
 
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

...vijftig jaar geleden...
...21 januari 1969 op het Binnenhof, Den Haag...
...studentenprotest tegen artikel 248bis WvS... 

...de eerste homodemonstratie in Europa...
...en...

...28 juni 1969 bij The Stonewall Inn, New York...
...massaal verzet van trava’s, homo’s en lesbi’s... 

...tegen jarenlang politiegeweld...
...de oorsprong van Roze Zaterdag...

NAAKT OF BLOOT IN OSS
In het eerste weekend van februari opende Museum Jan Cunen in Oss de tentoonstelling(en): 
NAAKT OF BLOOT? De tentoonstelling is te zien tot 19 mei. Bij de opening kregen de bezoekers roze tietjes 
van marsepein met een zachte vulling als welkomsthapjes. Hapjes met een knipoog. Ze zijn zolang als de 
tentoonstelling duurt, te koop in het museumcafé.
 

BIJ KATRIEN
Feestelijke Opening met gratis High Tea, 

Bingo en leuke kinderactiviteiten
Zaterdag 16 maart 14:00-17:00

Bij Katrien verbindt, laat mensen weer stralen en 
verzacht de Bossche  binnenstad. 

Doe je ook mee? Wij ontmoeten je graag!

Bij Katrien is verhuisd van de Triniteitstraat naar 
de Schilderstraat 33 in ‘s-Hertogenbosch. 
Een prachtige nieuwe locatie waar we samen 
met COC, Stichting Quiet en Bureau Babel klaar 
zijn voor een mooie toekomst. 
Gaan we je zien op de feestelijke opening?
Doe mee, help mee, voor elkaar!

Naakt of bloot? Deze vraag vormt de rode draad 
van de exposities ‘Het Vrouwelijk Naakt in de 
Nederlandse schilderkunst 1875-1925’ en ‘Naakt of 
Bloot in de Hedendaagse Kunst’. Het museum zegt: 
“Naakt of bloot? prikkelt, confronteert, brengt in 
verlegenheid, geeft plezier en maakt nieuwsgierig. 
Museum Jan Cunen wil met deze exposities niet 
alleen een positieve bijdrage leveren aan het beeld 
van naakt, maar wil ook een plek zijn waar je 
vrijuit kunt praten, waar je mag oordelen zonder te 
veroordelen, waar je mag zijn wie je bent en waar 
kunst je wat kan leren over jezelf.”

Karin van Lieverloo hoopt dat de tentoonstelling 
eraan bijdraagt dat mensen weer iets vrijer 
worden: ,,Het is goed als deze tentoonstelling 
een discussie op gang brengt. We borduren 
met deze tentoonstelling voort op onze eerdere 
tentoonstelling Powervrouwen. 

En waarschijnlijk heeft een volgende 
tentoonstelling ook weer vrouwen als thema. 
Moederschap bijvoorbeeld, daar wil ik ook graag 
nog iets mee doen.” 

Maar niet iedereen is op voorhand enthousiast, 
ook om andere redenen dan preutsheid. In zijn 
elektronisch tijdschrift over ‘queer art’, GLIMP! 
( zie       http://www.stichtingquast.nl/), hekelt 
Helm de Laat het ontbreken, in de toelichting 
bij de tentoonstelling, van genderaspecten en 
de aandacht voor de vrouw als lustobject in het 
historische deel. En in het moderne deel mist hij 
echte aandacht voor o.a. feministische kunst, het 
F-woord, ontwikkelingen in de representatie van 
het lichaam. Een een omstreden tentoonstelling? 
Ga dat zelf zien!
 
      https://www.museumjancunen.nl/MJC/Naakt-of-Bloot.aspx 

het bordes met dubbele trap werden toegevoegd, 
kreeg het een nieuwe functie: Bank van Leening 
(1854-1948). Hier kon wie krap bij kas was goederen, 
zoals kostbaarheden of huisraad verpanden tegen 
1/5 tot 1/7 van de waarde. 

Het ruim 180 jaar oude gebouw is onderkelderd 
met ton-  en koepelgewelven; het souterrain en 
de buitenmuren zijn nog oorspronkelijk. In 1977 
werd het een gemeentelijk monument en in 1995 
een rijksmonument. Na een grondige verbouwing 
werd in 2007 de dansafdeling van de Muzerije er 
gehuisvest. 

De Schilderstraat 
is niet naar het 
schildersambacht 
genoemd, maar 
naar de voorname 
middeleeuwse 
familie Schilder. 
In de veertiende 

eeuw hadden de Broeders des Gemenen Levens 
(= het gemeenschappelijk wonen) diverse panden 
tussen de Hinthamerstraat en de Noordwal; het 
kanaal kwam daar pas in 1826 

tussendoor. En eind 
twintigste eeuw 
zaten vooraan 
in de smalle 
Schilderstraat 
‘zusters des 
gemenen levens’: 
prostituees.
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ALLES OP EEN RIJTJE: COC, BIJ KATRIEN, 
BABEL, BANK VAN LEENING
Het COC NoordoostBrabant is verhuisd! Na de Vughterstraat (‘s-H), het 

Barbaraplein (Oss)en de Triniteitstraat (‘s-H) zijn wij neergestreken in de 

Schilderstraat 33, 5211NB, ‘s-Hertogenbosch. In vogelvlucht een schets van de 

betrokkenen.

Bij Katrien 
In het pand uit 1888 aan de Triniteitstraat 19 
(voorheen Theater Bis en Koningstheater) wordt 
het cultureel podium De Azijnfabriek gehuisvest, 
waarvoor geen plaats meer is in de oude Sint-
Jacobskerk (thans weer Groot Tuighuis genaamd) 
aan de Bethaniëstraat 4. Zodoende wonen Bij 

Katrien en haar 
‘huisgenoten’ 
Quiet (hulp bij 
armoede) en COC 
Noordoost-Brabant 
per 1 februari in de 
gerenoveerde Bank 
van Leening, de 
‘dansdépendance’ 
van Babel. 

Babel
Op 1 januari 2019 fuseerden de Bibliotheek, 
Muzerije (centrum voor amateurkunst) en Bureau 
Babel (bemiddelaar  tussen cultuur en onderwijs). 
De fusienaam werd ‘Babel’ en Nan van Schendel 
(61), sinds 2016 directeur van de Bieb, werd de 
nieuwe directeur-bestuurder van ‘Babel, platform 
voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel 
willen ontplooien en willen 
(blijven) groeien’. 

Bank van Leening
Het pand Schilderstraat 
33 was aanvankelijk (1836) 
een glasblazerij. Na een 
verbouwing, waarbij onder 
meer het roosvenster en 

http://www.stichtingquast.nl/?fbclid=IwAR0sq_916f45ySfBAl_rUY6O4X1RuVGT0JyhpwBt_XQVtS2eDeQeqQaf-64
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.museumjancunen.nl%2FMJC%2FNaakt-of-Bloot.aspx%3Ffbclid%3DIwAR2-N0_NHfvBoCkfCKhbygUpXjqwLY4rUWZK2AnY533rwG4KjteoQfPwebs&h=AT00H_dcLWzrTCKhFiAqQ5GBXQ3pQmDUC5YODBqvVKdibtT-oJQlXXh9iKJJOtw8_aspUV1mqghM0nU1ulVIblDjc66bPdOwIQzX_bwqi7v9VSPyQcFX3KnsKZVZXpdK9Ve1tLiYR0Id4esQvcjWBBoqtZDTl4o_rpeVjmFkm3kzukH3FhEDjZX8r2PVU3ZXME-8VE7wSuwufdKEDk4vm6Qp1NCBOK67bcQd5NO7RYoeInB9RJ88LDF7M6vtr8_51FYLRrPRQ0bj2Iq_PBNob0b1Cjy6j1-vBoJDuwF7Zgf0SRVX53B4gZvQ6-njc5X7tVUFo_la_xP_qCFFWDtuEzRoloVGsvCwjZFQVf8Wi-ifPN9bV5JDnJ3-Drdsd4ZlK3Eh5he2uHaeuSEmzkAZbDJcLbcD4ePkFTvfkT24LIzq00gps4Cl6PsSgpwkphUM_YeZPLdrLnzNRekT8bgSFkJuZ6T-i1uvKfzRMioj-aq-b4DxjHys0qF51cL4afCCc87c0-Un81SzGByegXLeTIlZw9aqouTyQAjQJdn-wlAU4Mr0ZlM4OZ0_89VmLyg3yB4W54yzEvtsAuXxiPjIQ2hNx7UFtPyFP1h3LSuQFcTVBNIOEKTqT7NIKjsj6U9YBXpY


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

TRUE COLORS VOOR JAN STRAATMAN
Op 27 januari was de zevende editie van COC’s True Colors – de fundraiser voor COC’s Bob Angelo Fonds 
en het feest voor de Nederlandse LHBTI-beweging. Alle bezoekers, performers en crew zorgden voor 
onvergetelijke momenten. 

1919 - Anders dan 
de anderen - 2019
Bij 100 jaar Openbare Bibiotheek Amsterdam 
(oba) kijkt ook het Internationaal Homo/Les-
bisch Informatiecentrum en Archief (ihlia) terug 
naar het jaar 1919. Toen verscheen de eerste 
Duitse film over homoseksualiteit: Anders als 
die Andern, waarvan fragmenten te zien zijn 
in de tentoonstelling ‘1919 - Anders dan de 
anderen - 2019’. In datzelfde jaar 1919 kon de 
gewone Amsterdammer op de Keizersgracht 
voor het eerst gebruikmaken van een open-
bare bibliotheek.

De expositie is nog tot 25 maart te zien op de ihlia-plein op de derde etage van 
de oba, Oosterdokskade 143, Amsterdam (vlakbij het Centraal Station), 
dagelijks 10:00-22:00 uur. 

TE SPRINGEN OM 
VOORLICHTERS ...
De voorlichtingsgroep van het COC Noordoost Brabant staat te springen om 
enthousiaste voorlichters. 

Wij geven voorlichting op scholen in de regio van allerlei niveaus (basisschool, 
middelbaar onderwijs en hoger onderwijs). Ben jij bekend met LHBTI+ en wil jij 
jouw ervaringen en kennis delen met deze leerlingen? Neem dan snel contact 
met ons op via        voorlichting@cocnoordoostbrabant.nl. 
Leerlingen zijn enthousiast om bijvoorbeeld te horen hoe je zelf ontdekt hebt 
dat je LHBTI+ bent en hoe de mensen om je heen dit ervaren. Ben je zelf geen 
LHBTI+er, maar heb je toch ervaringen om te delen, voel je dan ook vrij om 
contact met ons op te nemen. We zijn een gezellige, leuke, leerzame, sociale en 
kleurrijke groep en zoeken constant naar versterking en aanvulling. 
Daarnaast is het een verrijking voor je eigen kennis en ervaring. Tot snel! 
 
Voor meer informatie:  
       http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=139 
       http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=324 
       https://www.youtube.com/watch?v=-w3KZBIPyuI
 

IN MEMORIAM MARC VAN DEN ENDE
Met verdriet moeten wij berichten 
dat Marc van den Ende te plots, 
te jong is overleden. Marc was 
vrij korte tijd secretaris van COC 
NoordoostBrabant, maar vooral 
lange tijd stuwende kracht en 
middelpunt van Zoete Lieve 
Gerritje, de gay sportclub van 
‘s-Hertogenbosch en regio. Zijn 
creatieve impulsen, zijn hartelijke 
enthousiasme en zijn openhartige 
spontaniteit in het leggen en 
onderhouden van contacten 
brachten ZLG tot grote bloei. 
Gedreven, bindend en resultaat 
gericht. Wat een energie, wat een 
vrolijkheid! Marc, dank. Je blijft een 
onvergetelijke ster, maat, vriend.

Op True Colors brengt het COC jaarlijks de 
veelzijdige Nederlandse LHBTI-beweging bijeen 
en wordt gevierd wat er bereikt is. Dit jaar 
waren er wederom honderden LHBTI-initiatieven 
vertegenwoordigd in Paradiso, variërend 
van belangenclubs en bedrijfsnetwerken tot 
de regionale COC-verenigingen, waaronder 
COC NoordoostBrabant. Met de opbrengsten 
van COC’s True Colors ondersteunt het COC 
kleinschalige LHBTI-initiatieven. 
De Bob Angelo-penning werd uitgereikt aan 

twee personen. Kevin Jennings voor zijn geweldige 
bijdrage aan de verbetering van de positie van LHBTI-
jongeren op scholen wereldwijd, wat leidde tot talloze 
GSA’s (Gender & Sexuality Alliance). Hans Verhoeven 
voor het initiatief de afgelopen vier decennia tot 
een indrukwekkende reeks LHBTI-evenementen, 
initiatieven en demonstraties. 

Een bijzonder moment voor COC NoordoostBrabant 
was de herdenking op dit nationale platform van onze 
Jan Straatman die het afgelopen jaar overleden is.

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

Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Tel. (073) 369 03 49
Bezoekadres (na telefonische 
afspraak): Schilderstraat 33, 
5211 NB ‘s-Hertogenbosch

COC Nederland
tel. (020) 623 45 96
info@coc.nl
www.coc.nl

De Kringen Den Bosch (mannen)
Praatgroep voor homoseksuelen
kringendenbosch@live.nl
www.kringendenbosch.nl

Orpheus
Hulpverlening bij homo- / 
biseksualiteit in man-vrouw relaties
www.orpheushulpverlening.nl 

IHLIA
Internationaal Homo/Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief
tel. (020) 606 07 12
www.ihlia.nl

Gay & Lesbian Switchboard
Voor al uw vragen met betrekking 
tot homoseksualiteit
tel. (020) 623 65 65
info@switchboard.nl
www.switchboard.nl

Landelijk netwerk Biseksualiteit
tel. (06) 229 38 519

De Kringen 
Praatgroep voor homoseksuelen
info@kringen.nl
www.kringen.nl

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje 
(ZLG)
info@zlgdenbosch.nl
www.zlgdenbosch.nl

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen
zusjevan@ziggo.nl 
www.facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

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 DRAAITAFEL, INSPIREREND DRIEGANGENDINER
‘Hoor verhalen van vroeger en nu, wissel levenservaringen uit en maak nieuwe bijzondere vriendschappen’.

Nieuwehagen-BrabantZorg organiseert op 16 
maart as. samen met Visible-ID “De Draaitafel”: 
een diner waarbij Bossche stadsgenoten van alle 
achtergronden en leeftijden met elkaar genieten 
van een 3-gangen diner. 

Het is daarom dat we ook heel nadrukkelijk de 
Bossche Regenbooggemeenschap uitnodigen om 
mee te doen. BrabantZorg heeft niet voor niets 
al jaren de Roze Loper, het certificaat voor LHBTI-
vriendelijke zorg. Wij hopen dat inspirerende 
ontmoetingen tussen mensen tot stand komen 
die elkaar in het dagelijks leven niet zo snel 
zouden ontmoeten! Je zit met vier mensen aan 
tafel. Elke gang wordt er gewisseld van tafel 

waardoor je steeds met nieuwe mensen je tafel 
deelt. Daarnaast is er live pianomuziek en kun je 
verzoeknummers van toen & nu aanvragen. 

Datum: 16 maart. Tijd: 17:00 – 19:30 
Adres: Woonzorgcentrum Nieuwehagen 
(Gervenstraat 2) in Den Bosch 
Kosten: € 12,50 p.p. (exclusief drankjes)
 
Meld je aan door een mailtje te sturen naar 
       maaike.teernstra@brabantzorg.eu  
Vermeld je naam, met hoeveel personen je komt, 
of je allergieën hebt en of je vegetarisch bent. Wees 
er snel bij, want we hebben plek voor maximaal 
25 personen. 

De organisatie is in handen van Nieuwehagen - 
BrabantZorg en Visible-ID en wordt ondersteund 
door Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch Met dank aan 
JongerenAmbassadeurs ’s-Hertogenbosch (JADB).

http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=139&fbclid=IwAR2ZIwUtbR_GH8y5xkAl6iD4UFq6jGNRz3FmaZSUmpQCR7ofO4fenSJammE
http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=324&fbclid=IwAR1ItLBVkonqUiK5VHDFUoaWkhDr9GZHdYgNxLFfnGckYkGEn8IUJg-p4Rw
https://www.youtube.com/watch?v=-w3KZBIPyuI&fbclid=IwAR1lkKulNHQNqzEvk30WJZmRJWmACr86up-tFv9V5mgF7RZ_bJfvXTNjp2U
mailto:maaike.teernstra@brabantzorg.eu
http://www.dekeulsekar.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/


ALS ANDEREN JOUW HOMO-
KIND NIET ACCEPTEREN 
De Nashville Verklaring deed begin januari veel stof opwaai-
en, omdat ze suggereert dat mensen met een andere seksuele 
geaardheid ziek zijn, en dat ze moeten genezen. Omdat 
homoseksuelen, transgenders, biseksuelen, zonder blikken of 
blozen onrein worden genoemd. In onze regio kwam een te-
gengeluid op gang na artikelen van Lei Lennaerts en Jan van 
Velthoven in het Brabants Dagblad. Er werden regenboog-
vlaggen gehesen aan de gemeentehuizen van o.a. Den Bosch, 
Oss, Haaren, Heusden en Waalwijk ‘want hier mag iedereen 
zichzelf zijn’. En ook aan de Maartenskerk in Zaltbommel 
(waar de SGP de grootste partij is!) wapperde zo’n vlag.

Het Brabants Dagblad 
bezocht twee moeders in 
een Boxtelse straat. Daar 
klonken behalve veront-
waardiging en verbijstering, 
vooral ook zorgen bij Ans 
Duijghuisen en Brigitte Gill-
haus. Ze hebben allebei drie 
kinderen, twee jongens, een 
meisje. En in beide gezinnen is een van de zonen homosek-
sueel. Dat was een reden voor Ans om zich zes jaar geleden 
als vrijwilligster te melden bij de vereniging die zich inzet 
voor de acceptatie van homoseksualiteit, COC Noordoost 
Brabant. Dát en omdat ze in haar werk in de kinderopvang 
al had beseft dat je de jeugd van kleins af aan moet laten 
opgroeien met het idee dat mensen met al die verschillende 
vormen van seksuele geaardheid wel anders zijn, maar niet 
raar. "Die jonge kinderen hebben nog geen oordeel. Dan 
moet je er vroeg bij zijn om dat zo te houden, om te voor-
komen dat ze op de middelbare school gaan behoren tot 
pesters en haters van minderheidsgroepen."
 
Ze is net met het werk gestopt en heeft het stokje overge-
dragen aan Brigitte. Deze: "Ik werk samen met de COC-
vrijwilligers die in deze regio de voorlichting doen op het 
Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en op het Primair 
Onderwijs. En wij zien dat die vroege aanpak op de basis-
school hier zijn vruchten afwerpt. De praktijk op middelbare 
scholen leert dat dit ook hard nodig is, want hier en daar is 
begrip niet altijd vanzelfsprekend helaas. En dat zal er met 
de Nashville Verklaring niet beter op worden."

"Daar gaan we last van 
krijgen", voorspelt ook Ans 
Duijghuisen. "Het kon al 
ingewikkeld zijn om op 
bepaalde streng christelijke 
scholen binnen te komen, 
dat zal niet beter worden." 
Dat helpt niet met de ac-
ceptatie, is lastig voor de 
vrijwilligers. En het is ook 
lastig voor hen beiden als 
moeders van een homokind. 
‘O jee’, zeiden ze alle twee 
toen die jongens, jongvol-

wassen inmiddels, uit de kast kwamen. Niet omdat ze het 
zo erg vonden, omdat ze er iets op tegen hadden. Welnee, 
ben je gek! Maar wel: Je wilt je homoseksuele zoon bescher-
men tegen de brute buitenwereld, maar je weet ook dat je 
dat niet kunt. 

Ans: "Er zijn van die momentjes. Zo gingen we uit eten. Toen 
we weer naar buiten stapten pakte ik de hand van mijn man 
vast, mijn oudste zoon die van zijn vriendin. Maar Jeroen en 
zijn vriend bleven los van elkaar lopen. Ze hebben geleerd 
dit soort uitingen voor thuis te bewaren. Dat vind ik best 
verdrietig." Brigitte haar eerste reaktie ‘O, jee, weet je het 
zeker?’ kwam eveneens voort uit de obstakels die je dan als 
moeder ziet opdoemen. "Er zijn landen in de wereld waar hij 
met zijn vriend graag heen zou gaan, maar waar het voor 
homo’s niet veilig is. Sri Lanka is om die reden van de wen-
senlijst geschrapt." De angst dat er iets kan gebeuren heeft 
bij beide moeders een plek gevonden, maar zeurt nu en dan 
zachtjes in het achterhoofd.

Vooral op momenten dat hun zonen keihard worden 
afgewezen door anderen die in hun godsdienst de stok 
denken te vinden om de hond mee te slaan. "Er komt veel 
ellende voort uit het geloof", zucht Brigitte. En dan is er dat 
onbegrip op straat waar het niet altijd wordt getolereerd 
als twee mannen uitstralen dat zij bij elkaar horen. Het is 
altijd opletten dat je geen aanstoot geeft. "En de tolerantie 
ten aanzien van homo’s, lesbiennes, bi-seksuelen, transgen-
ders lijkt nog af te nemen." Zeggen beide moeders. "Dat is 
eng. We moeten die andere kant op, de kant van acceptatie 
en verdraagzaamheid. Die kant waarin geen onderscheid 
wordt gemaakt op basis van seksuele geaardheid. Waar we 
kunnen afspreken dat het gewoon is." Ze waren op weg, 
zeggen ze allebei, maar de Nashville Verklaring kan deuren 
dichtgooien die al open stonden. "Dan worden we allemaal 
een stukje terug uit gezet." 

(Dit zijn gedeeltes uit een artikel van Arno Heesakkers uit het 
Brabants Dagblad van 12 januari, een link hiernaar staat op 
de Facebookpagina van COC NoordoostBrabant)

passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

Voor een  
uitvaart op maat
Ook als u elders verzekerd bent.

UitVaartcentrUm 
Den DUngen

Litserstraat 40 | den dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
 gemoedelyk en vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar

zlgdenbosch.nl

Like COC Noordoost Brabant 
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl
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oudesig

n.nl

COColumn

VALENTIJNSCADEAU: 
LANCERING QUEERBOEKEN.NL
‘Maar over veertig jaar, wie weet staan er liedjes in de hitparade, niet alleen maar 
over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hem, zonder aarzeling 
of rem. Dan speelt elke musicus, dan zingt iedere romanticus, heel gewoon, 
zo is het dus: Romeo en Julius.’

Dat zong Willem Nijholt in 1977 in de musical Foxtrot, op tekst van Annie M.G. 
Schmidt en muziek van Harry Bannink. Sorry dat ik besta, heette het liedje. 
Inmiddels ís het ruim veertig jaar later en zijn er heus wel liedjes en boeken en 
stukken over ‘hem en hem’, of ‘haar en haar’. Maar overhouden doet het nog 
altijd niet. Reden voor COC Nederland om samen met de Leescoalitie (van o.a. 
CPNB, het Literatuurmuseum en de Stichting Lezen) om op Valentijnsdag, de 
site queerboeken.nl te lanceren.

De site kwam tot stand tijdens de campagne ‘Lees met andermans ogen’, 
waarin de Leescoalitie mensen wil aanmoedigen eens wat vaker een boek 
te lezen over iemand die anders is dan zijzelf. Want wie leest, kijkt met 
andermans ogen en verplaatst zich in personages met bijvoorbeeld een andere 
sociale klasse, herkomst of seksuele voorkeur. Hiermee leer je verschillen 
kennen, maar ook overeenkomsten. Of misschien herken je juist veel van jezelf 
in een personage, waardoor je jezelf beter begrijpt en je minder alleen voelt.

Op de site kunnen scholieren en anderen boeken vinden met LHBTI-
personages. Met queerboeken.nl willen de Leescoalitie en COC met name 
scholieren stimuleren om boeken te lezen met LHBTI-personages. Dat is nodig, 
blijkt uit recent onderzoek van Columbia University. LHBTI-leerlingen voelen 
zich namelijk vaak onveilig op school, maar als er in de les positieve aandacht 
is voor LHBTI, voelen zij zich veiliger. De boekenlijst op queerboeken.nl kan 
gebruikt worden voor het vak Nederlands.
 
Samen met de lancering van queerboeken.nl start ook de verkiezing van 
het Beste Queer Fragment, waarbij lezers mogen stemmen op de mooiste 
liefdesscènes uit de queer literatuur, gekozen door Tim den Besten, Özcan 
Akyol, Rik van de Westelaken, Sherida Spitse en Valentijn De Hingh. 
Zie:        www.queerboeken.nl 

(Wikipedia: ‘Queer’ is een parapluterm voor onder andere homoseksualiteit, 
maar ook mensen uit diverse andere scenes identificeren zich vaak als queer. 
De term is meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard heteronorm 
en trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel.)

advertenties

Klaus
Afgelopen jaar verscheen voor het eerst in een Nederlandse vertaling een boek 
dat al vele jaren geleden een grote indruk op mij maakte, “De vulkaan” van de 
Duitse schrijver Klaus Mann. Dit boek verscheen in 1939,  in het Duits, als 
“Der Vulkan” bij uitgeverij Querido in Amsterdam. De homoseksuele Klaus was 
een zoon van de beroemde schrijver Thomas Mann, die zelf overigens op zijn 
minst zelf biseksueel was (lees bijv. zijn beroemde, ook verfilmde, 
“Dood in Venetië”). Een bijzonder boek omdat het laat zien dat er al voor de 
Tweede Wereldoorlog heel veel bekend was over wat er in Nazi-Duitsland 
gebeurde, bijv. waar het de concentratiekampen betrof...

Het is niet per se een gay boek, al valt 
wel op dat de auteur heel uitvoerig 
beschrijft hoe de verschillende 
mannelijke hoofdpersonen er uit 
zien, wat hun gevoelens zijn, wat 
voor karakter ze hebben. En dat 
op een manier die duidelijk maakt 
dat die personen niet zomaar 
iemand zijn. Met details, of moet 
ik zeggen gevoelens, die bij de 
lezer niet anders dan de gedachte 
kunnen oproepen dat de schrijver 
wel heel erg gevoelig is waar het 
de mannen betreft. Waarschijnlijk 
komt dat omdat de beschreven 
mannen gebaseerd zijn op mannen 
die Klaus goed gekend heeft. De 
beschrijving van de vrouwen in het 
boek daarentegen is heel algemeen. 
Zelfs bij hartstochtelijke vrijpartijen 
tussen een man en een vrouw  komen 
eigenlijk uitsluitend uitgebreid de 
gevoelens van de man aan bod. Het 
gaat bij voorkeur om goddelijke 
glazenwassers, adonissen en 
blondgelokte jongemannen . Enkele 
citaten: “Je hebt je nog nooit laten 
liefhebben zoals een vrouw zich moet 

laten liefhebben. (...) 
Je hebt te veel geëxperimenteerd, 
dat was gevaarlijk. Je bent toch geen 
jongen . (...) Je bent te actief geweest. 
Je hebt je jonge vrienden liefgehad 
bijna zoals een man een vrouw moet 
liefhebben”. 

Een nogal homoseksueel getint 
boek dus. Best opmerkelijk voor 
die tijd. Dat blijkt ook wel uit 
sommige reacties toen het in 1939 
voor het eerst verscheen. Collega-
schrijver Curt Riess, ook een fervent 
tegenstander van Hitler, schreef: 
‘Bezwaar: “Louter homo’s en 
morfinisten”. En ook Klaus Mann’s 
eigen moeder Katja was niet blij met 
de expliciete beschrijving van de 
relatie tussen twee hoofdrolspelers. 
Klaus antwoordde in een brief aan 
haar “En in het volgende boek zal, als 
het maar even kan, beslist niets lelijks 
onnatuurlijks meer voorkomen”!

‘De vulkaan, roman onder emigranten’, door Klaus Mann, vertaald uit het 
Duits door Ria van Hengel, Em. Querido’s Uitgeverij BV, Amsterdam-Antwerpen 
2018. In 2016 verscheen een vlot leesbaar en expliciet boek over de jonge 
homoseksuele Klaus Mann: Rindert Kromhout “Een Mann”, uitgever Leopold, 
ISBN 9789025871376 

http://ims.volkskrant.nl/optiext/optiextension.dll?ID=ImrssK0YaBmsODYWFcWda2l%2BpYbX6GQjyT_ex5VDVMp4fA8tUsm3aUJbEEeulEL5Wcz_Frj5pU0Sg2Ce59943G92yqgXyGIIIz
http://www.leesmetandermansogen.nl/
http://www.queerboeken.nl/
http://www.praktijkvoko.nl/
http://www.koenen-oel.nl/
http://www.dewittezwaan.com/
http://www.dekrakelinghebufkes.eu/
http://www.zlgdenbosch.nl/
http://www.cocnoordoostbrabant.nl/
http://www.woudesign.nl/


SAFE HAVEN VOOR LHBTI’S IN 
’S-HERTOGENBOSCH WEST
Door geweld in ’s-H West, gericht tegen een LHBTI ‘er, is nagedacht over 

het creëren van een veilige wijk. In eerste instantie is de aandacht gericht 

op het individuele incident. De uiteindelijke �verlossende oplossing� is 

gelegen in de verhuizing van het slachtoffer. Dit mede omdat �daders� in dit 

geval ongeïdentificeerde, voornamelijk jonge buurtbewoners waren. 

Tja. Maar hoe pak je het geweld structureel aan?

17 APRIL LEDENVERGADERING TOEKOMST COC NoB

B&W: ’S-HERTOGENBOSCH ZET ZICH IN ALS
In de vergadering van B&W van 12 februari lag het Programma ’s-Hertogenbosch Regenboogstad (2019-2022) 

voor. De gemeente blijft zich de komende jaren inzetten voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van lesbi-

sche vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Samen 

met partners zoals GGD, RADAR, COC, scholen en sportclubs. Met extra aandacht voor 

jongeren, veiligheid en bewustwording in de publieke dienstverlening. “We vinden het 

belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig en geaccepteerd voelt. Of het nu 

op school, het voetbalveld of in de kroeg is,” aldus wethouder Mike van der Geld.

Om er naar toe te werken dat LHBTI’ers zich 
veilig kunnen voelen in hun wijk denken we 
mede aan het instellen van een 10-tal Save Ha-
ven plekken. Dit moeten openbare plekken zijn, 
herkenbaar door b.v. een vlag of sticker, waar 
mensen bij het gevoel van onveiligheid naar 
binnen kunnen lopen, een kop koffie krijgen en 
hun verhaal kunnen doen. Vanuit hier kan ook 
contact worden opgenomen met de keten-
partners, zoals Politie en RADAR. Plekken die 
hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen 
zijn: scholen, huisartsenpraktijken, verzorgings-
huizen, culturele instellingen en winkels. 

De Safe Haven medewerkers krijgen een korte 
voorlichting over de aanpak en de ketenpartners 
waar contact mee kan worden opgenomen. In 
eerste instantie wordt uitgegaan van organisa-
ties, maar als u in ’s-Hertogenbosch West woont 
en uw huis of bedrijf open wilt stellen voor dit 
initiatief dan hoor ik dat graag.

Yvonne de Lege (RADAR)        y.delege@radar.nl 
(06) 25 25 10 55

Op 17 mei organiseren COC NoB, RADAR en 
Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch een thema-
bijeenkomst over Veiligheid. Zie agenda.

Nu de aangekondigde eindrapportage voorligt 
van de projectgroep die met de Roze Ronde 
Tafelgesprekken, en individuele interviews 
de ideeën heeft geïnventariseerd die er leven 
over onze toekomst, roept het bestuur van 
COC NoordoostBrabant iedereen op voor een 
Algemene Ledenvergadering op woensdag 
17 april, aanvang 20.00 uur, in de Bank van 
Leening, Schilderstraat 33 , ‘s-Hertogenbosch. 

Ook vrijwilligers en belangstellenden zijn welkom. Uiteraard is er ook 
ruimte voor andere ideeën dan die in de eindrapportage. Dus komt allen 
en denkt, praat en besluit mee!

 1. Opening
 2. Notulen ALV juni 2018
 3. Mededelingen en stand van zaken activiteiten en financiën.
 4. Adviezen beleidsontwikkelingen en beleidsplan.
 5. Formatievoorstellen bemensing bestuur en werkgroepen.
 6. Pride Donatiefonds
 7. Agendering ALV juni 2019
 8. Rondvraag

Het is de bedoeling dat agendapunt 4 verreweg de meeste aandacht 
krijgt. In onze reguliere ALV van juni aanstaande zullen de overige vereni-
gingszaken aan de orde komen. 

Regenboogstad ’s-Hertogenbosch is sinds 2012 Regenboogstad. Er is in 
die jaren al aardig wat bereikt. We zien bijvoorbeeld jongeren steeds 
actiever worden. Op steeds meer scholen wordt voorlichting gegeven of 
spelen theatervoorstellingen. Het Beraad van Kerken voert gesprekken 
over seksuele diversiteit en religie. We kiezen er dan ook voor om door 
te gaan met wat goed gaat. En extra aandacht te geven op die gebieden 
waar dat nodig is.

Onderwijs en jeugd Samen met 
het onderwijs blijven we aandacht 
besteden aan LHBT-jongeren. Door 
themaweken en lesprogramma’s. 
Maar ook door jongeren zelf aan het 
roer te zetten. Dit doen we via de 
Jongerenambassadeurs, CityBoost 
en het Bossche Jeugd Parlement.

Publieke Dienstverlening Veel medewerkers van de gemeente hebben 
contact met inwoners. Van zorg en ondersteuning tot het verstrekken van 
paspoorten. Zij volgden een training over dienstverlening aan transgen-
ders. Net als organisaties die met ons samenwerken zoals de GGD. Ook 
volgen jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen training om ouders en 
(trans)jongeren te begeleiden.

Veiligheid en vrije tijd Nog steeds geven veel LHBT-inwoners aan in onze 
stad niet hand in hand te lopen met hun partner. En op sportverenigingen 
en in de horeca vraagt sociale acceptatie nog steeds aandacht. Samen 
met partners gaan we daarmee aan de slag.

Duurzame resultaten De gemeente werkt samen met onder meer het 
COC NoordoostBrabant, RADAR, GGD Hart voor Brabant, het Koning Wil-
lem I College en het Sint-Janslyceum. Dit gebeurt sinds 2012, dankzij geld 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

MAART 2019 
Zaterdag 9 maart 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
de Bank van Leening – 
Schilderstraat 33 – Den Bosch

Zondag 10 maart 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Zondag 24 maart 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

APRIL 2019 
Zondag 7 april      

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

Zondag 7 april 14:30 – 17:00 uur   

Vertoning film ‘If these 
walls could talk’
BrabantZorg Sterrebos – Sterrebos 62 – Oss

Zaterdag 13 april 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke 
beperking
de Bank van Leening – 
Schilderstraat 33 – Den Bosch

Zondag 14 april 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Woensdag 17 april 20:00 uur

Algemene 
Ledenvergadering
de Bank van Leening – 
Schilderstraat 33 – Den Bosch

Zondag 21 april v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 28 april 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

MEI 2019 
Zaterdag 4 mei 

Nationale Herdenking  
Dodenherdenking Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Locatie: Hervormde Kerk, Kerkstraat 20 – 
aanvang 18:30 uur
Aansluitend Kranslegging COC om 20:00 uur
Oorlogsmonument Casinotuin ’s-Hertogenbosch
Oorlogsmonument Nieuwe Hescheweg Oss 

Zondag 5 mei 

In vrijheid kiezen
Bevrijdingsfestival in ‘s-Hertogenbosch vanaf 
14:00 uur op De Pettelaarse Schans
COC NoB aanwezig 

Zondag 5 mei       

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

Zondag 5 mei v.a. 15:00 uur   

Middagje Oss
Kaarten – Darten – Praten  
Talentcentrum – Berghemseweg 8 B – Oss

Zaterdag 11 mei 16:00 – 19:00 uur

Café OokZo!
Homosoos voor mensen met 
een verstandelijke beperking
de Bank van Leening – 
Schilderstraat 33 – Den Bosch

Zondag 12 mei 13:00 – 17:00 uur

Jong & Out Den Bosch
Maandelijkse activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding – www.jongenout.nl 

Vrijdag 17 mei 19:30 uur (Inloop 19:00 uur)

Themabijeenkomst 
Veiligheid
de Bank van Leening – 
Schilderstraat 33 – Den Bosch

Zondag 26 mei 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – 
Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

Gaysporten 
Dinsdagavonden 19:00 – 20:30 uur

ZLG Badminton
Sportzaal Haren Donk Reit – 
Ploossche Hof 85 – Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

ZLG Volleybal
Sportzaal Educatief Centrum Hintham – 
Vincent van Goghlaan 28 – Rosmalen
Info: zlgdenbosch.nl 

Laptopklep

Heerlijk vind ik het 
om achter mijn laptop
te zitten 
de lettertoetsen geven
mijn gedachten vorm -

ik ben dol op letters
niet speciaal van chocola
wel in boeken en bladen -

als kind speelde ik
met rubberen lettertjes
uit een drukdoos
in metalen regels -

schrijven is mijn hobby
naast lezen en zingen -

en de laptop biedt ook
contact via internet
wereldwijd -

vliegensvlugge uitwisseling
van vraag en antwoord
onbegrijpelijk snel
veel sneller dan briefpost
of zelfs luchtpost
vroeger moest je weken
wachten op antwoord -

en via rechtstreekse verbindingen
kun je elkaar zien en horen
en met elkaar praten
maar helaas 
er zit een scherm tussen
elkaar aanraken lukt niet -

echt menselijk contact
van vlees en bloed
met huid en haar
is alleen mogelijk
achter de laptopklep -

in de echte wereld.

Hans Kolper

mailto:y.delege@radar.nl
http://www.jongenout.nl/
mailto:zusjevan@ziggo.nl
http://www.jongenout.nl/
mailto:zusjevan@ziggo.nl
http://www.jongenout.nl/
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