
 
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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5200 BL ´s-Hertogenbosch
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Deadline nr 4 2021: 1 juli 2021

HET OPENGESTELD HUWELIJK: 
MIJLPAAL EN STARTPUNT
Op 1 april was het precies twintig jaar geleden dat het eerste regenbooghuwelijk in Nederland werd gesloten. Begin 2021 

telde Nederland 20 duizend homo-echtparen. Ruim 19 duizend mannen en bijna 21 duizend vrouwen zijn getrouwd met 

iemand van hetzelfde geslacht. In de regio NoordoostBrabant praat je over ongeveer 600 huwelijken in de afgelopen 

20 jaar. In 2001 zijn in heel Nederland ruim 1,4 duizend mannen met mannen en 1,1 duizend vrouwen met vrouwen 

getrouwd. Zij zullen dit jaar hun twintigjarig huwelijksjubileum kunnen vieren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In ‘s-Hertogenbosch zijn Lei Lennaerts en Mark Wagenbuur, beiden 55, zo’n 
jubilerend echtpaar. Het was op Roze Maandag in Maastricht 1993 dat ze 
elkaar tegen kwamen bij zo ongeveer het laatste optreden van de Zangeres 
Zonder Naam. Deze had furore had gemaakt als de koningin van de gay-scene 

door met name haar levenslied over Anita 
Bryant. Mark en Lei raakten daar voorgoed 
met elkaar aan de praat. “Wij zijn maatjes. 
We maken elkaars zinnen af en één blik is 
genoeg”, vertelt Mark.

Na die onvergetelijke avond, een typisch 
geval van liefde op het eerste gezicht, 
kochten ze al snel een huis en gingen 
ze een samenlevingsovereenkomst aan. 
Maar trouwen met elkaar konden twee 
mannen toen nog niet. Binnen delen 
van de homobeweging was het huwelijk 
best nog omstreden. ‘Te burgerlijk’, 

vonden sommigen. ‘Inkapseling’, zeiden anderen. Maar velen keken er 
naar uit. Zo ook Lei en Mark die graag wilden trouwen. Het proces dat in de 
Tweede Kamer vooraf ging aan de openstelling van het huwelijk, volgden zij 
destijds op de voet. Zo geïnteresseerd waren zij. “Trouwen was voor ons iets 
als een erkenning dat onze relatie er toe doet”, blikt Lei terug. Dat was de 
psychologische kant, maar daarnaast zien beiden trouwen als een praktisch 
hulpmiddel waardoor ze dezelfde rechten kregen als heterostellen.

Op 15 mei 2001 gaven ze elkaar 
het ja-woord op het stadhuis in 
‘s-Hertogenbosch. Voorbijgangers 
keken verbaasd om toen ze daar 
op het bordes stonden. Het was 
toen natuurlijk nog opvallend 
zeldzaam dat mannen met elkaar 
trouwden. Overigens nog steeds 
reageren mensen lang niet altijd 
echt neutraal op hen. Ondanks, 
of juist dankzij hun openheid 
over hun relatie. Dat blijft een 
stekelig iets. Expliciet speelt 
dit bij een term als homohuwelijk, want 
“Het is gewoon een huwelijk, zonder toevoeging.”, zegt Lei. Maar ook impliciet 
wordt op allerlei momenten onnadenkend of onbegrijpend op hun huwelijkse 
staat gereageerd, zoals bij hotels. “Je kunt om de heteronorm lachen, maar je 
er natuurlijk ook aan ergeren”, vinden ze. 

Na twintig jaar kijken ze met gemengde gevoelens terug en vooruit. Hun 
eigen keuze voor elkaar is al lang de juiste gebleken. Nog steeds gelukkig 
met elkaar en na de vlinders uitgekomen bij wat ze het belangrijkste vinden: 
het delen van lief en leed. Maar de euforie van de opgaande lijn in de 
homo-emancipatie, uitmondend in de openstelling van het huwelijk, is niet 
doorgetrokken. Ze vinden “We zijn echt minder vrij dan in de jaren negentig. 
Toen gaven we elkaar gewoon een kus op straat. Nu niet meer. Alles is wat 
harder geworden. Als je hoort wat soms naar je hoofd geslingerd wordt, 
het is niet te geloven.” Voorlichting met name in het onderwijs, openheid, 
zichtbaarheid, daarin moet veel energie gestoken worden. Onbekend maakt 
onbemind. Alleen bevordering van sociale intelligentie kan de wettelijke, 
papieren mogelijkheden tot de maatschappelijke werkelijkheid van alledag 
maken.

Zie:        https://www.cbs.nl/?sc_itemid=76965cbe-32d2-4195-9d09-
fa71848ae632&sc_lang=nl-nl

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=76965cbe-32d2-4195-9d09-fa71848ae632&sc_lang=nl-nl
https://www.cbs.nl/?sc_itemid=76965cbe-32d2-4195-9d09-fa71848ae632&sc_lang=nl-nl


17 MEI: OSSE 
 

TALKSHOW
Regenboogstad Oss gaat live op maandag 17 mei om 
20.00 uur! De “Osse Regenboog Talkshow” wordt 
rechtstreeks vanaf het podium in de Lievekamp 
uitgezonden en is te volgen via de social media van 
Regenboogstad Oss.

In de talkshow voert 
de presentator je langs 
bekende en minder 
bekende inwoners van 
Oss die hun verhaal 
vertellen in het kader 
van IDAHOT2021, 
de dag tegen homo-, bi- en transfobie. Naast 
Regenboog-wethouder Thijs van Kessel wordt 
gesproken met jongeren, vertegenwoordigers uit 

de sportwereld politiek 
en ouderenzorg.

Inwoners van Oss 
spreken zich uit 
tegen discriminatie 
en LHBTi-fobie! En 
het programma 
wordt omlijst door 
verrassende en 
kleurrijke muzikale 
bijdragen van eigen 
bodem.

Volg        www.facebook.com/RegenboogstadOss 
voor het laatste nieuws en kijk op maandag 17 mei 
a.s. vanaf 20.00 uur naar de eerste Osse Regenboog 
Talkshow.

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): Tramkade 26 (Ketelhuis), 
5211 VB ’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

de Luisterlijn 
(voor een luisterend oor)
tel. 0900-0767 (dag en nacht en 
anoniem)
www.deluisterlijn.nl (chat 10:00 – 
22:00 uur)

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: 
tel. 0900 – 369 69 69
www.ggdhvb.nl

ChristenQueer
Vereniging voor christelijke LHBTI
info@christenqueer.nl
regio Zuid: zuid@christenqueer.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

GELOOF HAAT EN LIEFDE
Amper is 2021 begonnen of onze LHBTI-gemeenschap wordt alweer opgeschrikt door negativiteit en haat: 
In Krimpen a/d IJssel vroeg Dominee Kort het gemeentebestuur om homo’s uit te bannen. In Beveren werd 
de 42-jarige David Polfliet via een nep-profiel op de Grindr-app door een stel jongens in de val gelokt, en zo 
geslagen en gestoken dat hij overleed aan zijn verwondingen. Echt schokkend om te lezen in de Humo van 
16 maart, hoe diverse groepen jongens tussen de 16 en 20 jaar er recht op menen te hebben mannen met 
een voorkeur voor seks met andere mannen in elkaar te slaan, zelfs tot de dood er op volgt.

EERSTE KERK OSS
In een aantal kerkgemeenschappen woekert de homodiscriminatie door. Maar gelukkig zijn er ook veel voor-
beelden van een inclusieve houding. Ook in onze regio. De Paaskerk in Oss is sinds kort regenboogkerk en te 
vinden op de kaart van Wijdekerk. Die stichting vermeldt op haar website kerken in Nederland die lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders welkom heten. Ook is er te vinden in hoeverre lhbt+ers actief 
kunnen meedoen in de betreffende kerk.

NIEUW: 
DE BRABANTSE 
POTCAST
Vanaf 16 april gaat “De Brabantse Pot-cast” live 
via de gebruikelijke platforms voor podcasts (zoals 
Spotify, Google en Apple). In deze podcast gaan 2 
Brabantse potten (in dit geval Anja van Hout en 
Jolanda van Gool) in gesprek met elkaar over LHBTI-
gerelateerde zaken. 
Zij steken daarbij hun 
mening niet onder 
stoelen of banken 
én leggen hun oor 
te luisteren bij een 
telefonische gast. 

Onze Brabantse pot-
ten bespreken de lhbti 
thema’s inhoudelijk 
met daarbij feiten en cijfers, maar ook vanuit eigen 
ervaring én natuurlijk met zat Brabantse humor én 
gemoedelijkheid. Kortom keigezellig als je komt 
luisteren! Nieuwsgierig naar het eerste onderwerp? 
“Daten en Dating apps”, óók interessant voor niet-
alleenstaande LHBTI-ers!

Soms heb ik het gevoel dat LHBTI’s steeds meer 
(weer) in het verdomhoekje worden geduwd. En 
dat terwijl we gewoon doen wat anderen ook doen, 
iemand liefhebben. Absurd hoe anderen vinden dat 
ze over mijn doen en laten een een oordeel mogen 
hebben. Maar als ik ook een mening heb over die 
ander, dan discrimineer ik ineens. Of beroept die 
ander zich op vrijheid van meningsuiting binnen 
een religie, zoals in het geval van dominee Kort.

Het deed me goed dat we met zoveel anderen sa-
men in Krimpen a/d IJssel een tegengeluid konden 
laten horen. Al beperkte de reactie van het gemeen-
tebestuur zich tot wat gestamel over “inclusiviteit” 
en “iedereen is belangrijk”. Echt afstand nemen van 
de brief van de dominee en zijn opvattingen was 
er niet bij. Het voelt dan goed dat er inwoners van 
Krimpen naar je toe komen en zeggen “fijn dat je er 
bent… die onzin moet afgelopen zijn”. 

Van de gekke dat het OM de dominee niet vervolgt, 
ondanks zijn haat zaaiende gedrag. Enkel omdat de 

dominee dit zegt in zijn streng gereformeerde kerk. 
Zou een imam ziets zeggen, dan zou heel politiek 
Den Haag er over heen gaan en hem per direct 
ons land uit knikkeren. Maar een oer-Hollandse 
dominee mag zeggen wat hij wil zonder verdere 
gevolgen. Net zoals minister Slob niet vervolgd 
wordt als hij zegt dat “reformatorische scholen op 
basis van de grondwet het recht hebben ouders 
in een verklaring afstand te laten nemen van een 
‘homoseksuele leefwijze’, zolang er sprake is van 
een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen”. Er 
kán geen sprake zijn van een veilig schoolklimaat 
voor een LHBTI-jongere op een school waar ho-
moseksualiteit als afwijkend gedrag wordt gezien. 
Zolang dit soort uitspraken okay wordt gevonden is 
aandacht voor zelfdodings-preventie onder LHBTI-
jongeren dweilen met de kraan open, vrees ik.

De politiek bepaalt hier de praktijk. Ik schrijf dit 
tijdens de verkiezingsdagen. Zoals gebruikelijk was 
er ook een regenboogdebat. Voor het eerst met het 
CDA, de grootste confessionele partij. Ook dat CDA 
heeft nu het regenboogstembus-akkoord onder-
tekend. Hierin hebben de lijsttrekkers afgesproken 
concrete maatregelen te nemen tégen discrimi-
nerend geweld en vóór lhbti-acceptatie op school. 
Ze beloven ook een wettelijk transitieverlof voor 
transgenderpersonen, definitieve verankering 
van rechten voor lhbti’ers in de Grondwet en een 
wettelijk verbod op zogenoemde lhbti-genezing. 
We gaan het de komende jaren zien en meemaken. 
Voor mij geldt een toepasselijk “eerst zien, dan 
geloven”. Maar één ding staat voor mij vast: IK 
GELOOF NIET…… IN HOMO-DISCRIMINATIE!!!

Anja van Hout, duovoorzitter

Volgens dominee Ruth 
Jellema-Greydanus van de 
Osse Paaskerk waren lhbt+ers 
al lang welkom in haar prot-
estantse gemeente. Gewoon 
zoals iedereen er welkom is. 
“Ook kunnen zij overal aan 
meedoen: vrijwilligerswerk, 
een kerkelijk ambt, doop, 
belijdenis, het Heilig Avond-
maal en de vraag om zegen 
over hun relatie of huwelijk. 
Een gemeentelid constateerde 
eerder dit jaar dat de Paaskerk 
dat nog niet actief uitdroeg 
en niet was aangemeld bij 
Wijdekerk. Wij hebben dit besproken en hoefden 
er niet lang over na te denken. Er is binnen onze 
kerkgemeenschap geen discussie over de accepta-
tie van lhbt+’ers.’’

Jellema weet dat niet alle kerken dit zo expliciet 
kenbaar maken. De meeste kerken op de kaart van 
Wijdekerk zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk 
Nederland (PKN). Een ander groot aantal is doops-
gezind, remonstrants of oecumenisch. Katholieke 
kerken zijn maar weinig op Wijdekerk.nl te vinden. 
In Oss en directe omgeving is de Paaskerk tot nu 
toe de enige kerk op de kaart. “Maar dat wil niet 
zeggen dat lhbt’ers in andere kerken niet welkom 
zijn’’, benadrukt Jellema. “Gelukkig is de acceptatie 

steeds meer vanzelfsprek-
end. Dat zie je ook aan het 
grote aantal kruisjes op de 
kaart van Wijdekerk. Het 
scheelt wel dat de protes-
tanten van onderop geor-
ganiseerd zijn: wij hebben 
plaatselijk de vrijheid en de 
bevoegdheid onze eigen 
weg te zoeken. Katholieke 
kerken zijn meer gebonden 
aan regels van bovenaf. 
Daarnaast is men niet 
overal even ver. Zo weet 
ik dat er kerken zijn die 
meer moeite hebben met 

het actief laten meedoen van lhbt+ers. Ze zijn dan 
wel welkom maar kunnen bijvoorbeeld geen zegen 
vragen over hun relatie.’’

Stichting Wijdekerk is een initiatief van christenen, 
zelf lhbt+er of nauw betrokken bij een lhbt+er. 
Zij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn 
in de kerk. Op haar website bundelt de stichting 
krachten, geeft tips en mensen vertellen er hun 
persoonlijke verhaal. Een overzichtskaart maakt 
transparant dat meer dan 500 kerken in Neder-
land een inclusief lhbt+beleid hebben. In de regio 
NoordoostBrabant zijn, naast Oss, kerken vermeld 
in ‘s-Hertogenbosch, Heeswijk, St-Michielsgestel/
Schijndel, Uden/Veghel, Grave, Boxtel. 
Zie:        https://www.wijdekerk.nl/ 

(bron: Meike van der Flier Brabants Dagblad)

http://www.facebook.com/RegenboogstadOss


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

COColumn

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

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

FALCO PEREGRINUS

advertenties

MAN ZOEKT MAN MET RUIME LEVENSOPVATTING
Dating is van alle tijden. Althans 
sinds huwelijken van hetero’s ge-
baseerd zijn op individuele keu-
zes. In het begin van de twintig-
ste eeuw kon je al advertenties in 
de kranten vinden van dames en 
heren die kennismaking zochten 
met iemand van het andere ge-
slacht met als doel: een huwelijk.
 
Dating-advertenties van homo’s 
kom je, voor zover ik weet, pas 
ruim na de Tweede Wereldoorlog 
tegen. Tegelijk met de opkomst 
van cafés speciaal voor gays, 
waar je contacten kon leggen. 
Als eerste, vanaf 1965, bevatte de 
rubriek Zettertjes, van het week-
blad Vrij Nederland, kennisma-
kingsadvertenties voor homo’s. 
Aanvankelijk gebeurde dit 
onder de kop diversen tussen de 
vakantiehuisjes en overbodige 
huisraad. Maar later verschenen 

de homoseksuele adverteerders 
schouder aan schouder met 
de heteroseksuelen onder het 
kopje kennismaking. Dit was een 
revolutionaire daad in die tijd, 
omdat homoseksuelen hiermee 
een platform kregen in de geves-
tigde perswereld en niet meer 
veroordeeld waren tot adverte-
ren in obscure seksbladen. Later 
kwamen daar de Volkskrant en 
de NRC bij.
 
De inhoud van die advertenties, 
zeker die buiten Vrij Nederland, 
was heel terughoudend. Een 

tekst zoals de titel van deze 
column was al heel gewaagd. 
Expliciete eisen of wensen die 
tegenwoordig op Tinder of Grin-
der staan, werden niet vermeld. 
Dat mocht ook niet. Ik herinner 
me dat ik begin jaren ‘90 een 
advertentie in de NRC wilde zet-
ten waarbij ik vermeldde dat ik 
niet van nichterige types hield. Ik 
werd toen opgebeld dat de krant 
die omschrijving niet wilde toe-
staan in de advertentie; dat ging 
te ver! Ik heb geen idee of dat 
nog steeds zo is, al weet ik niet 
eens of er nog wel kennisma-
kingsadvertenties voor homo’s in 
de Volkskrant of de NRC staan; ik 
let er niet meer op. 

De stroom Zettertjes in Vrij 
Nederland is al jaren geleden op-
gedroogd. Van bijna een hele pa-
gina advertenties in de jaren ‘70 

en ‘80 ging het op het laatst nog 
maar om één of twee adverten-
ties, en niet eens elke week. Het 
internet heeft niet alleen kranten 
en televisie veranderd maar ze-
ker ook het daten. Als lhbti+ heb 
je tegenwoordig eindeloos veel 
mogelijkheden om gelijkgestem-
den te ontmoeten, in de horeca, 
op festivals, bij coc’s, in het wild, 
maar vooral via internet. Je kunt 
je bovendien ook aanmelden 
voor First Dates op de tv. Daar 
zit in elke uitzending wel een 
homo- of lesbisch stel. Overigens 
heb ik de indruk dat je niet op 
zo’n publieke manier moet willen 
daten. Het wordt vrijwel nooit 
wat. Iets wat niet alleen voor de 
deelnemende homo’s en lesbo’s 
geldt... 

NOAH: IEDEREEN MAG ZICHZELF ZIJN
Twijfel je er aan of je wel past in de strikte tweedeling man/vrouw, of weet je dit al zeker? Je 
bevindt je in een groter gezelschap dan je misschien zelf denkt. Uit onderzoek onder een grote 
groep studenten in Rotterdam komt naar voren dat bijna 3% van hen zich niet, of niet volledig 
in het hokje �man� of �vrouw� thuis voelt. Non-binair is een parapluterm voor de grote groep 
mensen, die heel diverse gevoelens hebben over hun gender. Sommigen noemen zich ook wel 
transgender, anderen juist niet. We spraken met Noah Smulders, zelf non-binair, lid van het 
bestuur COC NoB én ook van de initiatiefgroep #iedereenmagzoenen.

Hoe was je jeugd?
Geboren in 1990, groeide ik op in een gezin 
in de wijk De Kruiskamp, ‘s-Hertogenbosch. 
Van kleins af aan dacht ik: als ik geen meisje 
ben dan moet ik wel een jongen zijn. Als ik 
daar dan bij stil stond voelde dat toch niet 
goed, want ook dat klopte niet. Ik kan me 
een specifiek moment herinneren toen ik als 
klein kind geen jurk meer aan wilde. Ik moest 
heel erg huilen en deed er alles aan om niet 
die roze jurk aan te hoeven trekken. Daarna 
kwam er wel een periode waarin mijn ouders 
mij meer de kleding lieten dragen die ik 
wilde. Ik werd meer jongensachtig, speelde 
jongensdingen. Dat ging bijna vanzelf zo. 
Maar op de middelbare school, het Frederik 
Hendrik College, kreeg ik daar problemen 
mee. Ik werd gepest. Uitgescholden voor 
manwijf en andere nare benamingen. Na een 
tijdje paste ik me aan, probeerde ik niet meer 
op te vallen. Ik ging make-up gebruiken, 
gedroeg en kleedde me vrouwelijker. Ik 
probeerde iemand te zijn die ik niet was. Dat 
ik lhbti was besefte ik toen nog niet, ik kende 
ook geen andere lhbti-ers op school. Het 
was bijna alsof dat niet bestond. Ik had een 
moeilijke jeugd en mijn levensgevoel bleef 
oncomfortabel. Uiteindelijk wist ik niet beter 
en probeerde een zo gewoon mogelijk leven 
te leiden. Zo had ik zelfs een jaar of vijf een 
relatie met een jongen. Maar dat was meer 
mijn beste vriend dan mijn liefste. We zijn 
uiteindelijk goed uit elkaar gegaan omdat ik 
ontdekte dat ik op vrouwen viel. 

In dit voortkabbelende ongemak wonnen je 
twijfels?
Ja, de ommekeer diende zich vanzelf aan: 
ik werd verliefd op meisjes. Speciaal op één 
meisje. Deze eerste verliefdheid was echt 
heftig maar liep niet goed af. Daarna schoot 
ik behoorlijk door: veel stappen, veel feestjes, 
veel daten, veel drank en andere pret 
middelen en dat ging zo een tijdje door. Na 
een feestvakantie in Thailand, hoogtepunt 
de Full Moon party op Koh Phangan, dacht ik: 
Ho, stoppen hiermee, dit wil ik niet meer. Na 
een tijdje ben ik weer gaan daten en kwam ik 
Lydia tegen. We hadden meteen een klik, ik 
viel voor haar vanaf het moment dat ik haar 
zag. Maar toen ik haar na een paar maanden 
om verkering vroeg heb ik nog behoorlijk 
mijn best moeten doen om haar echt aan de 
haak te slaan.

Je was dus comfortabel lesbisch, maar dat 
bleek toch iets anders te liggen?
Meer dan twee jaar geleden drong definitief 
het besef door dat ik non-binair ben. Eigenlijk 
‘wist’ ik dat al veel langer, maar ik durfde 
het niet aan mezelf toe te geven. Nu was 
ik zeker, en vond dat ik er naar moest gaan 

leven. Dit ging nog wel stapsgewijs. Ik heb 
vorig jaar mijn naam veranderd en ik wil niet 
meer dat over mij als ‘zij’ gesproken wordt, 
overigens ook niet als ‘hij’, maar wel als ‘hen’ 
of ‘die’. Mijn uiterlijk heb ik ook veranderd, 
maar er moet nog wel wat. Lichamelijk wil 
ik namelijk verlost worden van mijn borsten. 
Dat is iets waar ik naar uitkijk. Ik heb mij 
twee jaar geleden ingeschreven bij de 
Genderpoli VUMC Amsterdam, maar door 
lange wachttijden heb ik pas in juni dit jaar 
mijn intake. Het zal dus nog wel een jaar 
duren voor ik van mijn fysieke probleem 
verlost wordt. 

Dit alles maakt dus dat je al aan je tweede 
Coming Out toe bent?
Ja. Toen ik op meisjes bleek te vallen was 
dat voor mezelf een opluchting en mijn 
vrienden reageerden normaal. Mijn ouders 
hadden er wel meer moeite mee zonder dat 
ze dat nadrukkelijk zeiden. Ze dachten dat 
het een fase was. In het algemeen hadden 
we nooit gepraat over homoseksualiteit. 
Langzaam maar zeker raakten ze aan het 
idee gewend. Mijn tweede coming out, nu als 
non-binair, was vooral vooraf heel spannend. 
Vaak heeft het gevoeld alsof ik niet op deze 
wereld hoorde. Ik heb nooit een voorbeeld 
gehad om naar op te kijken en mezelf in 
te herkennen. Twijfel aan mezelf kreeg 
daardoor veel ruimte. Ik moest hard werken 
aan mijn zelfacceptatie. Mensen die dichtbij 
mij stonden reageerden eigenlijk heel fijn, 
dat heeft me geholpen en een duwtje in de 
juiste richting gegeven. Maar in de praktijk 
gaat wennen aan een andere naam en het 
gebruiken van andere aanspreekvormen 
toch met vallen en opstaan. Omdat deze 
dingen echt raken aan je moeizaam besefte 
identiteit, ligt dit voor mij toch heel gevoelig. 
Voor dat hele proces van de afgelopen jaren 
heb ik professionele hulp gezocht. Het 
was stevig aanpakken in therapie. Alsof 
ik opnieuw moest beginnen, mezelf leren 
kennen. Wie ben ik? Wat wil ik? Veel dingen 
waar ik voorheen niet naar durfde te kijken. 
Dat is inmiddels voltooid en heeft goed 
uitgepakt: een betere zelfkennis, meer in 

harmonie, gelukkig met mezelf. Dat laatste 
gaf natuurlijk de doorslag. Tot dan had 
ik tegenstrijdige geluksbelevingen: wel 
gelukkig met Lydia, maar niet gelukkig met 
mezelf.

Je bent actief in het COC en in 
#iedereenmagzoenen. Wat motiveert je 
daartoe?
Ik heb me vaak verdwaald gevoeld. Nu, 
voor het eerst in mijn leven, ervaar ik op het 
goede pad te zijn. Als we iedereen kunnen 
accepteren hoe hij/zij/die is en henzelf 
dat hoe laten bepalen zou de wereld een 
stukje mooier worden. Ik wil graag andere 
mensen helpen, met name lhbti’ers vanuit 
de problemen die ik zelf ervaren heb. Als 
bestuur COC NoB overleggen we over 
ideeën, beleid en aanpak. Daarbij heb ik 
speciale aandacht voor de sociale media, 
de website en behartig ik de portefeuille 
Voorlichting, een werkgroep die overigens 
heel goed en zelfstandig opereert. 
Daarnaast, en losstaand daarvan, doe ik 
mee in #iedereenmagzoenen. Dat is geen 
vereniging zoals het COC, waarbij je met heel 
veel verschillende belangen rekening moet 
houden. We zijn een kleine en heel wendbare 
actiegroep die snel initiatieven kan 
ontwikkelen en uitvoeren. Groots door klein 
te blijven. Bij duurdere acties zijn we wel 
afhankelijk van anderen om zaken bekostigd 
te krijgen, maar dat is ook een uitdaging 
die je scherp houdt. Het Pride Donatiefonds 
heeft ons een paar keer stevig geholpen, en 
we werken heel goed samen met en ook voor 
het COC. 

Wat zeg je tegen anderen, met name 
jongeren, vanuit je eigen ervaringen?
Als je weet wie je bent, hoe je je voelt, dan 
moet je daarop durven te vertrouwen. Neem 
je tijd en doe het op jouw tempo. Ik heb 
gemerkt hoe belangrijk het is om je plek 
te vinden. Jezelf niet accepteren kan een 
dodelijke cocktail opleveren gezien het te 
hoge zelfmoordpercentage onder mensen 
die hun identiteit niet kunnen accepteren. 
De mensen om je heen zijn belangrijk, je kan 
niet alles alleen en dat hoeft ook niet. Vraag 
steun, hulp. Neem iemand in vertrouwen, je 
partner, vrienden, familie, professionele hulp 
of het COC. 
Zie ook:        https://www.coc.nl/homepage/
helft-nederlanders-heeft-begrip-voor-non-
binair-zijn

Jan van Velthoven

https://www.coc.nl/homepage/helft-nederlanders-heeft-begrip-voor-non-binair-zijn
https://www.coc.nl/homepage/helft-nederlanders-heeft-begrip-voor-non-binair-zijn
https://www.coc.nl/homepage/helft-nederlanders-heeft-begrip-voor-non-binair-zijn
http://www.praktijkvoko.nl/
http://www.koenen-oel.nl/
http://www.dewittezwaan.com/
http://www.zlgdenbosch.nl/
https://ggd-afspraak.shdirect.nl/
www.dekeulsekar.nl
https://www.woudesign.nl/2020/02/21/falco-peregrinus/
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Activiteiten zijn afgelast wegens 
Coronamaatregelen.

Raadpleeg: 

Facebook.com/Wandelclub-Zusje-
Van-1523862491256623/      

Facebook.com/cafeookzo/

www.jongenout.nl

Facebook.com/SisZtavrouwenborrel

www.cocnoordoostbrabant.nl 
(MiddagSalon)

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

PRIDE DONATIEFONDS: “WORDT CREATIEF!”
Om iedereen uit de regio Noordoost Brabant de kans te geven zich in te zetten voor de emancipatie en acceptatie 

van de LHBTI+ gemeenschap is er het Pride Donatie Fonds. Dit financiert kleinschalige activiteiten en initiatieven, 

gericht op ontmoeten, motiveren, sociale acceptatie en mensen in hun kracht zetten. Coronatijd was/is een sta-

in-de-weg, maar de behoefte aan ontmoeting is groter dan ooit. Daarom daagt het Fonds je uit een creatief plan 

in te dienen dat nog dit jaar realiseerbaar is.

IN MEMORIAM RIJKJAN SIKKEL
Een mooi mens is niet meer. Rijkjan Sikkel, 25 mei 1945 – 27 maart 2021

Op zaterdag ochtend 27 maart is Rijkjan, in bijzijn van zijn partner Arnold Boekhoff en broer Jeroen, 
op 75-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis in Amsterdam. 

Samen met Arnold richtte hij in 2006 Café Oké (Amsterdam) op, de ontmoetingsgroep voor LHBTI personen met 
een licht verstandelijke beperking. In 2010 organiseerden Rijkjan en Arnold de 1ste boot voor mensen met een 

beperking tijdens Pride Amsterdam. Een mijlpaal en startpunt van Zonder Stempel, COC’s label voor LHBTI’s met een 
verstandelijke beperking.

Rijkjan was één van COC’s meest betrokken 
vrijwilligers. Mede dankzij hem is Zonder Stem-
pel in de afgelopen 10 jaar op de kaart gezet. 
Hij werd webmaster van zonderstempel.nl en 
verzorgde nieuwsbrieven en de Facebookpa-
gina, werd ambassadeur en bezocht alle Zonder 
Stempel ontmoetingsgroepen in het hele land 
met regelmaat. Zo kwam hij ook langs bij onze 

soos Café OokZo! en vergaderde hij met onze 
begeleiders bij de Landelijke Federatie werk-
groep. In 2017 gaf hij samen met Arnold een 
presentatie bij de themabijeenkomst Het Veilige 
Huis die door COC NoB georganiseerd werd in 
‘s-Hertogenbosch.

Na een worstelende jeugd begon hij al tijdens 
zijn studie psychologie met vrijwilligersaktivitei-

ten voor het COC. Zo richtte hij mede de ASWH 
op, de Amsterdamse Studenten Werkgroep Ho-
moseksualiteit, een roemruchte initiatiefgroep 
in de beginjaren van de homo-emancipatie. In 
1966 organiseerde Rijkjan met deze werkgroep 
integratiefeesten, waarbij de meeste bezoekers 
homo waren, maar ook veel hetero bezoekers 
vonden deze feesten de gezelligste feesten 

van de stad. Rijkjan 
was activist van het 
eerste uur en sinds 
zijn 21ste al lid van 
COC. Hij had eerder 
lid willen worden 
maar artikel 248 bis 
in het wetboek van 
strafrecht belette 
hem om voor zijn 
21ste lid van COC te 
zijn. We kunnen het 
ons nu niet meer 
voorstellen, maar tot 
1971 verbood dit arti-
kel seksuele relaties 
tussen 21-minners 

en 21-plussers. Althans, homoseksuele relaties, 
dit gold niet voor heteroseksuele relaties. Dit 
onrecht gaf aanleiding tot de eerste homode-
monstratie in 1969 van Nederland, waar Rijkjan 
bij betrokken was. Met wat onderbrekingen was 
hij zijn hele leven aktivistisch betrokken bij het 
COC. Ook voor LHBTI senioren zette hij zich in. 
Hiervoor werd hij in 2015 uitgeroepen tot 
Mr Senior Pride. 

Een aardige anekdote 
over de jonge Rijkjan 
is dat hij eind zestiger 
omging met Teigetje en 
Gerard Reve. Door de 
Grote Schrijver werd hij, 
vanwege een treffende 
gelijkenis, voorgesteld 
als zijn zoon. Een literaire 

vrijheid heet dat. In de serie Roze Levensboeken, 
uitgegeven door IHLIA, tekende Michel Otten 
zijn rijk geïllustreed levensverhaal op. 
Zie        https://roze-ouderen.ihlia.nl/wp-content/
uploads/2020/10/IHLIA_RL_38_RIJKJAN_SIKKEL-
Single-Page.pdf 

We zullen Rijkjan erg missen en wensen Arnold 
veel sterkte met zijn verlies. 

VOORAANKONDIGING ALV JUNI
De Algemene Ledenvergadering van COC NoordoostBrabant 
van dit voorjaar gaat in ieder geval door. In verband met de 
Corona-maatregelen is nog niet bekend of de ALV online zal 
plaats vinden of als fysieke ontmoeting. We hebben wel al 
een principe-datum: woensdag 23 juni 2021. En we hopen 
uiteraard dat de ontmoeting fysiek kan plaatsvinden. Dat is 
toch persoonlijker, indringender en gezelliger. Mocht fysiek 
bijeen komen op 23 juni  nog net niet kunnen en 2 weken 
later wel, dan zullen we de datum opschuiven. Er zal nog 
nader bericht worden via direct mail, facebook en op de 
website.

Uiteraard zullen we de notulen van de laatste vergadering 
behandelen en ook de diverse inhoudelijke en financiële jaarstukken 
2020 en 2022, met daarbij de stand van zaken 2021. Daarnaast zoekt 
het bestuur naar versterking en vernieuwing. Dus heb je zin om in 
het bestuur mee te doen, meld je dan aan
      info@cocnoordoostbrabant.nl of bel eens met iemand uit het 
huidige bestuur. Het ligt ook in de bedoeling dat we gaan praten 
over wat en hoe na de corona periode. Heb je mooie plannen, goede 
ideeën of suggesties, breng die in. Het wordt hoog tijd dat, als het 
veilig kan, we weer samen aan iets moois verder kunnen bouwen.

Het bestuur van COC NoordoostBrabant

Voor iedereen. Het Pride Donatie Fonds is een 
toegankelijk fonds met een jaarlijks budget van 
€ 5.000, dus uitermate geschikt voor mensen 
die een kleinschalig project of activiteit willen 
ontplooien maar daar de financiële middelen, 

kennis of kunde 
niet voor hebben. 
Iedereen met een 
goed idee of een 
mooi initiatief ,dat 
past bij het fonds, 
kan een aanvraag 
doen. Wij nemen 
aanvragen tussen 
€ 250 - € 5000 in 
behandeling. Heb je 
een leuk idee, aarzel 
niet en dien een 
aanvraag in!

Creatieve ontmoetingen en samenkomsten. 
Een activiteit waarbij groepen mensen fysiek 
bij elkaar komen is (nog?) niet mogelijk, maar 
de behoefte is er wel. Daarom wil het Fonds 
de creativiteit binnen en buiten de LHBTI+ 

gemeenschap aanspreken om juist in deze 
moeilijke en soms eenzame periode een 
activiteit te ontplooien die veilig plaats kan 
vinden. Het Fonds financiert niet alleen, maar 
denkt ook graag mee over praktische zaken, zet 
haar netwerk in waar nodig en zoekt de juiste 
kennis en kunde bij de ingediende plannen. 

Wat als het initiatief uitgesteld moet worden? 
Wij denken graag met je mee zodat je de 
subsidie kunt aanwenden op het moment dat 
de activiteit wel uitgevoerd kan worden, ook al 
is dat een jaar later.

Een aanvraag kan door iedereen worden gedaan. 
Natuurlijk zijn er een aantal praktische zaken 
van belang, zoals hoe je de aanvraag indient 
en waar deze aan moet voldoen. Informatie is 
te vinden op        http://cocnoordoostbrabant.
nl/?page_id=1681 

https://www.facebook.com/cafeookzo/
http://www.jongenout.nl/
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