
 
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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COC ACTIEF OOK AL MOET 
HET CORONAPROOF
Door de onzekerheden en onmogelijkheden van contactactiviteiten wordt ook het COC 

NoB belemmerd. Maar het COC zit niet stil. Als er hulp of steun nodig is dan staan onze 

vrijwilligers klaar, de BosscRoze verschijnt regelmatig, op website/Facebook/Instagram wordt 

de actualiteit gevoed, de ALV komt volgens protocol bijeen, en als het moet is er coronaproof 

aktie (zie de azc-affaire in dit nummer). Toch zijn er hindernissen. We hebben dus maar eens 

geïnformeerd bij een aantal van de basisactiviteiten hoe het er voor staat in coronatijden.

Voorlichting laat weten: De voorlichters hebben 
dit nieuwe schooljaar er een uitdaging bij. 
Voorheen vroegen de scholen ons vanzelf terug, 
nu moeten we ze actief de hand reiken. We gaan 
proactief contact zoeken met ons bekende scholen 
en bieden voorlichting aan, die aansluit bij de 
wensen en beperkingen van nu. Misschien blijft 
het voor sommige scholen bij enkel een digitaal 
‘eigen-verhaal’ voor nu. Misschien mogen we 
op sommige op anderhalve meter tóch langs 
komen. Meer dan ooit, is het nu belangrijk om 
te blijven communiceren. Dat gaan we dan ook 
doen! Natuurlijk blijft het ook nodig om geschikte 
voorlichters te vinden die ons 
team versterken! En jawel, we 
hebben al weer een nieuwe 
aanwinst! Ken je iemand of 
ben jij zelf geïnteresseerd in 
voorlichting geven? Neem dan 
contact op via        
      info@cocnoordoostbrabant.nl 

Café OokZo! meldt ons: 
We zijn weer open voor 
onze homoseksuele mensen 
met een licht verstandelijke 
beperking. Op de tweede 
zaterdag van iedere maand 
(15:00 – 19:00 uur) wordt onze gezelligheidssoos 
volgens corona-protocol gehouden bij de COC-
locatie in de Bank van Leening in de Schilderstraat 
33 te Den Bosch. Het gebouw is ook toegankelijk 
voor rolstoelhouders daar er een lift aanwezig is. 
Ons begeleidingsteam heeft nieuwe vrijwilligers 
gevonden en we tellen momenteel 8 enthousiaste 
vrijwilligers. Maandelijks hebben we 15 tot 20 
personen. Nu nog aangepast, maar na corona gaan 
we weer voluit!

De jongerengroep vertelt: Begon Young en Out net 
weer lekker te lopen dit voorjaar, in het bijzonder 
dankzij Luuk, onze nieuwe coördinator, werden 
en toen kwam de lockdown. Maanden geen 
bijeenkomsten, maar wel contact via internet en 
Whatsapp. Het is niet alles, maar werkte toch wel. 
Het heeft de groep echt bij elkaar gehouden. 

Spannend was het wel in juli bij de eerste 
post-lockdown meeting (puzzeltocht en picknick). 
Zouden er wel jongeren komen, en zo ja, hoeveel? 
Het bleken er 11 te zijn. Heel leuk, ook een paar 
van elders. De klik was er meteen weer en ook 
het inmiddels 
traditionele 
‘frietje met’ 
achteraf. Begin 
augustus 
hadden we een 
heel geslaagde 
barbecue, in de 
tuin achter de 

Bank van Leening, ondanks een 
nogal hardnekkig zeurderige 
bejaarde overbuurman, die 
wilde dat we op zouden houden. 
Gelukkig dachten veel andere 
omwonenden daar heel anders 
over en betuigden ze hun 
steun. Bij kennismaking met 
de andere Bank van Leening-
Buren, bleken die buitengewoon 
rozevriendelijk. Jong&Out ‘staat’ 
weer overduidelijk op de kaart!

De MiddagSalon: Wij blijven een toonbeeld van 
onverstoorbare continuïteit. We bestaan inmiddels 
al vele jaren, nog steeds gevestigd in de Knillispoort 
(Korte Waterstraat 15 te Den Bosch). Ons 
zeskoppige team organiseert de soos maandelijks 
op de 4e zondag van de maand van 15:00 tot 19:00 
uur. Het bezoekersaantal varieert van 14 tot 20 
personen. Daarnaast organiseert De MiddagSalon 
filmvoorstellingen e.d. op Zorglocaties. Corona 
dwong ons even tot pauze, maar we zijn alweer 
begonnen en gaan door totdat corona een verre 
herinnering is!

Omdat we er niet omheen kunnen hebben we ook 
eens navraag gedaan bij de initiatiefgroep Iedereen 
Mag Zoenen. Deze initiatiefgroep is wel geen 
onderdeel van COC NoB, maar we zijn toch wel min 

of meer met elkaar 
getrouwd. Met een 
virtuele zoen laten 
ze ons weten dat 
ze weer vol met 
plannen zitten. Ze 
hebben voor wat 
steun gelonkt naar 
het COC en andere 
regenboogpartners 
voor nieuwe 

acties. Binnenkort komen ze weer met een 
media-offensief #iedereenmagzoenen. Uiteraard 
houden ze zich aanbevolen voor creatieve ideeën, 
charmante actievelingen en steun (delen, delen, 
delen!). En de boodschap blijft: zichtbaarheid met 
een optimistische uitstraling. Met als slogan: Liefde 
Mag Gezien Worden!

      https://www.facebook.com/COCnoordoostBrabant/ 
      https://cocnoordoostbrabant.nl/ 
      https://www.iedereenmagzoenen.nl/

CORONAPROOF ACTIE COC NoB
Wil je in coronatijden een geheel 
veilige actie doen ter gelegenheid 
van ComingOutdag? Hang dan een 
regenboogvlag op en maak iemand 
lid van het COC! Het COC NoB doet 
daarvoor een cadeau-actie. 

Als een bestaand COC NoB lid een 
andere persoon lid maakt van onze 
vereniging dan krijgen beiden 
een Regenboogvlag cadeau. Voor 
aanmelding of informatie mail naar
      info@cocnoordoostbrabant.nl

mailto:info@cocnoordoostbrabant.nl
https://www.facebook.com/COCnoordoostBrabant/
https://cocnoordoostbrabant.nl/
https://www.iedereenmagzoenen.nl/
mailto:info@cocnoordoostbrabant.nl


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

ChristenQueer
Vereniging voor christelijke LHBTI
info@christenqueer.nl
regio Zuid: zuid@christenqueer.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

AFSTAND MAAR TOCH OP DE BARRICADES 
 
Ik sloot mijn vorige column af met de opmerking dat het wellicht wat gevaarlijk is om in deze tijd met z’n allen de barricades op te gaan. Het coronavirus laat zich 
niet hinderen door goede bedoelingen en idealen. Echter, het verhaal van Happy ging ons niet in de koude kleren zitten en we zijn met meetlatten van minstens 
anderhalve meter naar Gilze vertrokken om op verantwoorde wijze tóch even te laten weten dat de maat vol is. Voor wie het ontgaan is: De lesbische asielzoekster 
Happy werd, nota bene op het verjaardagsfeestje van haar vriendin, overgoten met kokend water door een Nigeriaanse vrouw uit het azc in Gilze. 
 
Al sinds dat er AZC’s in Nederland zijn en er 
asielzoekers blijven komen uit heel diverse landen, 
zijn er verhalen van onderlinge spanningen. Niet 
zo gek, want wat verwacht je anders? Mensen 
die vluchten voor hun leven, alles achterlaten en 
vervolgens in een vreemd land met een vreemde 
taal bij andere vluchtende mensen worden gezet 
die overwegend ook niet hun taal spreken, staan 
vaak onder hoogspanning. Als je niet het geluk 
hebt dat je iemand vindt die wel je taal spreekt, 
of überhaupt jouw kijk op mensen en de wereld 
begrijpt, dan kan het hier verdomd eenzaam 
en angstig voelen. Het is niks nieuws dat waar 
spanning heerst, de minderheden het vaak moeten 
ontgelden. Ons gaat het hierbij met name om 
één minderheid: LHBTI’ers. We horen al sinds 
jaar en dag van verwerpelijke situaties waarin 
LHBTI’ers worden gemarginaliseerd, gepest, 
onjuist behandeld en zelfs bedreigd worden in 
verschillende AZC’s in ons Nederland. 
 
Helaas niks nieuws. Cynisch gezegd: zelfs te 
verwachten. Wat echter verbijsterend blijft, 
is hoe er al die tijd al meestal door het AZC 
wordt gereageerd. Ik heb wat slachtoffers van 
wanpraktijken mogen spreken. Jonge meiden en 
jongens, die niet alleen worstelen met het trauma 
van vluchteling zijn, maar ook nog eens worstelen 
met de gevoelens die elk jong mens heeft. Elk 
van hun sprak over een situatie waarbij zij zijn 
uitgescholden, gekleineerd en hen zelfs fysiek het 
een en ander is aangedaan. Dat is al erg genoeg, 

maar dan komt het: Waar ook zij als 
weldenkend mens minstens een standje 
hadden verwacht voor de dader(s), werd 
juist aan hen zelf vaak verteld dat ze het 
voorval stil moesten houden! Dat was niet 
het enige. Meestal werden niet de daders, 
maar zij, de slachtoffers, overgeplaatst 
of in een isolement gezet. “Om hen te 
beschermen”. De omgekeerde wereld. 
Terwijl iedereen, maar dan ook echt 
iedereen, weet dat begrip en een warm 
bad, maar ook genoegdoening, rechtvaardigheid, 
voor een slachtoffer de enige juiste reactie is. 
 
Dit is niet per se een sneer naar individuele 
medewerkers van het AZC. Sterker nog, ik denk 
dat zij hard werken voor een kwetsbare groep 
mensen. Toch gaat er alsmaar iets grondig mis. Dat 
is overduidelijk. Een schandelijke misstand in ons 
Nederland waar wij met z’n allen  zo overtuigend 
vinden dat je jezelf moet kunnen zijn dat daarvoor 
de grondwet wordt aangepast. Zo aangepast 
dat het meer dan duidelijk zou moeten zijn dat 
discriminatie op grond van iemands seksuele 
geaardheid niet wordt getolereerd. Asielzoekers 
moeten zich houden aan onze wet, maar dan ook 
volgens onze grondwet behandeld worden. Wij 
pikken dit ongepaste beleid in de AZC’s dan ook 
niet niet langer en willen de slachtoffers bijstaan. 
Dat wilden we dit keer erg duidelijk maken. Met 
vlaggen en leuzen een signaal afgeven dat er hier 
een structureel probleem is.

Zondag 9 augustus liepen 
we dan ook demonstratief 
met regenboogvlaggen en 
teksten in een groeiende 
groep over het terrein van 
het AZC in Gilze. Het was 
echt super mooi om te 
zien dat langzaam maar 
zeker een aantal LHBTI 
asielzoekers zich aansloten 
naarmate de mars langer 

duurde. Één Nigeriaanse asielzoekster was vooral 
erg fanatiek in het opbellen van haar mede AZC-
ers om ze er aan te herinneren dat de mars toch 
echt vandaag was (een aantal had zich vergist 
in de datum). Ach ja, laatkomers dus, maar 
een als maar groeiende stoet heeft ook zo z’n 
uitstraling. Het feit dat ze deelnamen bevestigt 
trouwens wel hoe hoog de nood zit bij deze groep 
asielzoekers. Het is immers voor hen allerminst 
zonder risico’s dat zij deelnemen aan deze uiting 
om het respect te krijgen wat ze verdienen. Hun 
protest is ongelooflijk stoer, want alle kans dat zij 
per problemen mee krijgen als zij gezien worden 
bij een dergelijke stoet. Afgezien van waarin de 
LHBTI+ asielzoekers verschillen in hun culturele 
achtergrond, geloofsovertuiging of wat dan ook, 
bewijst dit bovenal dat zij iets gezamenlijk delen: 
hun dapperheid, doorzettingsvermogen en geloof 
in een toekomst in ons land. Respect! 

Marvin van Erp, duo-voorzitter

SLACHTOFFERS MEER GESTRAFT DAN DADER
In de Volkskrant schreef onze duovoorzitter Anja een opinie over het anti-LHBTI geweld in azc’s, 
mede namens veel personen van andere partijen die deelnamen aan de Pridewalk bij het AZC in Gilze: 
COC Tilburg-Breda e.o. (Pien Merkx), LGBT Asylum Support (Sandro Kortekaas), PvdA Roze Netwerk en 
Rainbow Rose (Richard van de Burgt), initiatiefgroep #IedereenMagZoenen (Jolanda van Gool), Young Pride 
Breda (Isa Jansen). Wat ingekort: 

Stel je eens voor: je gaat als Nederlandse lesbische 
vrouw op bezoek bij je lesbische vriendin als ze 
jarig is. Krijgt daar woorden met een man, die bij 
voortduring je lesbische vriendin avances maakt. 
De echtgenote van die man besluit je aan te vallen 
door een waterkoker vol met kokend water over je 
uit te gieten. Daar wordt de politie bij gehaald en 
krijgt de echtgenote, en wellicht ook de man van de 
echtgenote, een straf. Lijkt allemaal logisch. 

Maar zo is het niet als je een LHBTI-vluchteling 
bent in Nederland en in een AZC zit. Tot onze grote 
verbazing bij de Pridewalk in Gilze bleek dat niet de 
daders verplaatst waren uit het AZC, maar wel de 
lesbische vrouw met haar kind, evenals de vriendin 
van de vrouw. Dit nadat zij, ernstig gewond, vanuit 
Brabant een reis van zo’n vijf uur had moeten 
ondernemen terug naar haar eigen AZC. Sterker 
nog, de echtgenoot van de dader stond gewoon 
naar onze pride walk te kijken, alsof er niets met 
hem aan de hand was. De omgekeerde wereld.

Hoewel inmiddels 
de daders van dit 
voorval gelukkig wél 
gearresteerd zijn, 
moeten we toch helaas 
vaststellen dat binnen 
AZC’s overwegend 
wordt gekozen voor 
het verplaatsen van de 
LHBTI-er bij problemen 
in plaats van dat de 
daders voor hun gedrag 
moeten opdraaien. 
Zo geven we mensen 
die juist vanwege hun 
LHBTI-achtergrond 
in ons land veiligheid 
zoeken de boodschap 
dat ze ook hier niet 
veilig zijn. Pas geleden 
werd bekend dat de 
Tweede Kamer instemt 

met verankering van LHBTI-rechten in artikel 1 
van de Grondwet. Dat recht lijkt kennelijk niet te 
gelden voor vluchtelingen die in ons land veiligheid 
zoeken.

Al sinds 2016 wordt vanuit verschillende hoeken 
aangedrongen op een apart AZC voor LHBTI-ers, 
omdat zij te vaak gepest of onheus bejegend 
worden door andere vluchtelingen. Dan wordt 
vrijwel steeds de LHBTI-er her- of verplaatst, dat is 
makkelijker. We moeten fout gedrag bestraffen, 
in AZC’s vanaf dag 1 voorlichting geven en er géén 
misverstand over laten bestaan dat LHBTI-ers 
hier mogen zijn wie ze zijn. Met een specifiek op 
LHBTI-ers gericht AZC voorkomen we een hoop 

ellende. Ellende die zich vaak ver 
van ons bed afspeelt. Wat niet 
weet, wat niet deert…. dit mogen 
we niet laten gebeuren. Dit kán 
en mág niet ons Nederland zijn. 
De rechten van LHBTI-ers die we 
verankeren in de Grondwet gelden 
voor iedereen in dit land, óók voor 
LHBTI-ers in een AZC. Dát biedt ze 
de veiligheid die ze zoeken.

Anja van Hout

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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oudesig
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COColumn

Myra en Denise door Prins de Vos

Jackson door Sara Donkers

advertenties

ACCEPTATIE
De angst voor hiv en aids is onder homo’s al jaren niet overdreven groot. In 
feite is hiv-besmetting een ‘gewone’ soa geworden. Dat dit verkeerd is weet 
volgens mij bijna iedereen wel. Leven met hiv vraagt veel meer van je dan 
andere soa’s. Maar wel is waar: het is niet meer levensbedreigend en als je 
je pil gedisciplineerd inneemt ben je niet ziek of besmettelijk. Dus het is te 
overzien.

In mijn jonge jaren lag dat wel 
anders. Ik was me daar inmiddels niet 
echt meer bewust van, tot ik in een 
paar dagboeken bladerde die ik toen 
schreef. In de periode waarover ik het 
heb, halverwege de jaren ‘80, was ik 
in de dertig. Toen was ik eigenlijk pas 
een kleine tien jaar uit de kast. Een 
paar van mijn aantekeningen uit die 
tijd wil ik hier citeren.

Mijn dagboek 
van 27 februari 
1985: ”De kranten 
staan de laatste 
weken vol over 
aids en het was 
mij echt angstig 
geworden. Zul 
je één keer met 
een Amerikaan ‘rotzooien’ en heb 
je meteen een doodvonnis. Ik denk 
dat het, als ik alle publicaties lees, 
verstandig is geen harde seks meer 
te bedrijven. Beetje vrijen alla, maar 
niet verder. De angst heeft me goed 
te pakken!” Ik had de zomer ervoor 
tijdens een congres in Engeland 
een stormachtige, korte en heftige 
‘relatie’ met een Amerikaanse man. 
Het bleef bij dat contact tijdens het 
congres, onze verliefdheid, enkele 
brieven en gemaakte plannen ten 
spijt. Maar ik hield er wel de angst 
voor die ‘Amerikaanse ziekte’ aan 
over... 

Op 11 maart 1985 schreef ik: 
“Vanmiddag op een borrel, waar 
nogal wat homo’s waren, vrij 
uitgebreid gesproken over aids en 
mijn angst ervoor. Het blijkt dat 
anderen die angst ook wel hebben, 
maar die eigenlijk min of meer naast 
zich neerleggen. Zo van, ‘t duurt een 
jaar of vier voor blijkt dat je ‘t hebt, 
we kunnen ‘t dus allang hebben, 

dus, niets van aantrekken. Die 
neiging heb ik ook wel een 
beetje, maar ‘t is natuurlijk 
bloedlink. Groot probleem is 
de houding van niet-homo’s. 
Je begint al te merken dat het 
tolerante klimaat ten opzichte 
van homo’s begint om te slaan 
als gevolg van de angst bij 
iedereen voor aids. Dat kan nog 

wat worden in de (naaste) toekomst.”

Diezelfde dag: “Het zou best prettig 
zijn als ik ‘gewoon’ hetero was. Het 
zou een heleboel zaken een stuk 
vereenvoudigen en gemakkelijker 
maken. Maar ach, dan was er wel 
weer wat anders…”

Was er bij mij na bijna tien jaar 
acceptatie van mijn homo-zijn? Nee, 
voorlopig kon je hooguit slechts van 
berusting spreken.

EROTHIEK IN STEVENSKERK: 

PRIDEPHOTO TRANSGENDERS
Nijmegen – Er heerst nog altijd een taboe rondom de lichamelijke identiteit en 
seksualiteit van transgender mensen. Pride Photo Nijmegen wil mensen aan 
het denken zetten over stereotype beelden van mannelijkheid, vrouwelijkheid, 
en wil nu het taboe doorbreken door Adult Alternative te organiseren: de eerste 
erotische fototentoonstelling met transgender en non-binaire modellen ooit. 
Een taboedoorbrekende expositie die van 4 september tot en met 4 oktober 2020 
plaatsvindt in een kerk: de Stevenskerk in Nijmegen.

ONTROERENDE ROMAN OVER 
DIE EERSTE LIEFDE (••••)
In ‘Lieg met mij’ van Philippe Besson wordt een jongen in de 
provincie verliefd op een klasgenoot, zoon van een wijnboer, 
ze krijgen gedurende een paar maanden een relatie, waarna 
hun wegen uit elkaar gaan. Toch vergeten ze elkaar nooit. 
Twintig jaar geleden maakte Besson een vliegende start in 
de Franse letteren: iedere roman, toegankelijk en filmisch 
geschreven, had succes. Begon je aan een Besson dan kreeg 
je een driehoeksrelatie, (homoseksuele) liefde, stille begeerte, 
scheiding en gemis.

Tussen de uitgestrekte 
wijngaarden ligt Barbezieux 
het stadje waar Philippe Besson 
in 1967 werd geboren en waar 
de bron van zijn schrijverschap 
ligt. In Lieg met mij, zijn recent 
vertaalde roman, herinnert 
hij zich dat hij, zoon van de 
hoofdonderwijzer, mee wilde 
doen met de oogst, en in 
de cognacstokerij naar de 
destilleerkolven keek, waaruit 
‘het aandeel van de engelen’ 
vervloog. De ik-persoon 
vertelt hoe hij voor het eerst 
verliefd werd, welke zijn eerste seksuele ervaringen waren: 
‘alles lag in het verleden en zou daar blijven’, luidt een van 
de motto’s. De bron van zijn schrijverschap ligt daar, bij zijn 
eerste, verloren liefde. De ik-persoon geeft een interview 
in de lobby van een hotel als hij in een flits een jongeman 
het hotel ziet verlaten. Hij kent die jeugdigheid, die tred, en 
rent achter hem aan. De jongeman is het evenbeeld van zijn 
eerste liefde. Het blijkt diens zoon. 

Op zichzelf is het verhaal over die eerste verliefdheid niet 
uitzonderlijk: een jongen in de provincie wordt verliefd 
op een klasgenoot, zoon van een wijnboer, ze krijgen 
gedurende een paar maanden een relatie, waarna hun 
wegen uit elkaar gaan. Je ziet dat stadje voor je, die 
verlegen leerling die les krijgt van zijn vader en de beste 
van de klas moet zijn, het verlangen, de stille zekerheid 
dat hij op jongens valt, zijn verbazing over het feit dat een 
ander hem uitkiest, zijn pijn over het einde, het gemis.

In een glanzende stijl weet Besson een spanningsboog neer 
te zetten die je vasthoudt. Zijn boek speelt zich af in 1984, 
2007 en 2016. 1984 is de zomer van verliefdheid, de episodes 
uit de twee andere jaren vloeien eruit voort. We lezen hoe 
het die minnaar van toen is vergaan, terug naar Spanje, 
getrouwd, vader geworden van een zoon. Er ontvouwt zich, 
fijngevoelig en ontroerend, een heel leven van onderdrukte 
verlangens en ontkende homoseksuele gevoelens, een 
levenslange worsteling met uit de kast komen.

Lieg met mij is Bessons oerboek, zou je kunnen zeggen 
en onderdeel van een drieluik. In de twee andere romans 
hiervan, Un certain Paul Darrigrand en Dîner à Montréal, 
zoomt Besson in op een paar terzijdes uit dit oerboek: de 
jaren van aids, verraad en een ongemakkelijk diner met de 
vroegere geliefde en diens vrouw. Op de achtergrond blijf 
je die zeventienjarige jongen zien uit Barbezieux, het beste 
jongetje van de klas, dat zich door zijn schrijverschap aan 
zijn provinciale milieu heeft ontworsteld.

(bron NRC, Margot Dijkgraaf)

IN MEMORIAM ERIC VAN DELFT 
18/2/1957-29/8/2020
Zaterdag 29 augustus is Eric van 
Delft door de gevolgen van een 
slagaderlijke bloeding abrupt 
weggerukt uit het leven. Eric was 
een warme persoonlijkheid, enerzijds 
vrijgevig en goedlachs en anderzijds 
heel intellectueel en scherp.

Eric was vrijwilliger bij het COC ’s-Hertogenbosch (nu: 
COC Noordoost Brabant) eind jaren 80 tot eind jaren 90. 
In deze periode bepaalden de gezamenlijke werkgroepen 
van het COC het beleid. Eric was de drijvende kracht van de 
Mannenwerkgroep. Vanuit de werkgroepen kwam men op 
voor de Homorechten, de Aidsproblematiek, Coming Out, 
Voorlichting en Opvang. Halverwege de 90-jaren werd 
vanuit de GGD Eric gevraagd om coördinator te worden 
van de werkgroep Aidspreventie. Eric maakte daar meteen 
serieus werk van en binnen afzienbare tijd stond hier een 
krachtige werkgroep. Daarna was hij met name actief in de 
opvang. Ten tijde van het COC-café de Cockpit was hij het 
bourgondisch middelpunt van veel gezelligheid, niet alleen 
daar maar ook in de rest van het Bossche uitgaansleven.
Eric’s wijsheid, hulp, humor en gezelligheid zullen ons altijd 
bijblijven.

Eric, dank.

Veel cisgender personen 
(geboortegeslacht gelijk aan 
genderidentiteit) weten nog 
maar weinig van de seksualiteit 
van transgender mensen. Dat 
resulteert in ongepaste grappen, 
(te) nieuwsgierige vragen of pijnlijke 
stiltes. Adult Alternative vertelt en 
deelt met prachtige fotoseries van 
transgender modellen persoonlijke 
en eerlijke verhalen over erotiek en 
intimiteit. Het is de eerste keer ooit 
dat dit onderwerp op zo’n manier in 
beeld wordt gebracht. Het doel van 
Adult Alternative is om bezoekers 
met nieuwe inzichten naar huis te 
laten gaan. Zo wordt de dialoog 
over transgender personen en 

genderdiversiteit gestimuleerd. 
Vijf fotografen - Prins de Vos, Julius 
Thissen, Joëlle de Vries, Sara Donkers 
en Jesse van den Berg - maakten 
speciaal voor deze expositie nieuw 
werk. Er doen 20 modellen aan mee.

Sinds 5 september is de expositie 
toegankelijk (zonder aanmelding). 
Adult Alternative, georganiseerd in 
samenwerking met Stichting Board 
with Church, is daarna nog te zien 
tot en met 4 oktober 2020 in de 
Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62 
in Nijmegen. Toegang gratis.
 
      www.pridenijmegen.nl 
      www.facebook.com/pridephotonijmegen

http://Www.pridenijmegen.nl/
http://www.facebook.com/pridephotonijmegen
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/


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 
verstandelijke 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

OKTOBER 2020  
Zondag 4 oktober         
Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com 
– Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Zaterdag 10 oktober 15:00 – 19:00 uur
Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Info: https://www.facebook.com/cafeookzo/
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 11 oktober 13:00 – 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl 

Zondag 18 oktober v.a. 15:00 uur      
SisZta Vrouwenborrel
Info: Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 101 – 
Den Bosch 

Zondag 25 oktober 15:00 – 19:00 uur   
MiddagSalon
Info: www.cocnoordoostbrabant.nl 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Woensdag 28 oktober 19:30 uur
Algemene 
Ledenvergadering
Locatie volgt (Zie website COC NoB)

NOVEMBER 2020  
Zondag 1 november          
Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com 
– Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Zondag 8 november 13:00 – 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl 

Zaterdag 14 november 15:00 – 19:00 uur
Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Info: https://www.facebook.com/cafeookzo/
de Bank van Leening – Schilderstraat 33 – 
Den Bosch

Zondag 22 november 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: www.zlgdenbosch.nl

BEWEGING IN HET ENGELERMEER
Dinsdag 2 september, van 4 tot 6, maakten Peter van Dijk en ik een wandeling door het ‘omstreden’ naaktrecreatiegebiedje aan de Noordrand bij de 
Haverleij. We waren in gezelschap van een vertegenwoordiger van de politie (bijzondere casuïstiek, lees: moeilijke gevallen), de wijkmanager Engelen/
Bokhoven, een medewerker Sport en Recreatie (!) van ‘s-Hertogenbosch, en een heer en mevrouw uit de Bestuursraad Engelen. Peter van Dijk weet alles van 
het Engelermeer en haar naakt- en HOP-historie. Hij heeft er al zoveel tijd en energie aan besteed de laatste jaren dat we bijna van zijn levenswerk kunnen 
gaan spreken. De ontmoeting begon best confronterend maar eindigde begripvol en constructief.

Al een uur van te voren was ik ter plekke, stiekem hopend op een 
ontmoeting met wat ‘overlastgevende cruisers’, of om toch minstens 
een aantal aantrekkelijke naaktlopers- of zonners zoals die meestal in 
dit blad staan, te spotten. Helaas, buiten een doorsnee oudere, voor 
mij onaantrekkelijke en bovendien aangeklede boswandelaar en een 
naaktzonner ver weg in een hoekje van het hoge gras, was er tot mijn 
teleurstelling geen enkele reuring. Er heerste een serene rust. Na een 

halfuurtje troffen Peter en ik 
elkaar en kreeg ik van hem 
alvast een voorproefje van de 
rondleiding. Om verkeerde 
indrukken te voorkomen 
verwijderden we wat afval, 
zoals een incidenteel tissuetje 
en wel 2 condoomfolietjes. 
Wat een ‘overlast’, wat 
een ‘rotzooi! Over echte 
overlast gesproken: overal 
lag hondenpoep, waar ik 
natuurlijk, zoals vaak, meteen 
weer was ingestapt met mijn 
mooie nieuwe schoenen met 
diepe ribbelzolen!

Na een voorstelrondje 
werd gesteld dat we hier 
gingen praten over de 
‘overlast’ van naakte en 
cruisende mannen. Dat viel 

slecht bij mij. Ik vond dat er onterecht vanuit gegaan werd dat er reëele 
overlast is. Juridisch is dit sowieso niet hard te maken, terwijl dit ook 
in meer alledaagse zin nog maar zeer de vraag is. Mijns inziens zit die 
vermeende overlast namelijk vooral in de hoofden van een aantal verder 
doorsnee burgers. Zij hebben last van een ondraaglijke fantasie over 
naakt recreëerende en rondwandelende mannen. Stel je voor dat die, 
o schande, ook nog wel eens seksuele handelingen verrichten, ook al is 
dat onzichtbaar in de dichte bosjes. Er werd zelfs geopperd dat mensen 
vanzelfsprekend aanstoot nemen aan ‘die mannen die daar rondlopen’ 
(ook als ze ‘gewoon’ gekleed zijn..’). Tjongejonge, ik schoot dan ook 
uit mijn slof. Dat soort mannenangst betekent dat ze ook mij afwijzen 
en de facto discrimineren. Ongeacht wat ik als homoseksueel wel of 
niet doe. Ze vinden een vermeende heteroman wel normaal, en een 
loslopende homoseksuele man an sich al ‘aanstoot- en overlastgevend’. 

Dat is onacceptabel! En dan 
ook nog zeggen dat ze niets 
tegen homo’s of lesbo’s of 
welke lhbti-er dan hebben. En 
passant heb ik als tegenwicht 
wat ‘geweldsdingetjes’ vemeld 
die mij als openlijke homo de 
afgelopen 47 jaar, deels vanuit 
dat soort veronderstellingen, 
overkomen zijn. Die boodschap 
kwam wel over, bleek later. 
Mede omdat Peter het 
onderwerp verlegde van 
vooroordelen naar praktische 
tolerantie.

Gelukkig bleek toen dat er wel 
degelijk goede wil was om 
een inclusieve, voor iedereen 
acceptabele oplossing te vinden 
door het pad om de bosjes 
en de naaktweide weer te openen en het gebruik richting te geven. Dit 
door (eigenlijk loze) verbodsbordjes op naaktrecreatie te verwijderen, 
en verderop bij de Bokkenweide (met echte bokken!) een afscheiding 
van bossages te maken. Niets vermoedende wandelaars worden dan 
niet verrast door naaktrecreanten, en recreanten weten waar ze terecht 
kunnen. Alleszins redelijke oplossingen in de ogen van Peter en mijzelf. 
Ook constateerden we allen aan het eind gemoedelijk dat onbekend 
onbemind maakt. Peter en ik hebben aan de Besturenraad aangeboden, 
eens met een aantal lhbti-ers en omwonenden een soortgelijke 
wandeling te maken, om te laten zien, dat lhbti-ers ‘net’ mensen zijn....

Vol goede moed namen we na twee uur afscheid, al moeten er nog veel 
achterbannen ‘meegenomen’ worden, zoals dat heet, Toen ik op mijn fiets 
wilde stappen, zag ik dat ik nogmaals in de stront getrapt had. Nogmaals: 
dat noem ík nou overlast ondervinden! 

Ruud Maltha

Vanaf de begane grond daalt de bezoeker 
af naar de kelderverdieping van het Van 
Abbe-museum, waar gedempt blauw licht 
en gouden gordijnen het decor vormen voor 
de kleinschalige tentoonstelling Opulence 
(Weelde) van Dustin Thierry. Het is een ode van 
deze in 1985 op Curaçao geboren kunstenaar 
aan zijn overleden broer. Zwart-wit foto’s 
met individuele en groepsportretten geven 
een inzicht in een opvallend onderdeel van 
de Europese Ballroomscene. We zien beelden 
van een subcultuur binnen de LHBTQI+-
beweging, waarin zwarte queer jongeren 
in danswedstrijden hun identiteit op een 
uitbundige manier vieren.

Dustin Thierry zet zijn scherpe blik niet 
alleen in voor zijn foto’s, maar zal ook het 
museum aan de tand voelen over diversiteit 
en representatie. In een aantal prints verwerkt 
hij speciale inkt, die alleen zichtbaar wordt bij 
UV licht. Zo verwijst hij naar discriminatie en 

marginalisering en naar zijn missie “zichtbaar 
te maken wat onzichtbaar is, en een stem te 
geven aan wat vaak gedempt wordt”.
12 september t/m 4 april 2021, Van Abbe 
Museum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven
      https://vanabbemuseum.nl/programma/
programma/dustin-thierry-opulence/

OPULENCE: LHBTQI IN DE BALLROOM
“Aan alle mensen die hun seksuele identiteit nog altijd niet vrijuit kunnen beleven.” Dustin Thierry

mailto:wandelclubzusjevan@gmail.com
https://www.facebook.com/cafeookzo/
http://www.jongenout.nl/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl
mailto:wandelclubzusjevan@gmail.com
https://www.facebook.com/cafeookzo/
http://www.jongenout.nl/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl
mailto:wandelclubzusjevan@gmail.com
http://www.jongenout.nl/
https://www.facebook.com/cafeookzo/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl
https://vanabbemuseum.nl/programma/programma/dustin-thierry-opulence/
https://vanabbemuseum.nl/programma/programma/dustin-thierry-opulence/

	Knop 19: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 27: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 


