
 
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

foto © Ramon Mangold

foto © Ramon Mangold
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...die opgefriste regenboogstrepen...
...bij de Drakenfontein...

...op de stoep tussen de zebrapaden...
...weet je hoe de volksmond die noemt?...

...het homopad...

“WE MOETEN MET ELKAAR IN GESPREK BLIJVEN”
Bisschop Gerard de Korte deed in juni 2017, in de aanloop naar de oecumenische 

viering op Roze Zaterdag in Den Bosch, een belofte tot dialoog. Hij had 

aanvankelijk, in de overtuiging dat de mede door plebaan Geertjan van 

Rossem voorbereide viering ‘sereen en decent’ zou zijn, de Sint-Janskathedraal 

beschikbaar gesteld. Bovendien had hij toegezegd dat hij na afloop de 

aanwezigen zou zegenen. 

DIALOOG ‘GELOOF & SEKSUELE DIVERSITEIT’ 
In de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch kwamen maandagavond 

14 mei een vijftigtal mensen samen voor een door het Beraad 

van Kerken en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch georganiseerde 

oecumenische dialoogbijeenkomst over geloof en seksuele 

diversiteit. In een sfeer van veiligheid, openheid en oprechtheid vond 

een gesprek plaats van hart tot hart. 
 
Aanleiding was de belofte die 
bisschop Gerard de Korte deed in 
aanloop naar de oecumenische 
viering op Roze Zaterdag 2017 
om binnen en buiten de kerk het 

gesprek aan te gaan over seksuele diversiteit. ‘Die belofte was de aanleiding, maar de oorzaak is de door 
velen gevoelde behoefte om ervaringen te delen’, zei oud-burgemeester Ton Rombouts die de avond 
leidde in zijn inleiding. Hij nodigde de deelnemers uit om ‘van hart tot hart’ met elkaar in gesprek te gaan: 
‘Probeer niet te overtuigen of te overreden, maar begrip te tonen.’ 

Maar hij had de conservatieve tegenkrachten 
onderschat. Pas een jaar in functie in Den Bosch, 
kende hij zijn medewerkers nog onvoldoende. 
Het onderwerp bleek een open zenuw te zijn. 
‘Tientallen’ (van de 200) priesters en ‘vele’ 
gelovigen waren bang dat er uitdagende drag 
queens en halfnaakte mannen zouden verschijnen. 
Antoine Bodar meende dat de kathedraal 
‘ontheiligd’ zou worden. Omwille van de eenheid 
in het bisdom had mgr. De Korte zijn toezeggingen 
weer ingetrokken, in het bittere besef dat hij 
‘niet weinigen’ zou teleurstellen. Hij kondigde 
wel meteen aan dat hij een open dialoog wilde 
aangaan met de lhbtiq-gemeenschap. De Roze 
Viering op 24 juni 2017 in de protestantse Grote 
Kerk bleek ‘een weldadig begin van Roze Zaterdag, 
een overduidelijk teken van verbondenheid 
en saamhorigheid’ (BosschRoze, aug. 2017). 
De bezorgdheid van de conservatieven was 
koudwatervrees gebleken.

Zichtbaarheid belangrijk 
Op 16 mei vond in het Sint-Janscentrum de 
tweede van de drie dialoogbijeenkomsten plaats, 
die door het Bisdom en het Beraad van Kerken 
georganiseerd werden. De 
bisschop drong erop aan, 
met ‘fijngevoeligheid’ te 
spreken, omdat woorden 
soms hard kunnen 
kwetsen. Ongeveer 
50 deelnemers, meer 
vrouwen dan mannen, 
werden verdeeld over 
4 groepen met een 

gespreksleid(st)er. Na een voorstelrondje gaf men 
zijn of haar kijk op de kwestie en tenslotte werd 
gevraagd naar suggesties voor de toekomst. 
Mgr. De Korte schoof bij alle groepen even aan.

Vrijwel alle leden van mijn groepje kenden lhbtiq’s 
van nabij; onder de aanwezigen waren er ook een 
paar. Niemand had problemen met het onderwerp 
op zich, maar sommigen keurden zoiets uitbundigs 
als de Gay Pride af. Men kreeg er overigens wel wat 
begrip voor, toen werd uitgelegd dat manifestaties 
als Roze Zaterdag, Roze Maandag op de Tilburgse 
kermis en Gay Pride een heerlijke uitlaatklep 
kunnen zijn voor mensen die zich het hele jaar door 
min of meer onderdrukt voelen. Zichtbaarheid in de 
samenleving is bovendien van groot belang, zeker 
ook voor jongeren, die ieder voor zich vanuit een 
hetero-gezin hun eigen weg door het leven moeten 
zien te vinden.

Binnen de kerk wordt gezegd dat God van iedereen 
houdt, ook van homo’s, maar wie iemands seksuele 
identiteit afwijst, miskent de mens als geheel. 
Homo’s c.s. zijn door de eeuwen heen benadeeld 
door de kerk: ze mochten niet ter communie gaan 

en hun liefdesrelaties werden niet 
ingezegend. 
In sommige parochies waren ze wél 
welkom, maar dan stilletjes. Heel 
wat miskende mensen hebben de 
kerk allang de rug toegekeerd. Een 
deel van hen voelt zich alleen nog 
welkom in de Mariakapel, bij de 
Zoete Moeder. 

Plebaan Van Rossem betoogde dat de kerk morele 
waarden wil voorhouden aan de maatschappij en 
de mensen wil uitdagen om een beter mens te 
worden. Uitgedaagd worden zullen de meesten 
prima vinden, maar uitgesloten worden: dat nooit! 
Het toegebrachte leed zal dan ook geheeld moeten 
worden. Iedereen was het erover eens, dat het 
op gang brengen van de dialoog een heel goed 
initiatief van bisschop De Korte was. Maar dit is 
pas het begin: we moeten met elkaar in gesprek 
blijven! In oktober staat rondom Coming Out Day 
dan ook een regenboogviering op de planning. 

Ton de Coster

‘wijdekerk’ (       https://www.wijdekerk.nl/) is een 
platform van ruim 150 geloofsgemeenschappen 
waar lhbtiq’s van harte welkom zijn. 
‘Wij de kerken’ in onze regio zijn tot nu toe: de 
San Salvator in Den Bosch en De Goede Herder 
in Heeswijk, beide 
oecumenisch, en 
de protestantse 
gemeenten Samen 
op Weg in Berlicum/
Rosmalen, in Vught, 
in Boxtel en in Grave.

Fijngevoeligheid 
In groepen van tien ging men met 
elkaar in gesprek. Bisschop De Korte 
schoof bij verscheidene tafels aan: 
‘Wat mij trof in de gesprekken was de 
bereidheid om met veel respect echt 
naar elkaars ervaringen te luisteren. 
De deelnemers waren hoffelijk, 
zochten niet de discussie, maar 
vertelden over wat zij zelf hebben 
meegemaakt.’ Hij benadrukte het 
belang van ‘fijngevoeligheid’, een 
woord uit de catechismus van de RK 
Kerk: ‘Laten we een wacht bij onze 
tong neerzetten om de ander in zijn 
diepste gevoelens niet te kwetsen 
en zo hopelijk ergens te komen. 
Deze avond heeft daartoe zeker 
bijgedragen.’ 
 
Eenzaamheid 
‘Ik werd bijna emotioneel bij 
het horen van de persoonlijke 
ervaringen’, zei ds. Erica Scheenstra, 

voorzitter Beraad van Kerken. ‘Ik ben 
geraakt door de eenzaamheid die 
doorklinkt in de persoonlijke verhalen, 
ook in die van jonge mensen.’‘Uit de 
gesprekken kwam vooral de wens 
naar voren om met elkaar in gesprek 
te blijven’, zei Ivo van Harmelen, 
programmamanager Roze Zaterdag 
2017 en medeorganisator van de 
dialoogbijeenkomsten. ‘Toon eerst de 
liefde, ga in dialoog en probeer elkaar 
op die manier te vinden.’ 

Vrijuit spreken 
De bijeenkomst was 
besloten om zo in 
een respectvolle en veilige situatie 
vrijuit te kunnen spreken. Mensen 
met uiteenlopende achtergrond 
en betrokkenheid waren op 
persoonlijke titel uitgenodigd 
waaronder wethouder Eric Logister 
(Diversiteit) en plebaan Geertjan 
van Rossem. Een dialoog over 
seksuele diversiteit binnen de RK 
Kerk was er op woensdag 16 mei met 

pastores, gelovigen en (gelovige) 
mensen uit de lhbtiq-gemeenschap 
en op donderdag 17 mei met het 
Werkverband van Katholieke Homo-
Pastores en pastoor-dekens van het 
Bisdom ’s-Hertogenbosch. 

De gesprekken werden geleid door 
dialoogleiders van de Stichting 
‘s-Hertogenbosch in Dialoog.



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. (073) 369 03 49
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): Triniteitstraat 19, 
5211 KW ‘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

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

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: 
0900 – 369 69 69
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 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

De dialooggesprekken in ‘s-Hertogenbosch trekken ook landelijk aandacht. 

Zo verscheen in de NRC een column van Jutta Chorus (     https://nl.wikipedia.org/wiki/Jutta_Chorus), 

schrijfster, onderzoeksjournaliste en docent aan de Fontys Academie voor Journalistiek. 

NOG ZEGENT DE BISSCHOP GEEN HOMO’S

BEVRIJDINGSFESTIVAL ‘VIER DE VRIJHEID’

Een jaar geleden maakte bisschop Gerard de Korte 
een groot gebaar. Tijdens een gebedsdienst op 
Roze Zaterdag zou hij, in de Sint-Janskathedraal in 
Den Bosch, homo’s en lesbiennes zegenen. Maar 
hij moest afzeggen na verzet van enkele tientallen 
van de tweehonderd pastoors in zijn bisdom. In de 
catechismus staat dat homoseksuele handelingen 
in strijd zijn met de natuurwet – vandaar. “Ik heb 
geprobeerd uit te leggen dat homo’s en lesbiennes 
allemaal schepselen van God zijn (…), maar dat is 
niet gelukt”, zei de bisschop toen. 

Deze week ontvangt De Korte christelijke homo’s 
en lesbiennes, pastoors, parochianen, om de 
betrekkingen te herstellen. Het valt hem “reuze 
mee” zegt hij als ik hem tussen twee ontvangsten 
door in zijn paleis opzoek. Wat bespreekt hij dan? 
“Homo’s voelen eenzaamheid en uitsluiting. Ik kijk 
ze in het gezicht, ik luister naar ze. Ik luister ook 
naar degenen die vinden dat Gods wet wordt aan-

getast. ‘U bezorgt mij slapeloze nachten’, schreef 
iemand me.” 
De kerkelijke leer biedt weinig ruimte om de 
homo’s tegemoet te treden, maar “in het gesprek 
vinden wij altijd een weg”, volgens de bisschop. 
“Homo’s moeten verder.”

Jolanda van Gool, kort donker haar, een design-
bril voor haar sprekende lichtgroene ogen, heeft 
net een kaarsje aangestoken in de Sint-Jan. Ze is 
voorvechtster van homorechten, deed pas geleden 
op dit plein nog mee aan de COC-actie ‘Iedereen 
mag zoenen’. Ik dacht: die heeft het mes tussen 
de tanden na de verbroken belofte van vorig jaar. 
Maar dat is niet zo. Ze is dankbaar, en dat geldt 
voor alle vier de activisten die ik sprak. “In de regel 
ben ik revolutionair, maar in de kerk kies ik de weg 
van de evolutie”, zegt Van Gool. Bisschop De Korte 
zal geen zegen uitspreken – de leer is nog sterker 
dan de wil. Jolanda van Gool ontvangt in haar 

eigen parochie in Empel wel de hostie. 
“Mijn streven is: net zo behandeld te worden als 
elke andere katholiek. Mijn zoontje van tien vroeg 
waarom zijn moeders niet in de kerk zijn ge-
trouwd. Daar kon ik geen antwoord op geven.”

De Korte ziet “een organische ontwikkeling” in 
de kerkelijke leer. Riepen pausen niet ooit op tot 
kruistochten? Hij pleit ervoor dat katholieke theo-
logen blijven nadenken over gevoelige onderwer-
pen als echtscheiding en homoseksualiteit. Maar 
de leer wordt niet door één Nederlandse bisschop 
veranderd. Paus Franciscus wordt vanuit rooms 
Nederland verketterd als hij Duitse bisschoppen 
de ruimte wil geven om de hostie uit te delen aan 
protestanten. De organische ontwikkeling is een 
lange weg.

NRC, 15 mei 2018, Jutta Chorus

GLOBAL GOALS FESTIVAL OSS 
Het centrum van Oss was zaterdag 16 juni het stralende middelpunt van het 1ste Global Goals Festival Oss. 
De gemeente Oss kent al jaren een “Platform Global Goals” dat op allerlei manieren en met vele activiteiten 
inhoud geeft aan de 17 Global Goals van de VN.

Op een uiterst zonnige zaterdag 5 mei nam COC NoordoostBrabant deel aan 
het Bevrijdingsfestival “Vier De Vrijheid” op de Pettelaarse Schans. Het festival 
trok een recordaantal bezoekers. Onze projectgroep ACT heeft samen met het 
Veteraneninstituut een tent bemenst. Een mooie combinatie van twee partijen 
die elkaar vinden op onderwerpen als: vechten voor de vrijheid, opkomen voor 
de belangen van een minderheid, 

het kweken van begrip in de maatschappij. Vanuit dat vertrekpunt zijn wij de 
discussie met belangstellende festivalgangers aangegaan. En we zorgden 
er natuurlijk ook voor dat de bezoekers en het festivalterrein geleidelijk roze 
kleurden. 

Global Goals 5 & 10 raken ook 
de lhbtiq-gemeenschap omdat 
ze gaan over gender-gelijkheid 
en het verminderen van 
ongelijkheid. In het centrum 
van Oss vroegen alle Global 
Goals op een creatieve manier 
aandacht voor de inhoud. 
Het COC Noordoost Brabant 
was met Regenboogstad 
Oss, Thuis in Oss en nog een 
aantal andere organisaties 
vertegenwoordigd bij Goal 5. 

Op een ludieke manier 
werd geattendeerd op de 

nog steeds bestaande 
ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, en werd ook het 
lhbtiq-thema in de spotlight 
gezet. Onze eigen “roze zetel” 
vormde het middelpunt, 
er werden roze bandjes 
uitgedeeld en bezoekers 
konden op de foto met een 
regenboogkader. 
Enkele duizenden mensen 
bezochten het zonovergoten 
festival. Meer informatie over 
het Platform en de 17 Global 
Goals vind je op
      https://globalgoalsoss.nl
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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

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

advertenties

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl
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De moeder de vrouw
Grote consternatie toen onlangs het thema van de Boekenweek 2019 bekend 
werd: ‘de moeder de vrouw’. Het zou discriminerend zijn, want niet iedere 
vrouw is moeder. Ook niet iedere moeder blijkt uiteindelijk vrouw te zijn, 
maar dit terzijde. Het Boekenweekthema zou ook nog eens traditioneel 
rolbevestigend zijn, want de meeste vrouwen die moeder zijn, zijn niet alleen 
moeder maar hebben ook een baan. 

Bovendien bleek ook nog eens dat 
zowel het Boekenweekgeschenk 
als het Boekenweekessay door een 
man wordt geschreven. Schande, 
vrouwelijke schrijvers worden in 
Nederland toch al stiefmoederlijk 
behandeld! Bestaat stiefvaderlijk 
trouwens ook? Maar goed, hoe 
de discussie afloopt durf ik niet te 
voorspellen. Het lijkt mij waar het 
rolbevestiging en discriminatie 
betreft dat er belangrijker 
onderwerpen aan de orde zijn. 

Bijvoorbeeld de vraag of bij de 
inschrijving in de Burgerlijke Stand 
- en dus in het paspoort - vermeld 
moet worden of iemand man of 
vrouw is. De laatste jaren is duidelijk 
geworden dat veel mensen daar geen 
behoefte aan hebben: ‘ik bepaal zelf 
wel wie of wat ik ben’. Niet iedereen 
vindt dat hij een hij of een zij is. En als 
je om wat voor reden - bijvoorbeeld 
‘het buitenland’ - dat dan toch moet 
aangeven laten we dan afspreken 
dat je rond je achttiende zelf mag 
aangeven of je je man, vrouw of 

misschien wel gewoon mens voelt. 
Voor transmensen zou dat ook een 
mooie oplossing zijn, hoeven ze 
niet ook nog eens de strijd met de 
bureaucratie aan te gaan voor een 
aanpassing in het paspoort in een 
meestal toch al zware periode in hun 
leven. 

Onhandig blijft wel de keuze van 
een voornaam. De meeste namen 
zijn toch wel seksegebonden. Of 
je moet het doen zoals kennissen 
van mij deden die hun kind/zoon 
Hugo Elisabeth noemden. Helaas 
waarschijnlijk niet om het kind over 
achttien jaar zelf te laten kiezen; 
een moeder, oma of overleden tante 
zal wel vernoemd hebben moeten 
worden. Maar mocht dit jongetje 
straks toch zelf vinden dat hij een 
meisje is dan hoeft hij over de naam 
in ieder geval in principe niet lang na 
te denken...

‘Jezelf kunnen zijn, 
dat wil jij toch ook?’

De Wellen is in het bezit van de Roze Loper 
en geeft daarmee aan dat iedereen welkom 
is, ongeacht cultuur, religie, huidskleur en 
seksuele diversiteit. 
Dat is de reden dat dit woonzorgcentrum de 

Regenboogvlag graag permanent aan de gevel wil hebben 
wapperen. 
Het COC noordoost Brabant was meteen bereid om de vlag 
te schenken aan de Wellen.

 IN BESTUURSAKKOORD 
‘S-HERTOGENBOSCH

Wij berichtten in de vorige BR dat de overgrote 
meerderheid van de partijen op het eind van de 
avond van ons Stembusdebat in ‘s-Hertogenbosch 
het Regenboogstembusakkoord ondertekenden. 
Zij creëerden daarmee uitdagingen én 
verwachtingen voor de vier jaren na de 
verkiezingen. Deze eensgezindheid maakte toen 
duidelijk dat in ieder geval het regenboogdossier 
geen struikelsteen zou vormen tijdens de verder 
ongetwijfeld moeilijke coalitie-onderhandelingen 
in een versplinterde raad. En inderdaad: na 
langdurig onderhandelen kwam er een nieuw 
college met een bestuurssakkoord. Daarin klip 
en klaar: “Het roze stembusakkoord voeren we 
uit.” Inmiddels hebben we met de gemeentelijke 
Werkgroep Regenboogstad puntsgewijs de 
eerste afspraken gemaakt over concrete stappen 
en deze voorgelegd aan de nieuwe wethouder 
Diversiteit, Mike van der Geld.

EXPOSITIE ‘IEDEREEN 

MAG ER ZIJN’ 

De expositie ‘Iedereen mag er zijn’ die gemaakt is in 
het kader van Roze Zaterdag 2017 is inmiddels verhuisd 
naar z’n zesde locatie. Van Verkadefabriek via Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, Sint-Janslyceum, Verzorgingshuis 
Noorderkroon, Zorginstelling De Ruwaard nu naar 
Sterrebos in Oss. Een uniek samenwerkingsverband tussen 
BrabantZorg en BrabantWonen, bedoeld voor mensen van 
55 jaar en ouder die zorg, ondersteuning of persoonlijke 
begeleiding nodig hebben. Gastvrijheid en tolerantie 
staan in deze zorginstelling voorop. Dat blijkt ook uit de 
onderscheiding met de Roze Loper. De Roze Loper bevordert 
binnen zorginstellingen sociale acceptatie van seksuele 
diversiteit en aandacht voor problematiek van oudere 
lhbtiq's. De teksten bij deze expo zijn van Eric Alink, foto’s: 
Karin Jonkers. Tot eind september is de tentoonstelling hier 
te bezichtigen.

 ZEBRAPAD 
NIEUW IN DE VERF
Het zebrapad bij de Draak in ‘s-Hertogenbosch, dat vorig jaar mei in de 
regenboogkleuren werd geschilderd, heeft afgelopen mei een nieuwe verflaag 
gekregen. De zebrapad was verbleekt en er waren zelfs stukken weggesleten. 
COC-voorzitter Jan van Velthoven en roze/rode politica Jolanda van Gool 
hadden in een uitzending van DTV geklaagd over deze lelijk geworden 
entree van de stad. Van Velthoven: “Het is met zo’n visitekaartje als het 
Regenboogzebrapad net zoals met het Regenboogbeleid. Een éénmalig gebaar 
is niet voldoende. Je moet het goed en regelmatig onderhouden, anders blijft 
er niks van over.” 
Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch liet dit niet op zich zitten: een week later 
was het pad weer tiptop in orde. Nu de mensen nog.



JULI 2018
Zondag 1 juli      

Wandelclub 
“Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: zusjevan@ziggo.nl – 
Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zaterdag 14 juli 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Gaycafé Janika – Zuid-Willemsvaart 249 
– Den Bosch

Woensdag 18 juli

Roze Woensdag 
(4daagsefeesten) 
Nijmegen  
Zondag 22 juli 15:00 – 19:00 uur   

GEEN 
MiddagSalon 
ZOMERSTOP
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 
– Den Bosch

Maandag 23 juli 

Roze Maandag 
– Tilburg

AUGUSTUS 2018 
Zondag 5 augustus      

Wandelclub 
“Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: zusjevan@ziggo.nl – 
Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zaterdag 11 augustus 
16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Gaycafé Janika – Zuid-Willemsvaart 249 
– Den Bosch

Zondag 19 augustus v.a. 15:00 uur      

SisZta 
Vrouwenborrel
Café de Keulse Kar – Hinthamerstraat 
101 – Den Bosch 
Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/ 

Maandag 20 augustus, vanaf 18:00 uur

5de editie 
“Pretty in Pink” 
– Kermis 
Den Bosch
Dinsdag 21 augustus

Dolle Dinsdag 
– Kermis Oss  
Zondag 26 augustus 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 
– Den Bosch

SEPTEMBER 2018 
Zondag 2 september       

Wandelclub 
“Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: zusjevan@ziggo.nl – 
Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

DIVERSITEIT OP FESTIVAL BOULEVARD
Theaterfestival Boulevard (2-12 augustus) biedt dit jaar verschillende voorstellingen waarin gender, man-vrouwrollen, diversiteit in liefdesrelaties én het ultieme 
machismo aan bod komen. What you see is what you guess, is het motto dit jaar. Een uitnodiging om verder te kijken dan je waarneemt op het podium, en 
daarbuiten. Dat past bij dit festival van zuidelijkheid, zinnelijkheid en zeggingskracht. Met daarbij honger naar het onbekende vanuit een open houding. Gender 
kan zijn als behang: het is er altijd, maar soms zien we het niet meer. Overal in onze samenleving: van het speelgoed dat we onze kinderen geven, tot vakjes die 
we aankruisen op formulieren en wc’s die we geacht worden te gebruiken. De hokjesmogelijkheden zijn vaak beperkt: iemand is óf man, óf vrouw. Dat dit de 
werkelijkheid tekortdoet, laten veel makers in deze editie zien.

Tot zover een 'roze' greep uit het aanbod van de Boulevard dit jaar. Maar er is veel meer. Uit de 130 voorstellingen, op 
20 locaties, tijdens 11 dagen, bevelen we, met het oog op het onderwerp gender, ook nog extra aan: 
My erotic performance en ook Is this porn? No, this is love van theatermaker Julie Cafmeyer, Kyabajo van Jija Sohn, 
Stabat Mater door Patricia Okenwa, Kristel van Issum & Cora Burggraaf, Andante van Igor & Moreno, 
Juliet and Romeo door Lost Dog/ Ben Duke. 
Zoek en vind:       https://www.festivalboulevard.nl/

‘Orchids’
Compagnia Pippo Delbono, 10-11 augustus, Theater aan de Parade

Orchids is een aaneenrijging 
van intrigerende en 
barokke collages. Vaak 
speelt Delbono met 
referenties aan katholicisme, 
homoseksualiteit en de 
vervaging van de grens 
tussen echt en onecht. 
Symboliek en emoties laten 
zijn tableaus veelvuldig uit 
hun lijsten barsten. Zijn 

tekstuele inspiratiebronnen zijn onder anderen Shakespeare, Kerouac, 

Deep Purple en Büchner. Voor Pippo Delbono is de orchidee zowel de meest 

betoverende als verdorven bloem, “omdat je niet kunt zien of hij nep of 

echt is – net zoals de tijd waarin we nu leven.” Een zinsbegoochelende 

totaalcreatie over de waarheid liegen.

Pink for girls & Blue for boys (6+)Tabea Martin, 11-12 augustus, Verkadefabriek Grote Zaal
Grondstof voor de Zwitserse choreograaf Tabea Martin zijn de gesprekken die ze met kinderen voerde. Bestaan er roze en blauwe tranen? Hoe en wanneer begint de onverbiddelijke tweedeling in jongens en meisjes? De vier dansers kieperen alle vooroordelen en clichés over gender op een berg en maken er een 
vreugdevuur van. 
It’s partytime, waarbij ze 
de ongeschreven wetten 
van het kindertheater 
fijntjes onderuit trekken 
in een verrukkelijk 
ontregelende 
dansvoorstelling, 
die uitnodigt om oude 
grenzen speels te 
doorbreken.

Slap and Tickle
Liz Aggiss, 10-11augustus, Josephkwartier Artemiszaal

Onverschrokken, 
ontembaar en 
onaangepast, drie 
O’s vormen de 
karakterbeschrijving 
van Lizz Aggiss. In 
deze soloperformance 
stelt ze de oudere 
vrouw en haar 
lichaam centraal. 
Intens onderzoekt ze situaties waarin de vrouw in 

opstand komt tegen sociale codes, aannames en haar 

eigen naïviteit. Dat levert een explosieve mix van punk, 

anarchie, hedendaagse dansperformance, protest en 

maatschappelijk debat op, gedrenkt in zoutzurige humor 

(nagesprek na beide voorstellingen).

71BODIES 1DANCE
Daniel Mariblanca, 3-5 augustus, Josephkwartier Artemiszaal

Danser en choreograaf Daniel Mariblanca maakte op Boulevard 

2017 grote indruk met zijn compromisloze solo WOMAN, waarin 

hij het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf liet vervloeien. 

Al enkele jaren speurt Daniel, die transman is, naar lichamen 

waarbij de relatie tussen gender en sekse niet zo vanzelfsprekend 

is. Het verschil kort en simpel geformuleerd: sekse gaat over 

biologie, gender gaat over hoe je je voelt en uit (nagesprek na 

iedere dansvoorstelling).

Naast deze dansvoorstelling 

exposeert Mariblanca van 2-12 augustus in het 

Josephkwartier van 2-12 augustus onder dezelfde naam 

het resultaat van zijn gesprekken met 71 transgenders 

in Europa. Daarin ook de installatie Black Little Boxes. 

In vijf kleine zwarte dozen zijn korte films te zien die 

ook de interviews als vertrekpunt hebben.

Vijf miniaturen en een gesprekPerforming Gender, 11 augustus, Bank van Leening

Performing Gender: Dance makes differences is een veelomvattend project van zes Europese festivals – waaronder Boulevard in samenwerking met DansBrabant – en vijf choreografen, vijf dramaturgen en vijftig dansers uit vijf landen [Spanje, Slovenië, Engeland, Italië en Nederland]. Middels dans onderzoeken ze het thema gender, identiteit en/of seksuele voorkeur. Oogmerk: het gesprek hierover aanwakkeren. Tijdens Boulevard spreken de deelnemers met [ervarings]deskundigen, geven ze een workshop aan stadsbewoners en werken ze in de Bank van Leening aan een solo, waarvan het resultaat op za 11 aug te zien is.

Starman
Sven Ratzke, 7 t/m 10 augustus, BLVRD Theater Festivalplein

“Ground Control to Major Sven, take your protein pills again. Check ignitiation 

and lift off: we’ll be with you!” Het was Bowie zelf die Sven Ratzke in 2015 

toestemming gaf om zijn meesterlijke oeuvre – van Space Oddity en Rebel Rebeltot 

Heroes en Blackstar – voor een concert te gebruiken. Theatrale alleskunner 

Ratzke ontwikkelde Starman, een kameleontisch alter ego dat van Aladdin tot Ziggy recht aan Bowie doet. Zijn 

Bowieinterpretaties zijn een overtuigende ode aan de man die met identiteiten speelde en cultuurgeschiedenis 

schreef. Eigenzinnig, theatraal, filmisch, glamorous outfits en ruige improvisaties. Na New York en Berlijn landt 

Starman plus band op Boulevard, waar Ratzke met Homme Fatale vorig jaar alle avonden uitverkocht.

EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR
Mounir Samuel, 7/8 augustus, Josephkwartier

In zijn theatersolo onderzoekt Mounir Samuel (1989) de grenzen van 

geloof, gender en geografie. Aan grondstof geen tekort: hij is politicoloog, 

schrijver en performer van Nederlands-Egyptischen huize. Tussen 2011 

en 2015 kwam hij tweemaal uit de kast. Eerst als prominente biculturele, 

religieuze lesbienne en later opnieuw als genderqueer man. Tot die tijd was 

hij bekend als Monique Samuel. Met behulp van story-telling, muziek, dans, 

audiovisueel materiaal en elektronische waterpijpen (!) beproeft Mounir de 

vraag wat ware vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem waard is.

NOOIT GENOEG

Van jou
krijg ik nooit genoeg
het liefst wil ik
steeds van jou genieten -

je smaakt naar meer
telkens weer
verslavend -

ik ben blij
met elk contact
elke ontmoeting
verrast me
maakt me gelukkig -

en daarna
mis ik je -

dan begint
het verlangen weer
het wachten
het dromen -

je bent voortdurend
in mijn gedachten
je neemt me
in beslag -

ben ik bezeten van je
is het echt zo erg
of valt het mee -

toch geef ik toe
ik ben vol van je
dol op je
gek op je
van 's avonds laat
tot 's morgens vroeg
tot 's avonds laat -

nee, van jou
krijg ik nooit genoeg.

Hans Kolper


