd een meisje 
zenuwachtig aan haar shirt plukken. Uiteindelijk zegt ze: 
‘Ik val op vrouwen’. Mijn collega en ik kijken elkaar aan. 
De klas is heel even stil, tot een ander meisje zegt: ‘Wat 
ontzettend knap dat je dit durft te vertellen aan ons’. En dan 
volgen vanzelf meer complimenten van medeleerlingen. 

De tijd zit er alweer op. Als er geen vragen meer zijn bedank 
ik de klas voor hun open-en eerlijkheid. Complimenteer 
hen dat ze met z’n allen zo’n fijne sfeer hebben gecreëerd 
waardoor een medeleerling veilig uit de kast durfde te 
komen. De leerlingen applaudisseren en gaan. Een paar 
geven ons een hand en bedanken ons. “Dit was weer een 
mooie en bijzondere voorlichting”, merk ik op tegen mijn 
collega. ‘Zeg dat wel ja!’

De voorlichtingsgroep van het COC Noordoost Brabant staat 
te springen om enthousiaste voorlichters in de leeftijd van 
16 tot 99 jaar. Wij geven voorlichting op scholen in de regio 
van allerlei niveaus (basisschool, middelbaar onderwijs en 
hoger onderwijs). Ben jij bekend met LHBTI+ en wil jij jouw 
ervaringen en kennis delen met deze leerlingen? Neem dan 
snel contact met ons op via 
       voorlichting@cocnoordoostbrabant.nl

Homo’s 60 jaar lang 
wettelijk gediscrimineerd: 
1911-1971
Het beruchte Artikel 248bis van het Wetboek van 

Strafrecht werd in 1911 ingevoerd als onderdeel van de 

Zedelijkheidswetgeving. Het kwam pas na 60 jaar te 

vervallen, in 1971. 

Het luidde: “De meerderjarige, die met een minderjarige 

van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij kent 

of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar.”

De toenmalige grens van meerderjarigheid van homoseksuelen was 21 jaar, 
terwijl de minimumleeftijd voor heteroseksuele contacten 16 jaar was - vijf jaar 
verschil! Tegen het discriminerende artikel werd alom geprotesteerd. In totaal 
zijn ongeveer 5000 homoseksuele mannen en 50 lesbische vrouwen vervolgd 
op basis van dit artikel; ruim de helft werd veroordeeld. 
Meer informatie over Artikel 248bis WvS is te vinden in de brochure Bewaar 
mij voor de waanzin van het recht, die naar aanleiding van de gelijknamige 
expositie in 2011 bij het Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum 
en Archief (ihlia) is verschenen. BosschRoze heeft daar toen ook aandacht aan 
gegeven ( jg. 32, nr. 1).

Historische roman
In de onlangs verschenen 
historische familieroman 
Zwijgplicht beschrijft 
Theo Stokkink (geb. 1941) de gevolgen 
die dit wetsartikel heeft gehad voor 
homoseksuelen, in het bijzonder voor een 
kandidaat-notaris 
die leefde in het 
begin van de 
vorige eeuw. Voor 
deze roman, die 
gebaseerd is op 
ware feiten en 
echte personen, 
heeft de auteur 
o.a. de archieven 
van het ihlia en de 
de Stichting tot 
Bevordering der 
Notariële Wetenschap geraadpleegd, met 
als resultaat een intrigerend, spannend 
en meeslepend verhaal: Op een 
vluchtelingenboot van Antwerpen naar 
Rotterdam raakt in 1914 een Vlaamse 

baby zoek. Theo Borret, privaatdocent aan 
de Universiteit van Amsterdam, is zich van 
zijn homoseksuele geaardheid bewust en 
ook van het onmogelijke daarvan. Alleen in 
nachtelijke omzwervingen langs allerhande 
lugubere ontmoetingsplekken in de stad, 
kan hij zich uitleven. Hij beseft dat voor de 
maatschappelijke positie die hij ambieert en 
de druk van zijn familie een schijnhuwelijk 
zal moeten sluiten. Hij trouwt met zijn 
huishoudster, die voorheen als prostituee 
heeft gewerkt. Als ultiem bewijs van het 
bestaan van een gezin zal er ook een kind 
moeten zijn. Theo werkt inmiddels als 
kandidaat op het kantoor van een notaris die 
zelf nauw betrokken raakt bij de opvang van 
uit België gevluchte kinderen … 
(444 blz., € 24,50, ISBN 978 90 6265 980 7 )



JANUARI 2018
Zondag 7 januari    

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 7 januari v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zondag 7 januari van 15:00 – 18:00 uur

NIEUWJAARSBORREL 
BIJ KATRIEN
COC Noordoost Brabant i.s.m. Gaysportclub Zoete 
Lieve Gerritje
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Zaterdag 13 januari 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Janika – Zuid Willemsvaart 249 – Den Bosch

Zondag 14 januari 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl

Zondag 28 januari 15:00 – 19:00 uur  

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

FEBRUARI 2018 
Zaterdag 3 februari – aanvang 22.00 uur

Danse Le Duc M/V
W2 Poppodium – Boschveldweg 473 – Den Bosch

Zondag 4 februari    

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 4 februari v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten 
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zaterdag 10 februari 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
Gaycafé Janika – Zuid Willemsvaart 249 – Den Bosch

Zondag 11 februari 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl 

Zondag 18 februari – vanaf 15:00 uur   

SisZta Vrouwenborrel
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/

Zondag 25 februari 15:00 – 19:00 uur  

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

MAART 2018 
Zondag 4 maart    

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: zusjevan@ziggo.nl – Facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Zondag 4 maart v.a. 16:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten 
Ons Cafeeke – Oostwal 190 – Oss

Zondag 11 maart 13:30 – 16:30 uur  

Vertoning film 
VIER MINUTEN
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Telkens opnieuw

Zeg me
telkens opnieuw
dat je van me houdt -

zeg het me
elke keer
elke dag -

laat het me horen
laat het me zien
laat het me voelen
laat het me merken
dat je van me houdt -

ik twijfel niet
aan je liefde
aan je trouw -

ik weet
ik besef
ik voel
dat we samen zijn -

je hoeft geen twijfel
weg te nemen
geen angst te bezweren
maar het is zo fijn
om je te horen zeggen
dat je van me houdt -

net zo fijn
als dat ik mag zeggen
dat ik van jou hou
dat is een zalig voorrecht
een gunst en een genot
een eer en een genoegen -

ik hou van jou
telkens opnieuw
elke keer
elke dag -

o zeg me
telkens opnieuw
dat je van me houdt.

Hans Kolper

ROZE REGELS OP GEVELS 
 
Albertine Kruijs heeft de poëziewedstrijd van Roze Zaterdag 2017 gewonnen, met een kort, 
kernachtig gedicht. Over diversiteit van religie, seksuele voorkeur, en ras. Het zal als gevelgedicht 
vereeuwigd worden in het centrum van ‘s-Hertogenbosch en Oss. In één oogopslag kunnen 
passanten dan kennis nemen van haar boodschap van bevrijding. 

Ga(y) sporten!

Ik blijf niet in mijn hokje

Ik vlieg er tussenuit

Ik overstijg daarbij

De kleur van kerk, geslacht en huid

Albertine Kruijs

Gaysportclub Zoete Lieve Gerritje Den Bosch 
biedt voor iedereen de mogelijkheid om 
in een ontspannen sfeer te sporten met 
gelijkgestemden.
Wij zijn een gezellige groep volleyballers 
die iedere donderdagavond trainen van 
20.00 - 21.30 uur in Hintham. Onze jongens 
en meiden nemen jaarlijks deel aan 
verschillende competities  en geregeld aan 
volleybaltoernooien in binnen- en buitenland. 
Daarnaast staat bij ons gezelligheid buiten het 
sporten hoog in het vaandel.
Kom vrijblijvend eens meetrainen, want 
aanvulling van ons volleybalteam is altijd van 
harte welkom!
 
Ook wil ZLG na een korte stop weer het 
badmintonnen oppakken.
Heb jij zin om op dinsdagavond van 
20.30 - 22.30 uur te badmintonnen in sporthal 
De Schutskamp?
Laat het ons weten. Bij voldoende animo gaan 
we vanaf januari 2018 weer los!
 
Info & contact:        www.zlgdenbosch.nl

IJLE SCHOONHEID IN WALKERS TUIN DER LUSTEN
Tot 25 februari toont Het Noordbrabants Museum als eerste museum de volledige reeks van 26 larger-than-life foto’s “The Garden of Earthly De-
lights” van Tim Walker (1970), een van de belangrijkste modefotografen van deze tijd. Zijn verhalende foto’s en portretten zijn vaak gesitueerd in 
fantasierijke decors. Het zijn sprookjes, waarin sinds het Bosch-project niet alleen glamour, maar ook steeds vaker naakt voorkomt, en waarin duis-
terheid weerklinkt. Want, zegt hij, “ik zie even veel schoonheid in duisternis als licht”. De directe inspiratiebron was dan ook Bosch’ Tuin der Lusten, 
waarin het wemelt van naakte en bizarre figuren.

Om tot zijn foto’s te komen isoleerde Tim 
Walker visuele elementen die volgens hem 
typisch Bosch zijn: de bubbel met aders, 
de schelp, de aardbei, de wijnranken en de 
slangen. De duistere sfeer is nieuw voor 
zowel de fotograaf als de modefotografie, 
waar schoonheid, gezondheid en glamour 
doorgaans centraal staan. Tim Walker 
fotografeert analoog en bewerkt zijn foto’s 
niet achteraf. Hij werkte voor deze fotoreeks 
samen met Shona Heath, al twintig jaar zijn 
vaste setdesigner. De transparante bubbels, 
mossels met parels en de reuze-aardbeien 
zijn de sfeerbepalende Bosch-elementen die 
terugkomen in Walkers foto’s. Op de slangen 
na – Walker gebruikte levende – wordt een 
deel van die bijzondere props ook geëxpo-
seerd in Het Noordbrabants Museum. 
“Het was nooit onze bedoeling om Bosch 
exact te kopiëren, dat lukt toch niet en 
waarom zou je, want het bestaat al. Ik heb 

zijn werk eigentijds 
gemaakt. Onze mo-
dellen zijn jongeren 
anno nu, divers van 
kleur en gender en 
ieder met een eigen 
schoonheid. Zie dit 
werk als onze liefdes-
brief aan Bosch.” De 
naakten van Tim Wal-
ker zijn van een ijle 
schoonheid. “Het is 
een viering van man-
nelijke en vrouwelijke 
lichamen en gezich-
ten. Het is genieten 
van de kunstzinnigheid en schoonheid van 
Jheronimus Bosch. Het heeft absoluut niks 
pornografisch. Ik weet niet waarom we het 
nu zo moeilijk vinden om naar naaktfotogra-
fie te kijken. Op Instagram mogen vrouwen-

tepels niet getoond worden en mannentepels 
wel. Die puriteinse cultuur van tegenwoordig, 
ik snap het niet. Tegelijkertijd is porno op 
internet een van de meest winstgevende 
industrieën. Dat slaat toch nergens op.” 


