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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

...zoenende mannen...
...in de openbare ruimte...

...een kusje moet kunnen...

...maar vrijende mannen...
...moet dat ook?...

COC FLASHMOB: IEDEREEN MAG ZOENEN
COC Noordoost-Brabant organiseerde op vrijdag 9 maart op de Parade in 

‘s-Hertogenbosch een flashmob, waarbij mensen werden opgeroepen om te komen 

zoenen. Omdat iedereen moet kunnen zoenen. Met deze flashmob protesteerde 

het COC als belangenorganisatie tegen het vernielen en besmeuren van tientallen 

reclameposters van Suit Supply met twee zoenende mannen op bushokjes in het 

land. Een protest tegen de intolerante houding met als passend antwoord: mensen 

die elkaar zoenen of knuffelen en daarna een foto op sociale media verspreiden 

met de hashtag #iedereenmagzoenen.

De aktie trok veel aandacht in de media, in kranten, op TV (o.a. NOS journaal en Hart van Nederland) en in 
de social media. Een opvallend welwillende aandacht die het COC en met name de organisatoren (Mandy, 
Jolanda, Rianne, Leroy, Sharon, Raymond) een hart onder de riem stak. Altijd goed, want er is iets te veel 
agressie in de publieke ruimte. En het was behoorlijk koud op de Parade, maar gezoend werd er en lekker 
warm geknuffeld. De hashtag #iedereenmagzoenen gaf de aktie vleugels op het internet (waar de kou van 
de Parade vermeden kon worden en de zoenen virtueel gedeeld werden). Zo kreeg een beperkte aktie in de 
fysieke publieke ruimte van een plein, vooral een grote weerklank in de virtuele publieke ruimte van het 
internet. Virtueel?  Virtueel is natuurlijk al lang reëel, nu meer en meer de dagelijkse realiteit tussen mensen 
onderling via internet gedeeld wordt. 

NO LABEL EXPOSITIE MUZERIJE
Van 20 april tot 20 mei is in de Muzerije, Hinthamerstraat 74, ‘s-Hertogenbosch, de expositie No Label te bezichtigen, met 

werk van Chantal Winatasasmita, Angelique Wels, Tessa Papavoine en SRFK.Artwork. Centraal staat de genderdiversiteit. 

In foto’s, illustraties en kleding. De expositie is een initiatief van COC NoordoostBrabant, fotograaf Chantal 

Winatasasmita en de Muzerije, en oorspronkelijk geproduceerd door de Stichting Pride Photo. Doordeweeks geopend 

tijdens kantooruren, in het weekend wisselend.

Er valt veel  te zeggen over de 
omstreden posters en de reacties 
daarop. Was het een bewuste 
commerciële provocatie van Suit 
Supply, waar wij aan meewerkten? 
Waren de vernielingen enkel wat 
kwajongenskwaad? En ook de 
notoire reactieschrijvers in het 
(positieve) Brabants Dagblad 
vonden weer het nodige van 
onze aktie: “Ik vraag me altijd af 
waarom de regenboogmensen 
altijd zo demonstratief moeten 
overkomen”. En: “Als je als homo, 
transgender, lesbiënne etc. 
niet in een hokje geplaatst wilt 
worden, kun je dit soort actie’s 
beter achterwege laten.” En: 
“Vervelende lui. Doe gewoon. 
je bent homo, oké, klaar en doe 
verder gewoon.” Deze laatste 

lokte wel een tegenreactie uit: “De 
meeste homo’s willen ook gewoon 
worden gevonden maar zolang 
homo’s niet kunnen doen wat voor 
hetero’s heel normaal is, namelijk 
elkaar een kus geven dan is er nog 
veel werk aan de winkel.”

Inderdaad, er is nog het nodige 
te doen. Zoals te zien is aan de 
agressie die deze normale uiting 
van homo's oproept. Er zijn dertig 
ruiten ingegooid bij de afbeelding 
van de twee zoenende mannen 
en bij heel veel meer bushokjes 
zijn de gezichten afgeplakt of 
besmeurd, in Zwolle zelfs met 
een hakenkruis. Twaalfduizend 
volgers van Suit Supply drukten 
op Instagram op ‘ontvolgen’ en er 
kwam bij het bedrijf een zee aan 

mailtjes binnen met aantijgingen 
en klachten. Nederland loopt 
voorop in het behartigen van 
de belangen van de LHBTI+ 
gemeenschap, maar tegelijk blijkt 
het laagje tolerantie flinterdun 
wanneer homoseksualiteit op deze 
manier zichtbaar wordt. 
En het is geen incident. We wisten 
al uit onderzoek (Sociaal en 
Cultureel Planbureau 2016) dat 
32% van de Nederlanders geen 
zoenende mannen wil zien en 23% 
geen zoenende vrouwen. 
Ter vergelijking: slechts 12% krijgt 
de kriebels als ze een ‘heterokus’ 
op straat zien. Wij gingen ook 
daarvoor de straat op, want laat 
dit duidelijk zijn: zelfs hetero’s 
mogen zoenen. Iedereen mag 
zoenen!

De foto’s van Chantal in de 
expositie geven heldere, 
vanzelfsprekende beelden 
van genderdiverse personen 
en relaties. Ze ontlenen naast 
hun fotografische kwaliteit, 
extra zeggingskracht 
doordat de afgebeelde personen afkomstig zijn uit 
culturen waarin de acceptatie en manifestatie van 
genderdiversiteit allesbehalve van zelfsprekend 
is. De afkomst is Caribisch, Surinaams of Indisch. 
Biculti en LHBTI+ is een verhaal dat zelden 
rechtlijnig verloopt. Bij de opening werden wat 
van die verhalen verteld door Frida Winklaar (de 
schrijfster Domacassé,      
       www.gedichtentij.nl), 
Joanne Mullers, en Chantal 
zelf, in een gesprekspanel 
met Jan van Velthoven. 
Die verhalen van de 
panelleden weerspiegelden 
de verwikkelingen van hun 

situatie, maar kenden een slotsom die ook tot 
uiting komt in de foto-expositie: wij zijn er om 
gezien te worden. Niet als afwijking (niet in de 
Nederlandse, maar ook niet in de cultuur van 
afkomst), maar als onszelf. Niet in een hokje, maar 
in het volle geschakeerde leven, privé, in ons werk, 
op het schoolplein van onze kinderen. No label! 
Waarbij de tachtigjarige Frida Winklaar het meest 
uitgesproken bleek: als ik je niet beval dan wil ik 
niks met je te maken hebben, ik ben hier zoals ik 
ben, en ik blijf hier zoals ik ben. 

In zijn inleiding bij de drukbezochte opening 
benadrukte Jan van Velthoven het bijzonder van de 
uitgesprokenheid van deze tentoonstelling in het 
licht van de spanningsvelden waarin biculturele 
LHBTIplussers verkeren: een identiteitsworsteling 
door de ontkenning in de eigen cultuur, het 
gevaar van verlies van familie en vrienden, de 
consequenties van familie-eer. Ben ik loyaal aan 
mijn eigen ik of aan mijn familie? Doe ik het half/
half of ga ik er helemaal voor? Stap voor stap 
of radicaal? Een dubbelleven? Zelfontkenning? 
Allemaal varianten. (On)mogelijke keuzes.  In die 
situaties wordt iedere foto een pamflet, ieder 
uitgesproken beeld een voorbeeld. Een rolmodel. 
Een herkenning, een houvast. Een uitnodiging tot 
coming-out.

Ook de overige kunstenaars in de tentoonstelling 
tonen, over de culturele diversiteit heen, 
mogelijkheden van ontlabeling en bevrijding van 
hokjesdenken. Bij Tessa Papavoine wordt deze 
benadering programmatisch uitgewerkt in haar 
werk The You. Een totaalkledingstuk dat iedere 

drager door ritsen, touwen, magneten de keuze 
geeft het op een eigen manier te dragen. Niet 
mannelijk, niet vrouwelijk. Maar elegant, stoer, 
sexy, nonchalant. Angelique Wels tovert gender 
met haar illustraties tot een sprookjesverhaal: 
het leven is zoveel meerduidig. En SRFK.Artwork 
boodschapt in diversiteit en equality, met heel 
draagbare shirts en jackets. En (nog) betaalbaar 
ook. Tot 20 mei. Gaat dat zien.



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

“Het bestuur van COC 
NoordoostBrabant feliciteert Jolanda 
van Gool met haar verkiezing in de 
Gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch. 
Ze is dan wel rood gekozen, maar 
wij zijn er van overtuigd dat ze 
regenboog zal blijven!”

 film/borrelmiddag
‘Sarah prefers to run’

ONDERTEKENING  STEMBUSAKKOORD OSS

 VERKIEZINGSDEBAT ‘S-HERTOGENBOSCH

WEGENS SUCCES VERLENGD: PROJEKT STEDEN

Op de hardloopbaan is Sarah gedreven 
en zelfverzekerd over wie ze is en waar 
ze naartoe gaat. Daarbuiten is het 
een ander verhaal. Ze heeft eigenlijk 
maar één doel: hardlopen. Als haar een 
plek wordt aangeboden in een atle-
tiek programma in Montreal gaat ze 
een verstandshuwelijk aan met haar 
vriend Antoine en de twee verhuizen 
naar de grote stad. Sarah ontwaakt 
seksueel, waarbij de vraag speelt of ze 
lesbisch is, of biseksueel. 
Wat wil ze uiteindelijk?

Sarah Prefers to Run, bekroond op meer-
dere festivals, is een treffend en bijzonder 
portret van een jonge vrouw die probeert 
te begrijpen wie ze is. 

Zondag 27 mei. Aanvang 13.30
Napraten tot …………
Entree € 2.00, incl. koffie of thee. 
Verdere drankjes zijn voor eigen reken-
ing. Voor aanmelding en/of informatie 
kunt u Lenie mailen of bellen; 
      lenie.vanbreda@brabantzorg.eu.
tel: 06.51159487               

Op maandag 5 maart was 
er een  regenboogdebat  
georganiseerd door COC 
NoordoostBrabant in de 
zaal van Bij Katrien. Het 
debat tussen 17 (!) partijen 
werd geleid door Ivo van 
Harmelen. Steeds mochten 
7 vertegenwoordigers 
van partijen om beurten 
1 minuut spreken over over een thema, zoals 
Onderwijs en Voorlichting, Veiligheid, Ouderenzorg, 
Diversiteit en Zichtbaarheid. Daarna was er een 
slotronde met algemene onderwerpen. De anderen 

mochten er op reageren. 
Er was ook een open ronde 
met vragen door het 
publiek. 

Deze opzet leidde tot 
heldere standpunten, en per 
saldo een algemeen beeld 
van instemming met het 
Regenboogstembusakkoord 

dat wij in onze vorige BosschRoze als inlegvel 
presenteerden. Vanuit de zaal kwamen de nodige 
geluiden die onderstreepten dat de in Nederland 
best goed geregelde wetgeving, nog lang niet 

altijd tot een vanzelfsprekend goede praktijk van 
alledag geleid heeft. Kortom nog genoeg werk aan 
de winkel om het leefklimaat in Regenboogstad 
‘s-Hertogenbosch te verbeteren.

De overgrote meerderheid van de partijen 
ondertekenden op het eind van de avond het 
Regenboogstembusakkoord en creëerden daarmee 
uitdagingen én verwachtingen voor de vier jaren 
na de verkiezingen. Deze eensgezindheid maakte 
duidelijk dat in ieder geval het regenboogdossier 
geen struikelsteen zal vormen tijdens de verder 
ongetwijfeld moeilijke coalitie-onderhandelingen 
in een versplinterde raad.

Donderdagavond 8 maart 2018 
hebben de politieke partijen 
in Oss hun handtekening 
gezet onder HET REGENBOOG 
STEMBUSAKKOORD.

Met het Regenboog 
Stembusakkoord 2018 geeft COC 
Noordoost Brabant samen met 
de  Gemeente & Regenboogstad 
Oss een aanzet naar een 

krachtig, praktisch en vooral ook 
betrokken LHBTIplus-beleid.  
In het akkoord zijn inspanningen 
vastgelegd voor: Voorlichting en 
acceptatie op alle Osse scholen, 
Veiligheid voor LHBTI’ers, 
Training van professionals, 
Aandacht voor LHBTI-ouderen, 
een Veilig sportklimaat, Opvang 
van LHBTIplus-vluchtelingen, 
Gemeente Oss & Globals Goals, 

Ondersteuning LHBTIplus-
initiatieven en zichtbaarheid

COC Noordoost Brabant 
heeft een Regenboogakkoord 
ontwikkeld in samenspraak 
met diverse geledingen 
(het onderwijs, jeugdwerk, 
ouderenzorg, sport, 
politie, de gemeentelijke 
Regenboogwerkgroep Oss).

Weet u het nog? Op Roze Zaterdag 2017 boden 
de initiatiefnemende wethouders Erik Logister 
(‘s-Hertogenbosch) en Annemiek van de Ven (Oss) 
namens 45 gemeenten in het Bestuurscentrum aan 
Jacqueline Prins (OCW) de verklaring ‘Van Regenboog 
naar Horizon’ aan. Want de Regenbooggemeentes 
wilden door met het projekt. En dat is gelukt! Om 
het gewenste beleid door te kunnen zetten, maakte 
minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) 
op 5 maart bij een bezoek aan het Koning Willem 
I-college in regenboogstad  ‘s-Hertogenbosch bekend 
een nieuwe meerjarige samenwerking aan te gaan 
met 49 steden tot 2022.

Minister van Engelshoven: ‘Ondanks al het goede 
werk van de Regenboogsteden kunnen we helaas 
allerminst concluderen dat de LHBTI-emancipatie 
af is. Het is nog steeds zo dat LHBTI’s zich niet altijd 
vrij en veilig voelen om te zijn wie ze zijn en om te 
zijn met wie ze willen zijn. Daarom ga ik graag een 
nieuwe meerjarige samenwerking aan.’

De rijksoverheid kan sociale acceptatie versterken 
door bijvoorbeeld wetgeving aan te passen, 
maar het zijn juist de steden die samen met 
ouderenorganisaties, sportverenigingen, scholen 
en andere maatschappelijke organisaties een 
belangrijke rol kunnen spelen. Evaluatieonderzoek 
laat zien dat de Regenboogsteden het duidelijk 

beter doen op het gebied van LHBTI-acceptatie 
dan andere steden. De minister deed daarom een 
oproep aan achterblijvende steden om zich aan te 
sluiten. Voor de nieuwe samenwerking tot 2022 is 
ruim 6 miljoen euro beschikbaar. 

Zes Brabantse steden kunnen hun lopende 
projecten om LHBTI’s zich veilig en geaccepteerd 
te laten voelen, doorzetten: ‘s-Hertogenbosch, 
Oss, Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond. Iedere 
Regenboogstad krijgt 20.000 euro per jaar van het 
ministerie om de stad LHBTI-vriendelijker te maken. 
Oss en ‘s-Hertogenbosch reageerden verheugd op 
het besluit. Wethouder Annemieke van de Ven: 
“We gaan voor een samenleving waarin iedereen 
kan meedoen.” 
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passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

Voor een  
uitvaart op maat
Ook als u elders verzekerd bent.

UitVaartcentrUm 
Den DUngen

Litserstraat 40 | den dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
 gemoedelyk en vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar

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

foto: Marc Bolsius

advertenties

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

www.w
oudesig

n.nl

LHBT+, 
de islam en de biblebelt
Er wordt veel gepraat en geschreven over de relatie tussen homoseksualiteit 
c.s. en de islam. Veel meer dan wanneer het andere geloven betreft, zeker 
de vertrouwde godsdiensten van autochtone Nederlanders. Terecht? De 
autochtone kerken accepteren weliswaar steeds meer het 'anders' zijn, maar 
ook bij hen gaat dit vaak niet van harte. Vergis je niet in de opvattingen van 
talrijke leden van gereformeerde of hersteld hervormde kerkgenootschappen. 
Onbegrip, maar zeker ook onwil, leidt bij hen tot harde onverdraagzaamheid. 
Toch geeft dit veel minder ophef dan in het geval van de islam. Waarom? Deze 
geloofsgenootschappen vormen hele hechte, ondoordringbare groepen, die 
overigens het liefst hun verheven gelijk aan iedereen dwingend op zouden 
willen leggen. Door die geslotenheid horen we nauwelijks over de heftige 
reacties die LHBT-ers in die kringen te verduren krijgen als ze het wagen uit 
de kast te komen. Er is hier veel verborgen leed. Zelfmoord onder jonge LHBT-
ers komt bij hen nog veel vaker voor dan bij jongeren uit andere delen van de 
bevolking, waar dit ook al te vaak gebeurt.

Cijfers over zelfmoord onder LHBT-
ers die de islam aanhangen of uit 
een islamitisch milieu komen, ken ik 
niet. Het zou me niet verbazen als 
deze nog hoger zijn. Primair omdat 
homoseksualiteit in de islamitische 
leer een halsmisdrijf zou zijn. Zo 
schijnt in de Koran (die ik overigens 
nooit zelf gelezen heb...) te staan 
dat homo’s van een hoog gebouw 
moeten worden gegooid. Daarnaast 
krijgen islamieten die vanuit 
een vreemde cultuur ineens hier 
terechtkomen, van hun landgenoten 
vaak te horen dat homoseksualiteit 
een uitwas is van de westerse 
decadentie. En dus helemaal fout, al 
bedoelen ze met homoseksualiteit 
niet altijd hetzelfde als wij. Echte 
homoseksualiteit onder mannen 
is niet de door Koran (én Bijbel) 
veroordeelde 'actieve' sodomie. 
Je mag hem er best wel insteken, doet 
er niet toe of het om een man of een 
vrouw gaat. Homoseksueel ben je pas 
als je jezelf anaal laat nemen... 

Sinds eind vorig jaar is er overigens 
ook in de islamitische wereld een 
lichtpuntje; vanuit Tunesië zendt 
Radio Shams Rad uit, een radiozender 
voor seksuele minderheden. 
De zender kon er komen o.a. dankzij 
financiële steun van de Nederlandse 
overheid, via de ambassade in Tunis. 
Shams Rad wil de Arabische bevolking 
laten horen dat homoseksualiteit c.s. 
geen ziekte is en ook geen keuze. Het 
gaat hen om voorlichting geven, het 
kweken van begrip en het daardoor 
voorkomen van heksenjacht op 
homo's c.s. Eén onderwerp wordt 
niet besproken: is homoseksualiteit 
in strijd met de islam? Dat ligt 
nog net iets te moeilijk in een land 
waar homoseksualiteit nog steeds 
strafbaar is en de islam heilig. 

(Kim 2)

Beste Linda…blij verrast. 
Niet alleen op straat krijgt Kim Verstappen reacties. Uiteraard ook in de pers. 
Uiteraard door de bekende reaguurders. Maar ook, en niet eens echt kwaad 
bedoeld, in een column. Dinsdag 15 april schreef columniste Linda Akkermans 
in het Brabants Dagblad een opiniestuk met als titel ‘Ik zou ook kijken als Wim 
euh…Kim langs loopt’. ‘Kijken’ niet alleen uit begrijpelijke nieuwsgierigheid 
of belangstelling. Het blijkt ook in te houden ‘het fronsen van wenkbrauwen’. 
Dat klinkt dan toch wel negatief. Jolanda van Gool reageerde met een 
ingezonden stuk, waarin deze passages: 

“Kim vertelt heel open en eerlijk hoe het is om 
te worstelen met je (gender)identiteit. Kim 
heeft zich kwetsbaar opgesteld en haar verhaal 
gedaan in de pers. Zij heeft dit gedaan met het 
doel om onze Regenboogstad ’s-Hertogenbosch 
een stukje mooier, wijzer en ze hoopt toleranter 
te maken.“

“Linda, in je column geef je aan dat je kijkt op 
straat naar alles wat anders is. Dat lijkt me 

logisch. Dat zal ieder mens in Den Bosch doen in alle Bossche wijken. 
Dat begrijp ik heel goed. Maar kijken is niet altijd een uiting van respect 
maar ook van afgrijzen en agressie. Het kan snel verkeerd overkomen en 
angstig maken, het kan intimiderend 
overkomen en sterker nog 
gewelddadig. Dus ik denk dat het 
goed is, dat je het bij kijken laat. Het 
fronsen van de wenkbrauwen zou 
ik echt achterwege laten als je Kim 
op straat tegenkomt of dat meisje 
met het blauwe haar die vakken aan 
het vullen is bij de Supercoop aan 
de Aartshertogenlaan. Zullen we 
afspreken samen dat we verrast zijn 
met het gevarieerde straatbeeld in 
Den Bosch. Dat we zelfs blij verrast 
zijn als we in de plaatselijke super 
een jongen tegenkomen met een 
hanenkam. Dat we het leven vieren 
in onze Brabantse Bourgondische 
hoofdstad. Er zijn zoveel verschillende 
Bosschenaren in onze stad en zullen 
we dan maar gewoon afspreken dat 
we dat mooi vinden en dat we dat dus 
vieren. Lijkt me gezellig, gemoedelijk 
en leuk! Zullen we samen eens een 
terrasje pakken op de markt bij café 
Jheronimus en dan gaan proosten op 
de veelheid aan mensen die daar ons 
passeren. Ik trakteer!” 

(Kim 1)

De eerste keer 
van Kim: ‘Het 
was doodeng’
 
In het Brabants Dagblad, in de Bossche Omroep, op Omroep 
Brabant. Kim Verstappen liet van zich zien en horen de 
afgelopen maand, en dat terwijl ze het indertijd doodeng 
vond, die eerste keer dat ze als vrouw naar buiten kwam. 
Daarmee bereikte ze positieve aandacht, niet alleen voor 
zichzelf, maar ook en vooral voor transgenders in onze regio 
NoordoostBrabant. Zeker nu ze besloten heeft ook lichamelijk 
zichzelf te worden door de transitie in te gaan van man naar 
vrouw. Ze komt op voor zichzelf, maar wil juist nu, dit graag 
delen met mensen die er net zo in staan. Bijvoorbeeld in een 
praatgroep.

De gepubliceerde gesprekken met Kim gaan over de 
persoonlijke rollercaster waarin ze nu zit. De overgang 
van man naar vrouw blijft een avontuur. Hoe goed lukt 
het? Hoeveel last heb je van de ingrepen? Hoe pakt de 
veranderende hormoonhuishouding uit op je gevoel en 
emoties. Het blijven allemaal vragen, hoe pertinent en 
langdurig Kims wens tot verandering ook is. En dat is ie. 
Sinds Kim besef heeft van persoonlijkheid en karakter voelt 
ze zich een meisje. Dat begon al in groep drie tot uiting te 
komen.

Maar naast haar individuele ontwikkeling telt natuurlijk 
heel zwaar het sociale, het maatschappelijke traject. Omdat 
ze nu al als vrouw naar buiten komt (Hoge zwarte pumps, 
blote enkels, lichte skinny jeans. Ketting, oorbellen en netjes 
in de make-up.) krijgt ze de nodige aandacht. En aandacht 
kan leuk zijn, maar bij transgenders is die aandacht meestal 
negatief. Zelfs goedbedoelde aandacht kan negatief zijn, of 
als negatief ervaren worden.

In Tilburg, 
Eindhoven en 
Breda zijn er 
praatgroepen voor 
transgenders. Maar 
in Regenboogstad 
‘s-Hertogenbosch 
niet. En Kim 
wil graag haar 
ontwikkeling met 
anderen delen 
en spiegelen. 
Ze wil daarom 
een praatgroep 
opzetten voor 
transgenders 
en 
travestieten. 
De nog 
onbegrepen 

groep volgens haar, ondanks 
alle media-aandacht van de afgelopen tijd. 
“Je hoort het zoveel. Het lijkt tegenwoordig 
wel hip om transgender te zijn. Er zijn flinke 
wachtlijsten bij de genderpoli’s in Amsterdam 
en Groningen.” Maar in Den Bosch voelt 
ze zich nog altijd alleen. Dat kan niet vindt 
Kim. Dus organiseert ze dat zelf. Het COC 
Noordoost Brabant in Den Bosch is er blij 
mee. “Maar ze moet en kan het zelf doen”, 
zegt voorzitter Jan van Velthoven. Als het 
Kim lukt de mensen bij elkaar te krijgen (en 
houden), dan faciliteert het COC. “Het moet 
lukken, want dit moet niemand alleen doen.”

Wie zich wil aanmelden voor de praatgroep 
kan zich melden, rechtstreeks bij Kim, 
maar natuurlijk ook bij het COC NoB 
(email:        info@cocnoordoostbrabant.nl). 
Kim is te vinden op Facebook:        https://
www.facebook.com/Mylifeyourney/ waarop ze 
verslag doet van haar transitie. Je kunt daar 
o.a. ook de artikelen vinden uit het Brabants 
Dagblad, de Bossche Omroep en de video van 
Omroep Brabant. 



MEI 2018
Vrijdag 4 mei 

Nationale Herdenking  
Dodenherdenking Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Locatie: Hervormde Kerk, Kerkstraat 20 – 
aanvang 18:30 uur. 
Aansluitend Kranslegging COC om 20:00 uur,
Oorlogsmonument Casinotuin ’s-Hertogenbosch,
Oorlogsmonument Nieuwe Hescheweg Oss.

Zaterdag 5 mei 

Jaar van Verzet
Bevrijdingsfestival in ‘s-Hertogenbosch vanaf 14:00 uur 
op De Pettelaarse Schans. COC NoB aanwezig. 

Zondag 6 mei      

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

Zondag 6 mei v.a. 16:00 uur   

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

Zaterdag 12 mei 16:00 – 19:00 uur

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

Zaterdag 26 mei – aanvang 22.00 uur

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

Zondag 27 mei 13:30 – 16:30 uur   

Vertoning film 
‘Sarah prefers to run’
BrabantZorg De Wellen – Driek van Erpstraat 2 – Oss

Zondag 27 mei 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

JUNI 2018 
Zondag 3 juni      

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

Zondag 3 juni v.a. 16:00 uur   

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

Zaterdag 9 juni 16:00 – 19:00 uur

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

Donderdag 14 juni 20:00 uur

Algemene 
Ledenvergadering
Bij Katrien – Triniteitstraat 19 – Den Bosch

Zondag 17 juni v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 24 juni 
MiddagSalon gaat niet door i.v.m. 

Uitstapje 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

JULI 2018 
Zondag 1 juli       

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

Zondag 1 juli v.a. 16:00 uur   

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

BLOTE ENKELS

Blote enkels
zijn deze lente voorbij
na jaren zijn sokken
weer in de mode -

jammer
want ik zie ze graag -

enkels
zijn voor mij
een voorproefje
van het lijf
de lichaamsbouw -

ze trekken me aan
of stoten me af
natuurlijke selectie -

net als het gezicht
de ogen
neus en mond
het haar
de kaak
de blik
de stem -

ik kijk graag om
na het passeren
en geniet -

zoals lang geleden
een kuise lange rok
soms toch een glimp
van een enkel liet zien
zeldzaam stukje erotiek -

misschien ben ik
een eeuw te laat geboren
maar ik geniet 
onderweg op straat
heel graag
van blote enkels.

Hans Kolper

5 mei – Theater De Blauwe Kei, Veghel 
9 mei – De Lievekamp, Oss 

You’re the top – 
Paul Groot, Marjolein 
Keuning e.a.
Cole Porter was een Amerikaans componist en 

songwriter. Zijn bekendste stukken zijn onder 

andere de musicals Kiss me Kate en Anything goes. 

Porter combineerde zijn buitengewone talent 

met een zeer opvallende levensstijl en leidde een 

dubbelleven. You’re the top schetst een wervelend 

beeld van zijn levensverhaal en zijn muziek, met 

Paul Groot als Cole Porter.

9 mei – Theater aan de Parade 
NU – Claudia de Breij
NU wordt weer een voorstelling waarin de actualiteit een belangrijke rol speelt. Negativiteit is niet met negativiteit te bestrijden. Dus zoekt Claudia steun in zaken waar ze wél van weet dat ze goed zijn en dat ze mensen kunnen helpen om een weerwoord te vinden. 

11 mei – PERRON-3 Rosmalen 
Als ik mezelf kon zijn 
(Reprise) – 
Steven Brunswijk
Wanneer ben je nou helemaal jezelf? Dit is de vraag die “de Brabo-neger” zichzelf stelt. Regels zijn goed, maar ze belemmeren ook onze vrijheid. De Brabo-neger gaat dit keer dieper in op deze gevoelens en laat mensen tijdens zijn voorstelling hun ware aard zien.

26 Mei – Verkadefabriek

Komedie ‘Four Drags 
and a Funeral’
De komedie Four Drags and a Funeral, komt 

na Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en 

Haarlem naar  Den Bosch toe. Op eind mei 

staat de vrolijke feel good voorstelling in de 

Verkadefabriek. Four Drags and a Funeral is 

een razendsnelle komedie van Jos Ahlers over 

familie, liefde, loyaliteit en bingo. 

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering
Donderdag 14 juni 2018 20:00 uur

Bij Katrien, Triniteitstraat 19, ‘s-Hertogenbosch

AGENDA:

1. Opening 

2. Notulen ALV 20-9-2017

3. Goedkeuring jaarstukken

4. Bestuur

5. Activiteiten

6. Rondvraag en sluiting

EXPOSITIE ‘IEDEREEN MAG 

ER ZIJN’ IN OSS
Eind maart is de expositie ’Iedereen mag er zijn’, met foto’s van Karin Jonkers 
en teksten van Eric Alink, verhuisd naar Leefhuis De Ruwaard in Oss. 
De Ruwaard wil een tolerant huis zijn. Ongeacht afkomst, cultuur, religie of 
seksuele geaardheid: iedereen is welkom.
 
Dit blijkt ook uit het predicaat de Roze Loper, dat De Ruwaard al jarenlang 
koestert en wáár maakt. De Roze Loper bevordert binnen zorginstellingen 

sociale acceptatie van 
seksuele diversiteit 
en aandacht 
voor eventuele 
problematiek van 
oudere LHBT’ers.
 
Met de expositie van 
sprekende portretten 
en levensverhalen, die 
in het kader van het 
Roze Jaar ontwikkeld 
is, hopen we op deze 
plek hieraan een 
steentje bij te dragen. 
Tot eind juni is de 
tentoonstelling hier te 
bezichtigen.

Vlaamse Holebifilmfestival:

Grootste wedstrijd voor 
queer kortfilms van start
In april werd de aftrap gegeven van de 9e editie van de Vlaamse kortfilmwedstrijd 
Holebikort. Intussen is Holebikort uitgegroeid tot de belangrijkste wedstrijd voor 
kortfilms met een holebi- en transgenderthema ter wereld. Vorig jaar deden 160 films 
mee uit 38 landen. Uiteindelijk ging de Belgische kortfilm Calamity met de hoofdprijs van 
2000 euro aan de haal. Calamity toont een moeder die aanvankelijk revolteert tegen haar 
transgender schoondochter, maar dan tot het besef komt dat de waarde van het leven 
achter de façade ligt.  
 
Ook dit jaar is de organisatie op zoek naar de sterkste queer kortfilm uit binnen- of 
buitenland. Inschrijven kan tot eind juli via       www.holebikort.be. De geselecteerde films 
komen in de programmering van het Holebifilmfestival in november, in Leuven en wijde 
omgeving.


