
 
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’s DOOR CORONA IN PROBLEMEN
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse LHBTI-gemeenschap is zwaar getroffen door de beperkende maatregelen van de 

voortslepende coronacrisis. Dit blijkt uit een peiling van Movisie. Ruim 30% geeft aan in deze crisis extra problemen en 

moeilijkheden te ervaren vanwege LHBTI zijn. Els Meijsen en Simon Timmerman: ‘Zeer zorgelijk, vooral voor LHBTI’s die 

los van corona al in een kwetsbare positie zaten’. 

De meesten ervaren problemen omdat zij geen an-
dere LHBTI’s kunnen ontmoeten(77%). Ook het niet 
kunnen daten (47%) en het wegvallen of uitstellen 
van professionele of vrijwillige hulp en ondersteu-
ning (28%) hakt erin. Daarnaast wordt men ten 
onterechte aangesproken op het niet naleven van 
de maatregelen (13%) of moet men verblijven in 
een onveilige en/of LHBTI-onvriendelijke omgeving 
(8%). Maar liefst 70% kent in de eigen omgeving 
nog 2 tot 10 andere LHBTI’s  met extra problemen 
door de coronacrisis, zoals psychische ellende door 
het afschalen en uitstellen van transgenderzorg. 
Het lukt het de meesten (82%) niet om hulp of 
ondersteuning te vinden, hoewel er eigenlijk online 
en coronaproof alternatieven zijn. Het is zaak dat 
die onder aandacht van LHBTI’s worden gebracht.’

Diverse (lokale) LHBTI-organisaties zijn, vanaf de 
eerste lockdown in maart 2020, gestart met initia-
tieven voor digitaal contact en online activiteiten. 
Vaak online varianten van ontmoetingsgroepen en 
borrels, maar soms ook grotere initiatieven, zoals 
Global Pride en Pride TV. Extra aandacht is nodig 
voor mensen in een AZC, zorgorganisatie of andere 
instellingen waar sensitiviteit voor LHBTI’s soms 
minder is. Men wil graag meer financiële ruimte 
voor organisatoren van ontmoeting voor LHBTI’s 
(voor PR en voor software voor online ontmoeting). 
Vrijwillige en professionele hulp moet men niet te 
snel stil leggen, maar onderzoeken wat nog wél 
mogelijk is.

Aan de ene kant zie je een LHBTI-gemeenschap 
die ondanks alle beperkingen probeert om door 
te gaan en anderen zoveel mogelijk helpt. Aan de 
andere kant zie je dat veel LHBTI’s meer hulp en 
ondersteuning kunnen gebruiken in deze periode. 
Deze coronacrisis vergroot de problemen waar de 
LHBTI-gemeenschap al langer tegenaan loopt en 
dat kan heel schadelijk zijn. Cruciaal is juist nu so-
ciaal contact met gelijkgestemden in ‘safe spaces’, 
waar men zich veilig en vrij kan voelen. Niet altijd 
biedt de thuissituatie deze veiligheid. Het wegval-
len van ontmoetingsmogelijkheden is voor veel 
mensen zeer problematisch en leidt tot eenzaam-
heid. En eenzaamheid is bij LHBTI’s sowieso langer 
een groot probleem. 

Opmerkelijke uitspraken in de peiling. Over stigma-
tisering: ”We werden heel raar aangekeken, alsof je 
een crimineel bent en geen afstand houdt. Terwijl 

we één gezin zijn.” en “Als lesbisch stel hebben we 
vaak het gevoel dat men naar ons kijkt of we in 
overtreding zijn wanneer we samen lopen.” Over 
zorg: “Door corona werd mijn genderbevestigende 
operatie uitgesteld.” Over ontmoeting: “Homoho-
reca-gelegenheden waren toch de plek om mensen 
te ontmoeten. Ik ben bang dat veel van deze 
homohoreca-gelegenheden omvallen en niet meer 
terugkomen. Zichtbaarheid en ontmoeting komen 
daardoor onder druk.”

De boodschap  voor gemeenten, lokale organi-
saties en sociaal professionals ten behoeve van 

LHBTI’s lijkt te zijn: hou zoveel mogelijk contact, 
activiteiten en ondersteuning in stand, kijk wat wel 
mogelijk is voordat je annuleert of stopt, maak veel 
reclame voor de vervangende (online) activiteiten 
en dat niet alleen via de gebruikelijke kanalen. 
Actief en expliciet communiceren  verlaagt de 
drempel om contact op te nemen. 

Nederland kent een groot aanbod aan online activi-
teiten voor LHBTI’s. Vele worden georganiseerd door 
lokale COC-afdelingen of andere LHBTI-organisaties. 
COC Nederland verzamelt ze op het online platform 
Switchboard.

https://switchboard.coc.nl/
https://switchboard.coc.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): Tramkade 26 (Ketelhuis), 
5211 VB ’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

ELLIE LUST ALS LEVEND BOEK
Ellie Lust  was te gast bij Huis73, de Bieb in ‘s-Hertogenbosch. Eigenlijk zou zij de opening verzorgen van de jaarlijkse Bos-
sche Human Library, waarin bezoekers één op één in gesprek gaan met levende boeken. Vanwege het intieme karakter van 
deze activiteit in combinatie met de huidige coronamaatregelen, was besloten de Human Library in de coronatijd in een 
ander jasje te steken.

Geen één op één gesprek met Ellie, maar wel álle mogelijkheid 
persoonlijke vragen aan haar te stellen in een kleinschalige 
aanpak in Huis73. In twee sessies met  25 personen op afstand 
vertelde zij over haar ervaringen bij de politie aan de hand van 
haar boek Ellie Lust: Mijn jaren bij de politie. Zij behandelde ook 
met welke vooroordelen zij te maken kreeg in haar strijd voor 
een rechtvaardige plek van homoseksuelen in de maatschappij. 

Als oprichter van Roze in Blauw verzette ze zich tegen anti-homogeweld, en als presentator en program-
mamaker besteedde ze veel aandacht aan seksuele diversiteit. Bram van Reeuwijk ging met Ellie Lust in 
gesprek, ze signeerde haar boek en beantwoordde vragen van het publiek.

Voor haar inzet als homoactiviste is Ellie Lust meermaals onderscheiden. In 2011 werd zij uitgeroepen tot lesbiCOONinging door Stichting Ondersteboven. 
In 2016 won zij de Kleurrijke Top 100 Prijs en het Roze Lieverdje. En in 2017 kreeg zij de Jos Brink Oeuvre Prijs.

2021: NAAR ECHTE ONTMOETINGEN!!!
Lieve mensen,

Natuurlijk beginnen ik deze column met de Beste 
Wensen van ons bestuur aan jullie allemaal. We 
hopen dat al je wensen en verlangens uit gaan 
komen.

Net als iedereen hopen we dat het dit jaar eindelijk 
weer mogelijk gaat worden elkaar echt te ontmoe-
ten. Niet op 1,5 meter afstand, maar gewoon elkaar 
kunnen aanraken als je dat wil. Niet terugdeinzen 
als je iemand ziet, maar een knuffel geven als je 
daar zin in hebt. We realiseren ons dat bij onze 
groepen, zoals Ook Zo!, Jong&Out en onze ouderen 
die ontmoeting node wordt gemist. Maar we kie-
zen er vanuit onze verantwoordelijkheid als bestuur 
toch steeds weer voor om bijeenkomsten niet toe 
te staan. Want: “alleen samen krijgen we corona er 
onder”!

Wat een bizar jaar hebben we achter ons. Vorig jaar 
rond deze tijd hadden we onze Nieuwjaarsbijeen-
komst. Een groot succes. Samen met ZLG ontvingen 
we zo’n 70 gasten, deden gezamenlijk een pubquiz 
en konden lekker dansen met elkaar. Wat er daarna 
aan ellende over ons heen kwam, maakt dat we nu 
ons zo’n bijeenkomst al bijna niet eens meer kun-
nen voorstellen. Toch een rare constatering.

Ik kreeg van vrienden een blok hout met de tekst 
“2020, de fik er in” en dat heb ik ook met plezier 
gedaan op Oudejaarsavond. Dikke streep dus onder 
2020 en met goede moed 2021 beginnen. 

En een mooi begin maken we als COC: Er is in onze 
regio een tweede Jong&Out-groep die te popelen 
staat om te starten in Boxtel. Wij verheugen ons nu 
al op de kick off met een heuse Cup Cake wedstrijd 
(ik heb mezelf maar als jurylid aangeboden, ben dol 
op zoete koek 😉).  Bovendien hebben we vanaf 1 ja-
nuari een eigen plek voor het COC. Op de Tramkade 
hebben we huisvesting gevonden in het voorma-
lige Ketelhuis. Daar daar kunnen we vooralsnog 

5 jaar terecht om onze eigen ontmoetingsplek te 
creëren. Nu nog ruw en onaf, maar zeker een plek 
met potentie. Niet direct een café, maar meer een 
huiskamer waar tal van activiteiten kunnen gaan 
plaatsvinden. Des te meer reden om met enige 
hunkering uit te kijken naar het moment waarop 
we weer echt elkaar kunnen gaan ontmoeten.

Wij hopen dat we jullie daar snel mogen gaan zien. 

Maar eerst moeten we nog nog steeds wat geduld 
hebben, afstand houden, handen wassen en al die 
andere corona-regeltjes volgen. Hoe beter we dat 
doen, hoe sneller we er uiteindelijk van af gaan 
komen. Dus hou vol, dan beloven we je “we gaan 
elkaar weer zien, zonder beeldscherm.”

Hou je goed!
Anja van Hout, duo-voorzitter

JOOP VAN ZANTVOORT 
VOOR ALTIJD CHEZ NOUS
In Thailand overleed op 7 januari Joop van Zantvoort, 75 jaar oud. Joop was tot 
ongeveer de eeuwwisseling een flamboyante horeca-ondernemer in ‘s-Hertogen-
bosch. Met zijn restaurant de Koets was hij heel belangrijk in de ontwikkeling van 
de Korte Putstraat tot dé restaurantstraat van Brabant. Hij was in de loop der 
tijd eigenaar van diverse horecazaken. Sinds 2003 leefde hij teruggetrokken in 
Jomtien, Thailand, waar hij ook gecremeerd is. 

In homokringen was deze horecaman vooral bekend, actief en belangrijk als de 
grote drijvende kracht in de zeventiger jaren achter gaycafé Club Chez Nous. 
De Chez Nous bestond sinds 1969, toen het geleid werd 
door Piet Melis en diens vriend John Heijnen. In 1974 werd 
de bar overgenomen door Joop en zijn toenmalige vriend 
Jopi Fraza (die in 2011 overleed, ook de Chez Nous sloot 
toen definitief). Onder Joop en Jopi beleefde de zaak in de 
70/80-er jaren vele hoogtepunten o.a. door zondagmid-
dagoptredens met een variëteit aan Nederlandse arties-
ten, onder wie gay queen De Zangeres zonder Naam. Ook 
de eerste potten(zondag)middagen raakten dankzij Chez 
Nous bekend. 

De Chez Nous was (net) niet de eerste Bossche gay kroeg, dat was de Milord 
(1966). Maar het was wel de gelegenheid waarin het lokale en regionale homo-
uitgaansleven tot echt grote bloei kwam. Daarmee vervulde ze een belangrijke 
rol in de maatschappelijke coming out van de homo’s en lesbo’s. Eindelijk een 
plek waar men elkaar kon ontmoeten en zichzelf kon zijn. In de hoogtijdagen 
was de zaak alle weekenddagen vol, zeg maar gerust overvol. 

Met de komst van alternatieve uitgaansmogelijkheden, de groeiende openheid 
en het internet verloren zaken als de Chez Nous hun exclusieve positie. 
De klanten vlogen uit, de spoeling werd dunner. Maar toen was Joop, vanaf 
1983, al lang verder gegaan met de Koets, de Carrousel en andere zaken.

Het is de grote verdienste van Joop van Zantvoort dat hij, samen met zijn 
mensen, zijn zakelijke succes wist te combineren met een belangrijke rol in 
een vroege fase van de maatschappelijke emancipatie van het homoleven. Als 
uitmuntend gastheer, als vrolijke gangmaker, maar ook als geduldige en dis-
crete praatpaal. Velen hebben in de Chez Nous hun eerste stap over de drempel 
gezet. Een drempel die veel meer was dan de toegang tot een café.

Jan van Velthoven



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

COColumn

Afspraak maken online: https://ggd-afspraak.shdirect.nl/

De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / Drankjes

LIMOSA LIMOSA

advertenties

PROTESTANTSE KERKEN 
De corona-crisis heeft tot bijzondere discussies geleid. Zo bijvoorbeeld over de vrij-
heid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat. De staat mocht verplichtingen, 
beperkingen en zelfs verboden opleggen die golden voor iedereen, behalve voor de 
kerken. Terwijl de horeca beperkt en gesloten werd, kinderen niet naar school konden, 
amateursport stopte, profs speelden zonder publiek, de cultuur- en evenementensector 
op een faillissement afstevende, mochten de kerken daarentegen open blijven. 

Tijdens de eerste lockdown betekende 
dit vieringen met maximaal 100 mensen. 
Maar vanaf september - met dank aan 
Kees van der Staaij ( je weet wel, die man 
van de Nashville-verklaring) – met onbe-
perkte aantallen als de anderhalve meter 
in acht werd genomen en er niet gezon-
gen zou worden. Gevolg: protestantse 
kerkdiensten voor 600 mensen, keurig op 
afstand, die toch maar wel zongen. Dat is 
nu eenmaal een uiterst belangrijk onder-

deel van de eredienst. Dat kan nou een-
maal niet anders. Het verbaast me niks 
dat er in de biblebelt extra veel besmet-
tingen zijn. De commotie leidde ertoe dat 
het kabinet ineens minder boodschap 
had aan de vrijheid van godsdienst en de 
scheiding van kerk en staat. Een dag na de 
600-diensten werd het aantal bezoekers 
teruggebracht tot 30. Tot grote teleurstel-
ling van Van der Staaij, die vond dat er wel 
erg ‘driest en overhaast’ werd gereageerd. 
Niet-gelovigen moeten toch snappen dat 

een kerkdienst iets heel anders is dan een 
voetbalwedstrijd of theatervoorstelling. 
Naar een kerkdienst ga je niet voor je lol. 
God roept en dat kun je niet negeren.

Nou heb ik diezelfde onwrikbare argu-
menten over het geloof ook uit de kringen 
van Van der Staaij gehoord als het over 
homoseksualiteit ging: het is de wil van 
God dat mannen niet met mannen en 
vrouwen niet met vrouwen seks hebben. 

Zo heeft God de mens 
niet geschapen. Dat een 
transgender in een ver-
keerd lichaam zit? Zoiets 
doet God niet.
 
Door artikel 23 van de 
Grondwet over de ‘Vrij-
heid van Onderwijs’ 
kan onderwijs volgens 
een religieuze opvat-
ting gegeven worden. 
Dit artikel paste in het 
begin van de twintigste 
eeuw, maar zeker niet 
meer in het ontzuilde 
Nederland van nu. Het 
had volgens velen al lang 

uit de Grondwet geschrapt moeten zijn. 
In de wereld van nu is het belangrijk dat 
kinderen een brede kijk op de maatschap-
pij krijgen en niet gehersenspoeld worden 
door invloedrijke mensen die nog steeds 
in een soort van Middeleeuwen leven. 
Laat het onderwijs echt vrij zijn. Vrij van 
godsdienstige disciplines.

PRIMEUR PAARSE VRIJDAG 
OP BASISSCOOL
Paarse Vrijdag, 11 december 2020, vond voor het eerst ook plaats op basisscholen in heel 
Nederland. Natuurlijk werd Paarse Vrijdag ook gevierd op middelbare scholen en mbo’s. 
Honderdduizenden scholieren en studenten droegen die dag paars om te laten zien dat 
iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt. Zo kleurde het 
hele onderwijsveld paars op 11 december, want ook op universiteiten en hogescholen werd 
voor het eerst Paarse Vrijdag gevierd

COC NoB IS 
VERHUISD!
Met ingang van 1 januari 2021 hebben 

we de samenwerking met Huis 73 in 

de Bank van Leening aan de Schil-

derstraat 33 beëindigd. Op datzelfde 

moment is onze huurovereenkomst 

voor gebruik van het Ketelhuis op de 

Tramkade ingegaan. 

Het Ketelhuis biedt ons een eigen ruimte, waar 
we in de avonden en in weekends bijeenkomsten 
kunnen organiseren in eigen beheer. Nu nog een 
ruwe ruimte, die wel een likje verf en meer kan 
gebruiken, maar volgens ons zeker een ruimte met 
veel potentie. Een plek waar we onderdak kunnen 
bieden aan onze werkgroepen, en ook andere acti-
viteiten kunnen gaan organiseren. 

Mocht jij een leuk idee hebben voor de inrichting 
van de ruimte of voor activiteiten in de toekomst, 
laat het ons dan weten. Onze spulletjes zijn inmid-
dels verhuisd van de Schilderstraat naar de Tramka-
de, maar we kunnen echt nog wel wat leuke dingen 
gebruiken. Ook hiervoor geldt: mocht je ideeën of 
een leuk aanbod hebben, laat het ons weten!

De officiële opening zullen we plannen op een mo-
ment dat het echt weer mogelijk is om minimaal 30 
mensen bijeen te laten zijn. Dat zal helaas nog even 
op zich laten wachten, maar we weten allemaal: 
wat in het vat zit, verzuurt niet!

Ons nieuwe bezoekadres is:

COC Noordoost Brabant
Tramkade 26 (Ketelhuis)
5211 VB ‘s-Hertogenbosch

Hoewel tegenwoordig zo’n 99,9% van de post ons 
via de mail (info@cocnoordoostbrabant.nl) bereikt, 
ontvangen we toch ook nog zo nu en dan brieven-
post. Die post moet verzonden worden aan ons post-
busadres (Postbus 1420, 5200 BL ’s-Hertogenbosch)

Maar liefst 500 basisscholen bestelden een actiepakket bij 
het COC, met daarin onder meer knutselspullen, paarse 
schminkstiften, posters met gedichten, een prentenboek, 
een boekenlijst en lesideeën om met het onderwerp aan 
de slag te gaan. Naar aanleiding van gedichten als Op 
wie ben ik? en een prentenboek als Het lammetje dat een 
varken is gingen leerlingen en docenten met elkaar in 
gesprek over diversiteit.

Door een positieve sociale 
norm te stellen – namelijk 
dat iedereen anders is, en 
dat diversiteit de school 
en de samenleving leuk maakt – draagt Paarse 
Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat voor iedereen. 
Dat is juíst belangrijk voor kinderen in de basisschoolperi-
ode, waarin zij zichzelf en de wereld om zich heen aan het 
ontdekken zijn.

Deze uitbreiding van het activisme naar de basis past 
in het thema van Paarse Vrijdag 2020: ‘Sta op!’ Op de 

algemene Paarse Vrijdag-posters staan mondige leerlingen en studenten, die 
opstaan ‘voor respect’, ‘voor rechtvaardigheid’ en ‘voor een inclusief beleid’.

LHBTI-leerlingen, ook die 
‘in de dop’, hebben het 
regelmatig best moeilijk op 
school: ‘homo’ is nog steeds 
het meest gebruikte scheld-
woord, LHBTI scholieren 
worden tot vier keer vaker 
dan gemiddeld gepest en ze 
voelen zich regelmatig bui-
tengesloten door medeleer-
lingen. Maar samen met alle 
leerlingen in het paars, dan 
sta je sterker.

mailto:info@cocnoordoostbrabant.nl
http://www.praktijkvoko.nl/
http://www.koenen-oel.nl/
http://www.dewittezwaan.com/
http://www.zlgdenbosch.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/
www.dekeulsekar.nl
https://www.woudesign.nl/2020/02/21/limosa-limosa/


Marie Ricardo wil een volgende stap zitten rich-
ting een meer inclusieve beweging, gedreven 
door solidariteit. “Acceptatie, gelijke rechten, 
gender-gelijkheid en non-discriminatie gaan 
hand in hand. De regenbooggemeenschap 
is kleurrijk en divers”, aldus de nieuwe COC-
directeur.“Of je nou zwart of wit bent, queer of 
panseksueel, lesbisch, homo, bi+, transgender 
of intersekse: als we ons met elkaar verbonden 

voelen, kunnen we samen een eind maken aan knellende normen, uitsluiting en onrecht. Dan kun-
nen we samen een realiteit creëren waarin iedereen veilig is en in vrijheid kan leven en liefhebben.”

Marie Ricardo (1986) is sinds 2019 manager nationale programma’s bij COC Nederland. Ze vervulde 
verschillende projectmanagementrollen sinds ze in 2013 bij het COC in dienst kwam. Zo onder-
steunde ze LHBTI-activisten in verschillende Afrikaanse en Caribische landen bij het versterken en 
verbinden van hun beweging. Daarnaast was zij bestuurslid bij PlanetRomeo Foundation, Pride 

Amsterdam en is dat tot op heden bij Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwenge-
schiedenis.

Geboren op Curaçao, studeer-
de ze Public International Law 
aan de Universiteit van Am-
sterdam en de San Francisco 
State University, en daarvoor 
Management, Economy & Law 
aan de Hogeschool van Am-
sterdam. Ze woont met haar 
partner Nina in Amsterdam. 
Als opvolger van Koen van Dijk  
gaat zij samenwerken met 
een financieel directeur die 
momenteel wordt geworven.

FEBRUARI 2021
MAART 2021
APRIL 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: zlgdenbosch.nl

GEERT: IEDEREEN MOET VRIJ KUNNEN ZIJN
 

Zo’n 53 procent van de jongeren in Nederland vindt het moeilijk om uit de kast te komen, blijkt uit onderzoek van 

3Vraagt ( juli 2020). Ook Geert Glaudemans (50), heeft in zijn tienerjaren rondgelopen met de gedachte dat hij 

zijn homoseksualiteit niet kon uiten. “Homoseksualiteit was in mijn tijd raar, ik had dan ook niemand waaraan ik 

me kon spiegelen.” Hij is secretaris van COC NoB. Manouk Anakotta sprak met hem.

Waarin merkte je dat je niet op vrouwen maar op mannen viel? 
“Al toen ik op de basisschool zat vond ik de jongetjes leuker vond dan meisjes. Ik was toen tien jaar, 
maar wist niks van homoseksualiteit, kende geen rolmodel. Ons gezin was  katholiek en daarover 
werd nooit gesproken. Bij ons waren traditionele gezinnen in beeld. Op de middelbare school ver-
anderde dat en hoorde je meer over homoseksualiteit. Toen heb ik soms wel nagedacht of ik mezelf 
daarin herkende, maar ik wilde me eigenlijk niet zo voelen. Ik was bang dat het raar zou zijn.”

Wat was de reactie van je omgeving toen je uit de kast kwam? 
“Ik was 25 jaar toen ik uit de kast kwam. Mijn moeder overleed toen ik vier was en mijn vader is 
toen hertrouwd. Alleen had ik met mijn stiefmoeder niet zo’n goede band. Mijn vader was één van 
de redenen dat ik het moeilijk vond om erover te praten. Ik was bang dat hij het niet zou accepte-
ren. Toen ik het vertelde was zijn reactie juist positief. Hij zei dat hij eigenlijk al een vermoeden had. 

Daarna werd mijn band met hem anders, omdat 
ik nu wist dat het goed was.”

Heeft het uit de kast komen je leven veranderd 
op het vlak van identiteit? 
“Ja zeker, van ongeveer m’n 15de tot 25ste ben 
ik er mee bezig geweest dat ik niet wilde dat de buitenwereld zag dat ik homoseksueel ben. Je doet 
jezelf dan voor als iemand die je eigenlijk niet bent. Dat wordt heel erg vermoeiend op een gegeven 
moment. Nu kan ik uiten wie ik ben en dat is fijn.”

Waarom voelde jij je geroepen om je aan te sluiten bij het COC Noordoost Brabant? 
“Zoals gezegd  had ik vroeger nooit een rolmodel. Het COC strijdt voor de integratie van seksuele 
diversiteit en wij willen jongeren stimuleren om over homoseksualiteit te praten en ook ik vind dat 
heel belangrijk. Ten eerste omdat ik hoop dat meer jongeren gemakkelijker uit de kast komen en 
ten tweede om het pesten te voorkomen. Iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn en iedereen 
moet vrij kunnen zijn om te onderzoeken wie hij/zij is zonder druk van de buitenwereld.”

Voorheen was je voorlichter. Hoe reageren scholieren? 
“Op het vwo geven ze vaak een sociaal wenselijk antwoord, maar soms kom je er achter dat hun 
oordelen toch aan de oppervlakte drijven. Op het praktijkonderwijs roepen ze wel eens heel primair 
dingen, zoals laatst een jongen die door de klas schreeuwde: “kontneuken!”. Dat kun je natuurlijk 
moeilijk negeren, omdat we daar komen om 
te praten over identiteit en geaardheid en 
niet over seks. Als er zoiets gebeurt probeer 
ik altijd om er op een speelse manier mee 
om te gaan, omdat ik het ook super grappig 
vind. Door via een spelletje te praten over 
soorten seks verdwijnt meestal de onrust in 
het lokaal. Dan kunnen we ook door met de 
lesstof waarvoor we zijn gekomen.”

Welke dingen moeten veranderen in de om-
gang/acceptatie van LHBTI’S? 
“Als eerste het normaliseren van het 
gespreksonderwerp homoseksualiteit. Nu 
wordt er nog met heel veel schaamte of 
moeilijk over gepraat. Ouders en school zou-
den het gesprek aan moeten gaan over sek-
suele diversiteit als iets natuurlijks waar we 
het gewoon over kunnen hebben. Als tweede 
punt het het aanpakken van het scheld-
woord ‘homo’ op en rond het voetbalveld. 
We zijn met de COC een campagne gestart 
met Bossche voetbalverenigingen om het 
scheldgedrag op de velden te verminderen. 
Dat zijn concrete dingen waarvan ik hoop dat 
ze veranderen.”

Hoe sta je nu in het leven? 
“Ik ben erg gelukkig met mijn man en hondje, maar je blijft jezelf constant ontwikkelen. Soms loop 
ik nog tegen dingen aan, maar daar blijf je van leren. Als je tien jaar lang in een wereld leefde waar-
van je het gevoel had dat niet welkom te zijn, daar word je niet vrolijk van. Het blijft heel je leven 
een uitdaging om oude overtuigingen los te laten die soms toch de kop weer opsteken.”

Welk advies geef je jongelui die worstelen met hun “identiteit’ en het uit de kast komen? 
“Praat erover met iemand die je vertrouwt en blijf er niet alleen mee lopen want dan maak je jezelf 
gek en dat is niet fijn. Ik kon het zelf met niemand bespreken ook niet met vrienden op de middel-
bare school. Er blijft dan altijd iets wat je achterhoudt en dat is in een vriendschappelijke relatie een 
pijnlijk punt. Dus ga het 
gesprek aan.”
 
Het volledige interview:       
      https://props.fhj.nl/
identiteit/iedereen-moet-
vrij-kunnen-zijn-om-te-
onderzoeken-wie-hij-is-
zonder-enige-druk-van-de-
buitenwereld/

Zie ook:       https://www.
npo3.nl/3vraagt/jonge-
lhbti-ers-in-een-ideale-
wereld-hoef-je-niet-uit-de-
kast-te-komen-maar-zover-
zijn-we-nog-niet

MARIE RICARDO DIRECTEUR COC NEDERLAND
Voorzitter Astrid Oosenbrug maakte op de Algemene Vergadering van de COC-verenigingen bekend dat Marie 

Ricardo de nieuwe directeur is. “We kijken vol vertrouwen naar de toekomst met Marie Ricardo als strategisch 

directeur”, aldus Astrid Oosenbrug. Astrid Oosenbrug noemt de nieuwe strategisch directeur energiek, communi-

catief en beschikkend over een heldere visie op de ontwikkeling van het COC.

https://www.facebook.com/cafeookzo/
http://www.jongenout.nl/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl/
https://props.fhj.nl/identiteit/iedereen-moet-vrij-kunnen-zijn-om-te-onderzoeken-wie-hij-is-zonder-enige-druk-van-de-buitenwereld/
https://props.fhj.nl/identiteit/iedereen-moet-vrij-kunnen-zijn-om-te-onderzoeken-wie-hij-is-zonder-enige-druk-van-de-buitenwereld/
https://props.fhj.nl/identiteit/iedereen-moet-vrij-kunnen-zijn-om-te-onderzoeken-wie-hij-is-zonder-enige-druk-van-de-buitenwereld/
https://props.fhj.nl/identiteit/iedereen-moet-vrij-kunnen-zijn-om-te-onderzoeken-wie-hij-is-zonder-enige-druk-van-de-buitenwereld/
https://props.fhj.nl/identiteit/iedereen-moet-vrij-kunnen-zijn-om-te-onderzoeken-wie-hij-is-zonder-enige-druk-van-de-buitenwereld/
https://props.fhj.nl/identiteit/iedereen-moet-vrij-kunnen-zijn-om-te-onderzoeken-wie-hij-is-zonder-enige-druk-van-de-buitenwereld/
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