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Van de redactie...
In december jl. werd, na het succes van de eerste, de tweede reeks Roze 
Levensboeken feestelijk gepresenteerd. Twintig ‘roze’ ouderen hebben hierin 
hun indrukwekkende verhalen aan het papier toevertrouwd. 

IHLIA ( Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief – 
      www.ihlia.nl) is dé erfgoedorganisatie met een maatschappelijk relevante 
en onmisbare collectie op het terrein van de LHBT-gemeenschap. Zij startte het 
project in 2012 met de eerste groep vrijwillige schrijvers die ieder een homo- of 
biseksuele oudere interviewde en hun levensverhaal optekende. Persoonlijke 
geschiedenissen die niet mochten verdwijnen, maar die nog niet waren 
vastgelegd.

Een van de schrijvers verwoordde 
het zo: “Het is een eer dat we de 
levensverhalen van deze generatie 
roze ouderen mogen aanhoren en 
opschrijven. Op deze manier geven wij 
betekenis aan iemands leven en blijven 
deze verhalen bewaard zodat ze niet 
vergeten worden.”

Aangevuld met foto’s en andere 
memorabilia, vertellen homoseksuele 
vrouwen en mannen hun verhaal over 
een tijd waarin homoseksualiteit nog 
een taboe was. Het is belangrijk dat 
deze levensboeken worden gemaakt, 

want maar weinig jongere mensen 
zijn zich bewust van de persoonlijke 
en maatschappelijke strijd die door 
roze ouderen is gevoerd. Hoewel 
de acceptatie van homoseksualiteit 
tegenwoordig wel is verbeterd, 
vergeten we nog wel eens dat deze 
roze ouderen onder hele andere 
omstandigheden zijn opgegroeid: 
in een tijd waarin het taboe op 
homoseksualiteit op ieder van hen 
een ander effect heeft gehad. De Roze 
Levensboeken liggen alleen ter inzage 
bij IHLIA.

Roze Levensverhalen is een initiatief 
van IHLIA in samenwerking met 
zorginstelling Amstelring en wordt 
financieel ondersteund door het 
Oranje Fonds.

Peter Sleutjes

...oh, de liefde...
...laot oe zweve...

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 / projectdonateur.

Naam:                                         M / V
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Tel:

Jongeren t/m 25 jaar betalen 
25 euro en ontvangen ook het 
jongerenmagazine Expreszo.

Stuur deze bon naar: 
COC Noordoost Brabant, Postbus 
1420, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch

Yvonne Lawalata wint het 

Nationaal COC Songfestival voor ons!

Yvonne Lawalata (Gina), dus COC NoordoostBrabant, won 30 november jl. 

het Nationaal COC Songfestival in een vol theater Bonbonnière in 

Maastricht met een vrolijk protestlied tegen homohaat! Volgend jaar is 

daarom de eer aan COC NoB om dit bijzonder evenement te organiseren. 

Dat Yvonne Lawalata daar nogmaals het winnende lied ‘Oh de Liefde’ 

ten gehore brengt is een ding dat zeker is. Het is niet alleen een lekker 

lied, maar tegelijk een oproep om van de bank te komen en de straat 

op te gaan. Trots op jouw liefde en jouw leven. Laten we met haarzelf 

terugblikken op haar succes in Maastricht. Zij vertelt ons:

“Gina is een rol waarmee ik al jaren in de bizarre familieshows van de 
Sjonnies en Ronnie Ruysdael als presentatrice en zangeres optreed. Dit jaar 
was het de tijd van coming out voor Gina door COC NoordoostBrabant te 
vertegenwoordigen tijdens het COC Songfestival. Ik vond het een geweldige 
ervaring en een leuk nationaal homofeest. Ik ben zelf al 30 jaar uit de kast en 
heb mijn liefde voor vrouwen nooit onder stoelen of banken gestoken. Met de 
vrouwenband Curly Pearls en het trio Mo’YoY stond ik op allerlei homofeesten 
& festivals in binnen- en buitenland. Ook in mijn drie solotheaterprogramma’s 
was mijn homoseksualiteit een vanzelfsprekend thema.

Ik vind het heel belangrijk zichtbaar 
te zijn in deze tijd van homohaat, homopesterijen en intolerantie. 
Wij homo’s mogen ons solidair tonen met andere homoseksuelen die het 
moeilijker hebben. Juist door je zichtbaarheid en trots te tonen kunnen we de 
idiote homofobie de nek omdraaien. Ik doe dat met mijn talent en door een 
vrolijk, carnavalesk nummer te schrijven dat uitdaagt om de liefde te vieren! 
Als tijdens de carnaval ‘Oh de liefde’ ook in de straten en cafés van Oeteldonk 
klinkt en He, Ho, Bi en Trans meezingen, ben ik volmaakt gelukkig!!

Met bedrijf YLP (       www.yvonnelawalata.nl/producties/welkom.html) werk ik 
tevens in communicatietrainingen. Dan gebruik ik ook theater en muziek om 
de boodschap over te brengen. Ik heb geruime tijd veel backing-vocalwerk voor 
(inter)nationale artiesten gedaan, maar daar was ik ineens klaar mee. Zingen 
is het leukste wat er is, maar ik wil er graag een boodschap mee uitdragen. 
Als ik dat op een theatrale manier kan doen, zoals met Gina, ben ik echt in 
mijn element. Het mooiste compliment na de overwinning was voor mij, de 
vergelijking met de jonge Zangeres Zonder Naam. Geweldig natuurlijk! Vooral 
dat jonge haha…”

       www.yvonnelawalata.nl



CAFÉ DE KABBERDOES

St. Josephstraat 8
5211 NJ Den Bosch
www.kabberdoes.nl
kabberdoes@lycos.nl

Openingstijden
ma. en di. gesloten
wo. 20.00 - 02.00
do.  20.00 - 02.00
vr.  20.00 - 04.00
za.  20.00 - 04.00
zo.  20.00 - 02.00

ETEN - DRINKEN - DANSEN - SJANSEN

PINK HAPPY FEW
Pink Happy Few is een lesbische 
wandelclub vanaf 40 jaar. Elke maand, de 
ene keer op zaterdag, de andere keer op 
zondag, maken we een wandeling van 
ongeveer 2 uur in een natuurgebied in 
en om ’s-Hertogenbosch. Iedere maand 
organiseert iemand anders de wandeling. 
Lijkt jou het ook fijn om met andere 
lesbiennes te wandelen in de natuur 
dan ben je van harte welkom. Respect, 
openheid en een goed gesprek zijn onze 
steekwoorden.
Bel of mail mij als je je wilt opgeven of 
meer info wilt. Corrie Soesbergen (06) 16 
33 06 87  /        csoesbergen@tele2.nl

Romea en Julia
Studenten tweede jaars van de 
Theateropleiding aan het Koning Willem 
1-College speelden in december een eigen, 
lesbische versie van het theaterstuk 
Romeo en Julia (William Shakespeare). 
Romea en Julia zijn de vriendinnen Robin 
en Julia die in een vijandig Italiaans milieu 
van twee rivaliserende families, verliefd 
op elkaar worden. Het publiek werd bij 
deze gemoderniseerde tragedie wijze 
lessen voorgehouden met aanhalingen 
en quotes uit de bijbel en opmerkingen 
van de doorsnee burger. Zo werd ieder de 
keuze gegeven om over een homorelatie 
een eigen mening te hebben.

Onze  voorlichter Ans Duijghuisen ging 
kijken en enthousiast schreef ze op de 
Facebookpagina van 
       https://www.facebook.com/pages/
E5Cultplein/262819927163063?hc_
location=timeline 
Hallo Robin, Julia en alle anderen,
Gisteren heb ik jullie voorstelling gezien. 
Fantastisch! Hier mogen jullie heel 
trots op zijn. Als vertegenwoordiger 
basisscholen COC, belangenorganisatie 
voor homoseksuelen, is dit natuurlijk een 
onderwerp dat mij zeer interesseert.
Jullie hebben op een heel eigentijdse wijze, 
een goed en dapper gespeeld stuk laten 
zien. Ik... heb al veel theater gezien, maar 
dit niveau mag er zijn. Het was grappig, 
ontroerend en liet goed voelen wat een 
verboden liefde betekent. Het boeide van 
begin tot einde. Fijn ook dat jullie het 
zo vaak spelen en daardoor dus ook het 
onderwerp onder de aandacht brengen bij 
zovele leeftijdsgenoten.

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. locatie Oss (0412) 62 66 66
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): 
Sint Barbaraplein 6, 5341 LK Oss

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
De Kringen Den Bosch (vrouwen)
Praatgroep voor homoseksuelen
denboschroze@yahoo.com

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

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

Sensoor (voorheen SOS)
tel. (0900) 0767 (dag en nacht)
www.sensoor.nl

Stichting Outway
Voor homo/lesbo/bi jongeren en 
hun omgeving.
tel. (06) 188 09 850
www.outway.nl

Bureau soa-bestrijding
GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa/hiv en het ma-
ken van afspraken ‘s-Hertogenbosch, 
Tilburg en Oss: 0900 369 69 69 
(10ct./min.)
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 buddyproject 
Noordoost Brabant
Postbus 2275, 5260 CG Vught
tel. (06) 270 68 744
www.buddyprojectnoordoost-
brabant.nl
info@buddyprojectnoordoost-
brabant.nl
www.aidscare.nl
info@aidscare.nl

HIV Vereniging Afdeling Brabant
www.hivbrabant.nl
tel. (013) 570 56 00

Jong & Out
voor holebi-jongeren
www.jongenout.nl

Club Vonk
www.clubvonk.nl

advertentie advertentie

                             Persbericht Gemeente: Aanpak overlast Engelermeer

is overlegd met Staatsbosbeheer, 
Openbaar Ministerie, de  
Bestuursraad Engelen en het COC. 
Geconcludeerd is dat deze plaats 
niet geschikt is voor naaktrecreatie. 
Het belemmert de overige recreatie 
in het gebied en het hangt te veel 
samen met seks in het openbaar. 

Achtergrond
De noordzijde van het Engelermeer 
lag vroeger nogal afgelegen. 
Door de uitbreiding van Engelen 
ligt de rand van de stad nu direct 
aan het Engelermeer. Dit gebied 
is bedoeld voor gebruik door de 
bewoners van de nieuwe wijken 
(Engelen en Kastelen Haverleij, 
ruim 5200 inwoners). Deze wijken 
zijn nu ruim 10 jaar oud en voor 
de bewoners van de Haverleij en 
Engelen (en minder Kruiskamp en 
Schutskamp) is de noordzijde van 
het Engelermeer een belangrijk 
uitloop- en recreatiegebied. Aan 
de zuidzijde van het Engelermeer 
was de mogelijkheid om naakt te 

recreëren op het naaktstrand dat 
deel uit maakt van het gemeentelijk 
strandbad Engelermeer.
Van oudsher is dit gebied in gebruik 
om te “cruisen” (= een terrein 
doorkruisen op zoek naar een 
partner voor seksueel contact). 
Tot de komst van de kastelen in de 
Haverleij hadden de inwoners van 
‘s-Hertogenbosch daar betrekkelijk 
weinig last van. Sinds de noordzijde 
van het Engelermeer geen 
afgelegen gebied meer is, komen de 
inwoners van ‘s-Hertogenbosch er 
eerder mee in aanraking en ervaren 
zij overlast van dit gebruik.
Het natuurgedeelte van het 
Engelermeer is ontwikkeld voor 
recreatie en natuur. Er is een 
speelbos voor kinderen aangelegd 
en er zijn wandel- en fietspaden en 
een eendenkooi.
De combinatie van openbare 
seks en/of naaktrecreatie leidt 
tot overlast en (gevoelens van) 
onveiligheid en past niet in dit 
gebied.

Met ingang van 2 december 2013 
wordt openbare seks nabij het 
Engelermeer niet meer getolereerd. 
Het college heeft besloten om 
de overlast in dit gebied aan te 
pakken. Vanaf april 2014 wordt ook 
naaktrecreatie aan de noordzijde 
van dit meer, niet meer toegestaan.

Afgelopen zomer is ervaring 
opgedaan met toezicht en 
handhaving door Stadstoezicht en 
de Politie. Het naakt recreëren was 
toen nog niet verboden. Het op 
heterdaad betrappen op openbare 
seks bleek in de praktijk bijna 
onmogelijk. Aangiften zijn niet 
ontvangen wel klachtenmeldingen. 
Het college concludeert dat extra 
toezicht bij het Engelermeer niet 
geleid heeft tot de vermindering 
van de overlast.

Afgelopen periode is met 
verschillende partijen gesproken 
over de aanpak van de overlast.  
Behalve de Politie en Stadstoezicht 

Einde overlast Engelermeer door een roze bril
“Met ingang van 2 december 2013 wordt openbare seks nabij het Engelermeer niet meer getolereerd. Het college heeft 
besloten om de overlast in dit gebied aan te pakken. Vanaf april 2014 wordt ook naaktrecreatie aan de noordzijde 
van dit meer, niet meer toegestaan.” Dit is de merkwaardige aanhef van een persbericht van de gemeente 
‘s-Hertogenbosch van 2 december.

Merkwaardig omdat naar ons 
weten ‘openbare seks’ allang, zo 
niet altijd, al niet was toegestaan. 
Verderop in het persbericht is 
te lezen dat men afgelopen 
zomer, tevergeefs (sic!), mensen 
op openbare seks heeft willen 
betrappen. Dit betekent toch 
niet: betrappen op iets wat is 
toegestaan of getolereerd wordt? 
De aanhef klinkt stoer, maar 
meldt niks nieuws dus. 

De volgende zin in het persbericht doet eveneens de 
wenkbrauwen fronsen: het college wil de overlast 
aanpakken. Laat nu één van de vormen van overlast 
aldaar zijn: homodiscriminatie. Wij en anderen hebben 
herhaaldelijk vormen van homodiscriminatie (zowel ter 
plekke als op internet), inclusief bedreigingen, bij leden 
van het college gemeld. Echter: nergens in het bericht 
wordt iets gezegd over de aanpak van dit beschamende 
verschijnsel. Handhaving houdt in Engelen kennelijk op 
waar tegengaan van homodiscriminatie begint.

Vanouds is de noordzijde van het Engelermeer een 
ontmoetingsgebied van homo’s. Bij de herinrichting van 
het gebied, jaren geleden, werd fier aangekondigd dat 
met alle belanghebbenden overlegd zou worden. Wij 
hebben ons daarvoor gemeld, omdat wij homobelangen 
behartigen. Belangrijke overweging daarbij is dat een 
gedeelte van de bezoekers van ontmoetingsplaatsen 
in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeert. 
Overbodig te zeggen dat wij nooit bij de herinrichting 
betrokken zijn. De uiteindelijke herinrichting ontsloot 
het gebied dan ook zodanig dat argeloze voorbijgangers 
geconfronteerd werden met bezoekers en (naakt)
recreanten die voorheen niet in de loop en in het zicht 
kwamen. Daarop hebben wij voorgesteld het betrokken 
gedeelte met HOP-borden te markeren en enige 
gekapte aanplant ter afscherming terug te brengen. 
Ook hebben wij aangeboden door flyers bezoekers erop 
te wijzen dat overlast in niemands belang is. 

Per heden wordt, in één adem met overlast en openbare 
seks, de naaktrecreatie verboden. Nou zijn in vele landen 
naaktstranden verboden. Maar hebt u de indruk dat 

bijvoorbeeld de stranden van 
het voetbalgastland Brazilië 
minder sexy zijn dan een 
Nederlands naaktstrand? 
Integendeel zullen velen 
zeggen. Wij zullen dan ook, 
in lijn met de gemeentelijke 
daadkracht, onze doelgroep 
verzoeken minimaal een 
sexy string aan te trekken. 
Weg naakt, toch leuk. Graag 
gedaan.

Wat betreft het tegengaan van homodiscriminatie, 
vragen wij de gemeente, laat staan de BestuursRaad, 
niet nog een keer om handhavend op te treden. 
Wij gaan er gewoon vanuit dat Koplopergemeente 
‘s-Hertogenbosch dit uit eigener beweging heus toch 
wel gaat doen. Onzerzijds leunen wij niet zozeer op 
handhaven, maar meer op een preventieve aanpak. 
Onbekend maakt ons onbemind. Daarom roepen we 
de noordzijde van het Engelermeer uit tot een RVRG: 
een Roze Voorkeur Recreatie Gebied. Wij roepen onze 
leden en sympathisanten, homo’s en lesbo’s op bij 
voorkeur in dit gebied te recreëren, elkaar te ontmoeten 
en met elkaar, de omwonenden en andere bezoekers te 
integreren. Met hoe meer: hoe veiliger. En hoe vaker: 

hoe gewoner. 
In het voorjaar 
starten wij 
een wervende 
campagne 
met flyers, 
publicaties en op 
de social media. 
Het wordt 
komende zomer 
leuk aan het 
Engelermeer. 
Niet om wat er 
niet mag, maar 
wel om wat er 
allemaal kan.

Bestuur COC NoordoostBrabant
(Gastopinie in Brabants Dagblad 14.12.2013)



Café Voltaire
Stoofstraat 6
5211 ER ‘s-Hertogenbosch
tel (073) 613 96 72
 
Openingstijden
Maandag 12.00u - 18.00u
Dinsdag t/m Zaterdag 10.00u - 18.00u
Donderdag tot 21.00u

COColumn advertenties

	 T	: 073 612 99 02
	 	I	: www.woudesign.nl

www.zlgdenbosch.nl

St. Jacobstraat 2 ’s-Hertogenbosch
www.hetwarmonthaal.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

‘Jongenssprookjes Deel 2’ 

is verschenen!
 
In april 2013 werd Kollens eerste boek, 
‘Jongenssprookjes’, een bundel met 
buitengewone homo-erotische verhalen 
gepresenteerd. Inmiddels is het tweemaal 
herdrukt. Afgelopen november werd 
‘Jongenssprookjes Deel 2’ gepresenteerd.

De ‘jongenssprookjes’ van Eric Kollen, zijn 
spannend, schandalig, virtuoos, hilarisch en 
soms zelfs diep ontroerend, maar vooral... 
opwindend. 
Kollen overdrijft 
niet als hij 
zegt dat deze 
buitensporige 
homo-erotische 
verhalen de 
liefhebbers 
van het genre 
hebben 
‘overweldigd’. 
De combinatie 
van rauwe 
seksuele 
energie, 
spanning, humor en een verbluffende 
eerlijkheid heeft al duizenden lezers niet 
alleen in het hart geraakt...
Het laatste verhaal in dit Deel 2 gaat over 
de blonde gymnasiumscholier Maarten, die 
als een blok valt voor al die stoere Arabische 
jongens bij hem in de wijk. In het verlengde 
van dat verhaal heeft Kollen een aantal 
prikkelende kunstwerken gemaakt, die 
samen het multi-eroticaproject ‘Maarten 
en Moustafa’ vormen. Een speciale traktatie 
voor iedereen die Maartens voorkeur deelt.

Het boek is verkrijgbaar via de website        
www.jongenssprookjes.nl en via de 
boekhandel (als paperback en als e-book).

Homopastores praten bisschoppen bij 
De Katholieke Homo-Pastores (WKHP) hebben zich gebogen over vier vragen “over 
verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht” van mgr. Baldisseri voor de 
bisschoppen om daarmee de parochies te consulteren als voorbereiding op de speciale synode 
in oktober 2014.

Niet alleen de selectieve keus van de 
bisschoppen in de doorgestuurde vragen 
deed hen de wenkbrauwen fronsen, ook de 
inhoud van de vragen. Bijvoorbeeld: Wat is 
de houding van de lokale kerken tegenover 
de staat als de promotor van civielrechtelijke 
verbintenissen tussen mensen van hetzelfde 
geslacht en tegenover hen die in een dergelijke 
verbintenis zijn getreden?

Zij merken op: 
De suggestie 
dat de staat 
‘promotor’ 
zou zijn van 
genoemde 
verbintenissen, 
ervaren wij als 
tendentieus. De 
Nederlandse 
overheid 
heeft gelijk-
geslachtelijke 
relaties als 
juridisch 
gelijkwaardig 
geformaliseerd, 

als resultaat van een jarenlange culturele 
ontwikkeling, breed gedragen onder de 
Nederlandse bevolking. Het gaat hier dus 
niet om promotie, maar om erkenning van 
wat er bij het overgrote deel van de mensen, 
in het land leeft, ook bij de katholieken. 
Zij voelen zich op dit punt van de kerk 
vervreemd.
De homopastores willen, bijgevallen door 
de meeste parochianen, de relatie van twee 
mannen of twee vrouwen kunnen zegenen. 
Omdat de kerkelijke overheid dat niet 
goedkeurt, komen ze klem. De één zal toch 
voor een zegening in de parochiekerk kiezen, 
terwijl de ander uit angst voor represailles 
voor een ceremonie in het verborgene zal 
kiezen. Plaatselijk blijkt vaak wel ruimte voor 
een op maat gemaakt ritueel, waarbij het 
paar zich werkelijk gezegend mag weten. 

Openheid werkt aanstekelijk, 
helend en leidt tot wederzijds 
respect. Veel katholieken (zowel 
homo’s en lesbo’s alsook hun 
familie en vrienden) zijn dit 
thema al lang gepasseerd en 
volgen een eigen geïntegreerde 
weg in hun leven.

Op de vraag Welke pastorale 
aandacht kan gegeven worden 
aan hen die een dergelijke 
levensstaat hebben gekozen?, is 

hun antwoord: respect, eerlijkheid en open 
gesprek. Zij herinneren aan de affaire in het 
Brabantse Reusel, waar de pastoor aan Prins 
Carnaval de communie weigerde, aangezien 
deze openlijk met zijn man samenleefde. 
Geen bevestiging ontving deze door de 
dorpsgemeenschap gesteunde en zelfs 
geëerde persoon, maar uitsluiting. Veel 
katholieken ervoeren dit gebrek aan respect 
als een schoffering. En verder: Wanneer 
op een priesteropleiding wordt beweerd 
dat homorelaties geen stand houden, 
dan getuigt dat op zijn best van slecht-
geïnformeerd-zijn, en op zijn slechtst van 
oneerlijkheid. Bij kerkelijke uitspraken zonder 
contact met de mensen over wie het gaat, 
ontbreekt het open gesprek. Hoe verfrissend 
is het dan wanneer paus Franciscus zich in 
een interview uitdrukkelijk van een oordeel 
onthoudt.
Ook nu, stellen zij, zijn veel mensen oprecht 
op zoek naar wat het evangelie in hun leven 
kan betekenen. Naar hun idee ligt er een 
grote uitdaging voor de kerk en de pastor 
om weer een betrouwbare gesprekspartner te 
worden, ook inzake relaties en opvoeding.

       www.homopastor.nl

Onverbloemd

Jij,
wat telt?
Pracht en praal?
Of toch iets anders?
Wie ben jij?
Zonder alles eromheen
Wat beteken jij
voor hem, voor haar
Geen huis, geen auto,
geen over the top iGadgets,
geen luxe vakantie
Wat doe jij vanuit jezelf?
Wat straal je uit?
Waar sta je voor?
Wat voor iemand wil je zijn?
Puur vanuit jouzelf,
zonder opsmuk
Wie ben jij?

Didier

Op zoek naar Marcel Proust

Ooit begon ik aan het boek dat beschouwd wordt als hét hoogtepunt van de twintigste-
eeuwse Franse literatuur, “A la recherche du temps perdu” (“Op zoek naar de verloren tijd”), 
van Marcel Proust. Moeilijk Frans, enorm lange zinnen, soms een halve bladzij lang. Dat 
werd dus niks. Daarom kocht ik de Nederlandse vertaling, maar aan het lezen van de 3300 
bladzijden was ik nooit begonnen… Half juni heb ik de stoute schoenen aangetrokken om alle 
zeven delen te lezen. Het meest nieuwsgierig was ik naar het vierde deel met de titel “Sodom 
en Gomorra”. Ik wist dat Proust homo was, dat blijkt ook duidelijk uit de manier waarop hij 
mannen en vrouwen beschrijft. Maar dat hij daarnaast behoorlijk expliciet over homo- en 
lesbische liefde schreef heeft me echt verrast. Want hij schreef dit rond 1920! En het verbaast 
me dat de Fransen deze teksten blijkbaar zonder problemen geaccepteerd hebben, toen, 
maar nu nog steeds. Want de afgelopen periode bij de invoering van de openstelling van het 
huwelijk is wel duidelijk gebleken dat erg veel Fransen nog steeds erg anti-gay zijn. 
Of zouden de meeste Proustfans alle delen nooit helemaal gelezen hebben?

Ik wil twee passages, in dit geval over 
de lesbische liefde, twee uit veel meer, 
opschrijven. Oordeel zelf.

‘En zoals ik van tevoren uit mijzelf nooit op 
de gedachte zou zijn gekomen dat Albertine 
liefde voelde voor Andrée, of althans 
minnekozerijen met haar zou hebben.’

‘Rond deze tijd deed zich in het Grand-Hôtel 
van Balbec een schandaal voor (…) Bloch’s 
zusje had sinds enige tijd met een gewezen 
actrice geheime betrekkingen die hun al 
spoedig niet meer genoeg waren. Gezien 
worden leek hun meer pikanterie te geven 
aan hun lusten, zij wilden dat hun gewaagde 
vrijage zich koesterde in aller blikken. Het 
begon, in de speelzaal, met liefkozingen, (…). 
En ten slotte kwam er een avond dat zij zich, 

in een niet eens donkere hoek van de grote 
danszaal, op een canapé, gedroegen als lagen 
ze in hun bed.’

Twee voorbeelden en ook over de mannelijke 
liefde is Proust behoorlijk expliciet. Toch 
bijzonder…

NB Begin dit jaar schreef ik in mijn 
column over de weigering van veel Franse 
burgemeesters om huwelijken tussen 
mensen van hetzelfde geslacht te willen 
sluiten. Inmiddels heeft de rechter bepaald 
dat ze daar toch toe verplicht zijn. In Frankrijk 
geen weigerburgemeesters dus!



JANUARI 2014
Zondag 5 januari v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc. M / V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‚De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Vrijdag 10 januari van 19.30 – 21.00 uur

NIEUWJAARSBORREL 
IN DE MUZERIJE
COC Noordoost Brabant i.s.m. Gay 
sportclub Zoete Lieve Gerritje
Aansluitend maandelijkse GaySwing
De Muzerije – Hinthamerstraat 74 – 
Den Bosch

Vrijdag 10 januari 21.00 – 02.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
vrijdagavond M / V

GaySwing
De Muzerije – Hinthamerstraat 74 – 
Den Bosch

Zaterdag 11 januari 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Café De Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 12 januari 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding –
www.jongenout.nl

Zondag 19 januari 15.00 – 20.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
zondagmiddag M / V

P!nk 
Café Het Warm Onthaal – 
St Jacobstraat 2 – Den Bosch

Zondag 26 januari 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

FEBRUARI 2014
Zondag 2 februari v.a. 15.00 uur
Kaarten – Darten – Praten – Etc. M / V

Middagje Oss
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‚De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6  – Oss

Zaterdag 8 februari 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
Café De Kabberdoes – 
Sint Josephstraat 6-8 – Den Bosch

Zondag 9 februari 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

Jong & Out Den Bosch
Locatie en aanmelding –
www.jongenout.nl

Vrijdag 14 februari 21.00 – 02.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
vrijdagavond M / V

GaySwing
De Muzerije – Hinthamerstraat 74 – 
Den Bosch

Zondag 16 februari 15.00 – 20.00 uur
Maandelijkse activiteit op de 
zondagmiddag M / V

P!nk 
Café Het Warm Onthaal – 
St Jacobstraat 2 – Den Bosch

Zondag 23 februari 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Bestuursnieuws
Gelukkig 2014

Het jaar 2013 was voor het COC 
NoordoostBrabant gevuld met 
tal van activiteiten. Veel reguliere 
zoals dat heet. Regulier, maar 
niet minder belangrijk (externe 
presentaties, opvang, voorlichting, 
BosschRoze, website, social media, 
sozen, feesten, GaySwing, etc.). 
Maar ook veel bijzondere zaken 
zoals de Veiligheidsconferentie met 
RADAR, de spectaculaire groei van 
voorlichtingen op scholen (óók in het 
Basisonderwijs), de Koploperprojecten 
in Oss en ‘s-Hertogenbosch, de roze 
verkleuring van de kermissen in die 
plaatsen, het Landelijke feest van 

holebi’s met een beperking in de 
Muzerije, de Coming Outweek, de 
deelname aan het landelijk COC-
Songfestival. Het jaar werd eigenlijk 
steeds leuker.  
Sinds die succesvolle Coming 
Outweek begin oktober, maar 
vooral sinds Yvonne voor ons het 
Songfestival gewonnen heeft kan 
ons humeur echt niet meer stuk. We 
staan helemaal in standje positivo en 
knuffelen weerstand en discriminatie 
als echte Mandela-fans vrolijk weg.
Gaat de gemeente op een vervelende 
manier de naaktrecreatie bij het 
Engelermeer te lijf, en vergeet 
ze daarbij de overlast die homo’s 
ondervinden? Niet getreurd. Wij 

fleuren het Meer weer op met een 
sexy string-actie en we helpen, of 
ze willen of niet, de BestuursRaad 
Engelen om het gebied preventief 
roze in te kleuren. Vliegt de FC 
Den Bosch uit de bocht door 
lachwekkende uitspraken over homo’s 
tegen een stelletje nepsjeiken? 
Denk je dat we dan boos worden? 
Welnee, we staan pal achter de 
snelle jongens die de regenboogvlag 
voor ons hesen. Dat doorgestoken 
gesprek vinden wij gewoon een 
valse nichtenstreek van PowNews, 
en Fred vd Hoorn heeft  terecht een 
terreinknecht naar dit afspraakje van 
50 miljoen gestuurd. Duidelijker kon 
hij zijn roze promo niet maken: het 

antihomo-
standpunt 
is net zo 
belachelijk 
als de loze 
belofte van 
oliedollars. 
In het reclamevak heet deze techniek 
“intended error”; wij noemen het 
voortaan een ‘fredje’.
Zo positivo gaan we het nieuwe jaar 
dus in. Wij wensen iedereen een blij 
2014. En als het tegenzit? Doe een 
dubbele Nelson Mandela. Betuig 
respect, smeer wat honing én toon je 
trots.

Jan van Velthoven

2	januari	–	Theater	aan	de	Parade
15	januari	–	Theater	De	Poorterij,	Zalbommel

Purper Ladies
Purper: vier heren in rokkostuum. Deze keer 

niet! Vier vrouwen in rok: de Purper Ladies. 

Vakvrouwen, verschillend in leeftijd en 

achtergrond. Cabaretière (Mylou Frencken), 

actrice (Anouk van Nes), zangeres (Céline 

Purcell) of alleskunner (Gerrie van der Klei). 

Over hun leeftijden en hoe anders elk van hen 

daardoor in het leven staat. Zelfspot, geweldige 

stemmen, lef en heel veel lol.
7,	8	januari	–	Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel

6	februari	–	De	Lievekamp,	Oss

Claudia de Breij – 
Teerling (try outs)
Het is crisis, in de economie, in de politiek en 

misschien ook wel in uw hoofd. En dat blijft 

het nog wel even ook. Zeggen ze. “Samen de 

schouders eronder zetten, maar dan nog ...” 

Claudia gelooft er niks van. Over crisis hoef je 

haar niks te vertellen (ze komt er zelf net uit). 

Het wordt inderdaad nooit meer zo goed als 

vroeger. Het wordt veel beter! Komt dat zien! 

Anders staat ze daar ook maar.

16,	17,	18,	19	januari	–	Theater	aan	de	ParadeJim Bakkum, Carry Tefsen e.a. – Flashdance
Wie heeft er niet op gedanst? ‘What a Feeling’, ‘Maniac’, ‘Gloria’, ‘Manhunt’ en ‘I Love Rock and Roll’. De hits uit de wereldberoemde film Flashdance uit 1983 brachten jong en oud aan het dansen. Nu in een spetterende musical: Alex, een jonge vrouw, overdag lasser in een staalfabriek, maar ’s nachts lééft ze, als danseres in een club. Met één droom:naar een prestigieuze balletschool.

WINTERZON

De klok is verzet
het tijdsverschil met jou
is groter geworden
een uur meer –

als ik naar bed ga
sta jij op
en als ik opsta
is het middag bij jou –

toen ik je zag 
op het internet
was je de hele nacht op
je paste je aan
aan onze tijd
maar nu niet meer –

je trekt je terug
in je eigen tijd
je eigen wereld –

tijdsverschil plus
leeftijdsverschil
onoverbrugbaar –

toch dacht jij
dat wij bij elkaar pasten
en wou jij van alles
met mij
van mij –

dat was mij te heftig
zeker toen bleek
dat je gelijk had
volgens de sterren –
ik vluchtte voor jouw zon
de schaduw in
de nacht –

je had mijn maan kunnen zijn
maar je was mij te fel 
nu ben je 
mijn bleke winterzon. 

Hans Kolper

“Onze man van 2013: 
Benjamin vd Broek, 

aanvoerder van FC Den Bosch 
omdat hij op 11 oktober de 

regenboogvlag bij het stadion 
hees.”

28	januari	–	Theater	aan	de	Parade
2	februari	–	Theater	Markant,	Uden
William Spaaij, Frans van 
Deursen e.a. – 
De Kleine Blonde Dood
De internationale bestseller van 
Boudewijn Büch nu in muziektheater. 
De artistieke Boudewijn verwekt een 
kind maar wil niets van zijn zoon 
Micky weten. Jeugdherinneringen 
aan de onmogelijke relatie met zijn 
vader drijven hem naar Micky. Deze 
valt van de trap en raakt in coma. De 
artsen stellen Boudewijn voor een bijna 
onmenselijke keuze die zijn hart voor 
altijd zal breken.

3,4	februari	–	
De	Lievekamp,	Oss
Paul de Leeuw – 
‘Ik ben rustig’ 
(try outs)
Wanneer een man van in 
de 50 rust wil zoeken in zijn 
leven, duikt hij onder een 
dekbed. Juist dan begint het 
te broeden. Wat als hij toch in 
Duitsland zou zijn geboren, 
wat als hij toch was ingegaan 
op de avances van die Oost-
Europese Youri van 19? Wat is 
er zo moeilijk aan ‘So you think 
you can dance’? Hilarisch en 
intiem. Maar of het allemaal zo 
rustig blijft? Wat denkt u zelf?

7	februari	–	
Theater	De	Blauwe	Kei,	Veghel
Gerard van 
Maasakkers – Allez
2012: de Annie M.G. Schmidtprijs 
voor het beste theaterlied én 
ereburger van onze provincie. 
Kroon op een indrukwekkend 
oeuvre van 35 jaar. Zijn liedjes 
bieden prachtige bespiegelingen 
van alledaagse zaken, 
herinneringen aan mooie 
momenten en gebeurtenissen 
die zijn leven bepalen. 


