
 
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

In de opzet voor deze bijeenkomst is nadrukkelijk 
gekozen om niet alleen informatie te verstrekken, 
maar ook LHBTi-ers en andere geïnteresseerden 
zelf de gelegenheid te geven over het thema 
Veiligheid met elkaar in gesprek te gaan en 
tot oplossingsrichtingen, oplossingen en 
samenwerkingen te komen.

Organisaties als de Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
Radar en Roze in Blauw, zullen hun medewerking 
verlenen aan deze themabijeenkomst. Ook 
wethouder Mike van der Geld, Regenboogstad 
’s-Hertogenbosch, zal de avond bijwonen. Naast 
diverse presentaties is er tijdens de bijeenkomst 
ruim gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te 
wisselen en na te denken over oplossingen rondom 
het thema “LHBTi-ers & Veiligheid”. 

Onder leiding van dialoogleiders gaan we met 
ervaringen, dromen & doen in kleine groepen met 
elkaar in dialoog om pijnpunten boven tafel te 
krijgen, te dromen over een ideale situatie en op 
welke manier we met elkaar oplossingen kunnen 
realiseren. Niet in debat, maar in dialoog: ieder 

B
os

sc
h

R
oz

e
Ja

a
rg

a
n

g
 3

9
 ,

 n
r.

 3
 m

e
i/

ju
n

i 
2

0
1

9
. 

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

Redacteuren / medewerkers: 
Ton de Coster, Ivo van Harmelen, 
Kees Metz, Peter Sleutjes, 
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STA OP TEGEN GEWELD, 

MAAK TOLERANTIE GEWOON
Themabijeenkomst lhbti & veiligheid. Vrijdag 17 mei 2019, 19.30 uur

in Babel | Muzerije, Hinthamerstraat 74, ’s-Hertogenbosch

Naar aanleiding van het structureel gevoel van onveiligheid onder LHBTi-ers en diverse 

voorvallen in 2018 organiseert COC NoordoostBrabant samen met bureau NW25 een 

themabijeenkomst rond het onderwerp Veiligheid. Hiervoor is gesproken met diverse 

mensen uit de Bossche samenleving en met vertegenwoordigers van Gemeentes, 

Regenboogpartners en andere professionals. Centraal staan niet de incidenten, 

maar diverse aspecten rondom veiligheid voor LHBTi-ers. Daarbij is gelegenheid om 

met elkaar van gedachten te wisselen over onveilige situaties, ervaringen en samen 

mogelijke oplossingen op het gebied van veiligheid te bedenken.

kan zich onbelemmerd uiten. Uiteindelijk oogsten 
we de ideeën die we samen het beste vinden. Om 
daarna met een borrel en zo verder te praten.

De bijeenkomst vindt plaats op 17 mei, IDAHOT, 
de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie 
en Transfobie. Dit is jaarlijks de dag waarop in 
Nederland en elders aandacht wordt gevraagd 
voor het verschijnsel homohaat en de sociale 
onwenselijkheid daarvan. Nederland is een van 
de landen in Europa, die het meest positief over 
de LHBTi-gemeenschap denken. Maar aandacht 
vragen voor acceptatie van seksuele diversiteit blijft 
hard nodig. Sta op tegen geweld, maak tolerantie 
vanzelfsprekend!

En meteen zijn de Jong&Outers ook op een 
andere manier aktief geworden. Zij hebben de 
namens het COC NoordoostBrabant bij de officiële 
Dodenherdenking op 4 mei de krans gelegd. 
Bovendien hebben ze, de dag daarop, het COC 
waardig, vol humor en meer dan sprankelend 
vertegenwoordigd op het Bevrijdingsfestival: 
nog nooit werden er zoveel suikerspinnen, 
sleutelhangers, foldertjes en roze polsbandjes 
uitgedeeld, om van de vele interessante en leuke 

Twee zeer geslaagde bijeenkomsten waren er 
al van het ‘nieuwe’ Jong & Out van COC NoB in 
ons nieuwe ‘nest’, de Bank van Leening in de 
Schilderstraat 33. Ron Loos en Ruud Maltha hebben 
een tijdje terug besloten Jong &Out nieuw leven 
in te blazen, en dat lijkt heel aardig te lukken. De 
nieuwe ‘lichting’ bestaat uit een aantal eerdere 
deelnemers, die graag en enthousiast de draad 
weer oppakten, én gelukkig ook een paar uiterst 
welkome nieuwe gezichten. 

gesprekken met de bezoekers nog maar te zwijgen. 

De manier waarop onze Jong & Outers zich 
presenteerden, verdient alle lof. Het COC en 
Jong&Out hebben zo geweldig veel goodwill 
gekweekt, en het was opvallend en bemoedigend 
dat de overgrote meerderheid van de bezoekers 
heel sympathiek, tolerant en open op ons 
reageerde. Echter, dat betekent niet dat onze 
aanwezigheid overbodig was: een enkele, vooral 

JONG&OUT WEER UITERST ACTIEF! 
 

mannelijke bezoeker was soms wat 
minder of in het geheel niet geneigd 
het roze polsbandje aan te pakken of 
om te doen. Incidenteel zelfs stug of 
onvriendelijk afwijzend. Maar met 
een glimlach en een opmerking als: 
‘Dat kan jij als echte macho toch best 
hebben.’, of ‘Jij bent dé man om voor 
ons ‘reclame’ te maken’, of soms met 
een vrolijk beroep op de vriendin, 
haar vriendje ‘een beetje op te voeden 
in tolerantie’, gingen de meesten 
uiteindelijk alsnog lachend overstag. 

Hondsvermoeiend zo’n drukke dag, en het koude weer zat ook niet echt mee, 
maar het gaf ook ongelooflijk veel energie, en na het opruimen ging de J&O 
jeugd zelf genieten van het feest en van de vele optredens die tot een uur of 
twaalf duurden, waar vooral Russkaya er uitsprong. Een dikverdiend plezier! 

We hopen allemaal dat we er de komende tijd in zullen slagen Jong & Out 
verder uit te bouwen. Daarvoor mikken we op een flinke stijging van het aantal 
deelnemers, zodat we weer een stevige ‘harde kern’ krijgen. Het landelijke COC 
heeft sinds kort als beleid, de J&O’s ook financieel extra te gaan stimuleren, 
dus dat helpt ook. We willen iedereen vragen ‘reclame’ te gaan maken in 
de breedste zin des woords, want elke bezoeker is er één. Wanneer je kijkt 
naar de bevolkingssamenstelling in de regio, zouden er vele tientallen, zelfs 
honderden, bezoekers kunnen zijn, dus laten we allemaal ons best doen, die 
ook te vinden en te bereiken. 

Zie       https://www.jongenout.nl/ en       https://www.jongenout.nl/meeting en 
http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=134

...zijn homo’s wel zo vooruitstrevend...
...of toch meer voorhuidstrevend?...

https://www.jongenout.nl/
https://www.jongenout.nl/meeting
http://cocnoordoostbrabant.nl/?page_id=134


De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH ’s-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur Lunch / Diner / Koffie / DrankjesAfspraak 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 DRAAIT DOOR
In de vorige BosschRoze kondigden we de eerste editie aan van “De Draaitafel”: een inspirerend 
driegangendiner waarbij Bossche stadsgenoten van alle leeftijden met elkaar genieten en elkaar 
ontmoeten. Deze was op 16 maart in Woonzorgcentrum Nieuwehagen. En met succes: meer 
aanmeldingen dan plaatsen. Nadeel: we hebben mensen moeten teleurstellen. Geen nood, er zijn al 
volgende edities gepland.

Een korte terugblik op De Draaitafel van 16 maart: met 
30 gasten was het gezellig druk en er vonden mooie 
ontmoetingen en gesprekken plaats. Hoe kan het ook 
anders: de jongste deelnemer was 27, de oudste 101. De 
methode is even eenvoudig als doeltreffend: na iedere 
gang wisselen de gasten (als ze dat willen) van plaats en 
komen dan met andere gasten aan tafel te zitten. 

En zoals gezegd…Nieuwe ronde(s) nieuwe kansen: 
zaterdag 11 mei en zaterdag 31 augustus zijn de volgende edities! Onze wens is dat de samenstelling 
van de gasten nóg diverser wordt. We hebben niet voor niets de Roze Loper, het certificaat voor 
LHBTI-vriendelijkheid. Wij nodigen de Bossche regenbooggemeenschap van alle leeftijden – onder 
wie vanzelfsprekend de leden en vrijwilligers van COC Noordoost Brabant – dan ook nadrukkelijk uit 
om zich aan te melden. Wees er snel bij, want we hebben plek voor maximaal 30 personen. Wees 
van harte welkom! 

Datum: 11 mei en 31 augustus 
Adres: Woonzorgcentrum Nieuwehagen, Gervenstraat 2 Den Bosch 
Kosten: 12,50 p.p (exclusief drankjes) 
aanmelden via:       maaike.teernstra@brabantzorg.eu. Vermeld je naam, op welke datum en met 
hoeveel personen je wilt komen en of je vegetarisch bent.

ONTMOETINGSDAG VAN DE KRINGEN

De Kringen is een organisatie waar LHBT'ers (vanaf 16 jaar) 
elkaar kunnen ontmoeten. Ben je LHBT, of weet je dit nog 
niet helemaal zeker? Ken je geen andere LHBT’ers en wil 
je deze op een laagdrempelige en ongedwongen manier 
ontmoeten? Ben je net verhuisd naar een omgeving waar 
je nog niemand kent? Wil jij je kennissen- en vriendenkring 
uitbreiden? Dan is De Kringen misschien iets voor jou!

Zaterdag 11 mei 2019 is er weer een Landelijke 
Ontmoetingsdag, in Theaterhuis De Berekuil in Utrecht. 
De dag heeft Intimiteit als thema. De Kringen heeft een 
boeiend en onderhoudend programma voor je samen 
kunnen stellen met diverse originele en inspirerende 
sprekers, zoals Maartje Wortel (Intimiteit), Dirk-Jan List 
(Antieke lingerie) en Coen Peppelenbos (Gay Literatuur). 
In de pauze treedt het duo Wilde Orchidee op. Op 
de dag is er ook ruim gelegenheid (bij inloop, lunch, 
het deelnemersspel en de afscheidsborrel) de andere 
deelnemers te ontmoeten. Iedereen is welkom. Voor 
informatie en inschrijving:       www.dekringen.nl of
      a3aankokx@gmail.com.

BEVRIJDINGSFESTIVAL BRABANT: VRIJHEID OM TE KIEZEN

DODENHERDENKING 4 MEI: VERLEDEN RAAKT HET HEDEN

In Oss sprak onze voorlichter Marvin 
Van Erp bij het oorlogsmonument. 
Hij herinnerde aan de historie en 
de actualiteit van onderdrukking 
van LHBTI’ers in diverse landen. 
En de lange adem die nodig is om 
hierin, met vallen en opstaan, enige 
verandering te brengen, want nog 
steeds is in 72 landen een afwijkende 
seksualiteit strafbaar. Nog steeds 
worden dagelijks op grote schaal 

mensen opgepakt, wreed behandeld 
en gedood omdat zij ‘anders’ zijn. Hij 
herdacht de mensen die zich ingezet 
hebben voor de vrijheid om er te zijn, 
voor de vrijheid van spreken. 
En eindigde met een boodschap van 
hoop: 
“Vandaag blikken we ook hoopvol 
vooruit, naar een betere plek voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Dat 
zij simpelweg mogen ‘zijn’. 

Dat zij mogen voelen wat zij voelen, 
en bovenal ’s nachts veilig in hun bed 
liggen, dromend over wat zij kunnen 
doen om de wereld wat mooier te 

maken. Ik 
hoop dat 
wij mensen 
beoordelen 
op hun 
acties, hun 
woorden, 
op wat zij 
teweeg 
brengen. 

En niet op hun geaardheid, uiterlijk, 
geloof of andere zaken die misschien 
afwijken van wat wij normaal 
vinden.”

In ’s-Hertogenbosch stond de 
herdenking in het teken van de 
Bevrijding van de stad 75 jaar geleden 
(oktober 1944). Bij het monument 
trok Eric Alink, de stadschronikeur, 
een parallel tussen de actuele 

nieuwsfeiten en die uit de periode 
voorafgaand aan de oorlog. 
Zowel toen als nu een mengeling 
van alledaagse ontspanning én 
verontrustende incidenten. Hij 
illustreerde dit met krantennieuws 
uit 1938. En voor 2019 met het relaas 
van wijkterreur tegen een Syrisch 
gezinnetje in Den Bosch West. Helaas 
een nieuwsvoorbeeld dat moeiteloos 
aangevuld kan worden met het 
wegpesten van een transgender uit 
die wijk en een aanslag uit homohaat 
in Engelen. 
Waarmee gezegd kan worden: het 
blijft zinvol te herdenken, opdat 
wij niet vergeten, en om alert te 
blijven op wat altijd onderhuids 
broeit, ook in een welvarende 
en goeddeels gelukkige en 
‘bevrijde’ samenleving. Zoals Ruud 
Stiemer tijdens de voorafgaande 
herdenkingsbijeenkomst in de Grote 
Kerk zei: “Gedenken is het geheim 
van Bevrijding.”

Zowel in Oss als in ’s-Hertogenbosch nam COC NoordoostBrabant deel aan de 
Dodenherdenking. Wij legden kransen bij de oorlogsmonumenten. In Oss door 
onze werkgroep Voorlichting samen met Global Goals. In ’s-Hertogenbosch door 
jongeren van Jong&Out.

Het was, ondanks het koude weer, op 5 mei 
behoorlijk druk op de Pettelaarse Schans. Een 
geschat totaal van 26.000 mensen, die allemaal 
bij de entree van het terrein de kleurrijke stand 
van COC NoordoostBrabant passeerden. Veel 
aanloop voor de onverwoestbare roze bandjes, 
gesprekken, informatie. En een onophoudelijk 
lange rij voor de roze suikerspinnen. Ron Loos 
en Ruud Maltha enthousiasmeerden samen 
met de jongeren van Jong&Out de bezoekers 

om ook de vrijheid om voor diversiteit te 
kiezen, zichtbaar te steunen. De dag begon 
met een vrijheidscollege en eindigde met een 
vrijheidspracticum. Terwijl de muzikanten 
op de drie podia muziek maakten, waren er 
talloze tentjes, eet- en drinkgelegenheden, 
en activiteiten om je te vermaken. Zo werd 
de vrijheid gevierd. Met hier en daar een roze 
accent. Want er viel heel wat te kiezen. 

mailto:maaike.teernstra@brabantzorig.eu
http://www.dekringen.nl/
mailto:a3aankokx@gmail.com
http://www.dekeulsekar.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/


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

www.w
oudesig

n.nl

COColumn advertenties

BLOOT 
In het nov/dec-nummer van 2013 besprak ik in mijn column de blootkalender 
van de Franse rugby-club Stade Français. Ik vroeg me toen af voor welke 
doelgroep zo’n kalender met allemaal aantrekkelijke sportieve naakte mannen 
bedoeld was. De kalender zelf laat daar niets over los; daar stond alleen dat 
het gaat om ’de rugbyspelers van Stade Français en door hen uitgenodigde 
vrienden, naakt gefotografeerd’. Een tekst die ook nu nog op de jaarlijkse 
kalender prijkt. Ik ging er toen van uit dat de doelgroep waarschijnlijk toch 
uit Franse homo’s bestond omdat ik hetero-vrouwen nog niet zo gauw zo’n 
kalender zag ophangen. Door de doelgroep in het midden te laten zou het 
homofobe deel van de Franse bevolking misschien niet snel reageren, want 
waarom wel een Pirelli-kalender voor mannen en geen vergelijkbare kalender 
voor vrouwen... 

Misschien was ik wat naïef, want 
inmiddels ben ik er achter gekomen 
dat er steeds meer blootkalenders 
bestaan. Misschien intussen wel meer 
met ander bloot, dan kalenders met 
alleen blote vrouwen. Ik ben er ook 
achter dat al die kalenders helemaal 
niet primair een bepaalde doelgroep 
in het oog hebben. Het gaat om geld! 
Één van de eerste bij mij bekende 
was een blootkalender van de 
Mijnbouwkundige Studievereniging 
van de universiteit in Delft in de jaren 
’80 van de vorige eeuw. Een kalender 
met zowel naakte mannelijke als 
vrouwelijke studenten om geld in 
te zamelen voor de noodlijdende 
studievereniging. Een volgende 
blootkalender trof ik aan na 9/11. 
Naakte brandweermannen in New 
York, waarvan de opbrengst bestemd 
was om de gezinnen van omgekomen 
brandweerlieden te ondersteunen. 
En er volgden er meer; gek genoeg 
met name in het als preuts bekend 
staande Engeland. Kalenders met 
naakte bouwvakkers, naakte bejaarde 

dames etc. Allemaal 
om geld op te halen 
voor de eigen groep.

Sinds een jaar 
of tien is er in 
Engeland echter 
een blootkalender, 
die niet gemaakt 
wordt om geld voor 
zichzelf op te halen. 

Dat is de Warwick Rowers-calendar 
met foto’s van naakte jonge roeiers. 
Zij maken deze kalender met het 
doel homofobie te bestrijden, in 
het algemeen, maar speciaal in de 
sport. Ze komen er recht voor uit dat 
ze denken dat hun kalender vooral 
door homo’s gekocht zal worden en 
dat dit betekent dat ze als lustobject 
bekeken worden. Uit de bijschriften 
blijkt dat ze - ook al zijn de meeste 
roeiers zelf hetero - er geen probleem 
mee hebben lustobject te zijn. Als het 
maar geld oplevert voor het goede 
doel, het bestrijden van homofobie! 
Ze hebben daarvoor ook een 
speciale stichting opgericht, ’Sport 
Allies’. Het zijn over het algemeen 
bijzonder fraaie foto’s, stuk voor stuk 
kunstwerkjes. De moeite waard, kijk 
maar eens op de site van de Warwick 
Rowers,
      www.warwickrowers.org en van de 
stichting       www.sportallies.org! 

GRENZELOZE 
ROZE ZATERDAG 
AAN MAAS EN RIJN
Venlo (68.000 inwoners) aan de rechter Maasoever heeft 
een stedenband met het 40 kilometer verder aan de linker 
Rijnoever gelegen Krefeld (225.000 inwoners). 
De Limburgse stad heeft een hartverwarmende lijfspreuk: 
‘Venloverwelkomt’, dus dat belooft heel wat!

Op 29 juni wordt Roze Zaterdag gevierd in Venlo en 
Krefeld, onder het motto ‘Ik ook van jou / So wie du!’.  
Venlo en Krefeld kleuren knalroze op 29 juni 2019. Samen 
organiseren de twee steden de meest grenzeloze Roze 
Zaterdag ooit. Een dag waarop in Nederland én Duitsland 
vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde voor elkaar gevierd 
worden. Of je nou homo, hetero, queer, bi of trans bent, 
iedereen moet tegen elkaar kunnen zeggen: 

IK OOK VAN JOU.

In het Roze Jaar zijn in Venlo en Krefeld meer dan 50 
activiteiten voor verschillende doelgroepen gepland. De 
ene keer georganiseerd om de LHBTI doelgroep te bereiken, 
een andere keer kan het net zo goed een evenement voor 
iedereen zijn, omdat het een van de speerpunten is mensen 
met elkaar in contact te brengen. Vaak wordt aangesloten 
bij bestaande evenementen of samengewerkt met andere 
organisaties. 

Een mooi voorbeeld daarvan was op 16 februari, toen de 
organisatie van de Roze Zaterdag uit Venlo was uitgenodigd 
op vastelaovend in Krefeld, bij de carnavalszitting 
Grenzenlos Rosa van de Krefeldse Roze Jecken. Deze 
Duitse carnavalsclub staat voor diversiteit in het Krefeldse 
carnnaval. De Rosa Jecken zijn al achttien jaar een vaste 
waarde in het carnaval van Krefeld. De vereniging staat 
onder meer voor acceptatie en tolerantie van carnavalisten, 
ongeacht hun seksuele geaardheid of afkomst. Met de 
club staan ze voor het behoud van tradities, maar ook 
voor de bevordering van contact tussen homoseksuele 
en heteroseksuele mensen. Speciaal voor Roze Zaterdag 
is ook een grensoverschrijdend lied gecomponeerd. Het 
Duits-Venlose duet wordt gezongen door Kristel Roulaux 
en de Duitse schlagerzanger Aleks Schmidt, en werd op de 
vastelavond gepresenteerd.
Voor informatie over Roze Zaterdag 2019 zie:
      https://rozezaterdag2019.eu/nl/ OPENHEID OVER 

HOMO’S IN DE KERK
Seksualiteit, en meer nog homoseksualiteit is in veel religies een beladen 
onderwerp. Vaak onbespreekbaar, zeker als het zaken betreft die afwijken van de 
ordelijke weg der voortplanting binnen het huwelijk. Een drietal spraakmakende 
gebeurtenissen doorbraken de afgelopen periode de stilte in de katholieke kerk.

In februari verscheen in 8 talen het boek Sodoma, het geheim van het Vaticaan, 
van de Franse socioloog Frédéric Martel (1967), gebaseerd op een studie van 
vier jaren. Hij stelt dat de meeste kardinalen in het Vaticaan homoseksueel 
zijn en velen er een dubbelleven op nahouden. ‘Van buiten is het Vaticaan 
radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. De kruistocht tegen 
homo’s wordt gevoerd door degenen die het zelf zijn.’  In de woorden van paus 
Franciscus: ‘Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen en in veel gevallen is dat 
een dubbelleven.’

  

Op 31 maart, zondag Laetare (verheugt 
u), met roze als liturgische kleur, vierde 
Pierre Valkering (1960) zijn zilveren 
priesterjubileum in de 
Vredeskerk in Amsterdam-
Zuid. Na de mis presenteerde 
hij zijn autobiografie 
Ontkleed niet naakt staan. 
Hoe vindt een Roomse 
priester zijn weg?  In de 
hoop bij te dragen aan 
‘meer oprechtheid en 
eerlijkheid binnen de 
Roomse kerk’ schrijft hij 
over zijn bezoeken aan 
homosauna’s en darkrooms, 
zijn pornoverslaving en 

zijn kledingfetisj met rib- 
en spijkerbroeken. Daags 
erna kreeg hij per e-mail 
het verzoek van bisschop 
Jos Punt van Haarlem-
Amsterdam om zijn taken 
tijdelijk neer te leggen en 
een bezinningsperiode in 
te gaan. Eerder, in 2016 
overhandigde Pierre Valkering 
paus Franciscus op het Sint-
Pietersplein in Rome een 

boek met 
in het Italiaans vertaalde 
uitvaarttoespraken voor 
homoseksuele aids-
slachtoffers. Bisschop Punt was 
‘not amused’. Later dat jaar 
werd Valkering verboden mee 
te varen op een boot tijdens de 
Canal Parade. 

Op 3 april jl. vond in 
’s-Hertogenbosch het 
symposium De kracht van 
vrijmoedig spreken plaats, 

over homoseksualiteit en misbruik 
binnen de rooms-katholieke kerk. 
Het werd georganiseerd door 
het Werkverband van Katholieke 
Homo-Pastores (wkhp). Er waren 
90 deelnemers en 3 sprekers: 
bisschop Gerard de Korte van 
’s-Hertogenbosch en de theologen 
Hendro Munsterman en Anne 
Vandenhoeck. ‘Persoonlijk denk ik 
dat de rooms-katholieke traditie 
sterk genoeg is om binnen de 
kerk te komen tot een vrijmoedig 

gesprek over de seksuele moraal. Dat is beter 
dan zaken toedekken’, zei de bisschop.

Een van de conclusies was dat er blijkens 
wetenschappelijk onderzoek geen causaal 
verband bestaat tussen homoseksualiteit 
en seksueel misbruik van minderjarigen. 
De bisschop zei dat binnen de Nederlandse 
priesteropleidingen homoseksualiteit 
niet als beletsel wordt gezien voor de 
priesterwijding. Maar wél is van belang 
dat de kandidaat voor het priesterambt in 
vrijheid kiest voor een celibataire levenswijze. 

http://www.warwickrowers.org/
http://www.sportallies.org/
https://rozezaterdag2019.eu/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/


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 19 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 
LHBTI-ers&Veiligheid
BABEL (de Muzerije) – Hinthamerstraat 74 
– Den Bosch

Zondag 26 mei 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

JUNI 2019  
Zondag 2 juni        

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

Zaterdag 8 juni 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 8 juni 13:00 – 17:00 uur

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

Woensdag 12 juni 20:00 uur

Algemene 
Ledenvergadering
BABEL (de Muzerije) – Hinthamerstraat 74 
– Den Bosch

Zondag 16 juni v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 23 juni 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – Den Bosch

JULI 2019  
Zondag 7 juli        

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

Zaterdag 13 juli 16:00 – 19:00 uur

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

Zondag 14 juli 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 28 juli 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 

NODE

Een paar weken 
moet ik het zonder jou
zien te stellen
nu je in de bergen bent
zonder bereik -

het is vreemd
om te weten
dat het zo lang duurt
en dat je niet 
plotseling zult opduiken
zoals zo vaak -

normaal is er de hoop
dat je opeens
na korte of langere tijd
weer kans ziet
om contact te maken
maar nu weet ik 
dat dat niet kan voorlopig -

een vreemde zekerheid
die wel rust geeft
maar geen troost -

ik mis je node
ik kan er niets aan doen
het is overmacht -

de vraag is
kan ik zonder je
hoe lang kan ik je missen
hoe hard heb ik je
van node -

en ik vraag me af
hoe het voor jou is
jij mist mij al na een dag
zeg je steeds -

hoe hou jij het vol
bij je familie
in de bergen.

Hans Kolper 

WAAROM WORDEN VROUWEN 
ZO VRESELIJK BEHANDELD?
Zuster Motor, zo heet de nieuwe voorstelling van Het Groote Hoofd. De theatervoorstelling wordt 
twaalf keer gespeeld in twee weken op dezelfde locatie: De Walsmalerij III op de Veghelse Noordkade. 
Jan en Anny van Hoof, het artistieke hart van Het Groote Hoofd, spreken van een ‘spektakel dat je 
niet wil missen’. De hoofdpersoon is geboren als meisje, opgegroeid als jongen, een volwassen vrouw 
die haar lichaam verbergt in de habijt van een non. Zuster Motor vertelt over het bedekken van het 
vrouwelijke en de angst voor seksualiteit. Over wat een beknot leven met een mens doet.  Het is een 
spiksplinternieuw stuk. De tekst is geschreven door Herman van de Wijdeven. De acteur en auteur 
werd geboren in 1961 in Nijnsel. Kliknieuws (zie       https://www.kliknieuws.nl/) sprak Herman over 
Zuster Motor. 

WILLEM TWEE KUNSTRUIMTE: 
KUNST VOOR GENDERVRIJHEID
De tentoonstelling “LET US IN – work in progress”, laat de noodzaak zien van de acceptatie en normalisering maar toont ook het gevecht. Te bekijken van 
4 t/m 24 mei 2019. Openingstijden Willem Twee Kunstruimte, Boschdijkstraat 100, ’s-Hertogenbosch: Ma t/m vr van 09.00 – 17:30 uur; za en zo van 11.00 – 
17:00 uur. Curatoren:Maurice Nuiten en Ivonne van der Velden.
Deelnemende kunstenaars: AdeY (UK/SE), Risk Hazekamp (NL) Thiemi Higashi (BR/JP), Marijn J. Kuijper (NL), Maurice Nuiten (NL), Joran van Soest (NL), 
Koes Staassen (NL), Leendert Vooijce (NL), Albert van Westing (NL). 

Waar haalde je de 
inspiratie voor dit stuk? 
“Regisseur Anny 
van Hoof kende uit 
haar familie het 
verhaal over een 
kloosterzuster die 
een motor had. Op 

een dag reed ze het riviertje de Leijgraaf en 
verdronk. Het is een inspirerend verhaal omdat 
het zoveel vragen oproept. Het zet je fantasie 
in werking. Anny en ik komen uit een zelfde 
soort dorp, niet ver van elkaar vandaan. We 
zijn even oud, we hebben ongeveer dezelfde 
jeugd gehad, er is veel herkenning. Dat zit ook 
allemaal in Zuster Motor.”

Wat zegt dit oude verhaal over het heden? 
“Het is een heel actueel stuk, al speelt het 
in het verleden. Voor mij begon het bij de 
vraag waarom religies de neiging hebben 
om alles wat vrouwelijk is, in te pakken, in 
sluiers, habijten, boerka’s. Het stuk gaat 
op zoek naar de kern van de relatie tussen 
man en vrouw. Waarom worden vrouwen 
zo vreselijk behandeld door mannen? Waar 
komt die ongelijkheid vandaan? Wat is de 
rol van godsdienst daarin? Het raakt aan 
actuele thema’s als MeToo, vrouwenrechten, 
seksediscriminatie. Het stuk geeft misschien 
geen antwoorden, maar poogt de vraag te 
verhelderen.”

Wat raakt je zelf in dit verhaal? 
“Het gaat over een leven dat nooit wordt wat 
het had kunnen zijn. Omdat het door anderen 
wordt dwarsgezeten, beknot, tegengewerkt. 
Het is ook een liefdesverhaal. Er zit veel 
onvervuld verlangen in, veel vermogen om 

lief te hebben, maar het is liefde die niet mag 
bestaan, omdat de haat en de angst groter en 
sterker zijn. En in dit verhaal kwam ik steeds 
uit bij een soort universele angst van de man 
voor de vrouwelijke seksualiteit. En bij de vraag 
waar die angst toch vandaan komt. Het is een 
onderzoek, we zijn er nog niet uit.” 
Kaartjes kopen kan via:       www.blauwekei.nl 

Toegangskaarten € 18,- Voor groepen vanaf 
7 personen geldt een korting van € 5,- p.p. 
Met korting enkel telefonisch te reserveren 
bij theaterkassa De Blauwe Kei (0413) 34 25 55 
(actiecode HGH-groep).

In de LHBTQI-wereld is een transitieproces een 
belofte, verandering, een omkeer: een ‘coming 
out’ die een nieuwe tijd markeert. Zo’n transitie-
proces brengt onrust, onzekerheid en onveilig-
heid. Het is een strijd die vaak eerst inwendig 
en daarna met de omgeving gevoerd wordt. 
Stap voor stap leggen homo’s, lesbiennes, bi’s, 
transgenders, queers en intersekse personen 
deze weg af met het ultieme doel te mogen zijn 
wie ze zijn.

Helaas zijn we nog ver van huis als het gaat om 
lhbtqi-acceptatie. Door kwetsende en geweld-
dadige gebeurtenissen tegen deze community 
wordt dit ons hardhandig onder onze neus 
gewreven. De besmeurde postercampagne 
van Suit Supply is daar een triest voorbeeld 
van. Maar ook galerie Mooiman in Groningen 

waar de ramen bespuugd zijn 
en buitenbeelden vernield. En 
de expositie No Land For Love in 
Dordrecht (over de kwetsbare 
positie van lhbtqi-asielzoekers 
in Nederland) waarvan foto’s 
verbannen zijn van Facebook, 
de ruiten bespuugd werden en 
regenboogvlaggen gestolen. 
Spraakmakende getuigen van 
een strijd om acceptatie die nog 
niet gestreden is.

Ondertussen is het bijna 50 jaar geleden dat de 
Stonewall rellen in New York ( juni 1969) plaats-
vonden. Na jaren van treiterijen en geweldple-
gingen door de politie besloot het bezoekende 
publiek van homoseksuele mannen, lesbische 
vrouwen en travestieten in opstand te komen. 
Voor het eerst bood de ‘Holebi’ beweging op 
breed aansprekende wijze weerstand tegen de 
op hun gemeenschap gerichte vernederingen 
door de politie en vocht terug toen de politie de 
bar wilde ontruimen. Dit verzet kreeg navolging 
in de kunsten.

Kunst is een krachtig wapen. In kunst kun je 
uitdrukking en verbeelding geven aan wie je 
bent. Al in de westerse klassieke oudheid werd 
het thema homofilie afgebeeld op aardewerk 
en later (renaissance) in muurschilderingen ver-

beeld. En dit gebeurde eveneens in andere grote 
klassieke culturen, zoals de Chinese, Japanse 
en Perzische. Ook vandaag de dag verbeeldt de 
kunstenaar het thema seksualiteit en gender-is-
sues in de beeldende kunst, en de strijd om niet 
man, niet vrouw maar mens te mogen zijn.

mailto:zusjevan@ziggo.nl
http://www.jongenout.nl/
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http://www.blauwekei.nl/

	Knop 19: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 27: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 


