
...aan de roze ronde tafel bij Katrien...
...onze huiskamer...

...zijn rondetafelgesprekken gevoerd...
...om de kleuren van onze regenboogvlag...

...weer eens wat op te frissen...

Mike van der Geld en 
Kim Verstappen

Karin Akkers Jan van Velthoven Gerard Velders 
en Mike van der Geld

Jordi Prins en Sara Vlemmings
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WORDEN DIE JE BENT EN GELUK EN VEILIGHEID
De ontbijtbijeenkomst ComingOutDag in ‘s-Hertogenbosch begon met het 

uitspreken van een In Memoriam door Jan van Velthoven voor zijn voorgan-

ger, de op 6 oktober op 87-jarige leeftijd overleden Jan Straatman, oprichter 

en oud-voorzitter van de stichting AidsCare en het Buddyproject Noordoost-

Brabant. In de Oranjegalerij herdacht hij de geridderde Jan Straatman als 

‘de held van de Bossche homogemeenschap’, die in de donkerste tijden van 

de aidscrisis het voortouw nam. Samen met zijn ‘Gideonsbende’ van buddies, 

en tegen alle angsten en vooroordelen van die tijd in, begeleidde hij de aid-

spatiënten naar hun bittere einde. Vlak voor zijn overlijden, nu het dodelijk 

karakter van hiv alhier bedwongen is, mocht hij de opheffing wegens succes, 

van de stichting AidsCare, nog meemaken. Eerder al werd het Buddyproject 

omgezet in de meer algemene Buddyhulp van Henk Engel en de zijnen. Een 

indrukwekkende minuut stilte volgde.

REGENBOOGSTAD OSS: VLAG, GEDICHT EN WERK
Op Coming Out Dag hees wethouder Thijs van Kessel de regenboogvlag. Daarna onthulde hij bij de ingang van het 

gemeentehuis met Albertine Kruijs als blijvend aandenken aan het voorbije Roze Jaar het winnende gedicht van de 

poëziewedstrijd ‘Woorden op straat’. Albertine schreef het:

Ik blijf niet in mijn hokje
Ik vlieg er tussenuit
Ik overstijg daarbij
De kleur van kerk, geslacht en huid.

 
Het ComingOutprogramma tijdens dit ontbijt was 
sterk inhoudelijk. Aan wethouder Mike van der Geld 
werd het boekje ‘Worden die je bent’ (over geaard-
heid, specifiek transgenders) aangeboden door 
Gerard Velders van de afdeling Burgerzaken, waar 
de medewerkers binnenkort de E-training Diversit-
eit gaan doorlopen.

Karin Akkers van de afdeling Statistiek en Onder-
zoek van de gemeente, lichtte vervolgens de uitslag 
van de recente enquête toe die werd gepubliceerd 
in de jaarlijks te verschijnen Monitor. Dat onder-
zoek, waar 5.000 personen aan deelnamen, gaat 
over veiligheid, leefbaarheid, geluk en vrije tijd en 
ondersteuning. Enige feiten: 28% LHBTI-ers voelen 
zich vaak onveilig tegenover 18% hetero’s; 30% van 
de LHBTI-ers voelt zich wel eens onveilig in zijn/ 

haar buurt tegenover 24% hetero’s (een kwart van 
de LHBTI-ers rijdt wel eens om om een confronta-
tie te vermijden); 10% is wel eens slachtoffer van 
geweld geweest tegenover 6% van de hetero’s; 
28% van de LHBTI-ers heeft een gezellige omgang 
in de buurt tegenover 35% van de hetero’s (die 
laatsten blijken ook meer contacten te hebben); 
84% heeft een goed gevoel over gezondheid en dat 
is 88% bij de hetero’s; 30% is lid van een sportclub 
tegenover 47 % van de hetero’s. De volledige uit-
slag van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid is te 
vinden op de website       www.s-hertogenbosch.nl 
 
Wethouder Mike van der Geld had een publiek 
gesprek met transgender Kim Verstappen over 
de uitslag van die enquête. Gevraagd naar de 
betekenis van ComingOutdag voor haar zei deze: 
“Eigenlijk zou de ComingOutdag helemaal niet 
nodig moeten zijn. Iedreen zou in zijn/haar waarde 

moeten worden gelaten. Ik wil dat je zo naturel mo-
gelijk moet kunnen zijn. Het gaat er mij niet eens 
om dat wij geaccepteerd worden, maar dat ze je re-
specteren. ” Maar een recent gewelddadig incident 
met de transgender Marike, die uit haar huis werd 
gepest, toont dat we er nog lang niet zijn. Dat was 
hun beider conclusie.  
 
PvdA-raadslid Jolanda van Gool, die zich onder 
meer ook richt op het aspect Diversiteit, merkte 
nog maar eens op dat ze nog in afwachting is van 
het Charter Diversiteit aangezien in het voor-
jaar B&W heeft beloofd dat dit najaar 2018 in de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch ingesteld zal worden. 
Het hijsen van de regenboogvlag, symbool voor 
alle vormen van geaardheid, voor het stadhuis door 
wethouder Mike van der Geld en transgender Kim 
Verstappen sloot de bijeenkomst af.

Foto's: Paul Kriele

Zo laat Oss bij de entree zien dat je mag zijn wie je bent en dat je mag houden 
van wie je wilt! Niet alleen op ComingOutDag, maar het hele jaar door.

Ook binnen het gemeentehuis was er aandacht voor ComingOutDag 
met de bijeenkomst ‘Wij maken er werk van!’. Deze bijeenkomst was voor 
medewerkers van gemeente Oss. Iedere dag werken zij samen met inwoners 
van de gemeente. Zij spreken hen bijvoorbeeld over nieuwe paspoorten, 
trouwplannen, het erkennen van een kind en het wijzigen van iemands 
geslacht in de basisregistratie. Werk dat vraagt om respect voor álle inwoners. 
Maar dat kan best ingewikkeld zijn. Soms twijfel je of iemand een man of een 
vrouw is. En weet je niet of je meneer of mevrouw moet zeggen. Tijdens de 
bijeenkomst vertelden mensen die dit regelmatig meemaken of meemaakten, 
over hun persoonlijke ervaringen. Om op die manier van elkaar te leren en te 
proberen de dienstverlening verder verbeteren. 

 
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

http://www.s-hertogenbosch.nl/


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

JEUGDPARLEMENT KIEST COMMISSIE DIVERSITEIT 
Vrijdagmiddag 2 november kwamen in de raadzaal van het Bestuurscentrum in ‘s-Hertogenbosch 35 leerlingen van 

zeven scholen in het voortgezet onderwijs bijeen in een zitting van het Jeugdparlement. Zij droegen 17 thema’s aan 

om - bij stemming - zes commissies te selecteren. Daarin gaan deze parlementsleden over oplossingen nadenken en 

die uiteindelijk op de ‘Grote Vergadering’ in mei 2019 inbrengen. Het Jeugdparlement is opgezet na het succes van het 

Kinderparlement waar kinderen van basisscholen aan deelnemen.
 

ROZE RONDE TAFEL: LEDENRAADPLEGING
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober heeft er een ledenraadpleging plaatsgevonden in Bij Katrien in ’s-Hertogenbosch. 

Het doel van deze bijeenkomsten van het COC Noordoost Brabant was om bij de leden en vrijwilligers informatie op te 

halen over de gewenste toekomst. 

Voldoet het huidige aanbod van activiteiten nog aan 
bij de wensen van haar leden?

Deze vraag kwam afgelopen Algemene 
ledenvergadering aan bod en hiervoor hebben 
zich 3 leden aangeboden om hier antwoord op 
te vinden. De twee ledenraadavonden zijn goed 
bezocht en werden onder de deskundige leiding 

van externen gehouden. Om organisatorische 
redenen had iedere avond haar eigen 
gespreksleider, wat de diversiteit in het ophalen 
van informatie alleen maar ten goede is gekomen.

Naast deze avonden hebben er een-op-een 
gesprekken plaats gevonden met sleutelpersonen 
binnen en buiten de vereniging. 

Om agendatechnische redenen was het 
niet mogelijk om alle gesprekken snel na de 
bijeenkomsten te plannen. Dit zorgt er dan ook 
voor dat het traject wat langer is geworden dan 
vooraf was ingeschat.

De projectgroep is nu druk bezig met het uitwerken 
van de verkregen informatie en daar waar nodig 
leden, vrijwilligers of ander personen (nogmaals) 
te benaderen voor verdiepende vragen. Uiteindelijk 
is het doel een compact, maar compleet advies aan 
het bestuur te kunnen aanbieden. Hiervoor moet 
de projectgroep een zo compleet mogelijk beeld 
krijgen van waar het COC voor wil staan.

Wat is nu het vervolg?

De projectgroep streeft er naar eind januari het 
eindproduct te kunnen opleveren. Het eindverslag 
met aanbevelingen zal worden aangeboden aan 
het bestuur, waarna dit het verder gaat oppakken.

Gäby Vereijken
Jean Marc Reinold
Ruudt van Malten 

Wethouder Ufuk Kâyha sprak bij deze start van 
het Jeugdparlement: “Wat mij betreft wil ik me 
inspannen om wat jullie hier aan de kaak stellen, 
proberen te realiseren met hulp van mijn collega- 
wethouders en in samenspraak met de raadsleden 
die hier elke maand vergaderen.” Rector Alma van 
Bommel van het Pierson College, lichtte toe dat de 
school met deze deelname invloed probeert uit te 
oefenen op de samenleving en inhoud wil geven 
aan de democratie.

De deelnemers gingen eerst namens hun school 
een thema toelichten in zgn. pitches en het 
belang ervan aangeven om er een oplossing voor 
te zoeken. Vanwege het te grote aantal thema’s 
volgde er na een stemming onder de leerlingen een 
eindaantal van 6 thema’s, waarvoor 6 commissies 
werden  samengesteld. De commissie die als beste 
eindigde was Seksuele Diversiteit van Jade van den 
Berg en haar klasgenoten van het Stedelijk Gym. 

Jade: ”Ik vind dit een belangrijk onderwerp en heb 
er ook in mijn privé leven mee te maken. Ik vind dat 
scholen echt achterblijven bij de ontwikkelingen 
rondom seksuele diversiteit. Ik vind dat daar 
verandering in moet komen en ben heel blij dat 
anderen het ook als een belangrijk thema zien.” 
De overige vijf ingestelde commissies betreffen 
de thema’s Leerlingen met een Beperking, 
Onduidelijke Verkeerssituaties, Duurzaamheid, 
Milieu en Armoede. In mei horen we er meer van!

https://ggd-afspraak.shdirect.nl/
http://www.dekeulsekar.nl/


DE ROZE RONDE TAFEL: 
MIJN PERSOONLIJK VERSLAG
Op 8 oktober zijn we met een tiental leden, deze avond voornamelijk 45-plussers, bij elkaar gekomen 

voor de eerste Roze Ronde Tafelbijeenkomst. We hebben besproken wat het COC NoordoostBrabant 

voor ons in het verleden heeft betekend, hoe we het activiteitenaanbod van tegenwoordig ervaren, 

en wat we voor het voortbestaan in de toekomst belangrijk vinden.

TOEKOMST COC NOORDOOSTBRABANT

Ieder van ons heeft veel warme herinneringen aan alle activi-
teiten uit het verleden, toen we nog een eigen pand hadden in 
de Vughterstraat. Een veilige thuishaven, waar je jezelf kon zijn. 
Er was een grote saamhorigheid. Er was voor elk wat wils. Een 
ruimte voor ontmoetingen, om samen te dansen, voor cabaret, 
een zangkoor, voor travestie, maar ook een plek voor een serieus 
eerste opvanggesprek. En een plaats voor de werkgroepen en 
voor de ledenvergaderingen. We ervaren op dit moment een ver-
snippering, omdat we geen vast honk meer hebben, en activitei-
ten op te veel verschillende locaties plaats vinden. Ook bespeuren 
sommigen nu een beetje een stoffig imago.

Hoe we het huidige COC ervaren? Allereerst veel lof voor het 
bestuur dat zich al vele jaren is blijven inzetten om onze afdeling, 
en alle activiteiten, draaiende te houden. Dit bestuur verdient 
meer ondersteuning vanuit de leden. We hebben de indruk dat er 
veel leden en betrokkenen zijn die graag iets willen doen, mits er 
duidelijk afgebakende, overzichtelijke taken en functies worden 
aangeboden. 

Voor de nabije toekomst willen we graag weer een vast honk, dat 

laagdrempelig is. Om dit te realiseren is het van belang om dit in 
samenwerking te doen met een faciliterende partij, zoals dit nu 
al in “Bij Katrien” gebeurt. Deze locatie ervaren we allemaal als 
een heel prettige ontmoetingsplek. Daarnaast merken we dat 
de jongere generatie nauwelijks aangesproken wordt, waardoor 
we verjonging en verfrissing missen. We denken dat deze groep 
meer aangesproken kan worden, door te investeren in social 
media zoals Facebook en Instagram. Wellicht is het mogelijk om 
jongeren, studenten, stagiaires actief hiervoor te benaderen om 
dit samen te realiseren?
Wat we ook belangrijk vinden is dat de website actuele infor-
matie bevat. Dit kan door elke editie van ons prachtige afde-
lingsblad, de BosschRoze, online als hoofdpagina op de website 
te plaatsen. 
Via de agenda kan iedereen dan direct zien welke activiteiten er 
in de komende maanden zullen zijn.

Tot zover mijn verslag, van wat volgens mij, een bijzonder con-
structieve Roze Ronde Tafelbijeenkomst is geweest.

Frank Cools

Zoals in de artikelen over de Roze Ronde Tafel 

te lezen is wordt er momenteel gepraat over 

hoe de nabije en verdere toekomst van het COC 

NoordoostBrabant er het beste uit kan zien.

Het bestuur zoekt al langere tijd naar geschikte nieuwe ideeën en 
mensen, maar slaagde er de laatste jaren niet in om met name 
het bestuur te vernieuwen en genoeg enthousiaste krachten 
te vinden voor een aantal basisactiviteiten, zoals bijvoorbeeld 
de begeleiding van de Jongeren (Jong&Out en Gayte) en van 
CaféOokZo! (soos LHBTIQ met een beperking). In mei heeft het 
bestuur contact gezocht met Ruudt van Malten. Al discussiërend  
opperde onze bestuurssecretaris Peter Sleutjes het idee dat 
Ruudt een verkenning zou doen van onze mogelijkheden. En 
Ruudt reageerde enthousiast.

Tijdens de ALV in juni werd  de vraag naar de toekomst 
geagendeerd en door Ruudt toegelicht. Hij vroeg ook om 
ondersteuning bij de verkenning daarvan. Gäby Vereijken en Jean 
Marc Reinold boden aan om hem te helpen. Na de zomer hebben 
zij deze  ‘kijkoperatie’ echt aangevangen. Met het bestuur werd 

afgesproken dat deze projectgroep zelfstandig zou opereren 
(ter wille van een frisse kijk), en dat het bestuur waar nodig en 
mogelijk  het werk van de groep zou faciliteren (te maken kosten, 
benodigde ruimte, gerichte verzending mail en post).

Het werk van de projectgroep vordert gestaag en zal volgens 
planning eind januari uitmonden in een Eindrapport. Dit verslag 
met  aanbevelingen zal worden aangeboden aan het bestuur. Het 
bestuur zal de aanbevelingen toetsen aan de organisatorische 
en financiële mogelijkheden. Het Eindrapport zal integraal 
gepresenteerd worden aan de ALV. Daarnaast zal op basis van 
een combinatie  van het goede uit het bestaande werkplan van 
de vereniging, en de aanbevelingen uit het  Eindrapport van de 
projectgroep, het bestuur een geactualiseerd Beleidsplan maken.  
Er zullen ook mensen  gezocht en opgeroepen worden die de 
schouders willen zetten onder de uitvoering hiervan. Dit plan 
wordt  ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Wellicht lukt het 
om deze ALV in april (en in ieder geval uiterlijk in juni) te houden. 
Wellicht ten overvloede: mensen die hier niet op willen wachten 
en die graag per direct willen meewerken aan onze activiteiten 
kunnen zich ook nu al melden (       info@cocnoordoostbrabant.nl). 
Want ideeën en mensen zijn altijd welkom!

Jan van Velthoven

mailto:ino@cocnoordoostbrabant.nl


Tanja Ineke Astrid Oosenbrug

OUD EN NIEUW: WE ZIJN ER NOG LANG NIET
Voorzitter Tanja Ineke nam op 24 november afscheid als voorzitter van de landelijke Federatie COC Nederland, 

na de vrijwillige functie zes jaar te hebben vervuld. Als haar opvolger werd gekozen Astrid Oosenbrug, die zich wil 

inzetten voor een LHBTI-beweging waarin iedereen meedoet en meetelt, ongeacht achtergrond, cultuur, leeftijd, 

opleiding, politieke kleur, seksuele oriëntatie en genderidentiteit: Want samen staat we sterker. 

Tanja Ineke zei bij haar afscheid dat het de goede kant op gaat met de emancipatie van lhbti’ers, 

maar er is nog veel om voor te vechten. In Trouw verwees ze naar een aantal illustratieve momenten tijdens 

haar voorzitterschap.

GAYSPORTCLUB ZLG DEN BOSCH 30 JAAR!
Volgens haar eigen gegevens bestaat Bossche gaysportclub Zoete Lieve Gerritje 

(ZLG Den Bosch) in het najaar van 2019 30 jaar! Hier zal zeker aandacht aan 

besteed worden.

ZLG Den Bosch biedt homo’s lesbiennes, biseksuelen en hetero’s de mogelijkheid om in een ontspannen 
sfeer te sporten met gelijkgestemden. 

Op dit moment kun je bij ons volleyballen en badmintonnen. Indien er voldoende animo is voor een 
nieuwe sporttak, dan zullen wij deze tak met open armen ontvangen. 

Voor zowel badminton als de volleybal zijn wij op zoek naar een nieuwe trainer M/V.
Kun jij een groep sportievelingen motiveren en heb jij inzicht in het spel?

Badminton op iedere dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur in sportzaal BBS Haren, Donk en Reit.
Volleybal op iedere donderdagavond van 20.00 - 21.30 uur in sportzaal OBS de Vlieger (Hintham).

Bij zowel badminton als bij volleybal zijn nieuwe enthousiaste leden van harte welkom.
Houd onze website en social-media in de gaten voor onze jubileum activiteiten! 

Info & contact:       www.zlgdenbosch.nl

2013 Protest tegen de Russische anti-homowet: “De demonstra-
tie tegen de anti-homowet was de eerste die ik meemaakte als 
voorzitter. Het was zo’n massale demonstratie, mensen uit de 
lhbti-gemeenschap en anderen die hun solidariteit wilden betui-
gen, dat was geweldig. De Russische president Poetin dineerde 
even verderop en omdat wij zo veel lawaai maakten moest het 
gezelschap naar een andere zaal. Die uiting van solidariteit van-
uit Nederland is betekenisvol. Dit liet ook zien hoe zorgwekkend 
de situatie internationaal nog is voor lhbti’ers. Homoseksualiteit 
is nog steeds strafbaar in 71 landen. Toen ik begon waren dat er 
78, maar toch. Dat zijn er nog steeds 71 te veel.”

2014 Wet lesbisch ouderschap: “Dit is een van de meest gave 
dingen die we de afgelopen zes jaar hebben bereikt. Dit laat zien 
hoeveel verschil het COC kan maken in de levens van mensen. 
In 2014 werd het gemakkelijker voor lesbische moeders om hun 
kind te erkennen. Vóór 2014 moest de moeder die de baby niet 
heeft gebaard haar kind adopteren. Dat is een procedure die 
lang kan duren, en een vader hoefde dat niet te doen. Nu kan het 
gewoon met een handtekening geregeld worden. Een stap gezet 
in de goede richting. We zijn er nog niet. De belofte om het juri-
disch mogelijk te maken meer dan twee ouders te hebben is nog 
steeds niet ingelost. Maar het gaat de goede kant op.”

2016 De koning kwam op bezoek: “Wij kregen als eerste lhb-
ti-organisatie ter wereld een koning op bezoek. Dat was echt 
wereldnieuws. Een ongelooflijke steun in de rug voor lhbti’ers in 
Nederland en wereldwijd. De impact hiervan moet je niet onder-
schatten. Het haalde de krant in Ka-
meroen. Mensen voelen: de koning 
steunt ons. Een medewerker van ons 
heeft een partner uit het buitenland 
en die zegt tegen zijn familie: de 
koning van Nederland staat achter 
mij, dus waarom jullie niet?”

2012-2018 Geweld tegen homo’s: 
“Niet één incident maakte de meeste 
indruk, het is de reeks die mij zorgen 
baart. Elk geweldincident heeft im-
pact. Op mij en op de gemeenschap. 
Wat ik het ergst vind is dat zestig 
procent van de lhbti’ers hun gedrag 
aanpast om geen gevaar te lopen. 
Mensen durven geen zoen meer te 
geven als ze afscheid nemen van hun 
partner. Ik schrik van een rechter die 

zegt dat scheldwoorden als ‘kankerhomo’ en ‘flikker’ behoren 
tot het dagelijks taalgebruik, en dat geweld hierbij gebruikt niet 
homogerelateerd is. Daarmee gaan we een foute kant op.”

2018 De Suit Supply poster: “Hier zitten twee kanten aan. Ik vind 
het erg goed dat bedrijven de laatste jaren meer diversiteit laten 
zien. Daar is de poster van de twee zoenende mannen een mooi 
voorbeeld van, maar ook aan de NS-reclame met die twee flirten-
de vrouwen. Ik vind dat zo gaaf dat elke keer als ik die reclame 
zie ik blij word. Maar aan de negatieve reacties er op zie je dat 
de tolerantie voor lhbti’ers voor een groot deel schijn is. Prima 
dat je lesbisch, homo, bi of transgender bent, maar we willen het 
niet zien. Één op de drie Nederlander vindt zoenende mannen 

aanstootgevend. Ik snap daar helemaal niets van. Hoe kan dat? 
Bedrijven verhouden zich vaker dan vroeger tot de lhbti-gemeen-
schap, wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar we zijn er 
nog niet.”

http://www.zlgdenbosch.nl
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Ook als u elders verzekerd bent.
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Persoonlyk, betrokken...  
 gemoedelyk en vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
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of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl
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Discriminatie? 
Nou nee...
Nederland was gidsland in  de wereld wat betreft de acceptatie 
van LHBTI-ers. We hadden jarenlang het trotse gevoel dat we in 
het beste land ter wereld leefden. Discriminatie kwam vrijwel 
niet meer voor en als het voorkwam werd het streng bestraft. 
We verwierven de openstelling van het huwelijk voor twee 
mannen of twee vrouwen (overigens jammer genoeg steevast 
nog steeds als het homohuwelijk aangeduid, terwijl een 
huwelijk tussen een man en een vrouw nergens heterohuwelijk 
wordt genoemd...). En Amsterdam was natuurlijk de Gay Capital 
van de hele wereld. 

Helaas, niet alleen de 
Verenigde Staten, Roemenië 
en Hongarije werden steeds 
conservatiever en minder 
tolerant, in alle opzichten, 
ook in ons eigen land waait 
een stevige conservatieve 
wind. De gemiddelde homo 
begint zich zo langzamerhand 
behoorlijk in te houden bij het 
uiten van zijn gevoelens in het 
openbaar. Het is nog net niet 
zo dat we weer terug gaan 
in de kast. Wel is het voor 
homo’s etc. steeds lastiger 
om uit die kast te komen als 
je er nog in zit. Met name 
LHBTI-jongeren hebben het in 
deze tijd veel moeilijker dan 
een aantal jaren geleden. Je 
zou mogen verwachten dat 
de koude conservatieve wind 
door de overheid actief zou 
worden bestreden. Immers, 
ook wij hebben recht op 
een vrij leven, vrij om te zijn 
wie we zijn, zo lang we daar 
niemand mee lastig vallen. 

De werkelijkheid is helaas 
anders. Het laatste jaar is in 
ieder geval mijn vertrouwen 
in met name de rechterlijke 
macht aanzienlijk geslonken. 

De rechtbank in Arnhem vond 
dat bij de geruchtmakende 
mishandeling (o.a. met 
een betonschaar) van twee 
homomannen  discriminatie 
geen rol speelde. En de 
rechtbank in de voormalige 
Gay Capital Amsterdam 
vond niet dat de uitroep 
“dirty faggot” bij alweer 
een mishandeling wees op 
discriminatie. Het bontst 
maakte recent de rechtbank 
in Dordrecht het: de dertien (!) 
mannen die terecht stonden 
voor het aftuigen van een man 
die ze in de val hadden gelokt, 
werden vrijgesproken van 
discriminatie. Het slachtoffer 
was weliswaar toegeroepen 
“flikker” en “kankerhomo”, 
maar voor de rechter was 
dat illustratief voor het 
tegenwoordige dagelijks 
taalgebruik. 

En dan vinden we het vreemd 
dat er steeds minder aangiftes 
van mishandeling door ons 
worden gedaan? 

IHLIA TOONT VEERIG JAAR 
EMANCIPATIESTRIJD
IHLIA, LGBT Heritage, bestaat 40 jaar. Dit jubileum wordt feestelijk gevierd 
met de tentoonstelling With Pride, 40 jaar strijd voor lhbti-emancipatie. 
Van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie 
tot wettelijke gelijkstelling.

In verschillende werelden, met ieder een specifiek tijdsframe en thema, 
beleeft de bezoeker de turbulente geschiedenis en de sfeer van veertig 
jaar lhbti-emancipatie. Bijzondere stukken uit de collectie van IHLIA en 
persoonlijke verhalen vanuit de gemeenschap schetsen een beeld van 
wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor lhbti’ers en voor de 
samenleving als geheel.

Nederland vervult internationaal gezien een voortrekkersrol in het 
bereiken van gendergelijkheid en sociale acceptatie van lhbti’ers. Toch is er 
nog altijd geweld en discriminatie. De tentoonstelling biedt mogelijkheid 
tot reflectie: er is al veel progressie geboekt, maar er is ook een weg 
te gaan. Wat heeft de strijd opgeleverd? En waar moeten we nog naar 
streven?

With Pride laat zien dat de lhbti-strijd onderdeel is van een bredere 
maatschappelijke verandering die niet alleen een minderheid, maar ons 
allemaal aangaat. Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, trekt 
With Pride na de centrale expositie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
met een reizende tentoonstelling door het land. 
Zie       https://www.ihlia.nl/portfolio-items/with-pride/ 

ROZE OUDEREN IN AANDACHT 
ZORG ‘s-HERTOGENBOSCH 
Sinds 2016 zijn de locaties Noorderkroon (Manis Krijgsmanhof, Den Bosch-Noord) 

en Nieuwehagen (Gervenstraat, Binnenstad) van BrabantZorg in het bezit van 

een Roze Loper, het landelijk keurmerk voor LHBT-vriendelijke zorg. 

Krystel Honsbeek, Radboud Universiteit Nijmegen, onderzocht hoe 
de aandacht voor Roze Ouderen in de dagelijkse zorg terugkomt. Een 
jaar lang heeft ze deelgenomen aan activiteiten en meegeholpen 
in de zorg voor mensen bij het opstaan. Uit het onderzoek blijkt dat 
gericht wordt gewerkt aan bewustwording over roze senioren. Er zijn 
speciale activiteiten waaraan iedereen  kan deelnemen, zoals een 
optreden van ‘De Muurbloempjes’, die speciaal voor BrabantZorg een 
liedje hadden gemaakt. Ook in algemene activiteiten zoals tijdens 
religieuze gespreksvieringen wordt ruimte gegeven aan bewoners 
om iets te delen over hun roze achtergrond, als ze dat willen.

Krystel heeft gesproken met 
vrijwilligers, verzorgend 
personeel en therapeuten, soms 
met verrassende inzichten. 
Bijvoorbeeld dat je als zorgverlener 
je eigen ervaring als familielid 
of vriend van een homoseksuele 
man of lesbische vrouw best 
kunt gebruiken om het er met 
bewoners over te hebben. Of hoe je activiteiten gemakkelijk beter 

aansluiten op de levensloop en de 
situatie van roze ouderen. Van een 
roze bloemetje op tafel, tot het 
aanpassen van de – soms oubollige 
– teksten van oud-Hollandse liedjes. 
Al met al is het best een uitdaging 
om de aandacht voor roze senioren 
vast te houden, en door te geven 
aan andere locaties of nieuwe 
medewerkers. Maar het is een fijn 
idee dat roze Bosschenaren die niet 
meer thuis kunnen blijven wonen 
ergens naar toe kunnen waar ze 
hart hebben voor de zaak.
 
Bij het onderzoek hoort een 
vragenlijst voor LHBT’ers van 65 
jaar en ouder die regelmatig zorg 
ontvangen en hun ervaringen 
willen delen (stond ook al in de 
vorige BosschRoze). Deze vragenlijst 
kan nog tot eind van het jaar 
worden ingevuld via Vragenlijst 
‘Zorg voor roze 65+’ers’. 
Of vraag een papieren vragenlijst 
op via 024-3616123.

https://www.ihlia.nl/portfolio-items/with-pride/
http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4P0yPkx5Whw2T89
http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4P0yPkx5Whw2T89
http://www.praktijkvoko.nl/
http://www.koenen-oel.nl/
http://www.dewittezwaan.com/
http://www.dekrakelinghebufkes.eu/
http://www.zlgdenbosch.nl/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl/
http://www.woudesign.nl/


JANUARI 2019 
Dinsdagavonden 19:00 – 20:30 uur

ZLG Badminton
Info: zlgdenbosch.nl 
Sportzaal Haren Donk Reit – Ploossche Hof 85 – 
Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

ZLG Volleybal
Info: zlgdenbosch.nl 
Sportzaal Educatief Centrum Hintham – Vincent van 
Goghlaan 28 – Rosmalen

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

Zondag 20 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

Zondag 27 januari 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

FEBRUARI 2019 
Dinsdagavonden 19:00 – 20:30 uur

ZLG Badminton
Info: zlgdenbosch.nl
Sportzaal Haren Donk Reit – Ploossche Hof 85 – 
Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

ZLG Volleybal
Info: zlgdenbosch.nl
Sportzaal Educatief Centrum Hintham – Vincent van 
Goghlaan 28 – Rosmalen

Zondag 3 februari      

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

Zondag 3 februari v.a. 15:00 uur   

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

Zondag 17 februari v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 24 februari 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

MAART 2019 
Dinsdagavonden 19:00 – 20:30 uur

ZLG Badminton
Info: zlgdenbosch.nl
Sportzaal Haren Donk Reit – Ploossche Hof 85 – 
Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

ZLG Volleybal
Info: zlgdenbosch.nl
Sportzaal Educatief Centrum Hintham – Vincent van 
Goghlaan 28 – Rosmalen

Zondag 3 maart       

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

Zondag 3 maart v.a. 15:00 uur   

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

Zondag 24 maart 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

KARIN JONKERS PRESENTEERT: ZIE MIJ…
Zondagmiddag 25 november werd in het Mariapaviljoen het portrettenboek van Karin Jonkers ZIE MIJ 
gepresenteerd. Elk van de 208 portretten is geplaatst op een geheel zwarte pagina. Naast elk portret is een 
bloem geplaatst, passend bij de uitstraling en mimiek van de geportretteerde. Trefzeker gekozen op kleur, 
compositie, gevoel. Karin Jonkers maakte, naast veel ander fotowerk, voor Roze Zaterdag de portrettenreeks 
Iedereen Mag Er Zijn, die op diverse plaatsen geëxposeerd is (en wordt). 
 

 
SEKS

Seks is iets
voor in de slaapkamer
of minstens
achter de gesloten deuren
en ramen van je woning -

seks is iets
voor in huis
niet ergens anders
en zeker niet 
in de vrije natuur -

seks is iets
tussen twee personen
maar dan wel steeds
dezelfde twee
ongeveer even oud -

dat zijn  geen feiten
maar meningen
ingegeven door 
persoonlijke behoeften
of door de moraal
heersend in familie of kerk -

maar iedereen
heeft het volste recht
om er anders
over te denken -

homoseksualiteit
is niet slechts
een vorm van genegenheid
zoals de paus nu beweert
maar een variant
van menselijke seksualiteit
en trouwens ook 
van dierlijke -

er is helemaal niets 
tegen genegenheid
maar ook niets tegen seks
ik zou niet zonder kunnen.

Hans Kolper

hij barstte van de vrienden en met al die vrienden 
werkte hij samen. Maar zijn grootste vriend en 

inspirator was Pablo Picasso. Ondanks de stilistische overeenkomsten verschilt hun werk sterk. 
Cocteau was geen schilder, zoals Picasso geen dichter was. Picasso laat zich consequent kennen als 
de intimiderende macho. Jean Cocteau is altijd zachtmoedig viriel. Zelfs zijn illustraties bij Querelle 
de Brest (1947), de geruchtmakende homoerotische roman van Jean Genet, zijn eerder aanbiddellijk 
dan agressief. Hij tekende matrozen, genietend van hun lome opwinding. Nooit zag ik zulke 
sierlijke erecties.”
Zie:       https://designmuseum.nl/tentoonstelling/jean-cocteau-metamorphosis/ 

Jean Philipse sprak bij de 
presentatie: “Aandachtig met 
humor en zorg zoekt ze de bloem bij 
de persoon en laat die bloeien naast 
de mannen, vrouwen, kinderen 
en dieren die ze portretteert. 
Het is een heel persoonlijk boek 
geworden, waarin haar wereld, 

haar vrienden, familie, kennissen en soms een toevallige 
voorbijganger beeldschoon getoond worden in hun kwetsbaarheid, 
hun aanraakbaarheid, hun zijn. De emotie regeert in haar beelden, 
delicaat, teder maar eerlijk, altijd met respect gemaakt in een 
prachtig duet met de bloemen, de partner, familielid of vriend.
En hoe genderneutraal wil je het hebben. Iedere geaardheid is 
aanwezig zonder ooit te oordelen.
Het is een tijdsbeeld geworden. Met dit boek schaart Karin Jonkers 
zich onder de beste portretfotografen van Nederland.”

Karin Jonkers zelf: “Het waren mooie 
ontmoetingen. Sommige gingen 
gepaard met wat ongemak, andere 
met wat meer zelfvertrouwen. Er 
werd gelachen. Er werd gehuild. Er 
was stilte. Soms alleen het intieme 
klikken van de camera, omdat ik 
het moment niet wilde verstoren. 
Niet teveel sturen. Meestal eerst 
kijken wat er gebeurt. Het werd 
een louterend project waarin ik 
alleen maar liefde kon voelen voor 
iedereen die voor mijn lens durfde te verschijnen. Het geeft mijn hart 
weer zachter gemaakt… En is dat niet wat het leven zin geeft? Het is 
een fundamentele waan van het mensdom te denken dat ik hier ben 
en jij daar.’ [Zenmeester Yasutani Roshi 1885-1973].
Zie:       https://www.yellenyonkers.nl/boeken/d0de7171/2/zie-mij 

JEAN COCTEAU – METAMORPHOSIS
In het Design Museum Den Bosch is t/m 10 maart de eerste grote overzichtstentoonstelling van Jean 

Cocteau in Nederland te zien. De expositie wordt bejubeld in de Nederlandse en buitenlandse pers. 

Jean Cocteau (1889-1963) uitte zich in bijna alle artistieke media: van poëzie en literatuur, 
beeldende kunst en vormgeving tot theater en film. Zijn leven was opmerkelijk. Hij omgaf 
zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en 
raakte geregeld in opspraak vanwege zijn homoseksualiteit en drugsgebruik.

Metamorphosis werpt licht op Cocteau’s voortdurende zelftransformatie en zijn zoektocht 
naar een eigen identiteit in steeds wisselende identiteiten inspireerde kunstenaars als Andy 
Warhol en David Bowie en wijst vooruit naar het digitale tijdperk van de 21ste eeuw. Zoals 
jonge mensen zich tegenwoordig digitaal een identiteit aanmeten, had Cocteau de gave om 
zich via diverse media steeds met andere ogen te bezien en te laten zien. De tentoonstelling 
toont vele van deze gezichten, in tekeningen en schilderijen, wandtapijten en affiches, in 
foto en film. Elegant en behaagziek, verwarrend en verontrustend, provocerend en trots, van 
erotische weemoed tot hardcore sex in een immer sensuele lijnvoering.

In de NRC schreef Joyce Roodnat: “Cocteau was een twinkelende man. Gewichtigheid deed 
hem niks. Grote woorden haalde hij onderuit. Kijk naar hem en je wordt verliefd. Je snapt dat 

mailto:zusjevan@ziggo.nl
mailto:zusjevan@ziggo.nl
mailto:zusjevan@ziggo.nl
https://designmuseum.nl/tentoonstelling/jean-cocteau-metamorphosis/
https://www.yellenyonkers.nl/boeken/d0de7171/2/zie-mij
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