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B
os

sc
h

R
oz

e
Ja

a
rg

a
n

g
 3

4
 ,

 n
r.

 6
 n

o
ve

m
b

e
r/

d
e

ce
m

b
e

r 
2

0
1

4
. 

U
it

g
a

ve
: 

C
O

C
 N

o
o

rd
o

o
st

 B
ra

b
a

n
t

BosschRoze is een uitgave van 
COC Noordoost Brabant

Eindredactie: Peter Sleutjes
Lay-out en webmaster: 
Fokko van der Woude
Redacteuren:
Ivo van Harmelen, Jan van Velthoven

Redactieadres:
Postbus 1420
5200 BL ´s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl

Deadline nr 1 2015: 1 december 2014

... op 6 december ...
... Sint net weer naar huis ...

... strooien we blije noten in Den Bosch ...
... op het COC-Songfestival ...

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

ROZE STEMBUSAKKOORD IN ’s-HERTOGENBOSCH!

Pere-Jam Als in de Hemel wint Voorronde COC Songfestival

Peter Moon (lead vocals) van de band Pere-Jam

Een overvolle Keulse Kar, enthousiaste 
deelnemers, een deskundige jury 
met de moeilijke taak de ‘beste’ 
te laten winnen. Zo startte COC 
NoordoostBrabant in café de Keulse 
Kar haar eigen voorronde. Onze 
regionale kandidaat-deelnemers 
lieten zich van hun beste kant zien. 
Zij presenteerden het liedje dat ze 
willen zingen tijdens de finale op 
6 december a.s.

Na een enerverend juryberaad 
besloot men de kandidaten nogmaals 
het lied ten gehore te laten brengen 
en werd uiteindelijk Pere-Jam met 
het lied Als in de Hemel de winnaar, 
op de voet gevolgd door Kees 
Verlaar. Pere-Jam zal COC Noordoost 
Brabant vertegenwoordigen op het 
20e Nationaal COC Songfestival 
in het Theater aan de Parade in 
’s-Hertogenbosch.

Finale Nationaal COC Songfestival
Op zaterdag 6 december om 20.00 
uur start de finale van het Nationale 
COC Songfestival. Het Theater aan 
de Parade is dan het strijdtoneel, en 
het thema is “Leve de Liefde”; 14 acts 
betreden het podium in de grote zaal 
en geven alles voor de eer en de beker.

De finale wordt gepresenteerd door SBS6 presentatrice en voormalig eurovisie-
songfestivaldeelnemer, Marlayne (Sahupala). De vakjury bestaat uit Tanja 
Ineke en Joop Schermer namens de Federatie COC, royaltyverslaggever 
Rick Evers en Jan Dirk Vis van ‘Jan Vis Artiesten en Evenementen’.

Naast de deelnemers is er nog veel meer wervelend amusement. Zo zingt 
tijdens de 2,5 uur durende show Gina (Yvonne Lawalata), haar winnende 

nummer van vorig jaar. In de entre’act zien we een combinatie van zang en 
dans met natuurlijk “One Good Reason” van Marlayne, dans van ballet- en 
dansschool Geraldine en een swingend optreden van de Steady Habits. 
Zij zullen ook tijdens de afterparty nog optreden tussen de beats en moves van 
DJ Monique.

Kaarten
Kaarten € 18,50 p.p. (inclusief afterparty) voor het 20e Nationaal COC 
Songfestival, zaterdag 6 december 2014 in het Theater aan de Parade in 
’s-Hertogenbosch, zijn verkrijgbaar via de site        www.theateraandeparade.nl

Vrijdagavond 17 oktober vond het openbare Roze 

Verkiezingsdebat plaats in de StadsBieb van 

‘s-Hertogenbosch. Alle partijen die deelnemen aan de 

gemeente raadsverkiezingen van 19 november waren 

uitgenodigd en gekomen. Niet alleen de debatdeelname 

was optimaal, ook de publieke belangstelling was 

uitstekend.
 
In een bewogen welkomswoord schetste COC-voorzitter Jan van Velthoven 
de ontwikkelingslijn van de de homobevrijdingsbeweging na de Bevrijding 
van ‘s-Hertogenbosch in ‘44 (een samenvatting van zijn tekst staat in het 
Bestuursnieuws)

Onder strakke en gevatte leiding 
van Petra Broekhuijsen en Ivo 
van Harmelen, presenteerden de 
partijen daarna hun standpunten 
en discussieerden ze met elkaar en 
met de zaal over HLBT-emancipatie 
in Voorlichting op Scholen, het 
Ouderenbeleid, de Veiligheid en 
Sport. Opvallend was dat al de 
partijen het Roze Stembusakkoord 
omarmden, maar wel hun 
partijgekleurde nuances.
Bij Voorlichting op scholen werd gepleit voor voorlichting voor iedereen in 
een zo vroeg mogelijk stadium, aandacht voor sociale veiligheid, verleiding 
óf verplichting van scholen, expliciete benadering van schooldirecties, maar 
ook van de ouders. Bij Veiligheid riep men op tot een strakkere aanpak door 
de politie, sneller handelen, anonieme aangifte, handhaving. Bij Ouderenzorg 
bepleitte men bespreekbaarheid, acceptatie, maar vooral het principe: de 
oudere moet zichzelf kunnen zijn én zichzelf als zodanig laten zien. Structurele 
aandacht door verwerving van de Roze Loper, maar vooral consequente 
opvolging daarvan. In de Sport zoekt men naar rolmodellen, inzet van clubs 

en ouders, belonen van stimulerend 
gedrag, inbouwen van sociale 
toetsstenen in subsidievoorwaarden.

De discussies waren uiterst constructief, 
maar in de bekende, behendige politieke 
taal. Toch werden de politici door Petra 
en Ivo verleid tot opvallende uitspraken. 
Rosmalens Belang nam de volle breedte 
met de stelling: “Dit zou gewoon 
normaal moeten zijn.” en ontkwam 

daarna natuurlijk niet aan “Maar ...”. De Pvd A wil de regenboogvlag óók op 
de (gemeentelijke) toren van de Sint Jan. Het CDA wil regenboogvaantjes 
op de bureaus van alle leraren. De VVD wil 1 100.000,- reserveren voor het 

binnenhalen van de nationale 
manifestatie Roze Zaterdag 2017. 
D’66 wil tot GSA’s (Gay Straight 
Alliences) op alle Bossche scholen. 
De SP wil voetbalwedstrijden 
stilleggen bij homo-spreekkoren. 
Groen Links vraagt aandacht 
voor sociale (on)veiligheid: ieder 
kind moet gezién worden. De 
lokale partijen leggen nadruk op 
concrete maatregelen, afweging 
van resultaat, inzet en middelen, 
daadkracht en lik-op-stuk-aanpak.

In grote eensgezindheid tekende de aanwezige partijen het door het COC 
NoordoostBrabant voorgelegde Roze Stembusakkoord. De discussies en 
gesprekken werden nog lang voortgezet bij de nazit in de StadsBieb en later in 
de diverse kroegen in de buurt.

HET ROZE STEMBUSAKKOORD
 

1. Voorlichting op alle Bossche scholen.
2. Veiligheid voor LHBT’ers
3. Training professionals
4. Aandacht voor LHBT-ouderen
5. Naar een Veilig Sportklimaat.
6. Opvang van LHBT-Vluchtelingen monitoren en verbeteren
7. LHBT-rechten in stedelijke samenwerkingsverbanden
8. Ondersteuning LHBT-initiatieven voor zichtbaarheid

 
‘s-Hertogenbosch, 17 oktober 2014 

(volledige tekst op inlegvel van deze BosschRoze)



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

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

ComingOutDag(en) 2014 Oss en ‘s-Hertogenbosch

‘Leg ons verhaal nu vast’ Filmmakers in Zuidoost-Azië krijgen hulp uit Nederland

Charton uit Myanmar, deelneemster workshop 
filmmaken: «Mensen begrijpen onze liefde niet. 
Ik wil ze laten zien dat onze liefde echt is!»

Op 28 september, een zonnige zondag, 
presenteerde de stichting Document Our History 
Now zich voor het eerst – met vier documentaires 
en een nieuwe website. Dat gebeurde in de 
theaterzaal van de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (oba), op uitnodiging van het 
Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum 
en Archief (ihlia).
Initiatiefnemer en coördinator Robert Witlox wil 
met zijn stichting lgtb-mensen in Zuidoost Azië 
ondersteunen bij het vastleggen van hun eigen 
verhalen, geschiedenis, manifestaties en dromen. 
Op die manier krijgen lesbiennes, homo’s, bi’s en 
transgenders in eigen land een gezicht en een 
stem en wordt cultureel erfgoed opgebouwd. Met 
beperkt startkapitaal zijn vijf documentaires en 
een fotowedstrijd gerealiseerd in de Filippijnen, 

Vietnam, Cambodja en Myanmar (Birma). Amateurs 
en semi-professionals krijgen financiële, technische 
en artistieke ondersteuning bij het documenteren 
van wat er leeft binnen 
hun gemeenschappen.
De stichting Document Our 
History Now streeft ernaar, 
jaarlijks 3 of 4 producties 
mogelijk te maken en 
wil daarvoor € 60.000,- 
inzamelen met hulp van 
particulieren, fondsen en 
bedrijven.

Er werden trailers vertoond 
van Karma? en A Butterfly 
Taboo. Filmmaker Vanna 
Hem (30) uit Cambodja was aanwezig om zijn 
documentaire Red over the Rainbow te presenteren. 
Alle trailers zijn te zien op de (Engelstalige) 
website:        www.documentourhistorynow.org.

Ron van Zeeland van Untenu (‘regenboog’), 
het nood- en studiefonds voor lgbt’s met hiv in 
Cambodja, kreeg toestemming van Vanna Hem 

om de docu Karma? 
te gebruiken voor de 
promotie van Untenu. 
Dit solidariteitsproject is 
inmiddels een stichting 
geworden en de anbi-
status is aangevraagd: 
‘algemeen nut 
beogende instelling’, 
waardoor donateurs 
fiscaal voordeel 
genieten. 
Het van oorsprong 
Bossche travestieduo 

Meander & Bijoux treedt graag en gretig (maar niet 
gratis!) op ten bate van de stichting Untenu.

Ton de Coster

Zowel in ’s-Hertogenbosch als in Oss is aan 
ComingOutDag(en) 2014 veel aandacht 
besteedt. Oss had ComingOutDag op vrijdag 
10 oktober, ’s-Hertogenbosch op zaterdag 11 
oktober. In beide plaatsen is er op een bijzonder 
manier de regenboogvlag gehesen. Waarmee 
gemeentes ook willen onderstrepen dat ze 
echte Koplopergemeentes en per 10 oktober 
Regenboogsteden zijn.

Oss
In Oss zijn er in de week van ComingOutDag veel 
activiteiten geweest die gericht zijn op aandacht 
voor de website        www.zodoenwedatinoss.nl Nog 
steeds is Oss bezig met het vullen van de website 
met foto’s en quotes. Op ComingOutDag werd de 
vernieuwde versie website gelanceerd. 

Scholen, culturele instellingen en 
sportverenigingen hesen de regenboogvlag. 
Op vrijdagochtend 10 oktober, om 10.30 uur, 
hees wethouder René Peters met zanger René 
de Rooij (en mascotte Ossie) de regenboogvlag 
bij het Gemeentehuis in Oss. De wethouder 
benadrukte dat Oss, na het Koploperschap nu als 
Regenboogstad, actief werk blijft maken van de 
acceptatie en emancipatie van de HLTB’ers in de 
gemeente.

’s-Hertogenbosch
Burgervaojer Peer van den Muggenheuvel van 
de Oeteldonkse Club heeft op een symbolisch 
tijdstip ( 11.44 uur) op zaterdag 11 oktober 
(ComingOutDag) samen met wethouder Jeroen 
Weyers de regenboogvlag gehesen. Dat gebeurde 
op De Markt, pal naast de kathedraal van Miraokuls 
Spektaokul, een gigantische theatertent, die door 
vele duizenden bezoekers uit alle geledingen 
werden bezocht voor feesten en voorstellingen, dit 
i.v.m. 132 jaar bestaan van De Oeteldonksche Club 
dit jaar (zie        www.11x11plus11.nl). 
De twee notabelen brachten -om de 
steunbetuiging kracht bij te zetten- een uit de 
Oeteldonkse inburgeringscursus afkomstig gebod 

onder de aandacht: ‘Gij zult zich gelijk voelen aan 
alle andere feestneuzen in ons dorp en dus niks 
meer dan wie dan ook.’
De Peer moest toegeven, toen hij de uitnodiging 
van het vlag hijsen had ontvangen dat hij had 
gedacht: “Hallo, wat moeten we hier mee? We 
vinden toch al dat iedereen gelijk is... Maar toen ik 
er over nagedacht had, besefte ik dat het fijn is dat 
Oeteldonk aan verdraagzaamheid en acceptatie 
een beetje kan bijdragen. En als ik die vlag zo 
bekijk dan zie ik er de kleuren rood en wat wit en 
een beetje geel tussen in. Dus met deze dag en het 
vlag hijsen is het gewoon een beetje thuiskomen. 
U zult zich na deze boodschap afvragen wat doen 
jullie nog meer? Nou met het drie daagse carnaval 
slapen munnen Kees en ik lepeltje lepeltje...” met 
welke mededeling de Peer de lachers op zijn hand 
had. Minister-president Sander van de Gevel deed 

eveneens z’n zegje. Andere aanwezigen waren 
leden van de Geminteraod en wethouder Kees 
Minkels, de onafscheidelijke rechterhand van d’n 
Peer. 

Wethouder Weyers, 
in gezelschap 
van ambtenaar 
Participatie Sergio 
Espigares Tallon, 
COC-bestuursleden 
Jan van Velthoven, 
Jolanda van Gool, 
Peter Sleutjes 

en leden, vrijwilligers en belangstellenden, 
onderstreepte dat het belangrijk is om een 
ComingOutDag te vieren met daaraan gekoppeld 
-als teken van veelzijdigheid en verdraagzaamheid- 
de regenboogvlag. 
“Dat is nog steeds 
nodig omdat er 
nog genoeg zijn 
die niet uit de kast 
durven komen, 
ouderen die in de 
bejaardenhuizen 
niet hun 
geaardheid kunnen uiten en omdat men niet hand 
in hand over straat kan/durft te lopen. Voor scholen 
en bedrijven en organisaties is het ook belangrijk 
die vlag te hijsen om daarmee aan te geven dat 
iedereen gelijk is.”, aldus de wethouder. Weyers 
voegde er aan toe trots te zijn om te zijn wie we zijn 
en hier de vlag te kunnen hijsen. 

Niet alleen aan het Stadhuis en bij de kathedrale 
tent op de markt werd de regenboogvlag gehesen. 
De vlaggen waren ook te zien op o.a. het St. 
Janslyceum, Jeroen Bosch College, Koning Willem 
1-College, Kindcentrum De Hoven; Sociaal-culturele 
Centra zoals Trefpunt de Slinger, De Schans en In 
de Roos; bij sportverenigingen: Roeivereniging De 
Hertog, FC Engelen en Scoutinggroep St.Christoffel; 
en ook De Muzerije en TheateradParade.



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

www.zlgdenbosch.nl

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

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

Uit de kast
Vaak hoor je dat het in deze tijd veel minder een probleem is om uit de kast 
te komen dan zeg een jaar of dertig geleden. Ik waag dat te betwijfelen. 
Natuurlijk staat de – Nederlandse – maatschappij in zijn algemeenheid 
toleranter tegenover homoseksualiteit dan vroeger. Toch is het vaak 
schijntolerantie. Zolang het maar niet te dichtbij komt lijken mensen heel 
tolerant; iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die homo of lesbisch is: 
“Zo’n ontzettend leuke man of vrouw!” Maar o wee, als je zoon of dochter 
ineens homo of lesbisch blijkt. Dan is het vaak toch nog steeds ineens een 
probleem. Ik weet nog heel goed hoe mijn ouders reageerden toen ik hun 
vertelde dat ik homo was. Ik was al bijna dertig, woonde niet meer in dezelfde 
stad als mijn ouders en was voor veel mensen in mijn omgeving al uit de kast; 
vrienden, maar ook mijn broers wisten het. Voor die mensen was het geen 
punt. Maar toen vertelde ik het thuis, want ik wilde niet dat ze er per ongeluk 
achter zouden komen. Mijn moeder bleef wat stil en mijn vader zei: ‘Jongen, 
denk je wel aan je carrière? Misschien moet je maar accepteren dat je je hele 
leven alleen zult moeten blijven. Vergelijk het maar met priesters’. (Mijn 
vader heeft de ophef in de katholieke kerk niet meer echt meegemaakt…). 
Later ontdekte ik dat mijn moeder er gevoelsmatig moeite mee bleef hebben, 
hoewel ze zelf vond dat ze dat tegenover mij eigenlijk niet kon maken. Mijn 
vader accepteerde het eigenlijk pas toen hij ontdekte dat er in zijn omgeving 
meer mensen waren met kinderen die homo of lesbisch waren. Voor hem was 
namelijk het belangrijkste wat ‘de mensen’ van hem zouden denken als ze 
hoorden dat zijn zoon homo was…

Uit de kast komen blijft, vrees ik, nooit gemakkelijk. Want wat blijft is dat je 
afwijkt van de norm en welke jongen of meisje in de pubertijd wil dat? Het 
duidelijkste bewijs dat het nog steeds een probleem is blijkt uit onderzoek dat 
laat zien dat nog altijd ongeveer de helft van de homoseksuele jongeren wel 
eens zelfmoord heeft overwogen. Waarbij het dan niet eens belangrijk is hoe 
serieus die gedachte was.

Overigens hebben homo’s en lesbo’s 
het nog gemakkelijk als je je realiseert 
hoe de coming out van transgenders is…

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

 grafische vormgeving

BOSSCHE 
DRAGQUEENS 
UIT DE KUNST!
Foto’s van Drag Queens Memsy Mellons (Erwin Stakenburg) 
en Strangee (Gert-Jan van Geenen) uit Den Bosch waren 
te zien op de expositie Masterclass BredaPhoto in de 
Nieuwe Veste in Breda. Ze zijn gemaakt door de Bossche 
fotograaf Frans Artz (      http://www.fransartz.nl) , tijdens 
Pretty in Pink, de Roze Maandag van de Bossche Kermis. 
Opvallend aan de foto’s is dat Frans de make-up heel dun 
met aquarelverf bijwerkte. “De foto’s hebben een schilderij-
achtige indruk. Met deze stijl wil ik de romantische en 
kitcherige sfeer benadrukken.”, zegt de fotograaf.

Holebifilmfestival 
Vlaams-Brabant
In de Bossche zusterstad Leuven (en 9 andere 
plaatsen) wordt van 5 tot 28 november het veertiende 
Holebifilmfestival Vlaams-Brabant gehouden. Op 
het programma staan 31 films, een reeks kortfilms, 
twee documentaires, twee toneelstukken en een 
muziektheaterstuk. 
Een paar filmtitels: Chez Nous, Jongens, Out in the dark, The 
dark place (Europese première) en de documentaire Strijders 
voor liefde. Bij een aantal voorstellingen zijn regisseurs en/
of acteurs aanwezig.
Extra: na afloop van elke voorstelling geeft je ticket recht op 
een consumptie in het Festivalcafé Rocco, Diestsesteenweg 
24 (vlak achter het station), of café De Blauwe Schuit, 
Vismarkt 16, of danscafé Key West, Dirk Boutslaan 12. 

Ton de Coster
Info:        www.holebifilmfestival.be

Middagje Oss
Zondag 5 Oktober hadden we bij het COC in Oss een 

geweldig wijn/bier feest met een mooi optreden van de 
Roze Holzhackerbub’n

En voor zondag 2 November is er een optreden van
Martina Bella Coesa als Surlie Hooper

Sinterklaas komt in Oss dit jaar een dag later heeft hij ons 
laten weten en wel op zondag 7 December. Aanmelding 

verplicht (Zie agenda).
Kortom Oss bruist van activiteiten!!!

Elke eerste zondag van de maand kan men terecht voor 
een gezellige middag op onze locatie  Sint Barbaraplein 6 

te Oss v.a. 15.00 uur

Nos Baranka 
Nos Baranka is een organisatie die sinds 2003 actief is in ‘s-Hertogenbosch waar 
ze opkomt voor de belangen van Antillianen en Arubanen en probeert hun 
positie te verbeteren. Ze probeert de A/A-gemeenschap te laten participeren 
en emanciperen in de Nederlandse samenleving zonder de eigen cultuur en 
identiteit op te geven. Nos Baranka heeft inmiddels, met succes, een aantal 
projecten opgezet en activiteiten gehouden in ‘s-Hertogenbosch. Ter gelegenheid 

van ComingOutDag organiseerde 
men op vrijdagavond 10 oktober 
voor de Caraïbische gemeenschap 
en belangstellenden een 
controversiële voorstelling. 
Organisator Ramona Pikeeur 
en wethouder Jeroen Weyers 
hieven de regenboogvlag op 
het podium als symbool van 
de verdraagzaamheid en 
openheid die de gemeente en de 
Caraïbische gemeenschap willen 
delen.

In een tot aan het balkon toe volle zaal beleefden we samen een 
taboedoorbrekend programma over “de angst en schaamtecultuur” binnen de 
Caraïbisch-Nederlandse gemeenschap. De voorstelling ‘Aan Niets Overleden’ 
(concept/regie Raymi Sambo, auteur Esther Duysker) stelt de vragen: Wat als 
je ernstig ziek bent en je moeder verschrikkelijk veel van je houdt? Wat als de 
schaamte voor jouw ziekte zo groot is dat ze je dood verklaart?
Kelvin stierf aan ‘Aida’ (Antilliaans voor Aids). Sindsdien dragen zijn moeder 
en zus een groot geheim met zich mee. De komst van een oude studiegenoot 
bedreigt deze zorgvuldig geregisseerde situatie. Wat moeten moeder en 
zus hem vertellen en gelooft hij hen wel? In meerdere 
mogelijke scenario’s, probeert de waarheid zijn weg 
naar buiten te vinden.
Aan Niets Overleden toont wat schaamte en angst doet 
met moederliefde in een samenleving waar de waarheid 
ondraaglijker is dan de dood van je eigen zoon.

Na de staande ovatie voor de indruk-wekkende 
voorstelling volgde de talkshow ‘So What?’ van 
presentatrice Ramona Pikeur die sprak met de castleden 
(Raymi Sambo, Urmi Plein en Jaike Belfor) en de 
deskundigen Jan van Velthoven (voorzitter Stichting 
AidsCare en COC NoordoostBrabant), Marta Pape (GGD) en Rob Stoop (Radar) 

over hiv, de noodzaak van alert 
testen, de rol van het geloof en 
het bereiken van de Caribische 
doelgroep. Duidelijk werd dat 
schaamte en taboe niet exclusief 
Caribisch zijn, maar ook in Nederland 
nog steeds een rol spelen, hoewel 
hier de weg naar openheid eerder is 
ingeslagen. Wederzijds is het nuttig 
elkaar een spiegel voor te houden.

Na de pauze was er een swingend 
optreden van de Salsaband K‘ribe, 
waardoor uiteraard zelfs de niet-
dansers uiteindelijk verleid werden 
de heupen los te maken op de 
dansvloer. Een geweldige avond. 

Dushi&Proud!!



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

Middagje Oss
Optreden van:
Martina Bella Coesa als Surlie Hooper
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6 – Oss

Zondag 2 november v.a. 16.00 uur
Activiteit op de zondagmiddag 

P!nk 
Optreden: DOGNITE
Entree: GRATIS
Café Het Warm Onthaal – 
St Jacobstraat 2 – Den Bosch

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

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnelaan 28-30 – Den Bosch

Zondag 9 november 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 23 november 15.00 – 19.00 uur

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

Zaterdag 29 november – 
aanvang 22.00 uur

Club Vonk Gayparty M / V
Café de Keulse Kar – 
Hinthamerstraat 101 – Den Bosch 

DECEMBER 2014
Zaterdag 6 december 20.00 uur

20e Nationaal COC 
Songfestival – 
‘Leve de Liefde’
Inclusief Afterparty
Theater aan de Parade – 
Parade 23 – Den Bosch

Zondag 7 december v.a. 15.00 uur 

Middagje Oss M / V
Sinterklaasmiddag met pakjes. De 
bezoekers brengen ieder een pakje mee 
met een waarde van 5 euro (niet meer). 
Aanmelding (verplicht) via 
info@cocnoordoostbrabant.nl
COC ruimte Oss (ingang sociaal-cultureel 
centrum ‘De Binnenstad‘) – 
Sint Barbaraplein 6 – Oss

Vrijdag 12 december
www.gaystraightalliance.nl

Zaterdag 13 december 17.00 – 20.00 uur
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Café OokZo!
De Gouwe Sleutel – 
Koninginnelaan 28-30 – Den Bosch

Zondag 14 december 13.00 – 17.00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 28 december 15.00 – 19.00 uur

Salon40+ (mannen)
Kerst-BINGO!
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

GSA staat voor Gay-Straight 
Alliance – een groep leerlingen 
(hetero, lesbisch, homo, 
bi of transgender) die 
zich samen inzetten 
om op een school de 
acceptatie van seksuele 
en genderdiversiteit te 
bevorderen.

Overal in Nederland 
organiseren GSA’s eigen 
acties rond Paarse Vrijdag.
Paarse Vrijdag 12 december, 
zie        www.gaystraightalliance.nl

HOLA	

Huwelijk op loopafstand
een nieuw soort
lat-relatie
speciaal voor buren dus
of wijkbewoners –

hoe ver gaat dat
hoe groot is die loopafstand
hoe lang ben je bereid
om naar elkaar te lopen -

een paar minuten
een half uur
nog langer misschien –

geen fiets
geen auto
geen bus
nee, te voet –

ouderwetse romantiek
met elke stap
kom je dichterbij
dat houdt de vaart erin –

mooi en goed
lijkt me
maar dat huwelijk 
klinkt toch anders
zo plechtig
zo officieel –

mag het ook 
vriendschap zijn
intiem –

een unieke relatie
verrassend
liefdevol
duurzaam
en vooral nabij -

zoiets wil ik wel
met jou.

Hans Kolper

Bestuursnieuws
ER IS VEEL OM VOOR TE STRIJDEN

Er is veel gewonnen, maar er is nog veel om voor te 
strijden. In de wet- en regelgeving hebben we het 
in Nederland redelijk goed voor elkaar, maar in de 
praktijk van alle dag valt nog een wereld te winnen. 
De bevrijding van HLBT’ers is nog lang niet voltooid 
zolang jongeren, ouders, vrienden en vriendinnen 
worstelen met de Coming Out. Het is helemaal een 
onverdraaglijk idee dat het zelfmoordpercentage 
onder jongeren die worstelen met hun seksuele 
identiteit vijf maal hoger is dan bij andere 
jongeren. Dat moet veel beter.

Met name op regionaal en lokaal niveau ligt de 
echte verantwoordelijkheid voor het praktijk 
maken van de wetten en regels: bij overheden, 
organisaties, clubs en bedrijven. De lokale politiek 
kan door voorbeeldwerking, stimulering en 
facilitering, met respect voor de grote diversiteit 
in stad en gemeente het leefklimaat verbeteren. 
Willen we met zijn allen een goede toekomst 
voor onze gemeentes bereiken dan hebben we 
ieder mens, ieder talent, iedere inzet brood- en 
broodnodig. Weg met blokkades, weg met 
zelfontkenning, weg met uitsluiting. 

Aan de vooravond van 
de Bossche en Osse 
Gemeenteraads-verkiezingen 
past het ons te danken voor de reguliere steun 
in de afgelopen periodes, en daarenboven 
de projectensteun in het Koploperproject. De 
ondertekening van het Regenboogstadproject op 
10 oktober met minister Bussemaker door onze 
wethouders markeert een volgende stap. Op weg 
naar een stadsbreed als normaal beleefde seksuele 
diversiteit. Daartoe: er is veel om voor te strijden! 
Doe mee.

Jan van Velthoven



HET ROZE STEMBUSAKKOORD 
 
1. Voorlichting op alle Bossche scholen

Op steeds meer Bossche scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit. Maar nog lang niet overal en soms niet meer dan terloops. Dat kan beter. 
Het is belangrijk om LHBT- emancipatie in het reguliere schoolbeleid te verankeren. De gemeente blijft voorlichtingsactiviteiten op scholen ondersteunen en 
stimuleren met als doel dat voorlichting over seksuele diversiteit op alle scholen voor voortgezet onderwijs in het reguliere lesprogramma wordt opgenomen. 
Ook worden basisscholen verder gestimuleerd om in groep 8 uitleg te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit.

2. Veiligheid voor LHBT’ers

Discriminatie en geweld op grond van seksuele en genderdiversiteit worden vrijwel nooit bestraft. Dat heeft niet alleen te maken met de lastige bewijsbaarheid, 
maar ook met het feit dat slachtoffers meestal geen aangifte doen. Snel optreden door de politie na aangifte of melding van geweld, bedreiging en/of 
intimidatie tegen LHBT’ers verdient prioriteit. Het doen van anonieme aangifte moet actief worden aangeboden. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie 
inzake sociale acceptatie en het actief bestrijden van discriminatie binnen haar eigen diensten.

3. Training professionals

Ontmoetingsfaciliteiten en voorlichting voor LHBT-jongeren en zelforganisaties worden uitgebreid, in het bijzonder indien zij een culturele of religieuze 
achtergrond hebben waarbinnen de acceptatie van LHBT’ers moeilijk kan liggen. LHBT-jongeren hebben soms professionele steun nodig bij hun coming-out. 
Ontmoetingsfaciliteiten en voorlichting zijn daarvoor belangrijk. Docenten en bijvoorbeeld jongerenwerkers worden getraind op sensitiviteit ten aanzien van 
seksuele en genderdiversiteit.

4. Aandacht voor LHBT-ouderen

Vergrijzing onder LHBT’ers leidt tot een groeiende behoefte aan specifieke aandacht voor roze ouderen in ‘s-Hertogenbosch. Voor oudere lesbiennes, homo’s en 
transgenders kan een verhuizing naar een zorginstelling soms betekenen dat ze terug de kast in moeten, vanwege de negatieve houding van medebewoners en 
personeel. We streven er naar dat alle zorginstellingen in ‘s-Hertogenbosch de Roze Loper verwerven. (De Roze Loper is een certificering van kwaliteitszorgbedrijf 
KIWA. Het certificaat wordt toegekend als een instelling voor ouderenzorg na een toetsing aan de hand van een tolerantiescan positief wordt beoordeeld. 
Instellingen die meedoen aan deze tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan en een organisatie zijn waar iedereen (niet alleen Roze 50-plussers) graag verblijft 
en werkt.) Ook de groeiende thuiszorg voor ouderen in de wijken behoeft aandacht.

5. Naar een Veilig Sportklimaat

Homoseksualiteit in de sport is in veel gevallen nog een taboe, in het bijzonder bij teamsporten. Terwijl sport van groot belang is voor de fysieke en mentale 
gezondheid van jong en oud in ‘s-Hertogenbosch. De stad heeft inmiddels stappen gezet om het sportklimaat te verbeteren door sprekende signalen (het 
hijsen van de regenboogvlag bij FC Den Bosch, Jeffry Wammes als ambassadeur) en gerichte aktiviteiten (voetbal- en basketbalclinics): tegen pesten, geweld 
en uitsluiting, en vóór tolerantie, respect, acceptatie en gedeeld spelplezier. Het realiseren van een Veilig Sportklimaat, inclusief het LHBT-aspect, vraagt 
uithoudingsvermogen, training en inzet. Dit is integraal onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid.

6. Opvang van LHBT-Vluchtelingen monitoren en verbeteren

Lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders die door discriminatie en vervolging vanwege hun seksuele gerichtheid naar Nederland vluchten, komen 
mogelijkerwijs ook in ‘s-Hertogenbosch terecht. Gerichte ondersteuning en specifieke opvang voor deze groep is dan noodzakelijk. Dit vraagt een proactief 
beleid van de gemeente.

7. LHBT-rechten in stedelijke samenwerkingsverbanden

De stedenbanden worden gebruikt voor ondersteuning en uitwisseling van ervaringen met stadsbesturen en LHBT- organisaties elders. Zo kan ‘s-Hertogenbosch 
leren van andere steden en actief succesvolle aspecten uit haar beleid promoten bij zustersteden. In de groeiende aandacht voor regionale samenwerking is het 
LHBT-beleid een vanzelfsprekend thema.

8. Ondersteuning LHBT-initiatieven voor zichtbaarheid

In ‘s-Hertogenbosch zijn (zie boven) een aantal LHBT-initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid van de diverse bevolking van ‘s-Hertogenbosch en aan 
de emancipatie van LHBT-bewoners. Meer concrete aandacht voor de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie zelf is gewenst: goed voorbeeld doet 
goed volgen. Daarnaast blijft de gemeente LHBT-initiatieven als die van het COC NoordoostBrabant actief ondersteunen en nieuwe initiatieven ter bevordering 
van de zichtbaarheid en emancipatie stimuleren. Zo streeft ‘s-Hertogenbosch ernaar om in 2017 (weer eens een keer) De Roze Zaterdag, de jaarlijkse landelijke 
manifestatie te organiseren (dit gebeurde eerder in 1981 in onze stad; in 2014 Eindhoven, in 2015 Maastricht, in 2016 Amsterdam). 

‘s-Hertogenbosch, 17 oktober 2014



’s-Hertogenbosch en Oss Regenboogsteden

Onze wethouders Jeroen Weyers en René Peters tekenden op 10 oktober tezamen met 35 andere wethouders en minister 
Bussemaker het Convenant Regenboogsteden, voor de komende 3 jaren de opvolger van het Koploperproject.


