
...zijn trans mensen ‚omgebouwd‘?... 
...welnéé...

...het zijn geen apparaten of huizen...
...het zijn mensen...

...en ze zijn in transitie geweest...
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DOORBRAAK: EINDELIJK PrEP 
TEGEN HIV IN NEDERLAND
Na vele andere landen gaat ook de Nederlandse regering de hiv-preventiepil 

PrEP verstrekken aan homo- en biseksuele mannen die risico lopen op hiv. Dat 

blijkt uit een brief van minister Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.  

Symposium ‘Uit de Kast!’
Zaterdagmiddag 3 november organiseert COC Tilburg/Breda e.o., samen met 

het Reginaal Archief, een symposium over homoseksualiteit in archiefbronnen. 

Aanleiding is het onderzoek dat Luc Brants, met hulp van de nodige vrijwilligers 

die de archieven uitpluizen, doet naar de manier waarop er in Tilburg vroeger 

met homoseksualiteit werd omgegaan.  
 

‘Een doorbraak 
in de strijd tegen 
hiv in Nederland,’ 
aldus COC-
voorzitter Tanja 
Ineke. ‘Dit is echt 
heel goed nieuws, 
PrEP biedt een 
unieke kans om 
de hiv-epidemie 
in Nederland 
definitief de kop 
in te drukken.’ Het COC pleit al sinds 2014,samen 
met anderen, voor introductie van PrEP hier. Eerder 
dit jaar adviseerde ook de Gezondheidsraad om 
PrEP te verstrekken aan mensen met een verhoogd 
risico op hiv.
PrEP is een pil die voorkómt dat mensen hiv 
oplopen. In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 800 
mensen een hiv-diagnose. Het gaat in ongeveer 
twee derde van de gevallen om mannen die seks 
hebben met mannen, ondanks het feit dat deze 
groep relatief vaak condooms gebruikt.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal nieuwe hiv-

diagnoses fors 
omlaag kan als PrEP 
beschikbaar wordt 
gesteld: in Nederland 
naar verwachting vijf 
nieuwe hiv-diagnoses 
per week minder. In 
San Francisco is het 
aantal nieuwe hiv-
diagnoses zelfs bijna 
gehalveerd. PrEP 
is een aanvullend 
preventiemiddel tegen 

hiv, dat wordt ingezet náást bijvoorbeeld condooms 
en vroeg testen. Nederland is niet bepaald een 
voorloper hierin. PrEP wordt al verstrekt in o.a. 
Frankrijk, Noorwegen, Schotland, België, Portugal.
In zijn brief kondigt minister Bruins aan dat de 
regering PrEP gaat verstrekken aan homo- en 
biseksuele mannen, aan andere mannen die seks 
hebben met mannen, en aan andere personen 
die een relatief hoog risico lopen op hiv. Er zal 
een eigen bijdrage van circa 12 euro per maand 
gevraagd worden. PrEP zal worden verstrekt via 

GGD’en verspreid over Nederland. Bedoeling is dat 
de regeling op 1 januari 2019 in werking treedt.
Het COC dringt aan op een snelle inwerkingtreding 
en een laag eigen risico, zodat zoveel mogelijk 
mensen PrEP op korte termijn kunnen gaan 
gebruiken als extra middel om zich te beschermen 
tegen hiv. Wat het COC betreft treedt de regeling al 
vóór 1 januari 2019 in werking; de GGD’en zijn daar 
klaar voor en de introductie van PrEP inNederland 
laat volgens de belangenorganisatie al veel te lang 
op zich wachten. 

IN MEMORIAM JAN STRAATMAN
Een geweldige man is overleden, Jan Straatman, 
87 jaar oud. In de donkerste tijden van de 
Aidscrisis nam hij moedig het voortouw om de 
patiënten, samen met zijn Buddywerkgroep, in 
Noordoost-Brabant te helpen. Dit werk breidde 
hij later uit naar het aidshospice in LopBuri  
Thailand. Het was de tijd dat we de patiënten 
niet veel anders dan een helpende hand konden 
bieden “To Die With Dignity”. Daarna kwamen 
steeds betere levensreddende medicijnen 
waarmee de hiv-infectie onder controle 
gehouden kon worden en uiteindelijk tot niet 
meer besmettelijk geneutraliseerd. Inmiddels is 
het hiv-tij gekeerd en wordt middels PrEP zelfs 
een voorbehoedsmiddel verstrekt. Twee weken 
geleden konden we, de stichting Aidscare, samen 
met Jan constateren dat de oorspronkelijke 
doelen van de Stichting bereikt zijn. Een nabije 
opheffing met dankbaarheid, trots en voldoening. 
Jan was lichamelijk broos, maar zeer helder. Hij 
genoot van het moment en haalde veel 

herinneringen op. Prachtig dat hij dit nog 
kon meemaken. Voldoening en dankbaarheid 
overtreft nu het verdriet.
Het afscheid van Jan vindt plaats zaterdag 13 
oktober om 14.00 uur, Wederkomstkerk, 
Rijnstraat 20, ‘s-Hertogenbosch.

Jan van Velthoven, voorzitter AidsCare

De enige informatie over homoseksualiteit in 
Tilburg gedurende de periode 1910-1971 is te vinden 
in de dagrapporten van diverse politieposten 
en recherche. Het betreft onder andere seksuele 
contacten in urinoirs en andere openbare ruimten. 
Regionaal Archief Tilburg vindt dat het archief 
naast wetenschappelijk ook maatschappelijk 
relevant behoort te zijn, vandaar dit onderwerp.
Het COC is de oudste nog bestaande 
homobelangenorganisatie ter wereld. In 2017 is 
tijdens de Algemene LedenVergadering voorgelegd 
of onderzoek naar de LHBT-geschiedenis van 
Tilburg als belangrijk wordt beschouwd. Het besluit 
was een unaniem ‘ja’. Onderzoek doen en daarmee 
een tipje van de sluier van de geschiedenis lichten, 
maakt de Tilburgse LHBT’s van vroeger zichtbaard 
en herkenbaar (‘ik ben niet alleen’). Het onderzoek 
van Luc Brants is het begin van 
erkenning en waardering voor 
alle LHBT’s die er in Tilburg zijn 
geweest. Dat de gemeente 
het onderzoek mede financiert 
is een duidelijk signaal aan 
deze groep dat ze misschien 
vroeger niet gezien en erkend 
zijn, maar dat hierin eindelijk 
verandering komt.

Dit middagsymposium brengt 
een aantal onderzoekers 
samen. In zijn lezing Van 
Willem II tot Roze Maandag. 
De zichtbaarheid van 
homoseksualiteit in Tilburg 
vertelt Luc Brants over 
zijn Tilburgse onderzoek 

en voorlopige resultaten. Maaike de Haardt, 
hoogleraar Religie en Gender, belicht in ‘Wie zijn 
geschiedenis vergeet….’ het belang van geschiedenis 
en onderzoek voor de LHBT’s. Historicus en 
schrijver Alex Bakker vertelt in Transgender in 
Nederland. Een buitengewone geschiedenis over 
de veranderde beeldvorming van transgenders. 
Moesten transgenders in de jaren vijftig en zestig 
nog dankbaar zijn dat een psychiater hen niet 
opnam in een inrichting of elektroshock toediende, 
tegenwoordig worden transgenders steeds meer 
gezien als moedige mensen die zichzelf durven zijn. 

Eric Heijselaar, medewerker Stadsarchief 
Amsterdam, schetst in Van Bonefluijter tot 
goed zedelijk gedrag een beeld van repressie 
van homoseksuelen door de eeuwen heen, hun 

emancipatie en de 
openstelling van het 
burgerlijk huwelijk. 
Heijselaar heeft 
in het Notarieel 
Archief ook een nog 
onbekend achttiende-
eeuws woord voor 

homoseksueel gevonden: de Bonefluijter. Lonneke 
van den Hoonaard, directeur van het IHLIA, vertelt 
over Veertig jaar IHLIA: archiveren en zichtbaar 
maken van de LHBT-geschiedenis en journaliste 
Toni Boumans gaat in haar lezing Een schitterend 
vergeten leven in op het leven van celliste, dirigente 
en verzetsvrouw Frieda Belinfante.

Het symposium vindt plaats op zaterdagmiddag 
3 november van 13.00 tot 17.00 uur in Regionaal 
Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg. 
De inloop is vanaf 12.30 uur en er wordt afgesloten 
met een borrel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en 
met 1 november per mail aanmelden via 
      info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Uit de 
kast! Deelname is kosteloos. Parkeren is mogelijk in 
parkeergarages in de buurt.

 
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



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

Eveline van de Putte

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

Niet ‘transvrouw en transman’ 
maar: ‘trans vrouw en trans man’
Hoe praten en schrijven we eigenlijk over trans personen? Olave Nduwanje (33) 
legt in OneWorld uit hoeveel kracht er ligt in één spatie. “Dit is meer dan een 
grammaticale kwestie. Het is een kwestie van politiek. Als dit taalkundig tot 
verwarring leidt, dan moeten we de taal veranderen.” 
Transvrouwen bestaan niet; trans vrouwen wel. In die ene spatie ligt een 
wereld van erkenning en inclusie. Met transvrouwen sluiten we uit, met een 
taalkundige omheining die reduceert en ontvreemdt. Transgender (oftewel 
trans) is namelijk een omschrijving van een groep mensen of een individu, 
ofwel een bijvoeglijk naamwoord. De taalkundige versmelting van het 
bijvoeglijk naamwoord met het onderwerp, namelijk de groep (of het individu), 
reduceert deze (of dit) tot enkel het bijvoeglijk naamwoord: het onderwerp 
wórdt zijn eigenschap of kenmerk. Het reduceert en vervreemdt van de norm: 
‘echte’ mannen en vrouwen. Dat heeft een dehumaniserend effect. Met de 
woorden transvrouwen en transmannen creëren we namelijk een nieuw 
onderwerp, een nieuwe primatensoort als het ware: de homo transgender, 
vervaarlijk makkelijk te verwarren met de homo sapiens. Transvrouwen en 
transmannen zijn net echte mensen, lijken we daarmee te zeggen. Maar we 
weten wel beter: het zijn echte mensen, trans vrouwen en trans mannen. 
Die spatie is nodig om aan te geven dat het mensen zijn met een transgender 
conditie.
Olave Nduwanje, geboren in Burundi, is jurist, activist en politica, non-binaire 
trans femme, veganist en schrijfster.  
      www.oneworld.nl

HELDEN IN DE CANALPARADE: 
AKTIVISTEN EN POWERVROUWEN
In 72 landen is homoseksualiteit strafbaar; in 8 landen kun je er zelfs de 
doodstraf voor krijgen; meer dan 25 landen werken lhbtiq-organisaties tegen en 
22 daarvan hebben wetten tegen het ‘promoten’ van homoseksualiteit. 

Daarom komen aktivisten op voor lhbtiq-rechten. Wereldwijd worden deze 
dappere mensen onderdrukt, bedreigd, aangevallen, vermoord. Reden 
genoeg voor Amnesty International  tot aktie tijdens Pride Amsterdam tegen 
onderdrukking van lesbiennes, homo-, bi- en interseksuelen en transgenders. 
Hun boot in deze 22e Canal Parade met het thema ‘Heroes’ won de eerste prijs 
in de categorie ‘vormgeving’. De Iraanse boot won de publieksprijs.

De COC-boot met ‘powervrouwen’ was winnaar ‘beste verbeelding van 
het thema’. Volgens het COC is het tijd voor nog meer zichtbaarheid van 
lesbische, biseksuele, transgender en intersekse vrouwen en ieder ander die 
zich vrouw voelt. Prides en andere LHBTI-evenementen worden nu vaak meer 
geassocieerd met homoseksuele mannen. De kleur van de COC-boot was paars, 
kleur van het feminisme en een verwijzing naar de kleur uit de regenboogvlag 
die staat voor kracht en karakter. Ook een knipoog naar Paarse September, de 
radicale lesbische actiegroep uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.
De COC-boot toonde zes iconen van de vrouwen- en LHBTI-emancipatie: Bet 
van Beeren, openlijke lesbienne die al in 1927 op de Amsterdamse Zeedijk 
café ’t Mandje opende, voor zover bekend de oudste nog bestaande kroeg ter 
wereld waar LHBTI’s zichzelf kunnen zijn. Marsha P. Johnson, de trans of color 
die in 1969 met anderen het initiatief nam tot de Stonewall-opstand in New 
York, vaak gezien als het begin van de moderne LHBTI-beweging. Rosie the 
Riveter, icoon voor de onafhankelijke werkende vrouw, met haar spierballen, 
blauwe overal en rood met witte hoofddoek. FEMEN-IST, symbool van modern 
feminisme met protestteksten op het naakte lijf. Pussy Riot-eer, symbool 
van vrouwen- en LHBTI mensenrechten uit Rusland. Madonna, icoon van 
vrouwelijke onafhankelijkheid en seksuele autonomie

INFORMATIEBIJEENKOMST COC NoB 
OVER ZORG ROZE SENIOREN
De Radboud Universiteit Nijmegen 
doet onderzoek naar de ervaringen 
van roze 65+’ers die zorg nodig 
hebben. Aanbieders van zorg, welzijn 
en wonen doen nog te weinig aan 
bewustwording over de levensloop 
en de situatie van roze 65+’ers. Het 
gevolg is dat mensen zich niet altijd 
veilig voelen bij zorgverleners en 
medebewoners, en zorgbehoeften 
niet altijd boven tafel komen. 

Met de resultaten van dit onderzoek 
hoopt men deze bewustwording te 
vergroten en de ouderenzorg homo- 
en transvriendelijker te maken
De vragenlijst ‘Zorg voor roze 
65+’ers’ is bedoeld voor als je 65 
jaar of ouder bent, regelmatig 
zorg nodig hebt, èn je ‘roze’ voelt 
– bijvoorbeeld lesbisch, homo, bi 
of trans. Of je omgeving daarvan 
op de hoogte is, is niet van belang 
om te kunnen deelnemen. De 
vragenlijst behandelt of je uit de 
kast bent, of je al dan niet bij de 
hulpverleners bekend bent als 
‘roze’, of dit voor- of nadelen heeft, 
of je gediscrimineerd wordt, of je 
roze contacten wenst, of je roze 
suggesties hebt, enzovoort.

Op zondagmiddag 28 oktober om 15.00 uur in de De Knillispoort komt 
onderzoeker Roos Hoekstra-Pijpers een toelichtend verhaal houden over dit 
onderzoek, tijdens de ZondagMiddagSalon. Voor verdere informatie zie       
      https://rozeouderenzorg.org/ en kijk ook eens op       
      https://www.brabantzorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-roze-loper.aspx  
Vragenlijst:       https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4P0yPkx5Whw2T89 

Nieuwe Namen – 
transgender ouderen in beeld 
 
In mei j.l. werd het boek ‘Nieuwe Namen, levensverhalen 
van transgender ouderen’ van Eveline van de Putte 
gepresenteerd tijdens het druk bezochte congres: ‘Nieuwe 
Namen – transgenderouderen in beeld’, georganiseerd door  
IDEM Rotterdam, RADAR, in samenwerking met Roze 50+, 
Empowerment Foundation en auteur Eveline van de Putte. 
 
Transgenderpersonen krijgen steeds vaker de aandacht 
die ze verdienen. In het openbare leven, de zorg en in 
de media zijn zij in relatief korte tijd veel zichtbaarder 
geworden. Dit biedt kansen voor maatschappelijke bewustwording en 
acceptatie. Eén groep blijft echter onderbelicht: transgender ouderen, een 
boeiende groep pioniers die antwoorden op hun vragen zochten in een tijd 
zonder voorbeelden. De transgender ouderen van nu zijn de eersten die de 
mogelijkheid hadden een geslachtsaanpassende operatie te ondergaan. Hoog 

tijd voor een symposium Nieuwe Namen, 
transgenderouderen in beeld. 
 
ISBN 9789078905912 Euro 25,- 
Te bestellen bij       http://www.
uitgeverijdebrouwerij.nl/nieuwe-namen/ 
(Geen verzendkosten). 
Meer info over Eveline:
       https://evelinevandeputte.com   
 
De schrijver Arthur Japin zegt over het 
boek: Opnieuw weet Eveline van de 
Putte de verhalen van een uitzonderlijke 
groep mensen van binnenuit te vertellen. 
Indringend en van wezenlijk belang, 
persoonlijke verhalen over leven en 
overleven! 



COColumn

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

COMPASSIE

Dag
van

Dialoog

de

WWW.S-HERTOGENBOSCHINDIALOOG.NL

Kunst van het Samen Leven

Dag van de

Dinsdag 6 november en donderdag 8 november
Van 18.00 uur tot 20.30 uur

Via de site www.s-hertogenboschindialoog.nl
Of per mail info@s-hertogenboschindialoog.nl

Kom aan tafel en wissel ideeën uit!
Voor eten en drinken wordt gezorgd.

2018

Meld je aan! Deelname is gratis

Dag
van

Dialoog

de

WWW.S-HERTOGENBOSCHINDIALOOG.NL

“Kunst van het samenleven”

De Dag van de Dialoog brengt mensen met verschillende achtergronden 
met elkaar in gesprek. Iedereen kan deelnemen. Je gaat aan tafel met 
maximaal acht personen. Samen ga je in dialoog; op een respectvolle, 
openhartige manier maak je kennis, luister je naar elkaars verhaal 

en ga je met nieuwe ideeën en inzichten naar huis. Laat je droom horen 
en bespreek met anderen hoe dromen werkelijkheid kunnen worden. Het 

thema van dit jaar is compassie. Wat betekent dit voor ons? Hoe en waar 
ervaren we compassie in onze stad? Kunnen we (meer) bijdragen aan een 

compassievolle stad?

Kom aan tafel en wissel ideeën uit! Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

Deelname is gratis.
Meld je aan via www.’s-hertogenboschindialoog.nl of 

mail naar info@’s-hertogenboschindialoog.nl. 
Je kunt je ook telefonisch aanmelden: 06-29366693 en 06-42250988.

De dialoog is er voor iedereen

Doe mee!

advertenties

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

www.w
oudesig

n.nl

Onzichtbaar Bi
Nog niet zo heel lang geleden kwam ik er achter dat het op 23 september 
Bi Visibility Day was. Een dag die de wereld moet doen beseffen dat ook 
biseksualiteit bestaat. Deze dag bestaat al sinds 1999, maar ik kende hem niet. 
Jij wel? Ging het in het verleden alleen maar over homoseksualiteit en lesbisch 
zijn, de laatste jaren is er ook aandacht voor andere vormen van hoe en wat je 
je voelt. 

Een paar cijfers. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau beschouwt 3 procent 
van de Nederlanders zich biseksueel. Dat is minder dan homo’s (2,7 procent) 
en lesbo’s (2 procent) samen, maar toch! Ikzelf ken eigenlijk maar één bekende 
Nederlander die er rond voor uitkomt dat hij bi is, Douwe Bob. 

Biseksualiteit wordt eigenlijk weinig 
besproken. Is er al aandacht voor 
mensen die aangeven bi te zijn, dan 
zeggen homo’s al gauw dat het 
eigenlijk om homo’s gaat die nog niet 
definitief uit de kast zijn gekomen. 
En lesbiennes schijnen bi-vrouwen te 
zien als stiekem hetero. Wij, vinden 
het soms, of zelfs vaak, moeilijk dat 
we als homo toch nog steeds niet 
door iedereen geaccepteerd worden. 
Maar wij zelf accepteren blijkbaar 
op onze beurt niet dat je, in plaats 
van op mannen of vrouwen, gewoon 
op mensen kunt vallen. Waarbij 
ook nog eens heel velen denken dat 
bi een tussenfase is, op weg naar 
homoseksualiteit... 

Daar komt nog bij dat biseksuelen 
zelf veel minder te koop lopen met 
hun geaardheid. Misschien hebben 
ze daar ook niet zoveel behoefte aan, 
juist omdat ze eigenlijk door niemand 
werkelijk geaccepteerd, of beter 

nog: geloofd worden. Het Sociaal 
Cultureel Planbureau onderzocht 
in 2012 in hoeverre mensen open 
zijn over hun geaardheid. Het blijkt 
dat van alle homo’s tegenwoordig 
nog maar 2% helemaal niemand in 
vertrouwen neemt over zijn homo-
zijn. Bij biseksuelen is dat 30% en bij 
bi-mannen zelfs 50%! 

Zouden bi-mensen werkelijk geen 
behoefte hebben om uit de kast te 
komen, zoals ze vaak blijken aan te 
geven? Ik geloof er niks van. Want 
vrijwel ieder van ons weet dat als 
je je geaardheid geheim houdt, dit 
tot stress, eenzaamheid, depressies, 
alcohol en andere verslavingen 
leidt. Nee, het is ook onze schuld 
dat ze er niet open over zijn, omdat 
ook wij homo’s hen eigenlijk niet 
accepteren...

EXPOSITIE ‘IEDEREEN 
MAG ER ZIJN’ 
En wederom heeft de expo ‘Iedereen mag er zijn’ een 
prachtig nieuw onderdak gekregen. Gastvrij en tolerant. 
Dat zijn de sleutelwoorden van woonzorgcentrum De 
Wellen in Oss. De Wellen heeft het certificaat Roze loper. 
De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie van 
LHBTI’s in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen. De 
Roze Loper bestaat uit een traject dat leidt naar sociale 
acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg. Cliënten 
voelen zich na een traject meer gezien, voelen zich veilig in 
hun seksuele en genderidentiteit.  
Teksten bij expo: Eric Alink - Foto’s: Karin Jonkers

BURGEMEESTER MIKKERS 
BEZOEKT COC NoB
Burgemeester Mikkers van ‘s-Hertogenbosch berichtte op 15 augustus op 
Facebook: Vandaag begonnen met mijn project “op stap met raadsleden”. Met 
alle 39 wil ik individueel de komende 4 jaar een dagdeel op stap. De raadsleden 
bepalen waar we naar toe gaan. Jolanda van Gool van de PvdA was de eerste 
met een bezoek aan de jarige (10 jaar) EmpelseDoeDagen en daarna een 
gesprek met COC N-O Brabant over de kracht van diversiteit. Mooie start! 

Jan van Velthoven en Peter Sleutjes konden het 
kennismakingsbezoek van de burgemeester 
wel waarderen. Zij spraken met hem over het 
grote belang van Voorlichting in het onderwijs, 
de veiligheid van de LHBTplussers in de stad, 
de roze ouderenzorg, en de uitstraling van 
het projekt ‘s-Hertogenbosch Regenboogstad. 
De burgemeester poneerde natuurlijk dat hij 
een burgervader voor iedereen wil zijn. Reden 
voor Jan van Velthoven om wat te gaan zitten 
provoceren. En toen werd het toch nog gezellig!

KLEURPOTLOOD 
ALS BREIKUNST 

In het Roze Jaar 2017 
is in Oss en omgeving 
enthousiast gebreid in 
de Regenboogkleuren. 
Dankzij de resultaten van 
het projekt Breisaam waren 
o.a. de pilaren van het 
Gemeentehuis veelkleurig 
gedecoreerd. Opmerkelijk 
was dat dit kwetsbare 
buitenkunstwerk het hele 
jaar ongeschonden is 
gebleven.  
Ook dit jaar zijn er 
mensen veelkleurig 
blijven breien. Zo heeft 
Brigitte van Outvorst 
uit Oss een potlood van 
1.80 hoog voorzien van 
een prachtig breiwerk in 
Regenboogkleuren. Zij heeft 
dit kunstwerk geschonken 
aan COC NoordoostBrabant. 
Dit kunststuk siert 
inmiddels het interieur 
van Bij Katrien op. Een 
mooi symbool van geduld, 
inspiratie en veelkeurigheid. 
Waarvoor dank. 



Ik mag er zijn!
Regenboogviering

13 oktober 2018  | 12.00 uur 
Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch

OKTOBER 2018 
Zaterdag 6 oktober – aanvang 22.00 uur

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

Zondag 7 oktober      

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

Zondag 7 oktober v.a. 15:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Talentcentrum – Berghemseweg 8 B – Oss

Woensdag 10 oktober 20:00 uur

Optreden Eindhovens 
Mannenkoor
BrabantZorg Sterrebos – Sterrebos 62 – Oss

Zaterdag 13 oktober 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 21 oktober v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 28 oktober 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
Toelichting Zorg Roze Senioren
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

NOVEMBER 2018 
Zondag 4 november      

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

Zondag 4 november v.a. 15:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Talentcentrum – Berghemseweg 8 B – Oss

Zaterdag 10 november 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 25 november15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

DECEMBER 2018 
Zondag 2 december       

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

Zondag 2 december v.a. 15:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Talentcentrum – Berghemseweg 8 B – Oss

Zaterdag 8 december 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 16 december v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 23 december 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

JANUARI 2019 
Zondag 6 januari       

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

Zondag 6 januari v.a. 15:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Talentcentrum – Berghemseweg 8 B – Oss

COMING-OUTWEEK 2018 
‘s-HERTOGENBOSCH EN OSS

 OSS 
Op donderdag 11 oktober 11.00 uur Hijsen Regenboogvlag 
door Wethouder Thijs van Kessel (Gemeentehuis, kant 
Raadhuislaan).

Aansluitend zal Thijs van Kessel samen met Albertine 
Kruijs het winnende gedicht van Poëzie op Straat 
onthullen bij het Gemeentehuis. Albertine Kruijs won de 
wedstrijd “Poezie op Straat” tijdens het Roze Jaar 2017 met 
het gedicht:

Ook zullen op Coming Out Dag de nieuw pictogrammen 
voor de genderneutrale toiletten in de publieke 
omgeving worden gepresenteerd. Er is voortaan voor de 
medewerkers op iedere afdeling van het gemeentehuis 
een genderneutraal toilet beschikbaar. Voor het 
gemeentelijk personeel wordt een besloten bijeenkomst 
georganiseerd rondom het thema Genderidentiteit en 
Seksuele Diversiteit.

 ‘S-HERTOGENBOSCH
Donderdag 11 oktober worden behalve ‘s-ochtends 10.00 uur op het Stadhuis aan de Markt regenboogvlaggen gehesen op het Sint-
Janslyceum om (12:35), FC Den Bosch, de GGD, Radar, Weener XL, het Koning Willem I College, en vast op nog veel meerplaatsen! Vooraf is er 
een Regenboogontbijt in het Stadhuis met extra aandacht voor de “T”.

Donderdag 11 oktober – Voorstelling “De achtbaan die mijn leven is” van Mounir Samuel

Mounir Samuel - politicoloog, schrijver, opiniemaker, 
theatermaker en journalist – was tot drie jaar 
geleden bekend als Monique Samuel. Hij gaf in 2015 
aan genderqueer te zijn (niet exclusief mannelijk of 
vrouwelijk).

In deze wervelende voorstelling neemt Mounir Samuel 
het publiek mee op reis door zijn eigen leven. Met de 
nodige humor en bijtende zelfspot weerlegt hij de 
grenzen van geografie, geloof, geslacht en geaardheid. Als 

RAADSEL

Wat je ziet
is wat het lijkt
wat je denkt
wat je raadt -

we zitten vol
met beelden
voorbeelden
vooroordelen
verwachtingen -

die zijn zo sterk
zo stug
zo taai
dat ze ons makkelijk
kunnen misleiden -

niet de ander
misleidt ons
die is zichzelf -

al ontkomt de ander
ook niet aan beelden
hoe iemand graag
gezien wil worden -

zo zit ons brein
ons in de weg
worstelend
met de puzzel
die de ander is -

je hoeft het raadsel
niet te raden -

veeg de beelden uit
schud ze af
weg met uitroeptekens
kies vraagtekens
en nodig de ander uit
om antwoorden te geven -

je zult verbaasd staan
over wie de ander is.

Hans Kolper

correspondent 
die over zes 
continenten 
reisde laat hij 
niet alleen de 
werkelijkheid 
achter de 
krantenkoppen 
zien, maar 

houdt hij ook een pijnlijke spiegel voor. Van de calvinisme polder tot het Egyptische koffiehuis, van 
de sloppenwijken van Oeganda tot de vluchtelingenkampen in Irak - niets is wat het lijkt in deze 
tragikomische solovoorstelling met een lach en een traan. Mounir neemt u op confronterende wijze 
mee in alle facetten van zijn kleurrijke leven. Wie weet herkent u zich ook in deze achtbaan?! 

Locatie: Koningszaal, KW1C, ’s-Hertogenbosch
Inloop:  19.00 uur Aanvang:  19.30 uur Toegang: Gratis, maar niet vrijblijvend! 
Aanmelden via Persoonlijk bericht op       https://www.facebook.com/pg/KoploperDenBosch/
posts/?ref=page_internal (de Facebookpagina van Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch)
Organisatie: KW1C, COC, Beraad van Kerken, Regenboogstad ’s-Hertogenbosch.

Zaterdag 13 oktober – Regenboogviering “Ik mag er zijn!”.

Een Oecumenische Regenboogviering met als thema “Ik mag er zijn”. Vieren, samen zijn en 
muziek staan centraal. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van 
koffie, thee en een lekkernij. Locatie: Grote Kerk, Kerkplein, ’s-Hertogenbosch Inloop: 11.30 uur 
Aanvang: 12.00 uur Ontmoeting: ca. 13.00 uur (met broodje)Toegang: Gratis, tijdens de viering 
is er een collecte Organisatie: Beraad van Kerken, een samenwerking van verschillende kerk- en 
geloofsgemeenschappen.


