
 
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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COMINGOUTDAG IN CORONAJAAR
Ondanks alle beperkingen was er een rijk geschakeerd boeket van aktiviteiten 

op en rondom ComingOutDag in NoordoostBrabant. Interviews, vlaggen, 

filmpjes, posters, onlinemeetings, viering-met-afstand, webinar, social media. 

Kleurrijk, trots, verbindend. Na afloop samengevat door de slogan van 

#iedereenmagzoenen : houd moed, alles komt goed!

Interview. 
Dat enige opgewekte strijdbaarheid nog 
steeds nodig is blijkt uit de jaarlijkse Monitor 
van regenbooggemeente ‘s-Hertogenbosch. 
“Emancipatie Bossche lhbt’ers golft op en neer”, 
meldde het Brabants Dagblad, dat een interview 
publiceerde met onze duovoorzitter Anja en 
Marvin. Lhbt’ers voelen zich iets veiliger in Den 
Bosch, blijkt uit de nieuwe cijfers van de gemeente. 

Goed nieuws, maar verder is er nog veel te doen ondanks alle inspanningen in acht jaar Regenboogstad. 
De voorzitters prijzen de steun van de gemeente bij belangrijke zaken als voorlichting op scholen, 
zichtbaarheid en veiligheid. Maar hebben ook hun kanttekeningen. Anja zegt, naast alle waardering:
”Er zijn dingen die in de LHBT-monitor van de gemeente niet naar voren komen. Als je verder kijkt, zul je 
merken dat het gros van de lhbt-ers die zeggen ‘ik leef mijn leven’ nogal aangepast gedrag vertoont. 
In hoeverre is er dan sprake van acceptatie of normalisatie?” En Marvin:” Het is altijd goed om zichtbaar te 
zijn, zeker voor jongeren die nog zoekende zijn. Zolang homo scheldwoord nummer één is, is er nog veel 
werk te doen.”

Webinar. 
De Monitor kwam 
ook aan de orde in 
het webinar dat de 
gemeente organiseerde 
De regenboogstand 
van ’s-Hertogenbosch. 
Dit in plaats van het 
gewoonlijke, vrolijke 
Regenboogontbijt. 
“Dit jaar is alles anders, 
behalve het belang 
dat we hechten aan 
Coming Out! Dit jaar gaan we online de diepte in. 
Wilt u weten hoe LHBT+ inwoners zich voelen in de 
Bossche gemeenschap? Wat weet u zelf eigenlijk 
van gender, geslacht, seksualiteit en identiteit? 
En hoe gaat u hierover het gesprek aan?” Naast 
de Monitor werden ook presentaties gegeven over 
genderdiversiteit, diversiteit in aanspreekvormen, 
lhbtiq jongeren van diverse religieuze en culturele 
achtergrond. 

Voetbal. 
FC Den Bosch besteedde ook extra aandacht aan 
Coming-Outdag.  Club, supportersvereniging en 
COC NoB hesen gezamenlijk de vlag bij Stadion 
de Vliert. Het hijsen van de regenboogvlag 
was tevens het figuurlijke startschot voor een 
samenwerking van de club, de gemeente en COC 
NoB in het trainingstraject onder leiding van de 
Blankenstein Foundation bestemd voor trainers 
van FC Den Bosch en verschillende amateur-

voetbalverenigingen 
uit de regio. Tijdens het 
trainingstraject zullen 
de voetbaltrainers 
kennis opdoen 
rondom thema’s als 
homoseksualiteit 

binnen de voetbalwereld, hoe 
voorkom je uitsluiting, creëer je 
acceptatie, gelijkheid en veiligheid 
voor iedereen. Start: zo gauw als 
corona het toelaat.

Oecumene. 
In de Grote Kerk was ook weer 
een Regenboogviering. Vanwege 
de coronamaatregelen konden 
maximaal 30 bezoekers deelnemen. 
Dat was wel jammer, want hoe fijn 
zou het voor belangstellenden zijn 
om deze regenboogviering met een 
overvolle kerk te kunnen vieren. 
Daarom werd de viering gestreamd 
en zodoende konden toch veel 
mensen aan de dienst deelnemen, 
zij het via de digitale weg.

Vlag en wimpel. 
En natuurlijk werd er weer op talloze plaatsen 
gevlagd, of anderszins uiting gegeven aan 
Pride in beeld en geluid. De Provincie maakte 
een prachtig gebaar met de projectie van een 
reusachtig regenbooghart op het Provinciehuis. 
Door #iedereenmagzoenen werd een campagne 
gelanceerd met een filmpje zoenende koppels in 
grote diversiteit, opgenomen op bekende publieke 
locaties in ‘s-Herogenbosch. En middels posters 
bij de invalswegen van de stad. Liefde mag gezien 
worden! Come Out!



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

AANMELDING REGENBOOG 
SPORTAWARD IN OSS
De coronahinder zorgt ervoor dat de Osse Sportawards er dit jaar anders uitzien. 
Toch wil Oss het sportjaar 2020 niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zullen 
op 25 januari 2021 de Osse Sportawards uitgereikt worden. 

De awards voor de prestaties uit 
2020 zijn door de gedeeltelijk 
verhinderde wedstrijden, competities 
en trainngen anders dan andere 
jaren. Dit jaar kiest Oss  voor 
onderscheidingen  als de Osse 
Sportaward (award voor de meest 
bijzondere prestatie van 2020) en 
de Sportakkoord Stimuleringsaward 
(voor een initiatief dat een actieve 
bijdrage levert aan de ambities van 
het Osse Sportakkoord). 

De derde award is de 
Regenboogaward. Deze trofee is een 
initiatief van Regenboogstad Oss, 
COC Noordoost Brabant en het Sport 
Expertise Centrum. Ze is bedoeld 
voor een initiatief dat de inclusiviteit 
bevordert. Daarmee wordt bedoeld: 
een actie van een sportaanbieder die 

er op gericht is om het sportklimaat 
en respect voor mensen uit de LHBTI+ 
gemeenschap te verbeteren. Een 
vakjury kiest drie genomineerden en 
op de avond zelf wordt de winnaar 
bekend. Het is eenieder mogelijk om 
hier zelf een initiatief voor aan te 
dragen.

Het aanmelden van kampioenen en initiatieven kan tot en met 18 december. 
Kijk voor alle informatie over het aanmelden van kampioenen en initiatieven 
op        https://www.sport-expertise-centrum.nl/product/osse-sportaward

EXPOSITIE ‘IEDEREEN MAG ER ZIJN’ 
 
De portretten en interviews van de 
serie Iedereen mag er zijn was in 
oktober te zien in Heerlen en wel in 
het omvangrijke Vitalis Zorgcomplex 
Parc Imstenrade. De expo was 
daar opgezet bij gelegenheid van 
de toekenning van het Roze Loper 
certificaat aan Parc Imstenrade 
in 2019. Als bekroning voor de 
bevordering van de sociale acceptatie 
van seksuele diversiteit binnen de 
instelling.  
 
Deze serie van aansprekende 
portretten met verhalen is gemaakt 
in 2017 bij de viering van  Roze 
Zaterdag in ‘s-Hertogenbosch en Oss. 
Op de foto’s zijn mensen afgebeeld 
die staan voor de diversiteit van 
onze samenleving naar leeftijd, 
geslacht, leefwijze en gender. De 

foto’s zijn gemaakt door fotografe 
Karin Jonkers. De interviews bij de 
foto’s zijn geschreven door journalist/
stadsdichter Eric Alink. Het COC 
NoordoostBrabant heeft de serie 
beschikbaar gemaakt als reizende 
tentoonstelling die beheerd, vervoerd 
en ingericht wordt door een groep 
vrijwilligers. 
 
In november heeft de expositie weer 
een mooie nieuwe bestemming 
gevonden bij BrabantZorg Odendael 
in Sint-Oedenrode. Dit is een 
zorgcentrum dat onderdeel uitmaakt 
van 6 locaties in de regio Meierijstad 
die onlangs de Roze Loper hebben 
behaald. De expositie Iedereen mag 
er zijn zal t/m 12 juli 2021 maandelijks 
van plek wisselen binnen deze 6 
locaties.

VOORLICHTEN WAAR HET EXTRA TELT
 
Rake vragen, oprechte antwoorden, nog vage maar al wel stellige toekomstplannen en hier en daar een kritische noot. 
Nee, we staan niet in de Tweede Kamer maar in groep acht van een basisschool. En we hebben het over liefde. 
 
Als voorlichtersgroep zijn we thuis in in het VO, 
MBO en HBO, en ook nog op andere plekken. Maar 
elk jaar is het vooral weer een uitdaging en een 
feest tegelijkertijd om de basisscholen hier in 
Noordoost Brabant te bezoeken. Die uitdaging zit 
nooit in het enthousiast krijgen van de kinderen, 
nooit in het moeten vissen naar een gesprek of het 
micro-managen van een stel informatiehongerige 
elf- en twaalfjarigen. Wél in het beantwoorden van 
de vragen die ze soms stellen, 
want kinderen zijn scherp. 
Levensgevaarlijk zelfs, volgens 
sommigen.

Zo kan ik me nog goed het 
gevoel herinneren dat ik kreeg 
toen bij een Voorlichting een  
meisje uit groep acht me het 
volgende vroeg: ‘’wat zou jij tegen jezelf hebben 
gezegd, als jij in deze klas zou zitten’’. Tot die vraag 
kwam hadden we voornamelijk gedebatteerd over 
eerste liefdes, over of we wel eens gepest waren 
omdat we niet hetero zijn en over of een van ons 
kinderen wilde. Je zou kunnen zeggen dat we ons 
als voorlichters hadden laten verleiden tot een vals 
gevoel van veiligheid en onbevangenheid. En toen 
besloot een gebeugeld, gesproet meisje dus even 
om psychologisch oorlogje te gaan voeren. 

Ik vermoed dat iedereen 
wel eens heeft nagedacht 
over hoe het zou zijn als 
je je vroegere zelf toe 

kon spreken. Wat zou je 
dan zeggen? Zou je jezelf 
troosten, een hart onder de 

riem steken, je verzekeren 
dat het allemaal wel goed komt, of 

sussen dat het een zorg voor later is? 
Ikzelf was op jeugdige leeftijd al wel een beetje 
bezig met nadenken over ‘ik als anders dan de 
anderen’. De Marvin van groep acht was namelijk 

veel meer geïnteresseerd in de overbuurjongen 
dan in hét meisje van de klas (ik vond haar nogal 
opdringerig, irritant en ze kon verontrustend 
hard boeren). In groep acht wist ik al wel dat ik 
niet per se hetzelfde pad zou bewandelen als de 
meeste jongens in mijn klas. Maar toen daarbij 
kwam dat ik ook nog eens buikpijn kreeg als mijn 
overbuurjongen eens een keer besloot na school 
niet met mij te voetballen, hoopte ik dat ik ooit wel 

vanzelf ‘normaal’ zou worden...

In mijn tijd werd er op school 
eigenlijk nooit gesproken over 
twee jongens of twee meisjes 
die samen heel veel van elkaar 
hielden. Er werd praktisch 
altijd gesproken over Mike die 
4 stukken pizza had en dus 

zich afvroeg hoeveel stukken hij aan Els kon geven 
(en ze leefden nog lang en gelukkig). Nooit werd er 
gesproken over Ben die Mark wel knap vond, laat 
staan dat er iets werd verteld over Natasja die niet 
lekker in het lichaam zat dat haar gegeven was.

Het duurde dan ook wel even bij die Voorlichting 
aan groep acht, voordat ik een antwoord had voor 
die kleine vrouwelijke Freud de Tweede. Uiteindelijk 
zei ik tegen haar en de klas: ‘’Ik zou zeggen dat 
je goed bent zoals je bent. Dat je niet hoeft te 
veranderen. Dat je iemand gaat vinden die heel veel 
van je houdt én dat je dan niemand gaat verliezen 
om wie je geeft. Soms kan het zijn dat vreemden 
het je gruwelijk moeilijk maken, puur om van wie 
je houdt. Maar, om hen gaat het uiteindelijk niet. 
Het gaat om jouw eigen geluk’’. De klas dacht 
even na, en mijn ondervraagster schuifelde wat 
onzeker naar de juf toe. Ze sprak even tegen haar, 
waarop de juf een knikje gaf. En daar in groep acht, 
durfde deze pientere twaalfjarige hardop haar 
twijfels uit te spreken over haar eigen gevoelens: 
‘’Ik denk dat ik ook op meisjes verliefd word, 
maar dat weet ik nog niet zeker’’. De klas in zijn 

totaliteit was even stil. 
Alle hoofdjes gericht 
naar deze dame. 
Gelukkig, zoals bij ons 
al een beetje bekend 
is: jonge mensen 
zijn verrassend 
openminded. Het  verhaal liep dan ook goed af.

Dit alles heb ik kort kunnen vertellen bij NPO 
Radio 1 waar ik in september te gast was om iets 
te zeggen over voorlichting op basisscholen. Er 
wordt namelijk nog steeds niet op alle basisscholen 
voorlichting gegeven óf überhaupt gesproken 
over seksuele diversiteit of gender. Een vrij recent 
onderzoek van Rutgers heeft geconcludeerd dat 1 
op de 3 basisscholen het niet lukt om aan wettelijke 
verplichting hiertoe te voldoen. Waar dat aan ligt 
is niet eenduidig. We spreken wel eens scholen die 
bang zijn voor de reactie van ouders (‘’Maar wat 
als ouders klagen?’’) of het gevoel hebben dat ze al 
voldoende doen. Terecht of onterecht. Vaak zeggen 
scholen ook geen tijd hebben. 

Onze reactie op deze bezwaren is steevast: je 
bereikt het meeste in de gesprekken ‘tussen de 
soep en aardappels’. Niet in aparte lesjes wanneer 
er precies 20 minuten is ingepland om hier punt 
voor punt over te spreken. Vooral het hele jaar door 
de dialoog aan gaan, en de leerlingen laten voelen 
dat het óók gewoon is om niet-hetero of cisgender 
te zijn. Noem ons, zoals ook Mike en Els worden 
genoemd en doe mee aan alle zichtbaarheid die je 
het onderwerp kan geven. Zolang het gewone niet 
altijd en overal gewoon is moet je extra aandacht 
vragen én tonen. Paarse Vrijdag in december is 
weer zo’n dag voor extra aandacht. Op die dag 
is iedereen even zichtbaar anti het pesten van 
mensen die LHBTIQ+ zijn. Dan trek je even iets 
paars aan. Om héél duidelijk te zijn en solidair. 

Marvin van Erp, duo-voorzitter

https://www.sport-expertise-centrum.nl/product/osse-sportawards/
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

COColumn

ANAS PLATYRHYNCHOS

advertenties

School
Als ik deze column schrijf is ComingOut-dag voorbij en is de volgende lhbti+dag die 
er aan komt Paarse Vrijdag (11 december). ComingOut-dag viel dit jaar op zondag. 
Reden om, uit respect voor de reformatorische aanhangers van de zondagsrust in onze 
gemeente, de regenboogvlag bij het gemeentekantoor van Zaltbommel op de vrijdag 
ervoor te hijsen. Alsof dat soort gelovigen ooit respect voor lhbti+-ers toont. Goed was 
het overigens wel dat de wethouder, die samen met twee gemeenteraadsleden de 
regenboogvlag hees, besloot dat de vlag tot de volgende maandagavond zou blijven 
hangen. 

Hopelijk hebben daardoor 
ook de leerlingen van 
de dichtbij gelegen, 
zwaar gereformeerde,  
middelbare scholen-
gemeenschap de vlag zien 
hangen. Want ik betwijfel 
of op die school tijdens de 
les aandacht wordt besteed 
aan seksualiteit, laat staan 
aan onderwerpen als 
homoseksualiteit  of het 
bestaan van transgenders. 
Hoewel dat wettelijk wel 
verplicht is, geloof ik er niks van. Zelf 
geven ze aan dat ze er aandacht aan 
besteden, logisch, want ze moeten wel. 
Maar doen ze het echt en hoe wordt er 
over gesproken? Wie controleert het? Die 
scholen leven nog vijftig jaar terug, de tijd 
dat ik zelf op school zat. Want inderdaad, 
toen ik op school zat was er nog geen 
sprake van seksuele voorlichting op 
school. Als daarover al voorgelicht zou 
moeten worden dan was dat een zaak 
voor de ouders. 

Mooi niet dus. Zelfs mijn ouders deden 
daar niet echt aan. Toen ik een jaar of 
veertien was gaven ze mij een boekje 
waarin seksualiteit werd uitgelegd. Met 
de mededeling van mijn vader: “Als je 
vragen hebt hoor ik ‘t wel”. Die had ik, 
maar geen haar op mijn hoofd die er aan 

dacht iets te vragen. Met 
absurde gevolgen. Zo heeft 
het een paar jaar geduurd 
voor ik erachter kwam dat 
het normaal was dat ik als 
jongen geen maandelijkse 
zaadlozing had. Ik had echt 
op de een of andere manier 
het idee opgepikt dat zowel 
mannen als vrouwen een 
soort maandelijkse cyclus 
hadden… 

Over homoseksualiteit 
stond trouwens niets in dat boekje. Zoals 
zoveel mannen van mijn leeftijd ontdekte 
ik dat de luidruchtige acteur en tv-ster 
Albert Mol een homo was, maar dat hielp 
niet echt mijn homo-zijn voor mijzelf te 
accepteren. Uiteindelijk pas toen ik ging 
studeren, met mezelf in de knoop kwam 
en hulp zocht bij een studentenarts kwam 
ik tot mijn seksuele zelf. Het had allemaal 
zoveel makkelijker gekund. Daarom ben ik 
zo blij met Paarse Vrijdag die in ons land 
best uitbundig gevierd wordt. Jammer dat 
het (nog) nodig is; dat dan wel. Op Paarse 
Vrijdag fiets ik, denk ik, wel langs die 
scholengemeenschap; kijken of daar veel 
paars te ontdekken is...

BREEK CONVENTIES 
VAN DATING, DRAG UP!
Sinds kort is de Drag Up aangesloten als werkgroep bij het COC NoB. Met genoeg ruimte 
om mee te denken en te doen, dus meld je aan! Al sinds 2016 organiseert de Drag Up 
acitiviteiten. Op 28 oktober was er een Lazy Sunday Cyborg Drag Up, geheel digitaal 
en met muziek door Miss Fiasco achteraf. Nu is er een nieuw initiatief waarbij je kan 
meedoen met een onconventioneel datingprogramma.

NAOMIE PIETER 
BLACK ÉN QUEER 
IN AKTIE
Naomie Pieter, 1990  Alphen aan den Rijn, is van 
Antilliaanse afkomst. Ze won dit jaar het Roze 
Lieverdje, de tweejaarlijkse Amsterdamse prijs voor 
emancipatie van lhbti’s, dankzij haar activisme 
als ‘queer, antiracistisch performancekunstenaar’. 
Bij de Pride 2019 morrelde zij aan de exclusiviteit 
van etiketten “In de Caraïben en Suriname zijn 
er vrouwen die intieme en seksuele relaties met 
elkaar hebben zonder dat ze zichzelf identificeren 
als lesbisch. Dat soort relaties bestaan ook.” In juli 
dit jaar sprak zij met  Sheila Kamerman en Hendrik 
Spiering (NRC) over kleur en identiteit, de labels in 
haar strijd.

‘Queer’ betekent ‘vreemd’; het was ooit een 
scheldwoord voor homo’s, maar is inmiddels 
een term voor het doorbreken van ‘binair 
genderdenken’ (keus uit maar twee: man of vrouw). 
Queer seksualiteit is fluïde (vloeiend) en niet te 
vangen in traditionele termen. Soms dient het 
woord als parapluterm voor de hele lhbti-wereld.   
Of ook hetero’s zich queer mogen noemen is 
onderwerp van fel debat. Nog een andere term:’Cis’ 
(aan deze kant) is wat je bent als je niet ‘trans’ 
(aan de overkant) bent. ‘Cis’ wordt gebruikt om te 
voorkomen dat mensen die niet van geslacht zijn 
veranderd ‘normaal’ genoemd worden.

De emancipatie van lhbti’s wordt nu ook wel 
verbonden met de Black Lives Matter-beweging, 
vanwege het geweld tegen ‘black queers’. Naomie 
noemt als voorbeelden de zaak van Orlando 
Boldewijn, de Rotterdamse donkere* tiener die 
verdween na een afspraakje via een homo-app: 
“Het duurde tien dagen voordat er een ‘amber 
alert’ werd uitgedaan. Tien dagen!” En twee dagen 
na de dood van George Floyd die een mediastorm 
veroorzaakte, werd de donkere transman Tony 
McDade in Florida door de politie gedood. “De 
media besteedden er nauwelijks aandacht aan en 
ook de BLM-beweging niet.” 

In de donkere Caribische cultuur is 
homoseksualiteit taboe. Het wordt gezien 
als ‘a white man’s disease’, een ziekte van de 
bleke* mens. Maar zij ziet dat taboe niet als echt 
onderdeel van haar Caribische cultuur. Het is een 
gevolg van hoe het denken vervormd is door het 
kolonialisme: “Christendom werd opgedrongen 
en daarin was homoseksualiteit verboden. Je kunt 
je afvragen waarom de kerk zoveel moeite deed 
om homoseksualiteit uit te bannen. Als het niet 
bestond, waarom zou het dan moeten worden 
afgekeurd? De donkere gemeenschap doet nu alsof 
het er nooit was.” 

“Er is niet één manier van donker zijn, er is niet één 
identiteit. Waarom niet én queer én black?”. “Het 
is de wereld die mij donker maakt. We zijn allemaal 
‘racialized’, tot ras gemaakt. Het is niet mijn 
keuze, maar het is wel een realiteit. En nu zitten 
we met die raciale labels. De identiteit die ons is 
opgedrongen, moeten we benoemen, om haar 
uiteindelijk te kunnen afwerpen. Dat is de strijd die 
we voeren. En die strijd is eindig. Daarom draag ik 
die labels.” 

* Ik gebruik bij voorkeur de termen ‘donker’ en 
‘bleek’, want wie is er echt zwart of wit?  

Ton de Coster

Maybe Boozegeoisie, dé drag clown 
van Den Bosch, nodigt je uit een 
avontuur aan te gaan! De Academie voor 
Beeldvorming en Ongekend organiseren 
een aantal dates waarin leden van 
de regenboogcommunity worden 
gekoppeld aan jonge kunstenaars uit 
‘s-Hertogenbosch. Met opdrachten 
experimenteer je met draglooks, leer je 
technieken van de kunstenaar met wie 
je samenwerkt, schrijf je een liefdesbrief 
en werk je toe naar het maken van een 
youtubefilmpje. 

Drag wordt meestal geassocieerd met 
mannen die zich als vrouwen verkleden. 
Dat zie je bijvoorbeeld in Ru Paul’s Drag 

Race. Maar dat is een beperkt beeld. 
Buiten de wereld van televisie zie je dat 
steeds meer mensen drag gebruiken om 
zichzelf te uiten. Drag is voor iedereen! 
Het daagt je uit voorbij hokjes en gender 
te denken. Hoe zou je er eens een keer, of 
vaker, uit willen zien? Is dat als man of als 
vrouw, of meer ‘in between’?

Het  avontuur dat we gaan ondernemen 
gebeurt uiteraard volledig coronaproof, 
deels online en deels bij je thuis. We 
zoeken vijf deelnemers uit de gemeente 
‘s-Hertogenbosch die het leuk vinden om 
een onconventionele samenwerking aan 
te gaan en graag nieuwe mensen leren 
kennen. 

Maybe Boozegeosie is wel toe aan een nieuw avontuur! Doe je mee? 
Beeld: Get Out There Photography

Wil jij en/of je vrienden/vriendinnen meedoen of meer informatie? 
Meld je aan vòòr 19 december 2020.  Mail:        maybe@academievoorbeeldvorming.nl

mailto:maybe@academievoorbeeldvorming.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/
https://www.woudesign.nl/2020/02/21/anas-platyrhynchos/


NOVEMBER 2020
DECEMBER 2020
JANUARI 2021 
Activiteiten zijn afgelast wegens 
Coronamaatregelen.

Raadpleeg: 

Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Facebook.com/cafeookzo/

www.jongenout.nl

Facebook.com/SisZtavrouwenborrel

www.cocnoordoostbrabant.nl 
(MiddagSalon)

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

MRS. EN MR. SENIOR PRIDE 2020 
De nieuwe Mrs. en Mr. Senior Pride zijn bekend gemaakt tijdens de Nationale Roze Ouderendag in Utrecht. 
De Brabantse Lenie van Breda is verkozen tot Mrs. Senior Pride 2020 en Ralph Klein Bussink tot Mr. Senior Pride. De verkiezing was georganiseerd door 
Roze50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland.

Lenie van Breda heeft er voor 
gezorgd dat zestien locaties 
van BrabantZorg, een grote 
zorgorganisatie in Brabant, 
het Roze Loper-certificaat voor 
LHBTI-vriendelijkheid in Zorg en 
Welzijn hebben gekregen. Dat 
betekent dat LHBTI-ouderen die 
daar wonen, zichzelf kunnen zijn 

en dat er aandacht is voor wie ze zijn. Dit deed zij in innige samenwerking 
met COC NoordoostBrabant. 

Ralph Klein Bussink is jaren actief geweest binnen COC Deventer. Hij zat 
onder meer in de werkgroep Aids en gaf hij – samen met de GGD – hiv-
voorlichtingen. Hij deed optredens met de ‘SOA-sisters’ om op ludieke 

wijze aandacht voor hiv en aids 
te vragen. Binnen de Roze50+ 
ambassadeurs is Ralph Klein 
Bussink actief om zorg- en 
welzijnsinstellingen te wijzen op 
het belang van aandacht voor 
roze ouderen. 

Om aandacht te vragen voor 
LHBTI-ouderen in Nederland organiseerde Roze50+ voor de zesde keer 
de Nationale Roze Ouderendag. Door de coronamaatregelen vond er 
een klein evenement plaats in Tivoli Vredenburg Utrecht waarbij dertig 
mensen aanwezig waren. Daar vond ook de uitreiking plaats van de 
verkiezing Mr en Mrs Senior Pride. De winnaars werden met een live-
verbinding thuis verrast met het nieuws.

PRIDE DONATIEFONDS VAN COC NoB 
 
Om iedereen uit de regio Noordoost Brabant de kans te 
geven zich in te zetten voor de emancipatie en acceptatie 
van de lhbti+ gemeenschap is het Pride Donatiefonds 
opgericht.

Het PrideDF is een fonds voor de financiering en 
ondersteuning van activiteiten en projecten, die zich 
richten op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, trangenders en personen met een 
intersekse conditie in het werkgebied van COC NoB. 
Iedereen met een goed idee of een mooi initiatief, groot 
of juist heel klein, kan een aanvraag doen bij het fonds .

Ook in Corona tijd? Ja zeker in Corona tijd is het 
fijn om elkaar te ontmoeten! Alleen.. dat kan niet 
zoals we dat gewend waren. Maar er zijn toch 
andere manieren waarop het wel kan; virtueel, op 
afstand… ..
we dagen je uit om out of the box te denken!  
 
Natuurlijk zijn er een aantal praktische zaken van 
belang, zoals hoe je de aanvraag indient of wie de 
aanvraag beoordeelt. Informatie hierover kun je 
vinden op onze website:
       http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=1681

PROGRAMMA 
“DE POORTERIJ” ZALTBOMMEL
Dit jaar 2020 sluit “de Poorterij” in Zaltbommel af met een Regenboogprogramma. Veel ging er dit 

jaar helemaal niet door. Hooguit wat in aangepaste vorm. Geen Paul Haenen, geen Niet Schieten 

en nog veel meer niet. In december echter staan alsnog twee kleurrijkke coryfeeën op het podium. 

Beide geregisseerd door Vincent van den Elshout uit ’s-Hertogenbosch.

Donderdag 3 december 2020, 20.15 uur 

Diederick Ensinck – Diederick’s Debuut!

Diederick Ensink is geboren in Cobham, 
Groot-Brittannië. Op zijn derde 
verhuisde hij naar Nederland en met 
7 begon hij met vioolles, waarna hij 
al snel in jeugdorkesten meedeed. Hij 
leerde zichzelf pianospelen, bleek ook 
te kunnen zingen en voltooide in 2010 
een studie muziektheater bij Fontys.

Na optredens in Holland Got’s Talent, diverse 
shows van Jeans, een aantal musicals en een 
prominente rol in verschillende theatershows 
van Purper is Diederick toe aan een eigen show. 
In deze tijden is kunst onmisbaar. Dat was zijn 
drijfveer om, na 10 theaterjaren nu écht solo 
te gaan, in een multi-instrumentale one-man-
show: DIEDERICK’s DEBUUT!

In de kleinschalige soloshow Im an Artist 
zingt, danst en vertelt Barrie in een intieme 
setting over zijn leven. Hoe hij als 18-jarige 
danser naar Nederland vertrok, waar hij al 
gauw een plek in de spotlights veroverde. 
Van Ja Zuster, Nee Zuster tot TiTa Tovenaar 
en van de Soundmixshow tot aan Beter Laat 
Dan Nooit. Televisie zit in zijn hart. Maar net 
zo lief werkte hij aan grote producties voor 
het toneel, zoals Grease en Footloose. Om 
nog maar te zwijgen over zijn samenwerking 
met sterren als Cliff Richard, Engelbert 
Humperdink en zijn dierbare band met 

Charlie Chaplin. Al deze hoogtepunten komen 
terug in de voorstelling. Maar er was meer 
dan alleen rozengeur en maneschijn. Al te 
vaak was het lot Barrie ook ongunstig gezind. 
De eeuwige strijd om werk, het afbranden 
van zijn geliefde woning en tot overmaat 
van ramp het verlies van zijn grote liefde. 
Het heeft hem gemaakt tot wie hij nu is. Mis 
het niet, want na dit grote avontuur gaan de 
koffers dicht. Op slot? Dat nooit. Barrie zal tot 
het eind ‘vooral doorgaan’.

Voor meer informatie:         www.de-poorterij.nl

Vrijdag 18/Zaterdag 19 december, 20.15 uur; 
Zondag 20 december 14.30 uur

Barrie Stevens – Im an artist

https://www.facebook.com/cafeookzo/
http://www.jongenout.nl/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl/
http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=1681
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