
 
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
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keertje per jaar speciaal aandacht te geven. De gemeentes 

lieten ons een en ander weten. En ook in de verdere regio 

komt er een aktie om te zoenen!

Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch: Aandacht 
voor het regenboogthema blijft van belang 
daarom blijven we ons in ’s-Hertogenbosch Re-
genboogstad hiervoor inzetten. Mooi om u over 
enkele nieuwe ontwikkelingen in onze regio te 
kunnen informeren. Zo heeft Theater AanZ weer 
een prachtige nieuwe voorstelling HannaH die 
de komende periode op het Sint-Janslyceum en 
het Stedelijk Gymnasium zal spelen. Het COC 
lanceert met trots het vernieuwde lespakket 

HAND IN HAND voor het primair onderwijs. En met elk Regenboogpunt van 
RADAR wordt onze stad een stukje veiliger voor LHBT+ bewoners. 

We hopen dat deze week weer op zoveel mogelijk locaties (werk of privé) een 
regenboogvlag zal wapperen! Doet u ook mee? U kunt bij Yvonne de Lege van 
RADAR (       Y.deLege@radar.nl) een vlag aanvragen. Wees er snel bij, 
want op =op. 

Programma Coming Out 2019 ‘s-Hertogenbosch

 • Op zaterdag 5 oktober vanaf 16:30 nodigt het Beraad van Kerken u van 
  harte uit de Regenboogviering bij te wonen (zie aankondiging in deze BR).
 • Op dinsdag 8 oktober wordt de regenboogvlag gehesen bij zorgcentrum 
  Nieuwehagen (van Brabant Zorg) om circa 16:30. 
 • Op woensdag 9 oktober wordt een nieuw regenboogbankje onthuld 
  in de buurt van het station (brug Havensingel-Stationsweg). 
  Het ontwerp is gemaakt door Dylan van de Wal (winnaar Jheronimus 
  Award 2018). 
 • Op vrijdag 11 oktober biedt wethouder Mike van der Geld een ontvangst 
  aan op het Stadhuis voor de Coming Out Ontbijt Bijeenkomst. 
  8:30 Inloop met koffie en ontbijt 
  8:45 Opening door Wethouder van der Geld 
  9:00 Nieuwkomers in LHBT+ Nederland 
  9:15 Hijsen regenboogvlag 

Doe je ook een activiteit die hier nog niet bij staat? Laat het de gemeente 
weten, dan kunnen het gedeeld worden via de FaceBook Regenboogstad
       https://www.facebook.com/KoploperDenBosch/ 

Regenboogstad Oss: In samenwerking met 
verschillende Regenboogpartners lopen in Oss di-
verse projecten op het gebied van sport, onderwi-
js en gelijkheid. Binnenkort worden ook nog twee 
portretten opgenomen voor het project Leven, 
Liefde & Letters. De vier portretten vormen de 
basis van een interactieve en educatieve voorstel-
ling voor het voorgezet onderwijs die vanaf 2020 
gespeeld zal worden op scholen in Oss.

Programma Coming Out 2019 Oss

Op 11 oktober zal wethouder Thijs van Kessel het 
vernieuwde lespakket HAND IN HAND in ontvangst 
nemen. Dit doet hij samen met schooldirecteur Sytze 
Jansen en leerlingen van de Basisschool Hertogin 
Johanna. Bij deze gelegenheid zal ook de Regenboogv-
lag worden gehesen.

De activiteiten van Regenboogstad Oss volg je via
       www.facebook.com/RegenboogstadOss 
Organiseer je een activiteit of wil je contact? 
Mail dan met        regenboogstad@oss.nl 

Regenboogregio NoordoostBrabant: Er staat dit jaar ook wat te gebeuren in de 
verdere regio. In en buiten de Regenboogsteden lanceert de aktiegroep IEDER-
EEN MAG ZOENEN (IMZ) in de ComingOutperiode een campagne. We herin-
neren ons van vorig jaar nog de succesvolle aktie van deze groep tegen de ver-
nieling van de posters van twee zoenende mannen in de SuitSupply reclames. 
Die aktie kreeg veel bijval, maar echte verandering gaat langzaam. Daarom 
deed COC Nederland begin augustus nog de oproep: “Zoen op straat, op 
school, bij de sportclub en in de kroeg.” Want ook in Nederland is het voor stel-
len van hetzelfde geslacht nog steeds niet even normaal om in het openbaar te 
zoenen als voor heterostellen. Het tv-programma Spuiten en Slikken nam in juli 
de proef op de som: “Dat doe je toch niet op straat?! Zoenen op straat? Jurre 
durft het nog steeds niet met z’n 
vriendje. Daarom checkt hij wat er 
gebeurt als je het gewoon doet. 
Een hetero, homo én lesbisch stel 
zoenen in het openbaar. En de 
reacties liegen er niet om.”

IMZ stelt: “De liefde is van ons al-
lemaal. In een land als Nederland 
zou iedereen zich veilig en vrij 
moeten voelen om dit te uiten. 
Daarom willen wij in de regio 
NoordoostBrabant aktie ondernemen om mensen toch maar eens te laten 
wennen aan zoenende LHBTI+ koppels op afbeeldingen in de publieke ruimte 
We zijn er niet op uit om te shockeren, maar om te normaliseren. Het gaat niet 
om die 11% die überhaupt al de kriebels krijgt van een openbare kus, maar het 
verschil van 9-18% wat opeens de kriebels krijgt als het gaat om een kus tussen
twee mensen van hetzelfde geslacht.” Het Pride Donatie Fonds maakt de cam-
pagne mogelijk. Hou de aktie in de gaten. En misschien is het een idee om mee 
te doen: allemaal een zoenfoto op de social media!

       https://www.facebook.com/iedereenmagzoenen
       https://www.instagram.com/iedereenmagzoenen/ 

COMING OUT OMDAT HET NIET VANZELF GAAT 
De regenbooggemeentes maken begin oktober altijd weer 

werk van de Coming Outdag, dit jaar vrijdag 11 oktober. Een 

speciale dag. Want iedere dag zou je jezelf moeten kunnen 

zijn. Maar zolang dat niet zo is, blijft het nodig hieraan één 

VIERING ALL INCLUSIVE – TICKET TO DIVERSITY

Tijdens de viering zullen diverse voorgangers 
van verschillende geloofsgemeenschappen een 
bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de 
LHBTi-gemeenschap nemen bij de viering een 
bijzondere plaats in. In de viering maken we een 
reis en vieren we diversiteit en inclusief denken en 
doen.

Het koor Melodiek, o.l.v. dirigent Hans Waegemak-
ers en pianist Coby Wagemans, van de San Salva-
torgemeente zal de viering en samenzang muzikaal 
ondersteunen. Yente van Hulst zal als solist enkele 
liedjes zingen. Ook van de aanwezigen wordt een 
actieve inbreng verwacht. 

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbe-
wegingen en inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn 
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
Regenboogviering om inclusiviteit en diversiteit 
met elkaar te vieren. Na afloop is er gelegenheid 
om, onder het genot van een drankje, elkaar te 
ontmoeten en na te praten.

Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch is te volgen via:
Website       http://www.beraadvankerkendenbosch.nl
Facebook       https://www.facebook.com/BeraadVan-
KerkenDenBosch/

Zaterdag 5 oktober, 16.30 uur Stadsklooster San Damiano

Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en 
christenen te bevorderen. We geven hier o.a. uiting aan door het organiseren van Regenboogvieringen. In 
het kader van Coming Out Dag & week organiseren we weer zo’n viering van de diversiteit. Deze keer op 
zaterdag 5 oktober, aanvang 16.30 uur in het Stadsklooster San Damiano, Van der Does de Willeboissingel 12, 
‘s-Hertogenbosch. Het thema van de viering is “all inclusive, ticket to diversity”.

https://www.theater-aanz.nl/hannah
mailto:Y.deLege@radar.nl
https://www.facebook.com/KoploperDenBosch/
http://www.facebook.com/RegenboogstadOss
mailto:regenboogstad@oss.nl
https://www.facebook.com/iedereenmagzoenen
https://www.instagram.com/iedereenmagzoenen/
http://www.beraadvankerkendenbosch.nl/
https://www.facebook.com/BeraadVanKerkenDenBosch/
https://www.facebook.com/BeraadVanKerkenDenBosch/


De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / DrankjesAfspraak maken online: https://ggd-afspraak.shdirect.nl/

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): Schilderstraat 33, 
5211 NB ’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

PrEP: SEKS ZONDER GEVAAR EN ANGST
Begin augustus publiceerde het Brabants Dagblad een gesprek met het echtpaar Marcel Veltmaat en 
Peter van Dijk uit Haaren. Het artikel, prominent geplaatst en geïllustreerd leverde een stroom aan 
reacties op. De bekende reaguurders. Maar ook waarschuwende artikelen in de krant en een column van 

de hoofdredacteur. Nog net geen hel en verdoemenis, maar toch wel 
zoiets als het publicitaire tegenrumoer bij de eerste voorbehoedspil in 
de zestiger jaren. In de praktijk van alledag viel het allemaal nogal mee. 
Nu, na anderhalve maand, blijken de reacties uit de omgeving, en van 
familie en vrienden en kennissen weinig opzienbarend. Kwam eerst nog 
de vraag: moet dat wel in de krant. Nu vindt men het al doodgewoon. 
En bij wat nadenken: goed dat deze hiv-veilige seks mogelijk is en dat 
dit bekend wordt.

Het artikel schetst openhartig de werking van PrEP, 
maar ook de leefwereld van de gebruikers en de 
verspreiding van het middel. “Het is maar een klein 
groen pilletje, maar het betekent zo enorm veel 
voor Marcel Veltmaat (47) en Peter van Dijk (52) uit 
Haaren. Het paar - inmiddels elf jaar getrouwd in 
een open relatie - slikt sinds een half jaar PrEP, het 
preventief middel tegen hiv, het virus dat de ziekte 
aids kan veroorzaken. Ze zijn er intens blij mee dat 
het middel voor hen vrij gemakkelijk te verkrijgen 
is. Van Dijk: ,,PrEP geeft ons een ongelooflijke 
verlichting van de angst voor een hiv-besmetting. 
Seks was altijd omgeven met angst en onzekerheid, 
want je bent toch altijd bang om besmet te raken. 
Nu kan ik eindelijk echt 
genieten van seks met een 
ander.” 

“Bij hun wisselende seksuele 
contacten die het tweetal 
opdoet in onder andere 
homosauna’s , tijdens 
seksfeesten en op internetsites 
als Grindr, GayRomeo of Scruff, 
gebruiken ze bij voorkeur een 
condoom. Maar ook weer niet 
altijd. Veltmaat: ,,Seks is voor 
ons een spel en daarbij kan 
een condoom nog wel eens 
een storend element zijn. En 
bovendien is een condoom 
ook lang niet zo betrouwbaar 
als veel mensen denken. Want 
een condoom kan scheuren, 

met alle gevaren van dien. Daarom is de PrEP pil 
ook zo geweldig. Die biedt een bijna optimale 
bescherming tegen hiv en is betrouwbaarder dan 
een condoom. Al beschermt het natuurlijk niet 
tegen geslachtsziekten. Daartegen moet je toch 
écht een condoom gebruiken. “

“De GGD’s in Nederland hopen dat verstrekking 
van prep het aantal nieuwe hiv-infecties flink zal 
verminderen. Minister Bruno Bruins van Medische 
Zorg stelt de komende vijf jaar 22 miljoen euro 
beschikbaar om risicogroepen - zoals vluchtelingen 
en jonge homo’s - via de GGD’s te voorzien van 
PrEP. GGD Hart voor Brabant verwacht schat in 

dat zo’n 250 mensen gaan 
gebruiken.” Peter en Marcel 
zien niet alleen hun eigen 
belang, maar willen ook 
mensen die bij vrije seks 
geen bescherming gebruiken 
waarschuwen, en bekendheid 
geven aan de mogelijkheden 
van PrEP, de hiv-bescherming 
met veel minder overlast dan 
andere vormen van preventie.

Na het interview kwamen 
de te verwachten reacties. 
Arno Heesakkers trok het 
register van verkwisting, 
schuld en boete open. Waarop 
een honende reactie van 
Bert Herberigs (Aidsfonds)  
die betoogt dat PrEP en de 

vergoeding ervan een slimme en verantwoorde 
keus is. Corné Bouwman hield een pleidooi voor 
zelfbescherming. En Marcel Veltmaat legde in een, 
in aanleg, opmerkelijk beheerste reactie van het 
echtpaar op Heesakkers, haar bizarre argumenten 
op de pijnbank van de redelijke vergelijking. 
Uiteindelijk schiet hij toch af en toe uit zijn slof: 
geleuter over condooms, stelt hij. En hij sluit af 
met de stelling “Verstandige mensen weten: Één 
bescherming is géén bescherming.”

Hoofdredacteur Lucas van Houtert is in zijn 
hoofdredactioneel commentaar terecht tevreden 
over het feit dat zijn krant het onderwerp PrEP vol 
in de aandacht heeft geplaatst. Maar sluit zich in 
zijn beoordeling toch aan bij het bizarre verhaal van 
Heesakkers. Hij ziet PrEP toch vooral als een pil die 
onveilige seks mogelijk maakt, en niet in de eerste 
plaats als gewoon een bescherming tegen het 
verschrikkelijke hiv-virus. In een apart kader kunt u 
lezen wat Jan van Velthoven, voorheen voorzitter 
van de Stichting AidsCare hiervan vindt: de wereld 
op zijn kop. 

Zie:       https://www.bd.nl/meierij/echtpaar-uit-
haaren-blij-met-middel-prep-seks-is-nu-zonder-
gevaar-en-angst~a59e2bc6/

PrEP, GEWOGEN EN BEVONDEN
Geachte heer Van Houtert, 
 
In uw Commentaar in het dagblad van zaterdag 
17 augustus, met als titel ‘Homoseks’ stelt u: “Ik zie 
niet in dat de overheid een pil moet vergoeden die 
onveilige seks mogelijk maakt.” Echter alle gegevens 
wijzen erop dat onveilige seks, zowel hetero- als 
homoseks, niet door een pil mogelijk wordt gemaakt: 
die vindt sowieso wel plaats. Waar komen anders de 
besmettingen met diverse soa’s én met hiv vandaan? 
En uiteraard ook de gewenste, maar vooral ook de 
ongewenste zwangerschappen? Mijns inziens zou uw 
stelling moeten luiden: “Ik zie niet in dat de overheid 
een pil moet vergoeden die veilige seks mogelijk 
maakt, voor zover het hiv betreft.” Een wrede, maar 
qua logica, volgbare stelling. 
 
Besmettingen met hiv kunnen 
uiteraard veroorzaakt worden 
door seksuele nonchalance. Maar 
ook door domme pech zoals een 
kapot condoom. En ook door lastig 
toerekenbare omstandigheden, 
variërend van door mentale 
conditie veroorzaakte ontoerek-
enbaarheid tot omstandigheden 
van situatiegebonden ontoereken-
baarheid. Denk aan dronkenschap, 
drugsgebruik, doldwaze verliefd-
heid en noem maar op. We kunnen 
onze ogen sluiten voor deze om-

standigheden, of er een moreel geharnast afwijzend 
standpunt over hebben. Maar het is moeilijk te 
ontkennen dat lang niet iedereen ten alle tijden de 
volledige regie over zijn of haar handelen heeft. 
 
De realiteit is dat onbeschermde seks, zowel hetero 
als homo, in alle kringen een veel voorkomende 
praktijk is. Recente cijfers wijzen op zo’n 55 % (bron: 
Editie NL, RTL Nieuws). Momenteel toert er een 
Anticonceptie-camper van de Schorerstichting langs 
12 steden om voorlichting te geven aan wo-, hbo- en 
mbostudenten bij hun introductiedagen. Waarom? 
“Uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e 2017’ blijkt dat 
bijna 5% van de mbo-vrouwen en bijna 2% van de 
hbo/wo-vrouwen te maken heeft gehad met een 

ongeplande zwangerschap.” We hebben het dan 
over vele duizenden ongewenste zwangerschappen. 
Geloof mij: die ontstaan niet door beschermde seks. 
 
Geld besteed aan de preventie door voorlichtingcam-
pagnes en voorbehoedsmiddelen ter zake van soa’s 
en ongewenste zwangerschappen, is terecht en goed 
besteed in een brede maatschappelijke realiteit die 
risico’s met zich meebrengt. Een specifiek middel dat 
een ernstige psychische, lichamelijke en maatschap-

pelijke gevolgschade voorkomt valt daar zeker 
onder. Als voorzitter van Stichting AidsCare heb ik 
jarenlang, wereldwijd de desastreuze maatschap-
pelijke en persoonlijke gevolgen voor mannen en 
vrouwen, voor hetero’s en homo’s moeten zien 
en helpen bestrijden. Laten we blij zijn met iedere 
stap die hiv onder controle brengt en hopen dat 
de huidige middelen tussenstappen zijn naar een 
definitief effectief voorkomend middel. Voor alle 
groepen, van de torenhoge aantallen hetero-vrou-
wen in Afrika tot de beperktere groep homo-man-
nen in Europa. Op naar een pil of een vaccinatie 
die hiv-veilige seks mogelijk maakt. Voor iedereen 
drempelloos bereikbaar. 

Jan van Velthoven

https://www.bd.nl/meierij/echtpaar-uit-haaren-blij-met-middel-prep-seks-is-nu-zonder-gevaar-en-angst~a59e2bc6/
https://www.bd.nl/meierij/echtpaar-uit-haaren-blij-met-middel-prep-seks-is-nu-zonder-gevaar-en-angst~a59e2bc6/
https://www.bd.nl/meierij/echtpaar-uit-haaren-blij-met-middel-prep-seks-is-nu-zonder-gevaar-en-angst~a59e2bc6/
http://www.dekeulsekar.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/


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

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl
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COColumn advertenties

PRIDE EN LIEFDE 
Voor het eerst in jaren was ik niet met vakantie in het buitenland tijdens 
de Pride-week in Amsterdam. Lang geleden mocht ik zelf een keer met de 
traditionele botenparade meevaren op een boot die het gebruik van condooms 
propageerde. Een geweldige ervaring! Al die duizenden enthousiaste mensen 
langs de kant, één groot feest. Ik besloot dit jaar opnieuw te gaan. Wat een 
fijne sfeer was het ook nu weer, geen onvertogen woord heb ik gehoord. Laat 
staan dat ik kon zien dat er ongeregeldheden waren. Dezelfde sfeer die ik voor 
het eerst heb ervaren ten tijde van de Gay-games in 1998 (waarvan meteen al 
op de eerste dag de openingsact met It’s raining men voor mij onvergetelijk 
was!). 

De twee jaren na de condoomboot 
bleef mijn deelname aan de parade 
beperkt tot het genieten op een 
boot langs de kant. Ook leuk, maar 
toch minder dan de ervaring die je 
als deelnemer hebt. Ik denk dat ik 
hierna nog één keer ben geweest, 
en wel als ‘gewone’ toeschouwer 
op de kade van de Prinsengracht, 
een jaar of vijf geleden. Ik voelde me 
nu overigens sterk aangemoedigd 
door de landelijke tv-zenders. 
Tijdens de Pride-week besteedden 
die bijzonder veel aandacht aan 
alles wat met lhbti+ te maken 
heeft. Een goede ontwikkeling. Ik 
hoop dat die aandacht blijvend zal 
zijn. Ze hoeft niet zo intensief als 
tijdens de Pride-week, maar meer 
als vanzelfsprekend. Regulier laten 
zien dat lhbti+  gewoon is. Want ik 
heb hier enkele jaren geleden al eens 
gezegd: ik wil geaccepteerd worden, 
niet getolereerd. Ook ik ben gewoon! 
En daar kan de tv veel aan bijdragen. 

Dan de botenparade zelf. Ik was 
onder de indruk, veel mooie boten. De 
meeste niet alleen met lolbroekende 
mensen in een bijzondere outfit, maar 
vooral veel met een boodschap, een 
boodschap van Liefde. Opmerkelijk 
vond ik dat het overdreven bloot 

uit mijn herinnering aan vroeger, 
eigenlijk ontbrak. Wat je aan bloot 
zag was over het algemeen niet al te 
uitdagend of nadrukkelijk seksueel. 
Sommigen zullen dit betreuren, 
maar ik denk dat op deze manier 
de boodschap van Liefde veel beter 
tot haar recht komt. Grappig was 
wel, dat ik langs de kant en later 
in de stad, veel meer uitzonderlijk 
uitgedoste mensen zag dan op de 
boten… Ik zei het al, één groot feest 
en ik vroeg me af waarom die sfeer 
van ‘gewoon’ zijn en van acceptatie, 
blijkbaar alleen kan bestaan als er een 
speciaal feestje wordt georganiseerd. 
Zoals met de Pride, Roze Zaterdag of 
Roze Maandag in Tilburg. Hoe komen 
we een stap verder? Wie het weet 
mag het zeggen.

AANRADER: VADER IN 

HET REGENBOOGGEZIN
Tijdens Theaterfestival Boulevard mocht ik (samen met veel 
andere festivalgangers) getuige zijn van een zoektocht! De 
zoektocht van het Bosch’ theatergezelschap MINOUX: Niet de 
vaders van Jimmy Parker. Hierin speelt Minou Bosua ‘vader 
en moedertje’ op hoog niveau. 

In wat nu nog 
een zoektocht is, 
maar vanaf juni 
2020 een theater-
voorstelling,  gaat 
cabaretiere Minou 
Bosua samen met 
acteur Eelco Smits 
op zoek naar de rol 
van de vader in het 

moderne regenbooggezin. Zij is niet de vader van het kind, 
dat ze met haar partner heeft…. En hij is ook niet de vader 
van dat kind. En toch. Ze hebben allebei een belangrijke rol 
voor dat opgroeiende kind.

Een scherp en humoristisch onderzoek waarin de rollen en 
patronen van het oude gezin hartstochtelijk worden door-
gespit en omgewoeld. Welke familie zijn we aan het wor-
den? Wat neem je mee van je eigen opvoeding? Welk recht 
heb je als je alleen op zondag het vlees komt snijden? En dat 
terwijl we steeds minder vlees eten? En geeft een snor nog 
autoriteit wanneer deze naar de laatste mode is geëpileerd? 
Welkom bij de bouw van de nieuwe hoeksteen! 

Erg leuk is daarin 
ook de samen-
werking met een 
speciaal samen-
gesteld Brabants 
homomannenkoor, 
dat niet alleen 
zingt maar ook 
persoonlijke erva-
ringen over hun 
eigen vaders en/of 
vaderrol deelt. Een mooi en intiem moment in dit stuk, dat 
(pas) in mei 2020 in de Verkadefabriek te zien zal zijn. Het 
is absoluut een aanrader om te zijner tijd naar MINOUX toe 
te gaan. Ik ga alvast kaarten bestellen voor die avond. Wie 
weet zie ik je daar?

Anja van Hout
ALV – NIEUWE STIJL 30 OKTOBER
Op woensdag 30 oktober vindt de Algemene ledenvergadering COC Noord-
OostBrabant plaats. Het in juni 2019 gekozen bestuur zal dan vooral ingaan op 
de plannen voor 2020, naast natuurlijk alle “verplichte zaken” tijdens een ALV.

In de hoop meer leden te verleiden tot deelname aan de ALV, zal deze in een 
wat ander jasje worden gestoken. We beginnen de avond om 19.30 uur met 
een inloop. Om 20.00 uur starten we met een interactieve bijeenkomst. Dit kan 
een lezing zijn, een korte voorstelling of ….. Heb jij een idee of voorstel? Meld 
het bij het bestuur, dan kunnen we samen kijken hoe we jouw idee kunnen 
realiseren.

Aansluitend aan de interactieve bijeenkomst vindt de formele ALV plaats. 
De Concept-Agenda voor de aankomende ALV ziet er als volgt uit:

 1 Opening en mededelingen

 2 Notulen ALV 12-06–2019

 3 Bestuurszaken

 4 Jaarplan 2020 Het bestuur presenteert haar plannen voor 2020. 

 5 Werkgroep Pride Donatiefonds De werkgroep presenteert het kader 
  waaronder vanaf 2020 initiatieven een aanvraag voor een bijdrage 
  kunnen indienen. En licht toe welke keuze is gemaakt t.a.v. de bijdrage 
  voor een project in 2019.

 6 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag/Sluiting

De definitieve agenda met bijlagen zal uiterlijk 16 oktober 2019 met de leden 
worden gedeeld, via mail en via de website.

Mocht jij een agendapunt in willen brengen, laat het dan weten via 
       voorzitter@cocnoordoostbrabant.nl

We kijken uit naar je komst op woensdag 30 oktober 2019.
Locatie: BABEL, Hinthamerstraat 74, 5211 MR Den Bosch

Namens het bestuur
Anja van Hout en Marvin van Erp

GA JIJ GRAAG MET 

JONGEREN IN GESPREK 

OVER LHBTIQ? 
Dan is de kans groot dat de voorlichtersgroep van het COC 
Noordoost Brabant een interessante uitdaging voor jou is. 
Wij geven gastlessen in het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs, het MBO en het HBO over seksuele diversiteit en 
genderidentiteit. 

Dit zijn enerverende en boeiende lessen, waarin er 
verschillende werkvormen worden gebruikt. Je gaat samen 
met een collega vrijwilliger in gesprek met de jongeren. 
Elke les is anders. Je in kunnen leven in wat anderen willen 
en open staan voor alles maakt dat er een leuke open sfeer 
ontstaat. Onze groep bestaat momenteel uit mensen 
van verschillende leeftijden uit de LHBTIQ+ groep en 
daar kunnen er nog wel een paar bij zodat we nog meer 
scholen kunnen bereiken. Onze groep biedt je gezelligheid, 
inhoudelijke trainingen en persoonlijke ontwikkeling. 
Daarnaast krijg je een vrijwilligersvergoeding en is er 
jaarlijks een afsluiting van het seizoen met een etentje.  

Ben je net zo enthousiast als wij? Of wil je wat meer weten?
Bel of mail voor een afspraak! 
(06) 48 86 61 99  of mail naar 
       voorlichting@cocnoordoostbrabant.nl

mailto:voorzitter@cocnoordoostbrabant.nl
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/


OKTOBER 2019 
Zaterdag 5 oktober 16:30 uur

Raad van Kerken - 
Regenboogviering
Locatie: Kerk Stadsklooster San Damiano –   
Van der Does de Willeboissingel 12 – 
Den Bosch 

Zondag 6 oktober        

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com – 
Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Zaterdag 12 oktober 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 13 oktober 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 20 oktober v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 27 oktober 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

NOVEMBER 2019  
Zondag 3 november         

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com – 
Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Zaterdag 9 november 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 10 november 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 24 november 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

DECEMBER 2019  
Zondag 1 december         

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com – 
Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Zondag 8 december 13:00 – 17:00 uur

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

Zaterdag 14 december 15:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 15 december v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 22 december 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Gaysporten 
Dinsdagavonden 20:30 – 22:00 uur

ZLG Badminton
Sportzaal Engelerhout –
Engelerpark 3 – Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

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

VEILIG IS NIET GENOEG
Er is deze zomer veel gebeurd in lhbtiq+ ‘land’, ons ‘wereldje’. Een boel 

gekakreel op (social)media met en over bijvoorbeeld Johan Derksen. Maar 

ook zeer geslaagde Prides in het hele land, waarvan ik die in Utrecht mocht 

meebeleven. En opvallend veel docu’s in de aanloop naar de Amsterdamse 

Pride, die ik helaas moest missen omdat ik op fietsvakantie was naar Italië. 

IS DE CANAL PRIDE NODIG? 
Begin augustus 2019 was het dan zo ver, ik mocht voor de eerste echte 
keer meevaren met de Canal Pride in Amsterdam. En geloof maar dat 
de spanning er flink in zat. Helemaal in klederdracht (een zwarte broek, 
zoals gevraagd) pakte ik het OV naar Den Bosch om vandaar gezamenlijk 
verder te reizen. Het giechelende-schoolmeisjes-gehalte was hoog en 
bleef maar stijgen bij elke overduidelijke medereiziger. Veel mensen 
gingen voor een tweede, of derde keer. Even veel waren, net als ik, echte 
Canal-maagden. Zij wilden weten waarover al die poeha nou steeds 
ontstaat. Of wilden het echte pride-gevoel wel eens meemaken.

Er is een tijd geweest waarin ik, als echte millennial, wel eens opperde: 
is het nog wel nodig, zo’n pride? Werkt het tegenwoordig juist niet de 
gehele vooruitgang tegen? Varen we niet met z’n allen een parade aan 
clichés zo de haven van Amsterdam in, met alle vooroordelen van dien? Ik 
ontleende dat toen voornamelijk aan wat heteroseksuele familieleden en 

Die docu’s hoop ik nog in te halen, zeker die 
van Ellie Lust (Ellie aan de verkeerde kant), waar 
een oud-leerling van ‘mijn’ vroegere school in 
moet zitten, met een honkbalknuppel bewerkt. 
En ... waarin ook ikzelf en collega-bestuurslid 
Marvin eigenlijk zouden figureren. Maar dat is 
niet doorgegaan. Omdat onze Voorlichting die 
ze filmden op het Koning Willem 1 College in 
hun ogen ‘te positief’ was! De studenten daar 
dachten nogal okay over homo’s en lesbo’s en 
dat paste niet in de kraam van Ellie en haar 
regisseur. Het moest en zou vooral negatief zijn. 

Ook positief was de stemming op de Idahot 
conferentie over veiligheid in Den Bosch, waar 
we een avond met de wethouder, de politie en 
nog wat sympathieke 

betrokkenen gezellig ‘ouwehoerden’ over ‘onze’ 
veiligheid. Conclusie: al veel bereikt, maar nog 
lang niet optimaal. Frustrerend vond ik dat de 
wethouder, de betreffende ambtenaar en best 
veel aanwezigen, kennelijk tevreden waren met 
een situatie waarin homoseksuele sporters, c.q. 
voetballers, bij hun trainers en bestuur veilig 
terecht konden met hun gevoelens. Dat is op 
zich prima, maar uiteraard niet genoeg. De 
logische vervolgstap om vanuit die veilige basis 

dan eens echt uit de kast komen, werd helaas 
als een brug te ver gezien.

Zo komen we dus niet verder: zonder 
zichtbaarheid geen werkelijke acceptatie! 
Die ijzeren wet wordt nogal eens genegeerd 
vanuit een soort veiligheidsdenken, dat alom 
tegenwoordig lijkt. ‘Wij’ lhbtiq+ers’, jong 
en oud, moeten kennelijk vooral veilig zijn, 
dan is het goed. Maar zonder je nek uit te 
steken bereik je niets, lijkt me. En alleen maar 
veilig voelt ook wel een beetje saai. Als ‘mijn’ 
generatie, ik ben 66, dat zelfde standpunt 
gehuldigd had, zou er in Nederland weinig 
veranderd zijn sinds de 60-er jaren. Juist 
omdat we uit onze 

kastjes kwamen, in die afwijzende wereld van 
toen (in 1973, het jaar dat ik uit de kast kwam, 
keurde 75% van de bevolking homoseksualiteit 
nog sterk af), hebben we, maar vooral de 
activistische ‘homo’s en ‘lesbo’s van toen onder 
ons, zo ontzettend veel bereikt. 

Een heel tastbaar bewijs zag ik in het 
centrum van Den Bosch, eind van een mooie 
zaterdagmiddag in juli: de terrassen zaten 
vol, en midden op de inmiddels wat lege 

Hinthamerstraat liepen twee mooie, jonge 
jongens, een jaar of 18/19, hand in hand. 
Uitgewinkeld, duidelijk heel verliefd en 
alleen oog voor elkaar. Het mooie was, dat 
iedereen op al die terrasjes het zag, maar dat 
niemand, behalve ik dan, het ‘registreerde’. 
Het landde kennelijk in al die hoofden als 
iets heel natuurlijks en 

onopmerkelijks. Precies zoals het hoort, want 
dat is het natuurlijk ook. Wat verwacht je 
anders van twee verliefde mensen, aan het eind 
van zo’n mooie dag, die vast nog een plezierig 
vervolg gaat krijgen? Ik heb ze later nog 
gevraagd of ik een foto van ze mocht maken 
voor BosschRoze, dan had die er nu bij gestaan, 
maar één van hen durfde dat helaas toch niet 
aan; ‘school en zo...’ . Werk aan de (roze)winkel 
dus! 

Ruud Maltha

collega’s her en der lieten vallen. Welbekende 
cliché’s als ‘verentooien’, ‘leren broeken’, 
‘doet-dat-maar-lekkert-thuis’ (die was van een 
Rotterdamse collega) en het oer-Nederlandse: 
doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Als 
echte conformerende jonge homo zei ik 
dan maar: nou precies meid!  Ook onder de 
voorlichters bij COC NOB waar ik al een tijdje 
mee samenwerk, zijn de meningen verdeeld. De 
een ziet de Pride als een 
nodig kwaad. De ander 
slechts als nodig. Weer 
een ander heeft liever 
dat we met z’n allen 
wat meer van het hoge 
podium komen. Voor 
alles valt wat te zeggen, 
laten we het daar maar 
op houden.  

Toen ik na anderhalf 
uur treinen eindelijk op 
Amsterdam Centraal 
aan kwam, was het 
Regenboog-gehalte al 

behoorlijk hoog. Uitgedoste mensen en boten 
waarbij vooral aan diversiteit geen gebrek 
was. Iedereen was unapologetically (‘zonder 
excuus’ dus) zichzelf. Sommige doen dat op 
een genuanceerde manier, anderen laten Pino 
verbleken.  
 
Het thema van de COC-boot 2019 was: 
VERANKER ONZE RECHTEN IN DE GRONDWET! 

Met als doel het 
formeel verbieden 
van discriminatie op 
grond van seksuele 
geaardheid. Een 
aantal boot-veteranen 
gaven al snel aan dat 
het door de grachten 
varen (bukken bij 
iedere brug, en dan 
weer opveren) een 
ervaring is om nooit te 
vergeten. Het lobbyen 
van boten duurde 
tergend lang voordat 
de eerste gracht 

bereikt werd. Muziek en feestgeluiden kwamen 
ons tegemoet maar niets had me kunnen 
voorbereiden op het geweld aan aanmoediging 
en euforie dat klonk toen we weer konden staan 
ná de brug. Duizenden mensen dansten en 
zongen met de muziek mee. Ons Ramses Shaffy 
nummer net even anders dan alle andere boten. 

Hoewel ik in de eerste paar grachten als een 
geschrokken Brabants kanariepietje me stond 
te vergapen, kan ik eerlijk bekennen dat van 
enige verlegenheid al snel geen sprake meer 
was. Wat een liefde tonen we elkaar daar, het 
gevoel van ‘samen’ is groot en heel even lijkt 
iedereen: jong, oud, vierkant, rond, donker of 
licht (en bovenal gay, of wat anders) het volledig 
met elkaar eens te zijn. Dit gevoel lijkt tot op 
vandaag bij mij nog niet helemaal weggezakt, 
en ik moet me nog al eens bedwingen om 
niet naar iedereen te staan zwaaien. De Canal 
Pride heeft me volledig overtuigd. Is het nodig? 
Geen idee. Maar voelt men zich allemaal even 
gelukkig en één? Ja! Lijkt me duidelijk dus.

Marvin, duovoorzitter 
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