
 
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
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EEN REGIO OM TE ZOENEN VOOR IEDEREEN
In de eerste twee weken van oktober lanceerde de Initiatiefgroep Iedereen Mag Zoenen een spraakmakende campagne 

met posters, krijtgrafitti en zelfs een lichtzuil langs de A2 in onze regio. Met een sprankelende website 

en op Facebook en Instagram werd en wordt (want ze gaan door!) niet alleen 

de regio maar ook de rest van de wereld in woord en beeld op het hart gedrukt: 

Iedereen Mag Zoenen. De posters van de zoenende koppels vind je ook ingesloten 

in deze editie van BosschRoze.

Ook vrijdag 13 december dit jaar is het weer 
een groot gebeuren in het land op vele 
honderden scholen. Zeker ook in onze regio, 
waar veel scholen actieve GSA’s hebben, die 
traditioneel veel werk van deze dag maken. 
Bij het COC landelijk is er massaal van alles 
besteld, van regenboogvlaggen tot talloze 
paarse polsbandjes, dus het Voortgezet-, 
Middelbaar- en Hoger Onderwijs zal flink 
paars kleuren en hopelijk bij hun leerlingen 
en studenten ook iets - blijvends - te weeg 
brengen. Voorlichting draait ook weer 
overuren.

In Oss zal het COC nadrukkelijk aanwezig 
zijn op het Titus Brandsma Lyceum, op 
uitnodiging van de school is daar onze 
reizende expositie IEDEREEN MAG ER ZIJN 
opgehangen in de gangen van de school. 
Daar zijn de foto’s van Karin Jonkers en de 
teksten van Eric Alink de komende maanden 
(tot 14 januari) te zien voor passanten 
en leraren en leerlingen die in- en uit de 
klaslokalen stromen. Voor het eerst de 
volledige collectie bij elkaar: 21 indringende 
portretten en levensverhalen over hoe het is 
lhbti te zijn. Het werk hangt stijlvol en nodigt 
uit tot kijken, lezen en er over praten.

PAARSE VRIJDAG: IEDEREEN MAG ER ZIJN

Mijn eerste Paarse Vrijdag maakte ik mee op het Insula College in Dordrecht, 

waar ik net met vroegpensioen, enkele jaren geleden inviel als decaan. 

Ze hadden er veel werk van gemaakt, de leerlingen en het personeel, en dit 

stond in groot contrast met mijn oude scholengemeenschap in Spijkenisse. 

Die was weliswaar officieel best lhbti-vriendelijk, maar zo’n Paarse Vrijdag 

durfde men toch niet aan.
 

“Waar zie je ze niet in Nederland? 
Mensen die elkaar in het 
openbaar zoenen of hand in hand 
lopen. Ach, de liefde! Hoe mooi 
kan die zijn, in al haar varianten. 
Die mogen er allemaal zijn van 
ons. Bijna altijd. Bijna overal. Of 
is dat een droom?” Dat vroegen 
Mandy, Lindsay, Jolanda, Rianne 
en Jan zich deze zomer af. “Helaas 
(nog) wel.”, stelden ze vast. 
Immers, Nederland omarmt 
nadrukkelijk de LHBTI+ gemeenschap, maar soms 
gaat het ineens mis wanneer homoseksualiteit 
op gewone wijze zichtbaar wordt. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau stelt vast dat 29% van de 
Nederlanders geen zoenende mannen wil zien en 
20% geen zoenende vrouwen. Ter vergelijking: 
slechts 11% krijgt de kriebels als ze een ‘hetero kus’ 
op straat zien. Elders is het nog slechter. Slechts 
de helft van de Europeanen zou zich comfortabel 
voelen wanneer twee mensen van hetzelfde 
geslacht intiem zijn in het openbaar, zoals blijkt 
uit een recent verschenen onderzoek over LHBTI-
acceptatie in de Europese Unie.  Onderzoeken in 
de Regenboogsteden Oss en ‘s-Hertogenbosch 
tonen hetzelfde als in de rest van Nederland. 
Het onderzoek in Oss naar het 
leefklimaat in het Roze Jaar kreeg 
zelfs de titel: “Als ze er maar niet 
mee te koop lopen.”

Hoog tijd om een initiatiefgroep 
#iedereenmagzoenen te vormen 
vonden ze en ze lieten via de 
pers weten: “De liefde is van 
ons allemaal. Iedereen zou zich 
veilig en vrij moeten voelen om 
deze te uiten. Wij worden wat 
ongeduldig. Daarom ondernemen 

wij in onze regio Noordoost 
Brabant actie om iedereen 
eindelijk eens te laten wennen 
aan zoenende LHBTI+ koppels 
in de publieke ruimte. We zijn 
er niet op uit om te choqueren, 
maar om te normaliseren. Wat 
gewoon is, moet nou echt maar 
eens gewoon kunnen. Daarom 
publiceren en verspreiden wij 
van 7 tot 20 oktober posters 
met zoenende mannenkoppels 

en vrouwenkoppels in o.a. ‘s-Hertogenbosch, 
Uden, Boxtel, Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode, 
Geldermalsen, Grave, Cuijk, Mill, Sint-Hubert, 
Boxmeer, Sint- Anthonis, Oss en langs doorgaande 
wegen. Op abri’s, frames  en driehoeksborden. En 
ook op de elektronische zuil langs de A2. Wij laten 
krijtgraffiti aanbrengen op aandacht trekkende 
plaatsen.”

Het plan was geboren en de groep klopte aan 
bij het nieuwe Pride Donatie Fonds voor een 
subsidie en dat reageerde enthousiast op deze 
mogelijkheid om voor de eerste keer een echt 
pride-project mogelijk te maken. Samen met de 
ondersteuning door COC NoordoostBrabant en 

de Regenboogpartners was er 
voldoende basis om de plannen 
uit te voeren. Het was een hele 
klus, maar door de inzet van de 
modellen, de fotografe en alle 
andere betrokkenen lukt het 
boven verwachting. Niet alleen 
de regio Noordoost Brabant 
werd zomaar een regio om te 
zoenen maar ook de virtuele 
ruimte van het internet door 
allen die de beelden deelden, 
liketen en in woord, beeld en 

zoenen ondersteunden. Maar … De spraakmakende 
actie ondervond naast veel bijval ook de nodige 
weerstand. Daarover waren er dubbele gevoelens. 
Enerzijds verontwaardiging en verdriet, anderzijds 
het besef dat dit het nut en de noodzaak van 
de actie bewees en dat er nog een weg te gaan 
is. Posters werden verscheurd, krijtgraffiti 
weggepoetst, plakkers beledigd en uitgescholden. 
Gelukkig de medezoeners waren ver in de 
meerderheid!

Dankzij Regenboogstad ‘s-H en het COC NoB 
was er op Coming Outdag een mooie officiële 
onthulling door wethouder Mike van der Geld 
van ‘s-Hertogenbosch en onze modellen. Met 
bovendien een gloedvol betoog van Mandy Sieben 
namens de initiatiefgroep. De activiteiten van 
#iedereenmagzoenen zijn dan ook niet voorbij na 
deze periode. De groep broedt op vervolgacties. 
Bijvoorbeeld bij evenementen in onze regio of … 
Volg de accounts en website. En heb je ook een 
idee, laat dat weten. Want iedereen mag zoenen.

https://www.facebook.com/iedereenmagzoenen/
https://www.instagram.com/iedereenmagzoenen/
https://www.iedereenmagzoenen.nl/

https://www.facebook.com/iedereenmagzoenen/
https://www.instagram.com/iedereenmagzoenen
https://www.iedereenmagzoenen.nl/


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

COMING OUT WEER ANDERS DAN ANDERS
ComingOut dag, 11 oktober, is in onze regio bepaald niet onopgemerkt gebleven. Zoals we allen wel weten is, helaas ook 

nog vandaag de dag, je coming out niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig valt het voor de meesten achteraf alsnog wel 

mee. Ook voor mijzelf was het weer een moeilijke dag. ‘Weer’, want mijn eigen ‘dag’, inmiddels 46 jaar geleden, was een 

regelrechte ramp. Met een paar maanden kwam het overigens uiteindelijk toch wel goed.

We mochten vroeg op 
om het lekkere ontbijt 
in het gemeentehuis in 
‘s-Hertogenbosch niet 
te missen. Leuk om de 
Oranjegalerij ook eens te 
zien als Regenbooggalerij. 
Veel meest aardige, soms 
bekende mensen. Een 
paar mooie, ‘roze regenboog’ toespraakjes, o.a. 
van wethouder Mike van der Geld en Anja onze 
duovoorzitter. Peter Sleutjes en Jan van Velthoven 
kregen door de wethouder lof toegezwaaid voor 

hun COC-bestuurswerk van 
de afgelopen tien jaar én 
werden gedecoreerd als 
Regenboogambassadeur 
van ‘s-Hertogenbosch 
Regenboogstad. Angelo 
Schuurmans leidde via 
zijn Pridebootproject voor 
nieuwkomers de meest 
bijzondere spreker in.

Emmanuël, statushouder. 
Nog maar enkele jaren 
geleden uit Egypte 
gevlucht nadat hij daar 
in de krant had gestaan. 
Als homo met een zelf 
gemaakte regenboogvlag. 
Daardoor was hij zijn 
leven niet meer zeker. 
In behoorlijk goed Nederlands vertelde hij ons 
zijn bizarre levensloop na deze coming out. Hoe 
hij vluchtte naar Nederland gidsland. En ... hoe 
teleurgesteld hij was toen hij in het AZC hier en 
later bij de inburgeringslessen van medewerkers 
te horen kreeg, dat hij maar beter zijn geaardheid 
kon verzwijgen. Was dit nu het ‘beloofde land’? 
Daar werden we allemaal, eerlijk gezegd, wel 
een beetje stil van. Nu kun je denken “Een AZC, 
tja ...”. Maar we moesten hierbij ook denken aan 
het nieuwsbericht dat een doodgewone school 

in doodgewoon Almere 
bedreigingen ontving van 
een groepje leerlingen 
vanwege posters en 
plannen voor Coming 
Outdag. Vreselijk.

Vervolgens werd buiten 
voor het stadhuis de 

regenboogvlag gehesen door de wethouder samen 
met Emmanuël. Gelukkig ging dat vlot, want het 
was best guur en het begon te miezeren. Meteen 
daarop in de auto gesprongen naar Oss, waar 
‘uitgekomen’ zou worden op een bijzondere wijze.

Op basisschool Hertogin Johanna werd 
daar een mooi feestje gebouwd door 
vooral de leerlingen en het personeel. 
Wethouder Thijs van Kessel hield een 
goed verhaal over het belang van jezelf 
te kunnen zijn en vervolgens vertelde 
Ans Duighuizen over onze vernieuwde 
voorlichtingsmethode Hand in 
Hand, die ze vervolgens officieel 
overhandigde aan de wethouder. 
Het was echt een feest om er bij te 

zijn, met allemaal lieve, open kinderen uit groep 
5 tot en met 8, die ook nog zomaar stil werden als 
de directeur er om vroeg! Aan het eind werd de 
regenboogvlag binnen op het podium symbolisch 
onthuld. En later werd die door leerlingen en de 
conciërge buiten in top gehesen, dit alles flitsend 
vastgelegd door Dtv Nieuws.

Daarna weer in de auto gesprongen om een paar 
voorlichtingen te doen op Gymnasium Bernrode in 
Heeswijk-Dinther en terug naar Den Bosch geraced 
voor de officiële opening van de ‘Iedereen mag 
zoenen’-actie, met borrel na. Daar wreekte zich 

het feit dat ik een ‘import’ Brabander 
ben, want ik kon de plek en het 
aanpalende restaurant niet vinden 
en het lukte ook niet zo snel iemand 
op de mobiel bereiken. Toch met een 
heel tevreden gevoel thuisgekomen 
en maar een wijntje voor mezelf 
ingeschonken; rode weliswaar, geen 
rosé. Wat onze Regenbooggemeentes, 
Oss en ‘s-Hertogenbosch betreft, zit 
het duidelijk wel goed.

Ruud Maltha

EERSTE REGENBOOGBANK IN ‘S-HERTOGENBOSCH ONTHULD
Woensdagmorgen 9 oktober in de ComingOut-
week, hebben wethouder Mike van der Geld en 
de bedenker Dylan van de Wal het aantrekkelijke 
regenboogbankje op de Wilhelminabrug op de hoek 
van der Does de Willeboissingel in ‘s-Hertogenbosch 
onthuld. Dat gebeurde o.a. Samen met de makers 
WeenerXL, speciaal Saskia van Luxemburg en Bianca 
van den Bosch-Alders en met betrokken organisaties 
zoals COC NoB, RADAR en GGD.

‘Uitnodigend’, zo bedacht Dylan van de Wal toen 
hij dit ‘bankje voor iedereen’ in gedachten kreeg. 
Hij kwam hierop doordat hij in 2016 de Jheronimus 
Bosch Award won en met dit idee liep.

Wethouder Mike van der Geld verwelkomde 
iedereen op de Wilhelminabrug. “Doordat het 
kleurrijke zebrapad bij De Draak aan slijtage lijdt, 
bedachten we om dichtbij, op deze plek, dat bankje 
te plaatsen, direct in het zicht en uitnodigend voor 
iedereen. Zo’n bankje is wat minder kwetsbaar 
dan een druk belopen zebrapad. Ontwerper Dylan 
van de Wal zegt dat het geen bankje is om bij stil 
te blijven staan, maar ook om met elkaar er op te 
gaan zitten. Zodat je aan elkaar vriendschap en 
genegenheid kunt tonen. Iets wat helaas niet altijd 
vanzelfsprekend is.”

Met dit bankje is ‘s-Hertogenbosch Regenboogstad 
een mooi en opvallend regenboogsymbool rijker 
bij de entree van de binnenstad. Een mooi idee, dat 
elders in de stad zeker navolging verdient.

Bron: Bastion Oranje

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
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HOMO-GEN OF 
VOORKEUR-WISSEL?
Een paar jaar geleden concludeerden onderzoekers dat er een z.g. homo-gen 
was ontdekt bij lhbt’s. Een doorbraak, want daarmee werd bewezen dat het 
homo-zijn aangeboren was en dus geen afwijking, foutje in de opvoeding 
of keuze. Iedereen blij, althans zeker ik. Tot afgelopen september toen in de 
wetenschapsbijlage de NRC kopte “Seksuele voorkeur niet in beton gegoten”. 
Het ging over een publicatie uit het wetenschappelijke tijdschrift Science. 

Een onderzoek 
door een groep 
internationale 
deskundigen op het 
gebied van genetica 
zou uitgewezen 
hebben dat een 
specifiek homo-gen 
niet bestaat. Er is 
hoogstens sprake 
van vijf gebieden in 
het menselijk dna die 
een heel klein beetje 
verband houden met 
homoseksualiteit. 
Slechts vijf van het 
zeer grote aantal dna-
gebieden. 

Hun conclusie is dat een klein 
deel van je geaardheid inderdaad 
te maken heeft met je genen, 
verschillende genen, niet één 
specifiek homo-gen. Bij homo’s en 
respectievelijk lesbiennes gaat het 
bovendien weer om heel andere, heel 
verschillende genetische factoren. 
Bovendien zou een deel van je 
geaardheid bepaald worden door je 
omgeving. De onderzoekers zeggen 
ook dat een man die eerst relaties 
met vrouwen aangaat en later toch 
relaties met mannen heeft in die 
eerste periode zijn homoseksualiteit 
helemaal niet per se ontkend hoeft te 
hebben omdat hij toen gewoonweg 
die voorkeur (nog) niet had. Zij vinden 
ook dat de term ‘uit de kast komen’ 
verkeerd is. Hun onderzoek zou 
uitwijzen dat onder invloed van je 
omgeving je seksuele voorkeur best 
aan verandering onderhevig kan zijn. 

Ik moet zeggen dat ik geschrokken 
ben van de conclusies van dit 
Amerikaanse onderzoek. Zijn mijn 
ouders door mijn opvoeding dan toch 
‘schuldig’ aan mijn geaardheid? Is 

het dan toch zo dat homoseksualiteit 
‘besmettelijk’ is? Hebben mensen die 
denken dat homo’s te genezen zijn 
dan toch gelijk? Ik weiger vooralsnog 
om dat te geloven. Ik vind het daarom 
jammer dat in het artikel in de NRC 
- en naar ik aanneem ook niet in het 
artikel in Science – geen reacties zijn 
opgenomen van de onderzoekers 
die indertijd het homo-gen ontdekt 
hebben. Zeker van de NRC zou ik 
dat in een wetenschapsbijlage wel 
verwacht hebben. 

Hoewel dat nadrukkelijk ontkend 
wordt vrees ik dat een onderzoek 
als dit op zijn zachtst gezegd de 
acceptatie van lhbt+-ers geen 
goede dienst bewijst. Niet voor 
jonge homo’s en lesbiennes zelf in 
hun pubertijd, maar ook niet voor 
de maatschappij in het algemeen. 
Acceptatie en tolerantie nemen 
toch al af; de discussie kan weer 
beginnen…. 

NIEUWE GEZICH-

TEN COC NOB IN 

EDITIE OSS
Het Brabants Dagblad, editie Oss sprak 3 

oktober met de nieuwe voorzitters van het 

COC NoordoostBrabant. Wat hoofdzaken uit 

het artikel van Roy van der Lee. 

Terwijl de regenboogvlag wordt gehesen op Coming-
Outdag, waait achter de schermen een frisse wind door het 
COC NoordoostBrabant. Daar staan sinds deze zomer de 
Bossche Anja van Hout (54) en de Osse Marvin van Erp (27) 
aan het roer. Samen met vier andere nieuwe bestuursleden 
maken ze zich hard voor wat meer positief activisme in 
de regio. Om te beginnen met ondersteuning voor de 
grote postercampagne van Iedereen Mag Zoenen. “De tijd 
van tolereren is voorbij”, zegt Van Erp. ,,Het gaat nu om 
normaliseren.”. 

Het nieuwe bestuur wil de zichtbaarheid vergroten op 
scholen en andere plekken. “Dat blijft toch de meeste 
effectieve manier om het hokjesdenken te doorbreken”, 
zegt Van Erp. “Ik loop pas kort mee, maar merk nu al 
dat er wat is veranderd. Leraren die een paar jaar terug 
mondjesmaat spraken over geaardheid en seksualiteit, 
vinden het nu al normaler.”

Het bestuur wil zich ook meer richten op sport. In Oss, maar 
net zo goed in Ravenstein, Erp of Uden. In het sportakkoord 
dat onlangs in Oss werd gesloten, staat niet voor niets een 
paragraaf over inclusiviteit. “Veel clubs worstelen daar nog 
steeds mee”, gaat Van Erp 
verder. “Omdat ze niet 
weten hoe ze om moeten 
gaan met iemand die 
bijvoorbeeld uit de kast 
wil komen. En langs de 
lijn is ‘homo’ helaas nog 
steeds een veelgehoord 
scheldwoord. Daar willen 
we echt het gesprek over 
aangaan, bijvoorbeeld bij 
TOP.”

Sinds 2015 is Oss een 
regenboogstad. Dat 
betekent dat zowel de 
gemeente als het rijk 
ieder jaar zeker 20.000 
euro uitgeven om 
acceptatie te bevorderen. 
Ondanks de komst van 
verschillende initiatieven, 
verdwenen sindsdien 
juist wat herkenbare 
uitingen uit de stad. Van 
het regenboogzebrapad 
tot de Dolle Dinsdag. 

“Ik begrijp dat mensen dat jammer vinden”, zegt Van 
Hout. “Maar alleen symbolen zeggen natuurlijk niets over 
de homovriendelijkheid van een stad. Acceptatie is veel 
belangrijker en dat gaat juist via scholen en sportclubs.”

Oss heeft bovendien iets om trots te zien. De stad loopt 
namelijk voorop als het gaat om initiatieven met nieuwe 
Nederlanders. Eerst door homoseksuele vluchtelingen zich 
hier veilig te laten voelen, daarna door de acceptatie binnen 
de hele groep te vergroten. Het bestuur is daarbij speciale 
dank verschuldigd aan Angelo Schuurmans en de stichting 
Thuis in Oss. Hij werkt momenteel aan een platform voor 
de hele regio. “Kijk”, besluit Van Hout. “Dat is dan weer iets 
waarbij ‘s-Hertogenbosch juist een voorbeeld kan nemen 
aan Oss.”

COC NOORDOOST-BRABANT 
ZOEKT EEN NIEUWE 
PENNINGMEESTER
Het COC streeft naar een samenleving waar mensen elke dag overal zichtbaar 
zichzelf kunnen zijn. Waar je gender of seksuele oriëntatie niet uitmaakt, ieder 
mens gelijkwaardig is en dezelfde rechten heeft of kansen krijgt.
Als onze penningmeester ben je het financiële geweten en geheugen van onze 
vereniging.

Jouw taken zijn:
• De financiële  
 administratie voeren
• Opstellen van begroting 
 en jaarrekening
• Opstellen en beoordelen 
 van begrotingen voor 
 deel-evenementen
• Rapporteren over de 
 financiële situatie in 
 vergaderingen
• De financiële paragraaf 
 in subsidieaanvragen en 
 dergelijke verzorgen

Wij bieden een 
leuke en uitdagende 
bestuursfunctie in 
een interessante 
en dynamische omgeving. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. Onze 
vergaderingen zijn gemiddeld 1x per 4 weken. Je werkt onbezoldigd, maar een 
onkostenvergoeding en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn
voorzien. Zelf niet LHBTIQ+?? Maakt ons niet uit, als je onze doelen maar een 
warm hart toedraagt!

Kandidaten kunnen zich melden via        info@cocnoordoostbrabant.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/


DECEMBER 2019  
Zondag 1 december         

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com  
–  Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Zondag 8 december 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 8 december – Inloop 14:00 uur   

Vertoning film 
Chez Nous
BrabantZorg Sterrebos – Sterrebos 62 – Oss

Zaterdag 14 december 15:00 – 19:00 uur

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

Zondag 15 december v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 22 december 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

JANUARI 2020 
Zondag 5 januari        

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com  
–  Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/

Zaterdag 11 januari 15:00 – 19:00 uur

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

Zondag 12 januari 13:00 – 17:00 uur
Maandelijkse activiteit voor jongeren

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

Zondag 19 januari v.a. 15:00 uur

Nieuwjaarsborrel
Locatie: volg de social media. Aanmelden 
kan: info@cocnoordoostbrabant.nl

Zondag 26 januari 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

FEBRUARI 2020  
Zondag 2 februari         

Wandelclub “Zusje Van”
Wandelclub voor lesbische vrouwen 
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com  
–  Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/     

Zaterdag 8 februari 15:00 – 19:00 uur

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

Zondag 9 februari 13:00 – 17:00 uur

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

Zondag 16 februari v.a. 15:00 uur      

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

Zondag 23 februari 15:00 – 19:00 uur   

MiddagSalon 
De Knillispoort – Korte Waterstraat 15 – 
Den Bosch

Gaysporten 
Dinsdagavonden 20:30 – 22:00 uur

ZLG Badminton
Sportzaal Engelerhout –
Engelerpark 3 – Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 – 21:30 uur

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

DOM LIJSTJE 
 

ZONDAGMIDDAGSALON PIEKT IN DECEMBER

My Brother’s Name is Jessica; 
Mijn Broer heet Jessica.
Of die broer een streepjes pyjama draagt, wordt 
in dit boek van John Boyne, schrijver van The 
Boy in the Striped Pyjamas, (wie las niet het 
boek of zag minstens de film) niet duidelijk. 
Broer is trouwens ook niet echt het goede 
woord, want die ‘broer’, Jason, zeer populair 
op school, vooral bij de meisjes omdat hij zo 
knap is, maar ook de als beste voetballer, geeft 
op 17-jarige leeftijd aan dat ‘hij’ een meisje is 
en voortaan Jessica wil ‘zijn’. Hoe dat uitpakt 
op school, thuis, in zijn leven en dat van zijn 
ouders, van wie de moeder kans maakt ooit 
heel ver te komen binnen de Conservatieve 
partij en misschien zelfs wel Premier van 
Engeland te worden, dat ervaren we nu eens 

niet door Jessica’s ogen, maar door die van zijn 
jongere broer Sam. Die is er, net als zijn ouders, 
helemaal niet gelukkig mee. Sowieso al niet, 
maar ook omdat hij hierdoor slachtoffer van 
pesterijen en onbegrip op school wordt. Bedoeld 
als jeugdboek leest het lekker weg en door het 
perspectief van het jongere broertje kijk je toch 
op een originele en bijzondere manier naar 
dit ‘familie drama’, dat ook voor volwassenen 
voldoende inhoud biedt. Lees het, of als dat niet 
lukt, hou dan in de gaten of het ooit verfilmd 
wordt, want dat zit er dik in. Ongezien raad ik 
dan ook die film vast aan!

 
Ruud Maltha

Op zondagmiddag 22 december, vanaf 15:00 uur 

is de maandelijkse Zondagmiddagsalon van COC 

NoordoostBrabant in de Knillispoort, Korte Waterstraat 

15 in ‘s-Hertogenbosch. 

Normaliter is de salon een genoeglijk 
en rustige bijeenkomst. Echter niet 
deze keer. Want het fameuze duo 
Meander & Bijoux komt Pieken met 
Kerst!

Althans… Het schijnt dat Sheilla Bijoux 
haar wereldse levenswandel los heeft 
gelaten en inmiddels is ingetreden als 
zuster Clementia Maculanda. Het is 
in deze hoedanigheid dat zij de nog 
steeds wél frivole Zarah Meander zal 
vergezellen. Het blijft de vraag of 
de samenkomst daarmee een meer 
stichtelijk karakter zal krijgen. Wij 
denken van niet. “Pieken en Dalen” zal ongetwijfeld vervangen 
worden door “Pieken en Ballen”. Het zij zo. Wees op het ergste voorbereid, 
want ook dat zal overtroffen worden.

Als de tranen gedroogd zijn is er een overheerlijke Brabantse Koffietafel 
(s.v.p. aanmelden via:        gbaggerm@xs4all.nl). Voor degenen die 
het allemaal echt niet aan kunnen is uiteraard opvang, troost en 
ondersteuning aanwezig. Komt allen!

Mocht ik ooit een dom lijstje schrijven van wat 
absoluut één van mijn levensambities is, dan 
heb ik al een aantal dingen standaard in een 
laatje van mijn dressoir liggen (naast meedoen 
aan Wie-Is-De-Mol). Dit uit voorzorg, want je 
zou maar plots worden uitgenodigd door het 
management van Linda. Naast passief-agressief 
‘vragen’ of je even voor mag bij de Jumbo en 
ook koriander staat zeer hoog op mijn lijst: 
de Gender Reveal Party (een feestje waarop 
het geslacht van een baby onthuld wordt). 
Waarom? Omdat je (net als bij koriander) 
een nare zeepachtige nasmaak krijgt van 
alle genoten zoetigheid en maagzuur van de 
bijpassende stereotypen. Net zoals Alfred Nobel 
uiteindelijk spijt had van het uitvinden van 
dynamiet, staat overigens ook de ‘uitvindster’ 
van de Gender Reveal Party inmiddels niet meer 
springen van geluk om haar eerdere vondst. 
 
Jenna Karvunidis, de dame in kwestie, heeft al 
in 2008 de droom van elke influencer op social 
media gerealiseerd: een massaal nagevolgd 
concept. Door simpelweg ter gelegenheid 
van haar eerste kind de allereerste GRP te 
organiseren. En wie kent de gevolgen hiervan 
tegenwoordig nou niet? Een nogal hetero-
normatief koppeltje dat met een tekst als 
‘mommy’s princess’ bijna epileptisch wordt als 
de binnenkant van een slagroomtaart roze blijkt 
te zijn. Of dat staat te kwijlen bij een blauwe 
taart, omringd met autootjes en raketten: “Hij 
gaat vast voetballen!” Inmiddels is de GRP ook 
hier een hype, maar zoals praktisch in alles 
waren we in Nederland weer erg laat aangezien 
Amerika al een jaar of tien gender-reveal cakes 
bij de lokale bakker ophaalt. Wat Nederland 
ook weer wel tekent is dat we hier heel 
uiteenlopend over denken. Ikzelf, als voorlichter 
genderdiversiteit, sta alles behalve te jubelen 
over dit bombardement van stereotyperingen. 
We zijn immers al zo goed in het gender-
etiketteren van alles wat we tegen komen. 
Denk maar aan één van de deelnemers van Heel 
Holland Bakt die bijna in een burn-out belandde 
omdat hij een rozentaart niet overeind kreeg. 

Zijn excuus? 
“Een rozentaart is voor vrouwen.” Hij was 
dan ook overduidelijk een reu van het kaliber 
Maxime Hartman. Of neem de medewerkers 
van een winkeltje in Oss dat babyspulletjes 
verkoopt. Toen ik daar een setje washandjes 
kocht werd ik bijna omver getackeld omdat ik 
een grijs zeehonden-washandje wilde voor het 
pasgeboren meisje van een vriendin. Het roze 
katje was meer passend. Een maand later bij de 
aankoop van een badspeeltje voor een andere 
bevallen vriendin kwam opnieuw de gevreesde 
vraag: ‘’En wat is het?’’. Ik mompelde “Een 
jongetje”, waarop ze direct greep naar blauw 
cadeaupapier. “Maar ik vind de pastel-gele 
eigenlijk leuker, want daar staan visjes op.” De 
mevrouw, ontdaan over mijn rebelse keuze, 
brieste dat ze er dan minstens een blauw lintje 
om wilde doen. Ze staarde me zo intens aan 
dat ik maar voor het compromis ben gegaan. 
Ook tijdens mijn voorlichters carrière heb ik op 
een basisschool wel eens gehoord dat ouders 
kwaad worden als hun Angelo of Guus in de 
poppenhoek heeft gespeeld. En Emma? Die 
schoppen ze verbaal het liefst dan weer de 
poppenhoek in. 

 
Dit is natuurlijk allemaal 
wel te herleiden. We 
zijn zo gefocust op 
de samenhang van 
karaktereigenschappen 
en interesses met een 
bepaald geslacht, dat 
we vergeten dat er ook 
nog zelf nagedacht 
mag worden. Geslacht 
is een feitelijk gegeven, 
gender niet. Het negeren 
of ontkennen van dit 
verschil komt voort uit een 
maatschappelijk concept 
van binaire ideeën. Dat 
vindt zijn oorsprong in de 
middeleeuwen. En ik dacht 
even dat we die al een paar 
honderd jaar ontgroeid 

waren. Wel nee. Laatst 
nog vond er een verhit debat plaats met Piers 
Morgan op de Britse tv. Er werd hard gestreden 
door één partij voor het standpunt dat 100 
verschillende genders nog niet voldoende zou 
zijn om de werkelijke diversiteit te beschrijven. 
Een verbouwereerde Morgan vond dit maar 
onzin en argumenteerde dat we het bij 
twee genders moeten houden. Basta. Het is 
veelzeggend dat dit debat nooit genuanceerd 
gevoerd kan worden. Zo gevoelig is het hele 
onderwerp ‘gender’ nog. Ik zou er een boek over 
kunnen schrijven... of twee. Of honderd.
  
Jenna Karvunidis is, zoals gezegd, ook tot 
inzicht gekomen. Nog dit jaar gaf zea op 
Facebook aan dat heel dat Gender Revealen 
een tikkeltje doorgeslagen is. Mooi. En wat is er 
uiteindelijk geworden van het eerste kindje van 
Jenna? Die staat lekker in een pak met een stoer 
kapsel tegen genderhokjes aan te schoppen. 
Net goed.  

Marvin, duovoorzitter

mailto:wandelclubzusjevan@gmail.com
http://www.jongenout.nl
mailto:wandelclubzusjevan@gmail.com
http://www.jongenout.nl/
mailto:wandelclubzusjevan@gmail.com
http://www.jongenout.nl
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