
 
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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LHBTI-RECHTEN IN DE GRONDWET!
“Stem voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet!” Die oproep aan de Tweede Kamer deed het COC, voor de be-

handeling van een wetsvoorstel daartoe op dinsdag 23 juni. Het COC pleit al bijna twintig jaar voor een Grondwetswijziging. 

Onder meer tijdens Pride Amsterdam 2019, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in 

de parade en de opening van het NOS Journaal en door opname van de wijziging in het Regenboog Stembusakkoord.

STOP, EN DOOR! 
 

Ik schreef in mijn vorige column over een beginnende coro-

na-crisis. De wereld heeft sindsdien allesbehalve stil gestaan 

en 2020 lijkt het jaar van extremen te worden. Menig leven 

is al op zijn kop gezet. Ook nu ik dit schrijf lees ik nieuws en 

artikelen die menig apocalyptische film doen verbleken. Voor 

blockbusters zal men in de toekomst toch iets dieper moet 

graven in de creatieve buidel om de realiteit te overtreffen.  
 

Er bleken eindelijk goede voortekenen tijdens het 
debat van 23 juni in de Tweede Kamer door een 
ruime meerderheid vóór het voorstel van D66, 
GroenLinks en PvdA om onze rechten te verankeren 
in artikel 1. Uiteraard bleef het nog wel even span-
nend tot de uiteindelijke stemming. Onze hoop 
bleek terecht: de Tweede Kamer stemde op dinsdag 
30 juni in grote meerderheid voor het wetsvoorstel 
om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de 
Grondwet. Vóór het wetsvoorstel stemden VVD, 
CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij 
voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Groep Krol/Van 
Kooten-Arissen. Tegen stemden PVV, SGP, Forum 
voor Democratie en het lid Van Haga. In totaal 
stemden 124 Kamerleden vóór en 26 stemden tegen 
het voorstel! 

“Verankering van onze rechten in de Grondwet is 
een opdracht voor vandaag”, aldus COC-voorzitter 
Astrid Oosenbrug, “ zodat de politiek bijvoorbeeld 
anti-LHBTI-geweld aanpakt. En een garantie voor 
de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog 
kunnen genieten van zwaar bevochten rechten 
zoals het opengestelde huwelijk. Doordat LHBTI-
rechten nu worden verankerd in artikel 1 van de 
Grondwet wordt zeker gesteld dat ook toekomstige 
generaties van deze rechten gebruik kunnen ma-
ken. Ook als de politieke of maatschappelijke wind 
zou draaien en LHBTI-rechten onder druk komen te 
staan.”

De wijziging bekroont 
een ontwikkeling van 
decennia. Het aantal 
mensen dat negatief 
denkt over lesbien-
nes en homo’s daalde 
drastisch, van vier op de 
tien in de jaren zestig 
naar één op de twintig 
nu. Er kwam een einde 
aan strafbaarheid (1971), 
we introduceerden een 
wettelijk discrimina-
tieverbod (1994) en in 
2001 stelde ons land als 
eerste ter wereld het 
burgerlijk huwelijk open 
voor paren van gelijk 
geslacht. Sinds 2014 is er een wet Lesbisch ouder-
schap (2014), waardoor duomoeders makkelijk 
juridisch ouder kunnen worden. De Transgenderwet 
(2014) maakt het voor transpersonen eenvoudig om 
hun officiële geslachtsregistratie te wijzigen. En 
sinds 2012 moet elke lagere- en middelbare school 
LHBTI-acceptatie bevorderen.

Tot nu verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen 
discriminatie op grond van godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. 
Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-
discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de 
totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit 
onderwerp nog te zeer in de ‘taboesfeer’ lag. 

Al eerder leken de kansen voor het wetsvoorstel 
gunstig: acht politieke partijen – samen goed voor 
een twee derde Kamermeerderheid – beloofden 
in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dit te 
regelen. Die belofte werd ook opgenomen in het 
regeerakkoord, waardoor ook CDA en ChristenUnie 
zich er aan verbonden.

(Grondwetswijziging is een lange procedure. Eerst 
aanname met een gewone meerderheid door de 
Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen opnieuw 
behandeling, en dan aanname met een twee derde 
meerderheid. Het eerste deel van de behandeling 
vond plaats op donderdag 5 december 2019. Het 
huidige wetsvoorstel werd in … 2010 ingediend door 
de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), 
Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA)!)

Iets wat mij in het hart treft is de Black Lives Matter 
beweging die alle koppen beheerst, en terecht. 
Bij het COC zetten we ons natuurlijk in voor alle 
kleuren van de Regenboog. Vóór gelijkheid. Tégen 
de discriminatie die je ervaart omdat je ‘anders’ 
zou zijn. Precies daarom staat de BlackLivesMatter-
beweging dicht bij ons en datgene waarvoor wij 
strijden. Ik wil wel oppassen met een volledige 
gelijkstelling, daarvoor is het allemaal té complex. 
Maar, er zijn wel degelijk overlappingen in de strijd 
die we voeren. Wij in onze community zouden moe-
ten weten hoe het is om op voorhand afgeschreven 
te worden omdat je niet zou passen in de meerder-
heid. Desondanks is ook bij ‘ons’ ras een gevoelig 
onderwerp. We moeten waakzaam blijven omdat 
er zoveel vanzelfsprekendheid zit in het opdelen 
van mensen en het zoeken naar verschillen. In de 
wereld zoals die nu is, leidt dit eerst tot polariseren 
en daarna tot de dwang om je aan te passen. Dat 
kan al snel tegen ons werken.  
 
Zo kwam een rapport naar buiten over iets waar-
van ik dacht dat het een achterhaald sprookje was, 
zeker in Nederland. Ons Nederland, dat nadenkt, 
koppig is en nuchter. Nederland, dat zich niet laat 
meeslepen in kwakzalverij. Helaas, dit beeld blijkt 
echt niet de volledige waarheid: Zo’n 15 homogene-

zingstherapeuten zijn nog steeds actief in tolerant 
Nederland. Bizar toch? Onder het mom van het 
behandelen van een depressie of angsten, wordt in 
orthodoxe geloofsgemeenschappen de conversiet-
herapie ingezet. Gebleken is dat dit zwaar schade-
lijk is voor de slachtoffers van deze ‘genezingswijze’ 
die homo’s in hetero’s wil veranderen. Van vrienden 
in de U.S. weet ik dat ook daar in de gelovige staten 
regelmatig wordt verwezen naar conversietherapie. 
Sterker nog, tot 2019 zijn er zo’n 700.000 mensen 
op deze manier behandeld, ondanks dat het in 18 
staten verboden is. In Duitsland is conversiethe-
rapie al sinds vorig jaar volledig verboden. En in 
Nederland? Nog steeds niet. “Kom snel met een 
verbod op ‘LHBTI-genezing’”,roept het COC Kamer 
en kabinet op, na het onderzoeksrapport van minis-
ter Hugo de Jonge (VWS) op 10 juni aan de Tweede 
Kamer. 
 
Er is genoeg gaande om als COC, ook in NOB, bij 
elkaar te komen met betrokken leden om te kijken 
wat we kunnen doen. We ervaren, om met Rutte 
te spreken, “systemische discriminatie” naar ras, 
geslacht, seksuele voorkeur, zichtbaarheid. Ons 
antwoord is pride, protest, voorlichting, solidariteit. 
Nu in een aangepaste vorm. Met zijn allen de bar-
ricade op (fysiek) is nu eenmaal nog niet zo gepast 

én misschien ronduit gevaarlijk. We zijn blij met 
de talloze personen (nieuwe en oudgedienden) die 
al aanklopten met een origineel idee om toch ons 
geluid te laten horen en daarbij met zijn allen nog 
steeds veilig blijven. Actief zullen we blijven, want 
de human rights movement rust nooit!

 
Marvin, duovoorzitter 

https://www.coc.nl/algemeen/veranker-onze-rechten-in-de-grondwet
https://www.coc.nl/politiek-2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-coc


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

de Luisterlijn 
(voor een luisterend oor)
tel. 0900-0767 (dag en nacht en 
anoniem)
www.deluisterlijn.nl (chat 10:00 – 
22:00 uur)

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: 
tel. 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

GENDERWOUD?

DODENHERDENKINGEN OSS EN ‘S-HERTOGENBOSCH
Vanwege de Coronamaatregelen was 4 mei dit jaar, 
soberder dan ooit. Letterlijk op afstand. De impo-
nerende landelijke herdenking op de Dam liet zien 
dat afstand niet altijd afbreuk hoeft te doen aan 

betrokkenheid. 
In dit jaar van 
75 jaar vrijheid, 
toonden be-
trokkenheid en 
verantwoorde-
lijkheid zich in 
de beperkin-
gen. 

Ook in Oss 
en ‘s-Herto-

genbosch was het maar voor weinigen mogelijk 
om aanwezig te zijn. Zij waren er uit naam van 
velen. Onder hen ook wij. Namens COC Noordoost-
Brabant en Regenboogstad Oss legden onze 
duo-voorzitter 
Marvin van Erp 
en bestuurslid 
Ruud Maltha 
in alle stilte 
een kleurrijke 
krans bij het 
Oorlogsmo-
nument aan 
de Nieuwe 
Hescheweg. 
Ook bij het 

verzetsmonument in ‘s-Hertogenbosch heeft onze 
duo-voorzitter Anja van Hout samen met bestuurs-
lid Ron Loos een mooie krans gelegd namens COC 
NoB. Zij en wij herdachten zo alle slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog LHBTI+ of anders. Om niet 
te vergeten en te blijven strijden voor de liefde en 
gelijkheid. 

Als man alleen, die slechts af en toe visite krijgt, ontstaan er voor mij weleens 
moeilijke momenten als ik vraag wat mensen willen drinken. Alcohol, dat lukt 
dan meestal wel, want drank- en koelkast zijn altijd goed gevuld met een rijk 
assortiment, maar als mensen thee willen wordt het de laatste jaren soms pre-
cair. Ik ben namelijk opgegroeid in de tijd van 1 t.v.-zender, 2 genders (man of 
vrouw) en 4 ‘seksuele smaken’ (hé, ho, lesbo, en bi). En de tijd 
van 1 thee. Nog immer zit ik in die thee-is -thee-fase: 
heet water met wat theebladeren. Deze worden 
per kilozak gekocht bij de Turkse supermarkt 
in Oss en het brouwsel wordt door 
mij alleen ‘s ochtends bij het ontbijt 
gedronken. De visite echter ver-
wacht meestal een ‘theekeuze 
tableau’, een uitstalling van 
fraaie zakjes, met de meest 
exotische smaken en dito 
namen.

Omgekeerd, krijg ik 
het al warm als men 
mij, wanneer zelf 
op visite, trots een 
theetje presenteert 
vanuit zo’n rijkge-
schakeerde keuze-
kist. Onmogelijke 
twijfels levert dit 
op, net als tussen 
modellen mobiele 
telefoons en dito 
abonnementen. Er 
zij zoveel mogelijk-
heden, dat ik door 
al die ‘bladeren’ het 
bos niet zie en er me 
maar van onthou. 

Zo lijkt het mij nu ook 
met gender te gaan: als 
ik goed ben ingelicht, 
en mijn info inmiddels niet 
achterhaald is, geeft Face Book 
de 58 volgende mogelijkheden 
(geïnventariseerd door ABC News): 
Agender/Androgyne/Androgynous/
Bigender/Cis/Cisgender/Cis Female/Cis 
Male/Cis Man/Cis Woman/Cisgender 
Female/Cisgender Male/Cisgender Man/
Cisgender Woman/Female to Male/FTM/
GenderFluid/GenderNonconforming/
GenderQuestioning/GenderVariant/
Genderqueer/Intersex/MaletoFemale/
MTF/Neither/Neutrois/Non/binary/
Other/Pangender/Trans/Trans*/Trans 
Female/Trans*Female/TransMale/
Trans*Male/TransMan/Trans*Man/
TransPerson/Trans*Person/TransWoman/

Trans*Woman/Transfeminine/Transgender/Transgender Female/Transgender 
Male/TransgenderMan/TransgenderPerson/TransgenderWoman/Transmas-
culine/Transsexual/Transsexual Female/Transsexual Male/Transsexual Man/
Transsexual Person/Transsexual Woman/Two-Spirit.

Voor ieder wat wils, zo zou je denken. Iedereen gelukkig in het 
eigen gender hokje, (hopelijk geen kastje). Maar de lijst 

blijkt niet uitputtend. Al googlend vond ik ook er-
gens nog het aantal van 112 genders (één één 

twee). Wie weet hoe het verder gaat. 
Onlangs nog vertelde iemand mij, 

die ik voorheen kende als jonge 
vrouw, voortaan verder door het 

leven te willen gaan onder een 
nieuwe naam én als ‘trans-
non-binary persoon (hoop 

dat ik het goed onthou-
den heb). Misschien had 

ik moeten schrijven 
‘personen’, want mij 

werd verzekerd, 
dat het nieuwe 
voornaamwoord, 
meervoudig we-
zen moest. Dus: 
hen, die of deze. 
Gelukkig zou 
‘hen’ niet meteen 
‘boos worden’ 

als ik me - in het 
begin - eens zou 

vergissen. Ook niet 
echt een geruststel-

ling.

Ik, simpele ziel, ga 
uiteraard mijn best 

doen, maar soms moet 
ik weleens denken aan al 

die kleine menselijke we-
zentjes, voorheen slordig maar 

simpel aangeduid als jongetjes 
en meisjes. Zij moeten nu niet al-

leen kiezen uit een woud van studies, 
telefoonabonnementen, vloggers, 
influencers, TikTokfilmpjes en smileys. Zij 
zullen ook hun weg moeten gaan vinden 
in dit ‘genderwoud’. Ik, enkelvoudig cis-
man (voor zover mij nu bekend, én als ik 
het goed begrepen heb), zou hopeloos 
verdwalen, zoveel is wel zeker. Maar 
waar een nieuw normaal is, is een weg.  
Wellicht komt er tezijnertijd een app, wie 
weet? Voor het moment echter, benijd ik 
ze niet.

Ruud

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

www.w
oudesig

n.nl

COColumn advertenties

KONING 

KEIZER ADMIRAAL, 

HOMO EINDELIJK NORMAAL
Ik heb al eens geschreven dat de monarchie en homoseksualiteit per definitie 
niet bij elkaar heten te passen. De monarchie gaat immers uit van erfelijke op-
volging en dat betekent dat er in ieder geval één kind - en dan in het verleden 
liefst ook nog een zoon - geproduceerd moet worden. Met draagmoeders of 
adoptie hoefde (en hoef) je niet aan te komen. 

Zogenaamd kwam homoseksualiteit 
daarom bij vorstenhuizen dan ook 
nooit voor. Koning Willem II was 
volgens de gangbare opvatting op 
zijn hoogst bi. En dat in Engeland 
over Koning-stadhouder Willem III 
schotschriften verschenen waarin hij 
rechtstreeks beschuldigd werd van 
homoseksualiteit was een geval van 
regelrechte majesteitsschennis. Wat 
Willem er trouwens niet van afhield 
om zijn homoseksuele relaties voort 
te zetten, eerst met Hans Willem 
Bentinck en later (toen deze te oud 
werd…) met Jan Joost van Keppel. 
Beide werden uiteindelijk beloond 
met fraaie Engelse adellijke titels en 
bijbehorende landgoederen! 

Nog in onze tijd vond de helaas jong 
overleden broer van onze huidige 
koning, prins Friso, het nodig om door 
de Rijksvoorlichtingsdienst officieel 
te laten ontkennen dat hij homo 
zou zijn. Onze toenmalige Koningin 
Beatrix wilde, zeker in het begin van 
haar koningschap, geen partners van 
homo’s ontvangen. Ook trouwens 
geen partners van ongetrouwde 
hetero’s. Pas toen Tjeenk Willink 
vice-president van de Raad van State 
werd, en daarmee een soort onderko-

ning, werd het protocol aangepast: 
hij mocht zijn man meebrengen. 
Of dat in het begin echt van harte 
ging vraag ik me trouwens wel af... 

Ik vond het daarom bijzonder dat 
Koning Willem-Alexander helemaal 
in het begin van zijn laatste Kerst-
toespraak als één van de bindende 
elementen in Nederland aanhaalde: 
“de gelijkheid van iedereen ongeacht 
geslacht of seksuele gerichtheid”. 
Ook in zijn speech voor de Verenigde 
Naties in het najaar was hij klip en 
klaar:”Het Koninkrijk der Nederlanden 
is blij dat op steeds meer plaatsen 
in de wereld de gelijke rechten van 
homo’s, lesbiennes, transgenders en 

andere minderheidsgroepen 
worden benoemd in de wet. 
Wij hopen dat die ontwikke-
ling zich voortzet. Maar uit-
eindelijk is het de praktijk die 
telt. De strijd tegen openlijke 
en verborgen discriminatie 
moet doorgaan op alle conti-
nenten.”  

Na zijn eerdere bezoek aan 
het COC in Amsterdam ter 
gelegenheid van het 75-jarig 

bestaan is dit voor mij het bewijs dat 
onze koning met zijn tijd meegaat, 
meer dan veel van zijn landgenoten 
in met name de Biblebelt. Die zijn 
wel fanatiek Oranjegezind, maar nog 
fanatieker in het afwijzen van de 
liefde tussen personen van hetzelfde 
geslacht. Ik hoop dat Cees van der 
Staay ook naar de koning geluisterd 
heeft.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
COC NoB 15 JULI 
19:30 uur inloop  -  19:45 uur start
 
Vanwege de recente ontwikkelingen hebben we gekozen om de ALV uit te 
stellen naar woensdag 15 juli. We mogen op deze datum een bijeenkomst 
organiseren met maximaal 30 deelnemers in de studio van de Bank van Leen-
ing, Schilderstraat 33, Den Bosch. Daarnaast willen wij de mogelijkheid bieden 
om digitaal deel te nemen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om veilig zijn 
stem te laten horen.

In het programma is er ook een speciale bijdrage 
van de voorzitter van COC NL Astrid Oosenbrug! 
Astrid is inmiddels anderhalf jaar voorzitter van 
COC Nederland. Bij haar aantreden stelde zij: 
“zich de komende jaren in het bijzonder in te 
gaan zetten voor een LHBTI-beweging waarin 
iedereen meedoet en meetelt, ongeacht cul-
turele achtergrond, leeftijd, opleiding, politieke 
kleur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of welke achtergrond dan 
ook. Want samen staan we sterker”. Zij kwam 
de afgelopen periode met name in het nieuws naar aanleiding van incidenten, 
zoals het anti-homogeweld, maar ook van structurele zaken zoals Artikel 1 van 
de Grondwet. 
 
De richtlijnen schrijven voor dat iedereen zich vooraf aanmeldt voor deelname. 
We hebben een aanmeldformulier gemaakt waarop je voorkeur kunt aan-
geven. Je vindt het formulier op onze website         www.cocnoordoostbrabant.nl  
Leden die opteren voor de digitale deelname zullen tijdig instructies krijgen.

KIM VERSTAPPEN 
MISS GAY HOLLAND
De titel Miss Gay Holland blijft in Noord-Brabant. Kim Ver-
stappen uit ‘s-Hertogenbosch is uitgeroepen tot opvolger 
van Jo-enny Simonis uit Dussen. Kim werd 23 mei rond 
middernacht thuis verrast door haar voorganger en kon 
het amper geloven. “Je hebt het dubbel en dwars ver-
diend”, vertelde Jo-enny bij het brengen van het nieuws.
De uitverkiezing van Miss Gay Holland is een initiatief van 
de Stichting PinkPromiss. Deze organisatie wil de homoge-
meenschap meer zichtbaar te maken en ontmoetingsplek-
ken creëren voor de LHBTI-gemeenschap.

‘Onze’ Kim Verstappen is een vrouw van 24. Maar dat is ze 
pas sinds ruim twee jaar: daarvoor was ze Wim. Ze is trans-
seksueel en zit nog in transitie. De titel Miss Gay Holland 
was een enorme opsteker voor de Bossche. Haar uitverkiez-
ing was in de week vóórdat een borstvergrotingsoperatie 
onderging.”Het is heel belangrijk voor me, ik voel me door 
de hormoonbehandelingen al veel meer vrouw en ben veel 
emotioneler dan vroeger. Met de borstoperatie hoop ik ook 
meer een echt vrouwenlichaam te krijgen”, vertelde Kim, 
die hoopt het komende jaar met de titel veel te kunnen 
doen om alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en intersekse mensen (LHBTI’ers) 
te kunnen steunen. Kim roemde  met name de steun van 
haar vriend Jeroen, de liefde van haar mama Frida, de sup-
port van beste vriendin Leontine en andere vriend(inn)en, 
en het geloof in haar door het COC NoB en Regenboogstad 
‘s-Hertogenbosch.

Kim zet zich al langer in voor de regenboogbelangen door 
activiteiten voor ons COC NoB en de Regenboogwerkgroep 
van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij ontving dan ook 
een felicitatiebrief van Burgemeester Mikkers. Het bestuur 
van COC NoB, in de personen van Anja en Geert stond op 
de stoep met bloemen en taart. De bij de titel behorende 
kroontje en sjerp konden nog niet overhandigd worden,  en 
er waren evenmin mensen in de buurt om de winnares toe 
te juichen, dit vanwege de coronamaatregelen. De officiële 
huldiging vindt later plaats wanneer dat verantwoord is. 
Ook de verkiezing was anders dan gebruikelijk, die verliep 
online. Dit betekende ook dat de verkiezing niet veroverd 
werd in een badpak of avondjurken. Maar met een opgestu-
urde foto en haar eigen verhaal.

En dat verhaal doet ertoe. Het is niet enkel een verhaal van 
glamour (hoewel zij er van houdt om te ‘stralen’), maar 
vooral van inzet en solidariteit. “Ik wil me inzetten voor de 
bestrijding van alle vormen van stigmatisering en een spe-
ciaal informatiepunt in het leven roepen voor transgenders 
die nog niet in het zogenaamde ‘traject’ zitten. Maar ook 
belangenbehartiging voor de complete LHBTI-gemeensc-
hap is heel relevant. Het creëren van een eenheid is daarbij 
belangrijk, evenals het helpen bestrijden van alle negativit-
eit die er op het vlak van diversiteit binnen de samenleving 
heerst.’’

Het engagement van Kim blijkt ook uit de manier waarop 
zij haar titel aanvaardde: “Ik vind het een eer om mijn titel 
als Miss gay Holland 2020 op te dragen aan Saïd Zank-
oua uit Utrecht/Amsterdam. Uit een diep respect. Saïd is 
afgelopen weekend overleden aan epilepsie dat heeft hij 
overgehouden aan een ernstige mishandeling. Saïd is zijn 
leven lang vergruisd, verstoten en altijd in een tweestrijd 
geweest. Ondanks dat alles is hij altijd blijven vechten voor 
onze rechten, en letterlijk gestorven voor zijn doelen.”

Je kunt Kim volgen op 
       https://www.facebook.com/missgayholland2020/ 
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http://www.woudesign.nl/


JULI 2020  
Zondag 5 juli         
Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com  
–  Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zaterdag 11 juli 15:00 – 19:00 uur
Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstande-
lijke beperking
Info: https://www.facebook.com/cafeookzo/
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 12 juli 13:00 – 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl 

Woensdag 15 juli 19:30 uur
Algemene 
Ledenvergadering
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch
Zie aankondiging elders in dit blad

Zondag 26 juli 15:00 – 19:00 uur   
MiddagSalon
Info: www.cocnoordoostbrabant.nl
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

AUGUSTUS 2020  
Zondag 2 augustus          
Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com  
–  Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zaterdag 8 augustus 15:00 – 19:00 uur
Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstande-
lijke beperking
Info: https://www.facebook.com/cafeookzo/
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 9 augustus 13:00 – 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl 

Zondag 16 augustus v.a. 15:00 uur      
SisZta Vrouwenborrel
Info: Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – 
Den Bosch  

Zondag 23 augustus 15:00 – 19:00 uur   
MiddagSalon
Info: www.cocnoordoostbrabant.nl
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

SEPTEMBER 2020 
Zondag 6 september        
Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com  
–  Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zaterdag 12 september 15:00 – 19:00 uur
Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstande-
lijke beperking
Info: https://www.facebook.com/cafeookzo/
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 13 september 13:00 – 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl 

Zondag 27 september 15:00 – 19:00 uur   
MiddagSalon
Info: www.cocnoordoostbrabant.nl
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

ENGELERMEER: MOEDWIL EN MISVERSTAND
Er is in Regenbooggemeente ‘s-Hertogenboschosch een immens recreatie- en natuurgebied, het Engelermeer, van wel 428 hectare groot. Voor wie zich 
dat moeilijk voor kan stellen, ga er eens wandelen, maar trek wel minstens een halve dag uit, want dat heb je nodig om er omheen te lopen. Voor wie dat 
te veel gevraagd is, stel je ongeveer 600 voetbalvelden voor. Op kille, winderige dagen: lege strandjes en mooie, moeilijk bereikbare bosgedeeltes. In het 
noordoosten, op enige afstand, vult de moderne woonwijk De Haverleij, in de vorm van ‘oude’ kastelen, de verte. Bij een mooie, zomerse zondag echter 
staan de parkeerterreinen vol en is half Den Bosch er driftig aan het recreëren. Niet ongezellig voor de liefhebber. Vooral aan de Vlijmense kant is het druk. 
Aan de Engelense kant komen enkel de liefhebbers van rust, groen en vrijheid. Dit stuk gaat over die Engelense kant en vooral mannen. Mannen die man-
nen zoeken.

Zie ook Ton de Coster ACTUEELTJE 321 Homo-ontmoetingsplaatsen:        https://www.youtube.com/watch?v=kyiapbTX8bQ

Zie ook:        https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Factsheet%20Homo-ontmoetingsplaatsen%20in%20de%20publie-
ke%20ruimte%20%5BMOV-239124-0.4%5D.pdf 

Regelmatig kun je lezen in de krant, dat er mensen zijn die aanstoot 
nemen aan het zogenaamd ‘illegaal’ naaktstrandje aan de uiterste 
noord-oost rand van het Engelermeer, dat een paar procent van het totale 
gebied uit maakt. En nog veel meer aanstoot aan zogenoemde ‘illegale’ 
seksuele handelingen, die in de bossages daar zouden plaatsvinden. 
Het COC heeft daarop al herhaalde malen gereageerd dat ‘we’, net als 
anderen, van de rechter in principe overal naakt mogen zonnen (op iedere 
geschikte locatie, dus niet alleen op plekken die door de overheid expliciet 
zijn aangewezen). Met als voorwaarde dat we een ruime afstand tot de 
openbare weg bewaren. Dit geldt ook voor seksuele handelingen in de 
buitenlucht: toegestaan als geen opzettelijke aanstoot gegeven wordt. 
Ook al zet de gemeente een bord, zoals bij het Engelermeer, dat het te-
gendeel beweert. In alle gevallen heeft de rechter geverbaliseerden in het 
gelijk gesteld. Even vaak heeft het COC toegelicht dat deze vorm van seks, 
naast een vorm van puur plezier, ook een nuttige uitlaatklep blijkt voor 
mensen met homo of bi gevoelens in een heterorelatie.

Niet iedereen is in de positie om in de eigen omgeving zich uit te leven. 
Seksualiteit en seksuele voorkeur laten zich niet makke-
lijk en langdurig onderdrukken. Zeker niet bij een jonge 
iemand. Snel of langzaam ontdekt een startende homo 
dat verrassend veel mooie of minder mooie jongens en 
mannen homo blijken te zijn. Dat ze studeren, werken, 
huizen schilderen of ander beroep uitoefenen, voetbal-
len, of daar juist de pest aan hebben, zich kunstenaar of 
kunsthater noemen, politiek links of rechts stemmen, 
maar bovenal dat ze zo ‘mens’ en best wel ‘gewoon’ 
blijken te zijn. Zoals eigenlijk ieder ander die hij al kende 
vóór zijn ‘geheime zelfontdekking’ of hopelijk zijn 
‘coming out’. Maar dat wat ze aan homoseksueels doen, 
lang niet altijd gewoon gevonden wordt.

Er blijkt er een seksuele wereld te bestaan waar heel 
veel mogelijk is, en waar vader, en soms ook moeder, 

zeker grote moeite mee zouden hebben. Maar, wat niet weet wat niet 
deert, dus er wordt met die nieuwe onvermoede vrijheden en mogelijk-
heden geëxperimenteerd en als het even kan met volle teugen genoten. 
Zoals Robert Long ooit zong “Zo was mijn leven, ‘t heeft niemand gehin-
derd.” En of dit gebeurt uit voorkeur of uit ‘noodzaak’, dit leidt sinds men-
senheugenis tot seksuele avonturen in het buitengebied. Of ‘men’ het nu 
leuk vindt of niet, er zijn mensen, homo en hetero, die plezier beleven aan 
seks in de natuur.

Mensen die daar moeite mee hebben, zijn overigens ook best wel te be-
grijpen. Seks is, net als al onze lichaamsfuncties zoals poepen, plassen en 
eten vaak niet echt iets verheffends om waar te nemen. Kijk je er alleen 
uit hygiënisch oogpunt naar, dan is het iets wat je misschien zelfs met 
walging vervult. Je wordt er erg vies van, er druipen allerlei onsmakelijke 
vloeistoffen alle kanten uit, en er worden uiterst verontrustende geluiden 
geproduceerd. Je zou dit alles inderdaad het liefst verbieden of beperken 
tot afgesloten ruimten met de gordijnen dicht en hooguit gedempt licht. 
En dan hebben we het alleen nog maar over het met je blote handen tot 
je nemen van frikandellen, hamburgers en friet met mayonaise of toma-
tensaus, of kapsalons. Laat staan seksuele handelingen.....

Ieder zijn meug, en verder is er niet zoveel aan de hand met dat eten of 
dat seksen, of de manier waarop of de plek waar je dat doet. Nee, een 
probleem ontstaat als sommige mensen, hun opvattingen, bedenkingen 
en remmingen aan anderen willen opleggen, zoals ze dat kennelijk ook 
willen op die paar procent van de oever van het Engelermeer.

Werd een jaar of 6 geleden de aanval op de HOP daar nog afgeslagen, nu 
is de Bestuursraad Engelen terug gekomen met een niet meer te stuiten 
actie: onder het mom van ‘ontsluiting’ en asbestsanering, werd er een 
verhard pad recht het natuurgebied in aangelegd (notabene in de broed-
tijd, wanneer die aanleg sowieso niet mag). Zogenaamd met de beste 
bedoelingen, maar ‘natuurlijk’ eigenlijk met de onuitgesproken opzet het 
gebiedje te ontsluiten en daarmee de ‘verfoeide’ seksuele activiteiten on-
mogelijk te maken. Tenzij Corona’ roet in het eten gooit, is het deze zomer 
dan ook wachten op wandelaars, aangelokt door het nieuwe pad, die zul-
len stuiten op ‘onverwacht ongepaste’ activiteiten en daar melding van 
gaan maken. De verontwaardigde verbijstering laat zich uit tekenen. Het 
is een beetje als wanneer men een weg dwars door een naturisten cam-
ping aanlegt en zich dan verbaast over geshockeerde reizigers die zich be-
klagen over al die naakte mensen! Jammer, jammer. Een gemiste kans om 
ook deze vorm van diversiteit een plek te laten houden. Goed beschouwd 
toch een vies vlekje op die anders zo mooie, Bossche Regenboogvlag. Zet 
direct een hek voor het nieuwe pad, onderhoudt het niet, en binnen twee 
jaar wist de natuur deze bestuurlijke ‘vergissing’ wel weer uit.
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