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Het kan niemand in Nederland zijn ont-
gaan: kort voor Pasen 2006 overleed
Gerard Reve (1923-2006). De media
waren een paar dagen weer vol van de
grote zelfbenoemde Volksschrijver.
Maar de meeste geschreven stukjes ble-
ven nogal plichtmatige necrologieën en
de TV-herhalingen waren bekend mate-
riaal. Wat is er werkelijk nog te zeggen
aan het einde van Reve's veelbewogen
schrijversleven? Vincent Hunink, ex-
eindredacteur van PINK en sinds decen-
nia een Reve-liefhebber, maakt de
balans op.

– Vincent Hunink –

De dood van Gerard Reve kwam niet
onverwacht. De schrijver zelf schreef en
dichtte al in de jaren '60 uitvoerig over
'God, de Liefde en de Dood', die in zijn
gedachtewereld één zijn. Sommigen spra-
ken van aanstellerij of 'koketteren met de
dood', anderen van een serieuze kunst- en
levensopvatting die Reve verbond met
Romantiek en Decadentie.
Echt concreet werd het perspectief van het
definitieve einde vooral sinds 1998. In dat
jaar publiceerde Reve zijn laatste scheppen-
de proza, de roman Het hijgend hert. Het
was, ook voor de meest doorgewinterde
liefhebbers van Reve's latere werk, geen
boek waar het hart sneller van gaat kloppen,
misschien op een sublieme passage over
'geordende droefheid' na. Midden tijdens de
voorbereidingen aan dat boek was Reve aan
zijn hart geopereerd. Het liet zijn sporen na
in de compositie van die roman. Eigenlijk
zou de schrijver van de gevolgen van de
medische ingreep nooit meer helemaal her-
stellen.
Niet lang na de laatste roman openbaarden
zich de eerste tekenen van de ziekte van
Alzheimer. In een reeks van jaren zagen de
lezers een gestaag verder aftakelende Reve.
Aanvankelijk was dat ook nog wel ontroe-
rend. In De nadagen van Gerard Reve
(2002) beschreef de journalist Ad Fransen
hoe Reve van een eigengereide en soms
agressieve kunstenaar was geworden tot
een vrolijke en eigenlijk nogal lieve oude
man, goed verzorgd door zijn partner Joop
Schafthuizen. In de jaren daarna werden de
reportages en nieuwsberichten steeds 

bedroevender. Reve ziek, Reve overge-
bracht naar verzorgingstehuis, Reve alleen
nog maar gelukkig met plaatjes van poezen,
Reve met algeheel geheugenverlies.
En op het allerlaatst, in een reportage in
HP-De Tijd uit maart 2006, het vreselijkste:
een beschrijving van Gerard Reve die zijn
geest kwijt is, die niet meer kan praten, niet
meer wil eten en drinken, die een kind, een
plant geworden is. Goddank waren bij die
laatste, treurige reportage geen nieuwe
foto’s meer afgedrukt. De ontluistering was
er al in woorden.
Na zo’n lijdensweg komt de dood als een
bevrijding, een verlossing, een genade. En
hoe mooi is wat dat betreft ook de symbo-
liek van de datum: Reve is net voor de
Goede Week ingeslapen, en deelt daarmee
in bepaalde zin in Lijden en Dood van de
Zoon van God. Ook de parallel met het ster-
ven van paus Johannes Paulus, precies een
jaar eerder, stemt tot nadenken. Ironie van
het lot? Of een laatste ironische grap van de
potsenmaker Reve?

TV-ster
Intussen roept zijn overlijden veel vragen
op. De meest voor de hand liggende daar-
onder zijn in de media al luid en duidelijk
gesteld. Wat waren Reve’s belangrijkste
werken? En de meest spraakmakende
schandaaltjes en rellen? Hoe zat het ook
alweer met ezelsproces en kus aan minister
Klompé? En eventueel nog: wat vinden
anderen van Gerard Reve, en wie is er door
hem beïnvloed?
In dit koor van voorspelbare stemmen viel
eigenlijk alleen Jan Wolkers op. Die gaf op
ruimhartige wijze in een paar zinnen uiting
aan zijn bewondering voor Reve’s kunste-
naarschap, ook al is dat zo volkomen anders
geweest dan het zijne. Die reactie was wel
anders dan de obligate blijken van ‘respect’
van autoriteiten en, erger, collega-schrij-
vers. Zo zag Harry Mulish (bij leven door
Reve zo terecht betiteld als Herrie Mulles)
zijn kans schoon voor een postume trap na.
– Was het niet eerder een blijk van klasse
geweest om te zwijgen?
Maar deze vragen blijven toch maar aan de
oppervlakte. Misschien mag ik hier nog een
paar verdergaande zaken aansnijden.
Een eerste kwestie heeft opnieuw met die
media te maken. Sinds Het hijgend hert 

(1998) is er op enkele welkome brievenuit-
gaven na geen nieuw werk meer van Reve
verschenen. Maar in literair Nederland gaan
de ontwikkelingen razendsnel. Reve's
Verzameld Werk (1998-2001) hield de
publieke aandacht nog bij de teksten, maar
sindsdien is Reve weer meer en meer
geworden tot een media-ster. Iemand die
men graag interviewt, een TV-personality,
een beroemdheid bij wie bevoorrechte jour-
nalisten aan huis mogen langsgaan voor een
‘exclusieve reportage’. Iemand over wie 
men schrijft. En omdat Reve altijd wel iets 

grappigs, opmerkelijks of provocerends
hadte zeggen, was publiciteit en aandacht
gegarandeerd.
Men schat dat van Gerard Reve in totaal,
gedurende zijn meer dan vijftigjarige schrij-
verscarrière, een à twee miljoen exempla-
ren boeken zijn verkocht. Dat lijkt veel,
maar is het niet. Het betekent dat van al die
miljoenen mensen die voor de TV de her-
denkinguitzendingen en herhalingen van
vroeger volgden, verreweg de meesten 
Reve alleen kenden als pratende kop op de
‘Verrekijk’, en niet van zijn boeken. Het is 

vreemd als een schrijver vooral bekend is
door iets anders dan zijn schrijfsels.
Reve zelf is zeker mede verantwoordelijk
voor deze paradox. Hij heeft de publiciteit
altijd bewust gezocht en bracht zijn werk
daarmee actief aan de man, ook in een tijd
dat dit nog helemaal ongebruikelijk was.
Vanaf de vroege jaren zestig gebruikte hij
vooral de TV voor zijn ‘winkel’.
Maar hoe verhoudt zich de publieke figuur
Reve tot de kunstenaar? Zou het VIP-zijn
het zicht op zijn werk uiteindelijk niet voor-
al versperren? Wie leest Reve eigenlijk
nog? En een nog pijnlijkere vraag: wie doet
dat over tien jaar? Ook de roem van grote
auteurs kan snel vervagen. W.F. Hermans,
tot voor een paar jaar een van de grote drie
(met Reve en Mulish) is uit het bewustzijn
van lezend Nederland zo goed als verdwe-
nen: doder dan dood, net als andere absolu-
te toppers van vroeger, zoals S. Vestdijk of
S. Carmiggelt. Hopelijk vergaat het Reve
niet zo. Maar wie zal het zeggen?

Schermpje ertussen
In de Volkskrant (10 april 2006) stonden
daags na Reve’s overlijden al meteen
berichten met bepaald treurig stemmende
geluiden uit het onderwijs. ‘Mijn leerlingen
knappen af op de seks in zijn boeken,’ zegt
een lerares uit Rotterdam. Vooral het homo-
erotische karakter ervan vinden de leerlin-
gen ‘walgelijk’. Is het op TV dan niet vele
malen erger met die vermaledijde seks?
Nee, want ‘dan zit er een schermpje tussen’.
Het staat er echt zo!
Een tekst met woorden, simpel zwart op
wit, is dus confronterender dan heftige,
platte beelden? Je zou er een pleidooi voor
de kracht van literatuur in kunnen lezen als
het allemaal niet zo treurig was. Decennia
van emancipatie-strijd, van op de barrica-
den staan voor homo-rechten (want ja, ook
dat heeft Reve nadrukkelijk gedaan), voor
de vrijheid van literatuur en tegen gods-
dienstfanaten, zedenprekers en fatsoensrak-
kers, al die ruzies en rellen die hij is aange-
gaan – het lijkt allemaal voor niets. De
moderne preutsheid en het moderne analfa-
betisme (elke zin langer dan zeven woorden
is ‘te moeilijk’) lijken voorlopig de over-
hand te krijgen. Reve’s werk zal nog wel
herdrukt worden. Maar het Verzameld Werk
heeft een strop opgeleverd en is verramsjt,
en de Verzamelde Brieven komen wellicht
nooit meer tot stand. Verder heeft Reve,
zoals iemand in de krant zegt, ‘het enthou-
siasme van leraren nodig om gelezen te blij-
ven worden.’ Dat ziet er dus niet best uit.
Niemand onder de veertig schijnt Reve nog
vrijwillig te lezen.
Voor mij is dat onvoorstelbaar. Maar ja, ik
ben al boven de veertig. Met rode oortjes
las ik in de late jaren ’70 mijn eerste Reves,
heel geheim, geleend, buitenshuis in het
vrije veld... En vanaf het begin was ik
gegrepen door zijn denkwereld, door zijn
durf om te zeggen wat niemand zei, om zijn
raarste fantasieën (die ik meestal niet eens
deelde) uit te leven. Dat je over liefde en
seks met mannen kon schrijven in mooie,
niet-pornografische taal, vind ik nog altijd
prachtig. En de combinatie van die vrij-
moedige erotiek met katholicisme en voor-
al met Reve’s hartverwarmende godsbeeld:
verrukkelijk. De God en de Maria van
Reve, ja, daar kan een mens iets mee. En
dan Reve’s ironie, die zelfs het raarste,
zwaarste en ernstigste een alledaags gezicht
geeft en voor ons, zwakke mensen, hanteer-

Sint-Gerard

Zaterdag 27 mei vindt de feestelijke Roze
Mei plaats in de Grotestraat. Vanaf 14.00
uur treden dj Peet, dj Kim, feestzangeres
Wendell en de band The Wild Ones op.
Verder zijn er streetdance acts geprogram-
meerd. 
Het feest gaat door tot middernacht waarna
in de cafés verder gevierd wordt. Stichting
Gay Festival Nijmegen tekent voor de
organisatie van dit feest samen met de
ondernemersvereniging van de Grotestraat
waaronder de Mythe, Mets, de Nieuwe
Maan, Dollars, de Fiets en de Q. Het feest
werd tientallen jaren hiervoor georgani-
seerd door de NPFD (Nijmeegse Potten en
Flikkers Dag). Toegang tot dit feest is gra-
tis.

White Party
Daarnaast is er een White Party in
Doornroosje. De grote zaal van poppodium
Doornroosje staat ter beschikking van dj
‘G-spott’ internationaal bekend van hits als
“City Streets” en “No Comment”, én dj
‘Promiss’ die een energieke mix van
Latin/groove, Club en FunkyTechno zal
brengen. Uplifting grooves belooft special
guest dj ‘Erico’ van Club Style. In de R &
B zaal kun je ‘chillen’ luisterend naar
bekende en minder bekende lokale talen-
ten. Dit feest met dresscode white, opent
de deuren om 23.00 uur. Entree bedraagt
15,– euro. De voorverkoop is in Kiosk
Hunnerpark, café Meermin in Nijmegen en
café Capella in Arnhem.

Roze Mei in Grotestraat en Doornroosje
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Vier mensen met een allochtone
afkomst en twee autochtonen bespreken
met elkaar de eigenaardigheden van
hun verschillende culturen. En vooral
hoe die culturen omgaan met homosek-
sualiteit. En die varieert van doodstraf
tot homohuwelijk. In Somalië is er rela-
tieve vrijheid, in Turkije en Afghanistan
heerst een sterke culturele onderdruk-
king en in Iran geldt zelfs de doodstraf
op homoseksualiteit. Nederland steekt
er met het homohuwelijk wel sterk
tegen af. Toch durven allochtone 
homo’s en lesbo’s ook in Nederland niet
voor hun geaardheid uit te komen.

Deze conclusies kun je trekken na het
debat dat GroenLinks en COC Nijmegen in
maart over dit onderwerp organiseren. In
de Turkse, Marokkaanse, Afghaanse en
Iraanse cultuur heerst een sterk taboe op
homoseksualiteit. Zeker; het bestaat, maar
wordt in grote groepen ontkend. 
In de genoemde landen is hooguit in grote
steden en in bepaalde beroepsgroepen
zoals kappers en artiesten ruimte voor
homoseksualiteit. In die zin zijn deze cul-
turen vergelijkbaar met de meeste culturen
in de wereld. Ze zijn ook vergelijkbaar met
onze Nederlandse cultuur van ongeveer 50
jaar geleden. 
Kader Shafiq erkent dat er in de moslimge-
meenschap, zoals zijn geboorteland
Afghanistan, heel veel stiekem gebeurt.
Homo’s trouwen en gebruiken een vrouw
als ‘dekmantel’. De krijgsheren omringen
zich eveneens met jonge jongens waar veel
misbruik plaats vindt. Hij herinnert zich
dat er op school een jongen was die ervan
beschuldigd werd dat ie homo was. ‘De
leerkrachten waren van mening dat je flik-
kers hard moet pakken. Die klasgenoot
ging elke dag huilend naar huis. Ik voel me
schuldig over die pesterijen en wil dat ver-
haal gaan opschrijven.’

Hand in hand
Fatma Ali, afkomstig uit Somaliland/
Somalië, meldt dat in dit overwegend isla-
mitisch deel van Oost Afrika mannen hand
in hand over straat lopen. Dat heeft daar
niets met homoseksualiteit te maken, maar
is een gezellige manier om als een groep

tussen het krioelende autoverkeer te
manoeuvreren. Buiten Mogadishu is er wel
een ‘muurtje’ waar altijd mannen rondhan-
gen en wat als een ontmoetingplaats voor
homo's geldt. Buiten Mogadishu is zelfs
een stadje waar zich steeds meer homo’s
vestigen, en wat inmiddels geldt als een
homokolonie. 
Hatice Tokguz Bolek, verliet Nijmegen om
in Turkije naar de middelbare school en
universiteit te gaan. Zij herinnert zich de
lichamelijke sfeer in de hamam waar vrou-

wen elkaar scrubben. In grote steden als
Istanbul zijn wijken waar na zonsonder-
gang geen vrouwen komen en waar een
louche soort homo subcultuur heerst. Haar
vrienden die homo zijn, zullen er echter
niet voor uitkomen. 

‘Je zegt ’t niet’
Saba Rawi, vluchteling uit Iran, vertelt dat
in zijn geboorteland homo’s een min of
meer ondergrondse subcultuur vormen.
‘Onder vrienden is het wel bespreekbaar,
maar in het openbaar zeg je ’t niet dat je
homo bent.’
Hand in hand lopen van mannen met elkaar
of vrouwen met elkaar is geen probleem in
Iran. Man en vrouw die hand in hand lopen
worden echter door de politie aangehou-
den. Toen hij met zijn zus over straat liep
hebben zij zich moeten legitimeren om te
bewijzen dat ze familie van elkaar zijn.

Saba Rawi is o.a. werkzaam voor de
Persian Gay & Lesbian Organisation, die
momenteel met ondersteuning van de
Nederlandse ambassade in Ankara ope-
reert. Naar zijn ervaring bestaat er in Iran
èn Turkije een sociale onderdrukking van
homo’s. Maar anders dan wij in Nederland
denken, vindt Saba Rawi dat de religieuze
onderdrukking in Turkije soms erger is dan
in Iran!
Albaer Hillen, geboren in midden Limburg
en in Nijmegen bekend als gay-restaurant-
houder en tegenwoordig raadslid voor het
CDA,  refereert aan de schrijver Frans
Kellendonk die in een RK context worstelt
met het onder woorden brengen van homo-
seksuele gevoelens. Voor protestanten die
de bijbel letterlijk wensen te nemen is
homoseksualiteit in Nederland nog steeds
taboe. Homoseksualiteit plaatst hij liever
niet in hokjes. Liever ziet hij persoonlijke
seksualiteitsbeleving op een schaal van
hetero naar homoseksueel geplaatst, zoda-
nig dat je ergens op dat continuüm je sek-
sualiteit kunt plaatsen. Voor de emancipa-
tie heb je wel verenigingen als COC en
Dito èn de homohoreca nodig. Aldus
Albaer Hillen.
Die verenigingen en horeca zijn in de ande-
re genoemde landen zeer beperkt aanwe-
zig. Homoseksualiteit bestaat wel, maar
zeggen dat je homo bent, de homo-iden-
titeit, is nagenoeg afwezig. Hatice herkent
deze ook in de Turkse gemeenschap in
Nederland. ‘Homo-allochtonen komen er
in de eigen stad niet voor uit. ‘Bijvoorbeeld
waar twee Turkse vrouwen samen een huis
kopen, zegt de familie dat dit ‘financieel
het beste is’. Voor de emancipatie van
homo'’s en lesbo’s zou het goed zijn als
'het' gezegd zou kunnen worden.”
Later discussieert de goed gevulde zaal
over de vraag of het klimaat voor homo's
slechter wordt. Religie wordt in de discus-
sie opzettelijk buiten beschouwing gelaten.
Daar komt de organisatie nog een keer op
terug zo beloven de gespreksleiders Fatma
Ali en Tom Huntink. Dat democratie geen
garantie is voor homorechten/persoonlijke
rechten illustreert Kader: ‘door de demo-
cratische ontwikkelingen heeft Afgha-
nistan sinds 2005 een grondwet waarin de
Sharia domineert’.

Als het gezegd kan worden
Multicultureel debat homo's en allochtonen

De openheid in Nederland valt bij

alle allochtone sprekers in de

smaak. Maar in alle vrijheid gaan

boodschappen soms toch verloren.

Zo is het Fatma Ali nooit opgeval-

len dat het café waar haar partij

vaak komt herkenbaar is aan 

uitgestoken regenboogvlaggen.

Werken uit de serie Dynamic Darkrooms van Zeljko
Premerl (zie foto) en werk van Samantha van de
Berg en Barbara Recourt zijn tebezichtigen tot 
6 september in Villa Lila. In de Betouwstraat 9
Nijmegen. De expositie opent op zondag 6 juni om
15.00 uur. De entree is gratis.

Pink Sterren
Toernooi
Net als twee jaar geleden, wordt er ook dit
jaar een gay sporttoernooi georganiseerd in
Nijmegen. Stichting Gaysport Nijmegen,
een samenwerking tussen zwemvereniging
Spetters, Volleybalvereniging Keizer Karel
en tennis/squashvereniging Pinkball, is
druk bezig met de voorbereidingen. Dave
Houwen, zelf actief bij Spetters: ‘we willen
Nijmegen op de kaart houden als tweede
homostad van Nederland, ook op het
gebied van sport’. Net als de periodiek
terugkerende Gay Games worden ook op
diverse plekken in onze omgeving gay
sporttoernooien georganiseerd. Amsterdam
en Antwerpen hebben hier ook een traditie
in. Het toernooi in Nijmegen valt vlak vóór
de Out-games in Montreal. Reden om het

toernooi niet in het weekend van het Roze
Meifeest te organiseren, is dat er op dat
moment in Antwerpen een Gay sporteve-
nement wordt georganiseerd.

De organisatie houdt niet van half werk:
van vrijdag tot en met zondag worden er
activiteiten georganiseerd rond sport en
ontmoeting. Het begint vrijdag al met een
ontvangst in café Trianon aan de Berg en
Dalseweg. Diezelfde avond kan er bij de

restaurants Het Heimwee en Tante Koosje
met korting worden gegeten. De zaterdag
staat in het teken van de sport: dan worden
wedstrijden gehouden in het Sportfond-
senbad West, tennispark De Goffert en in
het Gymnasion, waar volleybal en squash
gespeeld wordt. ’s Avonds is er een geza-
menlijk diner en is er in Trianon een feest.
Zondag wordt het weekend afgesloten met
een brunch in De Vereeniging.

Deelname kan zowel individueel als in
teamverband, als beginner of gevorderde,
hetero-, homo, of biseksueel. Aan een deel-
name aan het weekend zijn kosten verbon-
den: Inschrijven sport 25.–, Diner zater-
dag16.50, Feest zaterdag 10.–, Brunch
zondag 8.50.
Aanmelden voor het toernooi kan via
www.gaysportnijmegen.nl. Deadline voor
inschrijving is 2 juni.

Minister Verdonk gaat voorlopig
Iraanse homoseksuele asielzoekers niet
uitzetten naar Iran. Het COC is - voor
dit moment - blij met deze beslissing. 
Er moet eerst meer onderzoek gedaan
worden naar de veiligheid van homo-
seksuelen in Iran. Dit moet leiden tot
een aangepast ambtsbericht. Minister
Verdonk zal eerst dit nieuwe ambtsbe-
richt afwachten voordat ze opnieuw een
besluit hierover neemt.

Minister Verdonk heeft dit besluit geno-
men nadat de meeste partijen in de Tweede
Kamer kritiek hebben geuit op het ambts-
bericht. COC Nederland signaleerde eerder
dat het ambtsbericht onzorgvuldig was en
voornamelijk gebaseerd was op bronnen
van de Iraanse regering. Het uitzetmorato-
rium wordt nu met zes maanden verlengd.
Voor dit moment is het COC blij met deze
beslissing, maar zij is zich er ook van
bewust dat homoseksuele Iraanse asielzoe-
kers weer voor een periode van zes maan-
den in onzekerheid verkeren. Een aantal
van hen heeft een doodsvonnis op zak en
zitten dus in grote onzekerheid over hun
toekomst.

Onzorgvuldig ambtsbericht
Minister Bot van Buitenlandse Zaken blijft
er bij dat er een afgewogen en gedegen
ambtsbericht ligt en betreurt dat media en
belanghebbenden hierin ‘selectief winke-
len’. Frank van Dalen, voorzitter van COC
Nederland: ‘Dit is onvoorstelbaar. Het is
natuurlijk absurd dat een ambtsbericht stelt
dat het “niet geheel onmogelijk is” om in
Iran als homoseksueel te functioneren. En
de mensenrechtenorganisatie Human
Rights Watch heeft zelf geprotesteerd
tegen hoe ze in het ambtsbericht is geci-
teerd. Dit is een erg onzorgvuldig ambtsbe-
richt dat het predikaat van een ambtsbe-
richt niet verdient.’ Frank van Dalen heeft

na afloop van het debat minister Bot aan-
geboden zijn ministerie in contact te bren-
gen met Iraanse homoseksuele asielzoe-
kers die in Nederland verblijven om uit
eerste hand hun ervaringen te horen. Op
basis hiervan kan het ministerie gericht
onderzoek gaan doen naar de situatie van
homoseksuelen in Iran. De minister rea-
geerde hierop positief.

Angst voor toevloed Iraanse homo's
De discussie over het uitzetten van Iraanse
homo’s heeft redelijk veel publiciteit
gekregen. 2 Vandaag laat op 4 april een
Iraanse homo in Nederland aan het woord.
Hij is betrapt op het zoenen van zijn
vriendje en door de politie aangehouden en
tot drie maal toe verkracht. ‘Ik heb er een
trauma aan over gehouden. Ik wil en kàn
niet terug. De autoriteiten in Iran weten dat
ik homo ben en wat ik in Nederland doe.
(Hij is actief voor de PGLO, Persian Gay
& Lesbian Organisation). Daarom loop ik
in Iran gevaar.’

2 Vandaag toont een tirade van ayatollah
Jannati: ‘Ik spuug in jullie gezicht flik-
kers’. Naar verluid zouden in Iran 5000
mensen zijn opgehangen vanwege hun
seksuele geaardheid. Frank van Dalen pleit
voor het bieden van gastvrijheid in
Nederland. Vermoedelijk worden ambtsbe-
richten waarin gesteld wordt dat in Iran
homoseksualiteit geen reden voor ophan-
ging is, ingegeven door angst voor een toe-
vloed van homo’s uit Iran.

Iraanse homoseksuele 
asielzoekers niet uitgezet 

baar maakt! Ook later, tot en met het weer-
galoze Bezorgde Ouders (1988) en het
malle Boek van Violet en Dood (1996) heb
ik hikkend en schokkend van de lach en van
verbijstering zijn teksten gelezen: deze
schrijver was uiteindelijk aan alle ‘norma-
liteit’ voorbij en schreef volstrekt zijn eigen
ding. Reve’s werk was voor mij een open-
baring, een bevrijding van geborneerdheid
en geremdheid. Aan de hand van zijn boe-
ken heb ik leren denken en durven, leren
kiezen voor mijn eigen leven. Hoe zouden
jongeren zulk fantastisch werk nu helemaal
niet meer willen lezen? En dan nog wel uit
benepen ‘walging’ vanwege een potje seks
(zo kuis als het bij Reve ook beschreven
wordt) of een paar te lange zinnen?

Toekomst
Maar laten we niet somber worden. Dat zou
als eresaluut aan Reve wel heel slecht pas-
sen. Beter kunnen we ons voorstellen hoe

de grote Volksschrijver aan de hemelpoort
staat en door Petrus ondervraagd wordt.
Volgens priester Antoine Bodar, zelf toch
niet echt een exponent van een ironische en
relativerende denkstijl, zal Reve onmiddel-
lijk worden binnengelaten, ‘als Petrus een
beetje humor heeft’. Daar hopen we dan
maar op...
En achter die hemelpoort moet dan ergens
God zitten. Misschien. Want de pastoor van
Machelen, Reve’s Belgische woonplaats,
zou de schrijver ooit op diens fundamente-
le vraag of God bestaat’ hebben geant-
woord: ‘Welnee, Hij doet maar alsof’. Een
onnavolgbaar Reviaans antwoord, dat alle
mogelijkheden prettig openlaat.
Maar er zal zich na de hemelpoort toch
minstens een prachtig vergezicht ontvou-
wen voor de gekwelde schrijver? Hij heeft
gewoon recht op de troost van prachtige,
roomblanke, Eeuwige Jongens, nooit meer
eenzaam, maar allemaal voorgoed in vrede

en harmonie samen. Ja, en op flessen
Nimmer Oprakende Wijn, en op pennen
waaruit hij moeiteloos de schitterendste
teksten produceert voor een dankbaar
hemels publiek (daar wordt natuurlijk wél
gelezen). En die hemel kan niet compleet
zijn zonder katholieke en, vooruit, ook niet-
katholieke dieren. Waaronder een heleboel
katten en poezen, maar ook een ezel en een
grote lieve beer.
En hoe moet het op aarde verder met ons?
Kunnen wij eigenlijk wel zonder Gerard
Reve? De katholieke kerk heeft voor derge-
lijke gevallen van menselijk gemis een pro-
baat middel: de heiligverklaring. Zo kan
een geliefde voorbeeldfiguur voor de
wereld ook na zijn dood een blijvend aan-
wezige worden. De Heilige Vader is toch al
bezig met de canonisering van Johannes
Paulus II. Kan hij in zijn grote wijsheid niet
meteen de heiligverklaring van Sint-
Gerardus medepakken? Santo subito!

EXPOSTIE VILLIA LILA

In Maleisië, vlakbij Singapore, komt zeer
waarschijnlijk het eerste homopretpark ter
wereld. Over drie jaar moet daar het park
met de naam Tongziland de poorten voor
het publiek openen. Dat publiek zal uitslui-
tend uit meerderjarigen bestaan. Maleisië
heeft al de nodige vergunningen verleend

aan projectontwikkelaar Same Joy PTE.
De initiatiefnemens ijveren inmiddels om
de sodomiewetten in Maleisië af te schaf-
fen. Homoseks is in Maleisië nog altijd
strafbaar. Het park zal zo'n 120.000 m2
beslaan en ruimte bieden aan homotoe-
risten uit de regio. 

Homopretpark bij Singapore



Oh Fantasma

THIJS BRUMMELHUIS

Beestachtig lekker
Sergio (Ricardo Meneses) werkt als vuil-
nisman in Lissabon, Portugal. Zijn hond
Lorde is zijn enige houvast en schijnbaar
ook het enige wezen waarmee hij makke-
lijk communiceert. Met collega’s wisselt
hij alleen woorden als het echt niet
anders kan. Tijdens zijn nachtelijke werk-
zaamheden is hij constant op zoek naar
seksuele bevrediging bij mannen. Hij
speelt rollenspelletjes met een wijkagent
en zoekt zijn heil op openbare toiletten.
Ondertussen dringt zijn vrouwelijke col-
lega Fatima (Beatriz Torcato) zich graag
aan hem op en voor de vorm gaat hij hier
in mee om haar vervolgens keihard weer
af te wijzen.
Tijdens het afhalen van grof vuil bij een
familie in huis komt hij zijn droombeeld,
zijn fantoom, tegen. Deze João (André
Barbosa) is de zoon des huizes en is alles
waar Sergio naar verlangt. Vanaf dat
moment is Sergio geobsedeerd door deze
jongen. Hij snuffelt in zijn afval en haalt
daar een gescheurde zwembroek uit. Hij
volgt João naar het zwembad en breekt in
om de lucht van zijn kamer te inhaleren.
Door te pissen op het bed van João lijkt
hij zelfs zijn terrein af te bakenen. Deze
interesse is in geen geval wederzijds.
Sergio begint zich steeds meer de gedra-
gingen van zijn hond te kopiëren. Al zijn
acties zijn gebaseerd op lust en het vol-
gen van zijn instinct. De mogelijkheid tot
helder nadenken en gebruik van zijn ver-
stand lijkt geheel verdwenen. Hij snuf-
felt, likt en snuift zijn weg door de nacht.

Het beest in hem leeft steeds verder op.
Ik vond het een opmerkelijke film. Ten
eerste door het bijna ontbreken van dialo-
gen die je als kijker ook in het geheel
niet mist. Daarnaast is het ook een wat
donkere film. Zowel letterlijk, alles speelt
zich ’s nachts af, als figuurlijk, door een
totaal gebrek aan liefde kiest Sergio voor
lust. De nachtelijke scènes leveren ook
niet alledaagse en daardoor mooie plaat-
jes op. Dat zou je ook kunnen zeggen
van de homo-erotische scènes die weinig
aan de fantasie van de kijker over laten
en meer lijken op een verfilming van de
fantasieën van de regisseur.
Regisseur João Pedro Rodrigues heeft
met deze film in 2000 zijn eerst lange
film afgeleverd. Meteen ook een film die
beklijft. In 2000 en 2001 is de film op
een aantal filmfestivals, waaronder het
filmfestival in Venetië, genomineerd

en/of in de prijzen gevallen. Opvallend is
dat Ricardo Meneses door de regisseur
puur werd uitgekozen op zijn uiterlijke
verschijning. De neus, lichaamsbouw en
leeftijd waren belangrijker dan acteerpre-
staties. Dat de hoofdpersoon zo vol over-
gave en met overtuiging is neergezet lijkt
dus een gelukkige bijkomstigheid.
Alles in overweging nemende is het wat
mij betreft zeker een film die boeit. Als
je niet gegrepen wordt door de hoofdper-
soon en zijn omgeving is er een kleine
kans dat je de film buitengewoon saai
vindt. Maar dat risico is te klein om niet
te nemen.
Hoewel de film al weer wat jaartjes oud
is heeft hij in 2005 pas voor het eerst in
een aantal Nederlandse filmhuizen en
bioscopen gedraaid. Voor het geval je dat
gemist hebt is de te huren DVD je red-
ding.

JOOST HERMUS

Op de Algemene Ledenvergadering van
17 maart werd de nieuwe website van
COC Nijmegen gelanceerd. De voor-
ganger pinknijmegen.nl is daarmee
gaan hemelen.

Het ontbreken van een up-to-date website
was voor het bestuur van COC Nijmegen,
net als voor de redactie van PINK&Zo, een
doorn in het oog. Het bestuur nam dan ook
een tijd geleden een ontwerpbureau in de
arm en liet een website bouwen die goed
door ‘leken’ bij te houden is. Een website
die de naam draagt van de vereniging waar
hij het visitekaartje voor is. Een website
die uitstraalt wat het COC Nijmegen ook
wil uitstralen: actie, werk aan de winkel,
opvallen. De achtergrond is een duidelijke
verwijzing naar een bouwterrein of een
verkeerssituatie. Het kader waarin de
‘knoppen’ staan, heeft als achtergrond
foto’s uit het COC archief, die telkens als
de bezoeker op een knop drukt, rouleren.
Zo is de website op ieder moment anders.
Werd er op pinknijmegen.nl, de vorige
website, nog een duidelijke verwijzing
gemaakt naar ‘roze’ of dan in ieder geval
‘lila’, de huidige website straalt vooral iets
stoers en activerends uit.
Op de website zijn de onderdelen te vinden

die op websites van de meeste verenigin-
gen te vinden zijn: een beschrijving van de
organisatie, de teams en nieuwtjes. Ook
een uitgebreide link-pagina en een moge-
lijkheid tot het stellen van vragen, ont-
breekt niet.
COC Nijmegen had tot nu toe geen eigen
website. De website waarop nieuws en
informatie over COC Nijmegen te vinden
was, heette pinknijmegen.nl, en was een
samenwerking tussen diverse holebi-orga-
nisaties in Nijmegen. Een mooie gedachte:
de Nijmeegse holebi-beweging vormt fei-
telijk één geheel en moet daarom via één
website haar informatie wereldkundig
maken. Een portal waar heel roze
Nijmegen bij vertegenwoordigd was.
Feitelijk zijn de organisaties in het ‘roze
circuit’ echter zo divers, dat ze zichzelf
tekort zouden doen als ze zich via een
gecombineerde website zouden moeten
profileren. In de praktijk had vrijwel iede-
re organisatie dan ook een eigen website,
behalve COC Nijmegen. Van de teams die
onderdeel uitmaken van COC Nijmegen, is
de Kiss Kiss Club de enige die op dit
moment ook via een eigen website te bena-
deren is.
Wellicht ten overvloede, het adres is: 
www.cocnijmegen.nl

Nieuwe eigen website 
voor COC Nijmegen

ADVERTENTIE

Homoseksualiteit wordt door jongeren in
Friesland nog lang niet algemeen geaccep-
teerd. Vooral jongens die zoenen, vrijen en
hand in hand lopen, wekken hun weerzin.
Dat blijkt uit een onderzoek van de stich-
ting Partoer en GGD Fryslân onder jonge-

ren in de Friese Wouden. Jongens zijn
extremer in hun opvattingen over homo-
seksualiteit dan meisjes. Zij noemen
homoseksualiteit ‘vies’, terwijl meisjes
eerder spreken van ‘apart’. 
[Bron: Leeuwarder Courant, 15/2/2006] 

Homo’s ‘vies’ en ‘apart’

JANHENDRIK KROOK

Naam: Nicoline van der Kroon.
Geboortedatum en plaats: Ik ben gebo-
ren op zesentwintig september 1967 rond
een uur of acht ’s morgens op de
Schutterbergweg, en dat ligt dan weer op
de Geitenkamp in Arnhem.
Huidige lengte: Mijn huidige lente is al
jaren één meter achtenzestig.
Huidig gewicht: Eergisteren woog ik nog
zeventig kilootjes.
Religie of levensovertuiging: Ik ben
katholiek gedoopt.
Opleiding: Ik heb twee beroepsopleidin-
gen gedaan en wel MBO verzorging en

MBO activiteitenbegeleiding.
Beroep: Van beroep ben ik activiteiten-
begeleidster met mensen met een verstan-
delijke beperking op de “Hartenberg” in
Ede.
(Vrijwilligers-)werk: Nu bij COC
Midden-Gelderland met De Soos voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Woonsituatie: Ik woon al vijftien jaar in
het beruchte Spijkerkwartier in Arnhem.
Huiselijk of uitstapjesmaker: De laatste
jaren ben ik wel wat huiselijker geworden
en ga ik niet meer twee keer in de week
uit maar wat minder omdat ik het ook te

duur vind. Maar als ik uit ga doe ik het
ook goed want ik moet er dan weer even
tegen kunnen.
Trouw, monogaam: Ik heb een vaste
relatie en ben daar heel trouw in.
Kinderwensen: Ik heb geen kinderwens.
Vrienden/vriendinnen: Ik heb een
vriend, en voor de rest heb ik allemaal
vriendinnen.
Politieke voorkeur: Altijd links en
meestal PvdA.
Vervoermiddel: Ik doe zoveel mogelijk
met de benenwagen en anders heb ik nog
een fiets.
Hobby’s: Schilderen, computeren, lezen
en wandelen en ik heb huisdieren: drie
cavia’s waarvan twee kleine langharige,
die hebben ook zo  hun verzorging nodig
en een valkparkiet.
Favoriete internetsite: Mijn favoriete
internetsites zijn www.spele.nl en dan
neem ik bubbelen drie of  www.funnyga-
mes.nl en dan speel ik bejeweled. Het zijn
aanraders.
Favoriete literatuur: De Advocaten,
boeken van John Grisham.
Favoriete films: Pulp Fiction, deze 
film heb ik zeker dertig keer gezien en
verveelt me nog niet terwijl ik verder
nooit twee keer dezelfde film kijk
Favoriete muziek: Robbie Williams,
Madonna, The Police, soul/funk, Seven
Eleven en house muziek.
Favoriete omroepen/rtv-programma’s:
Char.
Favoriete vakanties: Zon, zee, cultuur.
Dus het liefst naar Verweggistan.
Favoriet eten: Roti.
Favoriete dranken: Rode wijn.
Favoriete kleding: Broeken/zomerkle-
ding.
Favoriete uitgaansgelegenheden:
Kroegen en house party’s.
Verslavingen: Internet spelletjes. Ik moet
ze elke dag even spelen.
Goede eigenschappen: Ik ben erg aardig.
Slechte eigenschappen: Soms wat onge-
duldig.
Hekel aan: Hollandstalige muziek.
Val op (uiterlijk of karakter): Uiterlijk
en karakter. Maar wees eerlijk: het oog
wil ook wat.

VAN DE VOORZITTER  

Kersvers van Leuverman
Ha die Peter,

Bedankt voor je hartelijke brief in de vorige Pink&Zo. De eerste Pink&Zo met een
nieuwe (deels) tijdelijke hoofdredactie en vormgever, maar ik vond het weer een
feestje om het blad te lezen. Een voor iedereen zichtbare uiting van de samenwerking
tussen onze twee verenigingen! We werken ook op andere vlakken samen, maar veel
mensen zien dat niet! Ik wil je bijvoorbeeld hartelijk danken voor de samenwerking
die onze voorlichtingsgroep met die van jullie heeft. Wij hebben een startende groep
en zij hebben veel aan de ervaring die jullie hebben opgebouwd.

De voorzittershamer sinds november 2005 vasthouden is wel weer even wennen.
Gelukkig heb ik een aantal jaren geleden die hamer ook al een paar jaar mogen vast-
houden, dus het is me ook weer niet helemaal vreemd. 
De afgelopen tijd is er alweer het nodige gebeurd. Jij noemde al de niet zo slimme zet
van onze landelijke voorzitter die zichzelf tot interim manager liet benoemen en de
gemeenteraadsverkiezingen. De kwestie met onze landelijke voorzitter loopt zoals je
weet nog steeds. Het is geen slimme zet geweest, maar er is een goed gesprek met de
verenigingen en het landelijk bestuur geweest. Ik had dan ook gehoopt dat de stilte
was teruggekeerd. Helaas heeft onze college vereniging COC Breda. het landelijk
bestuur en twee landelijk bestuursleden voor de rechter gedaagd over deze kwestie.
Blijkbaar vergeet Breda dat we een federatie zijn en dat we op landelijke vergaderin-
gen het landelijk bestuur ter verantwoording kunnen roepen. Deze stap slaan ze
gemakshalve maar over. Jammer, want al deze acties zijn slecht voor het imago van
het COC. Vind je ook niet?

Vrolijker nieuws dan maar: het politiek café dat wij op vijf maart hebben georgani-
seerd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Bij ons erg geslaagd door ‘toe-
zeggingen’ dat de politiek zich hard wil maken voor een integraal homobeleid (inclu-
sief een coördinerend wethouder en ambtenaar), een anti-discriminatiebureau en geld
voor voorlichting op scholen. Voor jou klinkt dit misschien logisch, want in Nijmegen
hebben jullie dit al jaren. In Arnhem zijn we helaas nog steeds niet zover. 
Het politiek café heeft trouwens nog meer opgeleverd: vijf nieuwe leden; een vrou-
welijk kandidaatsbestuurslid en de aanzet voor een platform politiek en homoseksua-
liteit. Hier binnen Midden-Gelderland willen we ons actiever bezig houden met de
actuele (politieke) ontwikkelingen. Een zorgpunt is wel dat het moeilijk is dat voor
het hele werkgebied van ons COC te doen. Misschien heb jij nog tips hiervoor?
Over nieuwe leden gesproken; wij zitten te denken aan een ledenwerfactie! COC
Nederland bestaat zoals je weet dit jaar 60 jaar, dus veel publiciteit en dus een goede
gelegenheid mensen voor onze vereniging te interesseren. Wie weet een volgend
samenwerkingsproject?

Lieve groeten van
Jeffrey
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JAN HENDRIK KROOK

Binnen COC Midden-Gelderland wordt
momenteel nagedacht over de opzet van
een nieuw café. Dit café, dat eind
augustus zijn deuren opent, wordt een
zogenaamd themacafé. Je kunt hier dus
niet alleen een drankje nuttigen en bij-
praten met vrienden, maar ook weke-
lijks genieten van iets extra’s.

Parallel aan de ontwikkeling van het nieu-
we concept wordt aandacht geschonken
aan de uitstraling van het café. Inmiddels
zijn diverse subsidiegevers bereid gevon-
den om een bijdrage schenken voor verbe-
teringen van de vloer van het souterrain, de
toegankelijkheid van het pand en de inrich-
ting van het café.

Voor dit nieuwe concept zijn wij op zoek
naar enkele nieuwe medewerkers, waar-
voor je hieronder de vacatures ziet staan.

Barmedewerkers m/v:
Wij zoeken barmedewerkers die aan het
volgende profiel voldoen:
– enthousiast om samen met je collega’s

een gezellig, nieuw cafÈ neer te zetten
– bereid om minimaal 1 keer in de 4-6

weken achter de bar te staan
– het geen probleem vinden om een hele

avond te staan
– representatief 
– gastvrij en mensgericht (je bent gastheer

of gastvrouw van het COC. Dit betekent
dat je, indien gewenst, ook een luiste-
rend oor biedt voor mensen die vragen
hebben)

Er zal een training worden geboden, waar-
bij de barwerkzaamheden, sociale hygiëne
en de teams van het COC aan bod komen.
De barmedewerkers zullen samenwerken

met de creatieve medewerkers van de the-
magroep.
Er wordt een spaarsysteem aan consump-
tiebonnen geboden voor de keren dat je
achter de bar hebt gestaan.
Meer informatie of aanmelden? Mail naar
Richard (richard@diverzo.nl) of laat je
naam en telefoonnummer achter bij het
secretariaat op 026-442 31 61.

Creatieve medewerkers Themagroep
m/v:
De themagroep is een nieuw team dat
inhoudelijk de café-avonden gaat voorbe-
reiden en organiseren. De coördinatie is in
handen van Hans Hoksbergen. Elke
cafÈavond zal in het teken komen te staan
van een thema, al dan niet bedoeld voor
een speciale doelgroep. Hiervoor zoeken
wij medewerkers die aan het volgende pro-
fiel voldoen:
– enthousiast om samen met je collega’s

een gezellig, nieuw cafÈ neer te zetten
– in de groep maar ook zelfstandig the-

ma’s en activiteiten uitwerken die in het
café georganiseerd kunnen worden

– grote mate van zelfwerkzaamheid heb-
ben om mensen of groepen te benade-
ren, activiteiten voor te bereiden en op
de café-avonden uit te voeren

– goed kunnen plannen en organisatorisch
onderlegd zijn

– bereid om minimaal 1 thema per maand
uit te werken en uit te voeren op een
café-avond; je zult op die avond samen-
werken met de barmedewerkers.

Meer informatie of aanmelden? Mail naar
Hans (hans@diverzo.nl) of laat je naam en
telefoonnummer achter bij het secretariaat
op 026-442 31 61.

COC Midden-Gelderland 
start nieuw café

Woensdag 17 mei 2006 vindt de voorjaars-
vergadering voor alle leden van COC Midden-
Gelderland plaats. De vergadering start om
20:00 uur aan de Rijnkade 3 in Arnhem.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV 16 november 2005
5. Jaarrekening 2005 & 

Verslag kascontrolecommissie
6. Jaarbericht 2005
7. Begroting 2007
8. Benoeming stembureau
9. Aansluitend stemmen (bestuursleden)

PAUZE

10. Uitslag stembureau
11. COC Songfestival
12. Rondje teams
13. Rondvraag
14. Sluiting

In Pink&zo nr. 1 heb je de special over
de gemeenteraadsverkiezingen in
Nijmegen en Arnhem kunnen lezen. De
politieke partijen kregen toen de kans
om zich voor te stellen en om aan te
geven waarom je als homo, lesbo of bi
maar beter op hùn partij kon stemmen.

Daarnaast heeft zowel COC Nijmegen
als COC Midden-Gelderland een eigen
politiek café georganiseerd. Daar zijn
ook diverse mooie dingen toegezegd
door de kandidaat-raadsleden.

Hebben we massaal gehoor gegeven aan
hun oproepen en wat is het resultaat?
Pink&zo geeft een korte beschouwing
over de loop van het politieke spel
vanaf 7 maart jl. tot heden.

Politiek Café Arnhems Homobeleid
Op 5 maart, 2 dagen voor de verkiezingen,
organiseerde COC Midden-Nederland het
eerste Politieke Café Arnhems Homobeleid
in de zaal van Max Brothers. Onder leiding
van voorzitter Winifred Gimbel  spraken
vertegenwoordigers van GroenLinks, D66,
Pro Arnhem, VVD, CDA en PvdA over een
aantal stellingen. Er was consensus over
een belangrijk punt: alle fracties steunen
het idee om in een volgend College een
verantwoordelijk wethouder aan te wijzen
voor ‘homobeleid’. Dat is weliswaar een
algemene uitspraak, maar bedenk wel dat
Arnhem tot op heden géén aanspreekpunt
en géén enkel beleid heeft op homozaken.

Een ander belangrijk discussiepunt was het
Antidiscriminatiebureau. Iedereen is wel
tegen discriminatie, maar over de manier
om dit in zinnig beleid om te zetten ver-

schillen de partijen van mening. Groen
Links en D66 zien het liefst een antidiscri-
minatiebureau, eventueel regionaal georga-
niseerd en gekoppeld aan de indeling van
de politieregio’s. Pro Arnhem en CDA slui-
ten zich aan bij dit laatste voorstel. SP en
VVD zijn veel behoudender: discriminatie
meldt je bij de politie. Als je toch iets
aparts wilt regelen is een systeem van
internetmeldingen vanwege het toeganke-
lijke karakter en de anonimiteit volgens
hen veel efficiënter.

Verder was men in meerderheid voor steun
aan voorlichting over homoseksualiteit op
scholen. Naar voren kwam o.a. dat bijvoor-
beeld het COC met een kleine projectsub-
sidie een groot doel kan bereiken op de
diverse Arnhemse scholen.

De verkiezingsuitslag in Arnhem is als
volgt: PvdA dertien, VVD vijf,  CDA vier,
GroenLinks vier, Zuid Centraal drie, Pro
Arnhem twee, SP zes, D66 één en
Christenunie één zetel.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen is weergegeven in bijgaand diagram.
Als grootste partij heeft de PvdA de infor-
mateur geleverd, Rudy Rikken. 
Rikken heeft twee inventarisatierondes
gemaakt met alle fracties. In eerste instan-
tie zijn er onderhandelingen tussen PvdA,
GroenLinks, CDA en SP.

Er spelen dan twee grote problemen: het
CDA wil niet in een coalitie waarin te veel
‘links’ zit, en de SP kan zich slecht vinden
in de toegankelijkheid van de PvdA. Op 23
maart breekt de SP de onderhandelingen
af, omdat, aldus Gerrie Elfrink, de PvdA
geen wisselgeld geeft voor het Rijnboog-
project, zoals bijvoorbeeld bij de eveneens
belangrijke onderwerpen het cultuurcluster
en de sociale huurwoningen.
Vanaf 23 maart zijn de onderhandelingen
doorgegaan tussen PvdA, Groen Links en

CDA, met als resultaat een definitief
akkoord op 12 april 2006. De PvdA levert
drie wethouders. GroenLinks levert elk één
wethouder, waaronder die voor Welzijn en
de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Het CDA levert één wet-
houder. 

Sociaal College in Arnhem?
Weeks na de verkiezingen heeft het bestuur
van COC Midden-Gelderland de informa-
teur en de raadsfracties een brief gestuurd,
met de vraag om rekening te houden met
de uitkomsten van het Politieke Café  van
5 maart.

Maar wat is er nou eigenlijk besproken tij-
dens de collegeonderhandelingen over
‘beleid over homoseksualiteit’? Bar wei-
nig. Er is eigenlijk alleen een principeaf-
spraak gemaakt om de terugkeer van een
discriminatiemeldpunt in Arnhem te onder-
zoeken.

Maar dat wil niet zeggen dat we stil aan de
kant zullen gaan zitten in Arnhem. Het
bestuur van COC Midden-Gelderland heeft
al laten weten dat zij graag kennismaakt
met het nieuwe College, met name met de
wethouder van Onderwijs en die van
Welzijn.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Nijmegen en Arnhem 

Voor de Teams Voorlichting zoeken wij nieuwe voorlichters
(M/V tot maximaal 25 jaar)

Wij geven op voornamelijk middelbare scholen en 
andere opleidingsinstituten voorlichtingen over 
homoseksualiteit. 

Om onze teams sterker te maken zoeken we nieuwe,
gemotiveerde mensen die het leuk vinden om samen 
met anderen deze voorlichtingen te geven.

Je krijgt een training in onze lesmethode en je werkt
samen in een leuk team van jongens en meiden.

Heb je interesse om het team van COC Nijmegen 
of COC Midden-Gelderland te komen versterken,  
of wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt
om voorlichter te zijn, stuur dan een e-mail naar het
secretariaat van COC Nijmegen of naar COC Midden-
Gelderland, of bel even.

Rudy Rikken

Winifred Gimbel

Woonproject voor lesbische vrouwen
Vrijdag 3 maart tekenen Woonmaatschap-
pij en Stichting ‘Een Vrolijke Oude Dag’
de samenwerkingsovereenkomst voor een
unieke woonproject voor lesbische 50-plus
vrouwen in Nieuw Grunder in Amsterdam-
Zuidoost. 
In Nieuw Grunder bouwt Woonmaat-
schappij 22 huurwoningen, 16 koopwonin-
gen en 6 koopateliers voor Stichting ‘Een
Vrolijke Oude Dag’.

Het project waarin Woonmaatschappij en
Stichting ‘Een Vrolijke Oude Dag’ gaan
samenwerken, is een uniek project waarin
50-plus lesbische vrouwen zowel kunnen
kopen als huren en tot hun oude dag kun-
nen blijven wonen. 
Volgens de planning wordt eind juni de
eerste paal geslagen voor 16 koopwonin-
gen en 22 sociale huurwoningen in één
flatgebouw. Het gaat om ouderenhuis-

vesting met gemeenschappelijke voorzie-
ningen. Onder het motto ‘living apart toge-
ther’ wil de Stichting ‘Een Vrolijke Oude
Dag’ lesbische vrouwen de mogelijkheid
bieden onderlinge contacten te leggen en
gebruik te maken van faciliteiten en acti-
viteiten. 

Meer informatie is te vinden op de website
www.vrouwenwoonproject.nl 
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Nijmeegse politiek 
vóór nieuwe homo-nota
De Nijmeegse politiek lijkt eensgezind
achter de homobeweging te staan. 
De partijen willen ieder initiatief dat in
het kader van ‘seksuele diversiteits-
beleid’ wordt genomen, zoveel mogelijk
ondersteunen. Binnenkort zal een nieu-
we nota homolesbisch beleid volgen.

Op 24 februari, anderhalve week voor de
gemeenteraadsverkiezingen werd in Villa
Lila een politiek debat over het Nijmeegse
homolesbische beleid gevoerd. Op deze
avond bleek dat de aanwezige politieke
partijen niet veel van elkaar verschilden
waar het om het homolesbisch beleid ging.
Dat kwam neer op: ze zullen het traject
‘onderwijs en homoseksualiteit’ goed blij-
ven volgen, maar in principe ondersteunen.
Het traject, in het leven geroepen op aan-
dringen van COC Nijmegen, is erop
gericht om de sfeer op scholen rond homo-
seksualiteit beter te maken, zowel voor
leerlingen als voor medewerkers. Enkele
partijen vonden dat de verantwoordelijke
wethouder wat dit betreft veel meer druk
op schoolbesturen zou moeten leggen: een
college moet doen wat het kan om op scho-
len een veilige sfeer te creëren. D66 voeg-
de daaraan toe dat ook in het basisonder-
wijs homoseksualiteit bespreekbaar zou
moeten worden gemaakt.

Homonota
Wat het overige betreft vonden zowel de
sprekers als de zaal dat er de afgelopen 4
jaar vanuit de gemeente te weinig aandacht
is geweest voor het thema homoseksua-
liteit. Politieke partijen riepen de
Nijmeegse homobeweging op om met ini-
tiatieven te komen: in de beleving van de
politiek zijn deze in de afgelopen periode
uitgebleven. Ook zou de laatste homonota
die is uitgebracht alweer stammen uit de
vorige eeuw. Een homonota is nodig om
niet iedere euro die door de gemeente

wordt uitgegeven aan homolesbisch beleid
aan de gemeenteraad voor te leggen. Er ligt
dan een nota die is goedgekeurd. De wet-
houder en zijn ambtenaren weten dan dat
als hun uitgaven voldoen aan deze nota, ze
niet in de problemen zullen komen. Deze
zelfde wethouder weet dan ook waar hij of
zij na verloop van tijd op af te rekenen is.
Joost Rozendaal, voorzitter van de advies-
commissie homolesbisch beleid: ‘op de
avond werd inderdaad gesuggereerd dat de
huidige nota homolesbisch beleid te oud
zou zijn, toch is die net vier jaar oud: de
jongste nota stamt uit 2002. Deze nota
wordt nu geëvalueerd, en we zijn bezig om
in september een ‘pressure cook’-bijeen-
komst te houden, waarin in korte tijd door
politieke partijen en partijen uit de homo-
lesbische beweging de basis voor een nieu-
we nota homolesbisch beleid wordt gelegd.
De adviescommissie zal voor de zomer-
vakantie ook nog discussiebijeenkomsten
organiseren, waarin thema’s binnen het
homolesbisch beleid worden besproken’.
Rozendaal benadrukt later dat de advies-
commissie zo open mogelijk dit proces in
gaat, en dus nog geen schot voor de boeg
wil lossen.
Er is een concept collegeakkoord, waarin
geen specifiek homolesbisch beleid is
geformuleerd, en waarin Lenie Scholten,
die dat de afgelopen periode ook al was, de
wethouder emancipatiezaken zal zijn. Dat
de uitkomst van de verkiezingen voor wat
betreft het homolesbisch beleid niet zo veel
uit zou maken, was bij het debat eind
februari al duidelijk. Alle lichten staan op
groen, dus de Nijmeegse homolesbische
beweging is nu in staat om via de homo-
nota invloed uit te oefenen op de gemeen-
telijke politiek rond ‘seksuele diversiteit’.

In volgende edities van PINK&Zo zullen
we lezers op de hoogte houden van de ont-
wikkelingen rond deze nieuwe nota.

Algemene Verklaring voor
Verdraagzaamheid en tegen Uitsluiting

Het Anti Discriminatie Bureau in Nijmegen voert een handtekeningen en posteractie
voor verdraagzaamheid en tegen uitsluiting. Bekende inwoners van Nijmegen gingen
je al voor. Daaronder Peter van Loon, voorzitter van COC Nijmegen. 

Op 26 oktober 1966 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 maart
uit tot Internationale dag ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Zes
jaar eerder, op 21 maart 1960, werd in Zuid-Afrika op bloedige wijze een demonstra-
tie tegen de apartheid neergeslagen.
Nu, meer dan een vier decennia later, voelen veel mensen opnieuw de behoefte om
een krachtig signaal af te geven voor verdraagzaamheid en dialoog en tegen segregatie
en discriminatie. Ze doen dit door het ondertekenen van de Algemene Verklaring voor
Verdraagzaamheid en tegen Uitsluiting.

Discriminatie is een sociaal onrecht. Vooroordelen, intolerantie en achterstelling moe-
ten worden tegengegaan. Om een krachtig signaal af te geven vóór verdraagzaamheid
en dialoog en tegen segregatie en discriminatie kun je de Algemene Verklaring voor
Verdraagzaamheid en tegen Uitsluiting ondertekenen op
http://www.adbnijmegen.nl/verklaring.htm
Ondertekenaars van de verklaring roepen op ‘het recht om niet gediscrimineerd te
worden én de vrijheid van meningsuiting als hoekstenen van de democratie te onder-
schrijven’. Daarnaast om 'op basis van wederzijds respect invulling te geven aan gelij-
ke rechten en plichten voor alle inwoners van Nederland, ongeacht hun afkomst’. 

Homo zijn
De afgelopen maand heb je het een en
ander kunnen horen en lezen over het les-
pakket ‘Helemaal anders’ van Different,
een organisatie die volgens eigen zeggen
helpt bij problemen rondom seksuele iden-
titeit. Is dit lespakket misschien ook iets
voor COC-voorlichters?

‘Helemaal anders‘ is een modern vormge-
geven boekje, dat in 24 pagina’s een hand-
leiding biedt aan jongeren om homoseksu-
aliteit bespreekbaar te maken. Als ik begin
te lezen, klinkt het veelbelovend.

Tot en met pagina 6 beschrijft het boekje
wat je in de maatschappij zo aan mensen
tegenkomt, homo, hetero, bi. En dat het
geen statisch gegevens is, soms verandert
iemand die in de loop van zijn of haar
leven. De geboden stof is inderdaad zeer
geschikt om leerlingen over het één en
ander te laten nadenken. Ik herken er veel
in. Het valt me trouwens op dat tot twee
keer toe de stelling wordt aangehaald dat
‘homoseksualiteit aangeboren zou (kun-
nen) zijn, maar dat
niets is bewezen’.
Hmmmm….moet
dat dan????

Hetero worden
Op pagina zeven slaat het roer om: vanaf
hier gaat het boekje over bijbelteksten die
over homoseksualiteit handelen. Achttien
pagina’s tekst om uit te leggen dat de bijbel
homoseksualiteit afkeurt, dat je er ook
voor kunt kiezen om in seksuele onthou-
ding te leven (alleen als je homoseksuele
gevoelens hebt), en dat mensen ook kun-
nen veranderen. 
Geïllustreerd met persoonlijke verhalen
van mensen die hierin geslaagd zijn.
Hetero worden dus. Begreep ik vroeger
nooit waarom homo’s zo vaak het ambt
van dominee en pastoor kozen,  nu leer ik
waarom. Gelegitimeerd je (homo)seksua-
liteit wegstoppen en nog bewonderd wor-
den ook. 

Ik bedacht me hoe het zou zijn een derge-
lijke tekst te schrijven, maar dan over
heteroseksualiteit. Zo van: je moet het zelf
weten, je maakt zelf keuzes, maar het is
toch minder dan homoseksualiteit. En dan
uitdelen op scholen. En natuurlijk een
exemplaar naar Minister van der Hoeven
sturen, en haar om een reactie vragen.

Meer over deze uitgave kun je lezen op:
www.different.nl.

COC naar Hoge
Raad om Aruba
OC Nederland heeft advocatenkantoor
Knoops opdracht gegeven een verweer-
schrift in te dienen bij de Hoge Raad. Dit
verweerschrift moet het sluitstuk worden
van een langdurige juridische strijd van
Charlene Oduber en Esther Lamers om
hun in Nederland gesloten huwelijk
erkend te krijgen op Aruba.

De Arubaanse regering weigert het huwe-
lijk van de dames Oduber-Lamers te
erkennen. Daarmee worden rechten die
aan getrouwde stellen toekomen niet toe-
gekend aan deze dames. In de talloze pro-
cedures hebben de dames tot op heden
gewonnen.  Aruba heeft nu een cassatie-
zaak aangespannen bij de Hoge raad.

Zowel Homo Lesbische Federatie
Nederland als de Gay Krant zijn betrokken
geweest bij de strijd die de dames voeren.
‘Wij zijn beide organisatie dankbaar voor
de steun. Echter we waren nu aan het einde
van ons Latijn en moesten bijna opgeven.
Daarom zijn we blij dat juist het COC ons
nu helpt. 
Daardoor kunnen we afmaken waar we
ooit aan begonnen zijn. De hulp van het
COC zal grote indruk maken op Aruba. Dit
kunnen ze niet zomaar negeren’, aldus de
dames Oduber-Lamers.

De houding van Aruba stelt de Nederland-
se regering voor grote problemen. Aruba
wenst zich niet te houden aan het
Koninkrijk Statuut. Dit statuut gaat zelfs
nog boven de grondwet. In dit statuut staat
dat alle aktes van het Koninkrijk der
Nederlanden geldigheid hebben in het hele
koninkrijk. 

‘Het is onbestaanbaar dat koninkrijksdelen
rechten die voor alle leden van het konink-
rijk gelden, zo grof aan haar laars lappen
als Aruba nu doet. De homofobe sfeer in
die landen wordt in belangrijke mate
gevoed door de regeringen aldaar. Dat
moet stoppen, want ook onder Arubanen
en Antillianen in Nederland is homoseksu-
aliteit nog altijd een groot taboe’, aldus
Frank van Dalen, voorzitter van COC
Nederland.

Het COC heeft reeds een eerste overleg
gevoerd met minister Pechtold om de pro-
blemen rond homoseksualiteit op Aruba en
de Nederlandse Antillen en de houding
van beide regeringen daarin op te lossen.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt
over een aantal maanden verwacht.

Wie is er hier anders?

Stichting Homoseksualiteit Achterhoek
(SHA) uit Doetinchem zit in de problemen.
Personele problemen, wel te verstaan.
Omdat er geen opvolgers zijn voor het
bestuur heeft het huidige bestuur besloten
dat op vrijdag 5 mei de laatste reguliere
activiteit wordt georganiseerd. Café
SHAns, dat zo’n 25 jaar maandelijks een
activiteit organiseerde, viert dan haar laat-

ste caféavond in Het Hart van Doetinchem
aan de  Rozengaardsweg 3 in Doetinchem.
Aanvang 21.00 uur. Het bestuur van de
SHA heeft aangegeven dat de stichting
voorlopig gaat ‘slapen’: de café- en thema-
activiteiten worden stilgelegd, maar de
Infotelefoon (0314) 360 811 blijft bestaan.
Hier kunnen mensen nog steeds met vra-
gen terecht.

Voor de laatste keer SHAns

VAN DE REDACTIE

In debat met COC-voorzitter Frank van
Dalen hield D66-fractievoorzitter Louse-
wies van der Laan een pleidooi tegen de
vertrutting van de hoofdstad. ‘Nog niet zo
heel lang geleden,’ zei ze, ‘kwamen homo-
’s en lesbo’s van over de hele wereld naar
Amsterdam omdat het hier gebeurde. Nu
zijn de grote en toonaangevende homo-
clubs gesloten, vinden er minder gay eve-
nementen plaats, woedt er een heilloze dis-
cussie over regenboogvlaggen aan de

gevels en is de tolerantie ver te zoeken. Het
huidige college van PvdA, VVD en CDA
hebben laten gebeuren dat Amsterdam
steeds meer een slaapstad wordt in plaats
van een stapstad. En een stad die niet leeft
en niet bruist, kan niet de homohoofdstad
van Europa zijn.’
Oplossingen zoekt Van der Laan in het ver-
ruimen van de openingstijden en het ruim
baan geven aan homo-evenementen als de
Gay Parade.

‘Vertrutting’ van Amsterdam

Pam-Pam is een discotheek in het Achterhoekse Groenlo. Er bestaan bij Pam-
Pam plannen om te starten met een maandelijkse holebi-avond. Pam-Pam
heeft COC Midden-Gelderland benaderd met de vraag of zij wil meedenken
over de opzet van zo’n avond. Na het verdwijnen van de Homo Sociëteit
Winterswijkeind jaren negentig  en de sluiting van café SHAns in Doetinchem
vanaf mei 2006, juichen wij een nieuw initiatief in de Provincie van harte toe! 
Info: www.pampam.nl

Ben jij al Pam-Pam?

Hiep hiep 
homohuwelijk
‘Hiep hiep homohuwelijk’, zo kopt een
lokaal blad het aanbieden van een
bruidstaart door COC Nijmegen aan wet-
houder Lucassen. Deze neemt de taart aan
voor de Gemeente Nijmegen. Uiteraard
gebeurt dit in de trouwzaal van het stad-
huis. 

Het COC Nijmegen biedt deze taart aan
om te vieren dat het al weer vijf jaar moge-
lijk is dat alle paren kunnen trouwen. Op 1
april 2001 was het voor het eerst in de
wereld mogelijk voor paren van het gelij-
ke geslacht om te trouwen. 
Naast de heteroparen, konden vanaf dat
moment ook mannenparen en vrouwenpa-
ren in Nederland in het huwelijksbootje
stappen. 

De taart wordt ook aangeboden om ieder-
een te bedanken die zich de afgelopen vijf
jaar heeft ingezet om de huwelijksvoltrek-
kingen te bewerkstelligen en alle paren die
hiervan hebben gebruik gemaakt. 

Naast de bruidstaart delen medewerkers
van COC Nijmegen op 1 april in de
binnenstad aan het winkelend publiek
(Chinese) gelukskoekjes uit om de inwo-
ners van Nijmegen te laten meevieren met
het eerste lustrum. 

Naast het uitdelen van de gelukskoekjes
zullen de vrijwilligers ook zoveel mogelijk
mensen vragen om de petitie te onderteke-
nen tegen de stellingname van het Vaticaan
inzake de openstelling van het burgerlijk
huwelijk. 



SANDER HAGENBEEK

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren
veel homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen actief in het verzet. Decennialang
is hun aandeel echter ‘vergeten’. Het paste
niet in de nationale beeldvorming homo-
seksuelen een ereplaats te geven als ver-
zetsstrijders. In het boek ‘Het begint met
nee zeggen’ bundelen de samenstellers bio-
grafieën rond het verzet en homoseksua-
liteit. In de vooroorlogse samenleving
waren zij gewend aan het leiden van een
dubbelleven om zo hun homoseksualiteit
verborgen te houden. Geheimhouding en
illegaliteit ging hen daarom verhoudings-

gewijs gemakkelijk af. Met name in het
kunstenaarsverzet bevonden zich veel
homoseksuele vrouwen en mannen. Het
eerste exemplaar is aangeboden in Kamp
Westerbork. Daar is de expositie ‘Wie kan
ik nog vertrouwen? Homoseksueel in
Nazi-Duitsland en bezet Nederland’ te
zien.

Het begint met nee zeggen. 
Biografieën rond verzet en homoseksua-
liteit 1940-1945. Redactie Klaus Müller
en Judith Schuyf, Schorer Boeken 2006,
ISBN 90 7334 129 9

Homo’s en lesbo’s in het verzet

Max Brothers – Restaurant
Wij komen graag bij onze ‘broers’ maar dan meestal ’s avond wanneer ‘Club Style’ -
de discotheek die gastheer is voor de meest trendy dance events - open is.  Het restau-
rant is een prima aanvulling op dit multifunctionele uitgaanscentrum. Het nieuwe
dineren daar gaan wij voor op deze lentewarme paasdag. Eigenlijk hadden we hier
eerder deze maand al mijn verjaardagsdiner willen vieren, maar we hadden niet gere-
serveerd en helaas was er toen geen plaats.

ARNHEM - Max Brothers heeft een wat ‘hoog-
drempelige’ entree. Gastheer Mike begroet ons
bij binnenkomst als altijd even hartelijk en
nodigt ons uit plaats te nemen aan de bar. De
zaak is ‘style’ vol gestileerd, eenvoudig maar
toch warm, zonder afbreuk te doen aan de histo-
rische uitstraling van dit oude pand. Op de bar
zijn voor de gelegenheid twee schemerlampen
aangebracht die wel erg dicht bij de ‘spoelbak’
staan. Des gevraagd geeft Mike aan “wel van
een beetje spanning te houden”. Onder het genot
van een aperitief bekijken we de menukaart die
in een soort aluminiumframe is gespannen.
Mike geeft gedetailleerd uitleg over het versme-
nu, wat op verassend originele wijze middels
een portable DVD-speler aan ons wordt gepre-
senteerd. In de tussentijd creëert Mike voor ons
twee tafeltjes aan het raam met uitzicht over de ‘blauwe golven’. De raamtafels zijn
een soort met sky leder beklede statafels en dito comfortabele barkrukken. “We willen
ons graag door de kok laten verrassen”. Nou dat treft, er is een Pasen Verrassingsmenu
à 14,50 euro p.p. uit te breiden met een verrassingsdessert à 5,50 euro. We nemen
plaats aan tafel en bestellen een fles Joseph Drouhin, een goede chablis uit de
Bourgogne à 22,50 euro. 
Ons voorgerecht bestaat uit een als carpaccio geserveerde Rucola salade. Relaxed
gesneden ossenhaas, sober gemarineerd en bestrooit met Parmezaan. We worden door
onze gastheer overvloedig van water en wijn voorzien. Jeroen komt zelfs even uit de
keuken om te vragen of alles naar wens is. Het hoofdgerecht bestaat uit een gedurfde
vis/vlees combinatie, welke er, niet geheel alleen door het binnenvallende zonnetje,
schitterend uitziet. Een tapasbord met een rolletje van tongschar gevuld met zalm in
roomsaus, tomatensalade, geblancheerde champions, verse harico verts en een sappig
gegrilleerde kalfsentrecote met gorgonzolasaus. Ondanks de neutrale stijl van koken
waarbij de saus en bijgerechten de smaakmakers zijn is de entrecote mooi rosé gebak-
ken en bijzonder smaakvol. Als dessert is er een overheerlijk huisgemaakt appeltaartje
met kaneel/speculaasijs en slagroom vergezeld van een luxe kop thee en koffie met
cognac. De grootste verrassing van dit menu is wel de nota. Mike en Jeroen bieden het
diner (m.u.v. de drank) als verlaat verjaardagsgeschenk aan mij aan.
Max Brothers – Restaurant biedt een prima kwaliteit/prijs verhouding en een vriende-
lijke ambiance; uitstekend voor de zondagmiddag survival.

www.maxbrothers.nl Lounge: dagelijks v.a. 16:00 uur
Roermondsplein 31 Keuken: dagelijks v.a. 18:00 uur
6811 JN Arnhem Dinsdags gesloten
026-4422694

BOEKPRESENTATIE SCHORER
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Clem Bongers weer thuis
Bijna negen maanden geleden werd de voorzitter van COC Nijmegen ziek.

Hij raakte verlamd door de ziekte Guillain Barré en werd voor behandeling

opgenomen in de St. Maartenskliniek. Door de ziekte moest hij zijn functie

eerder dan bedoeld neerleggen. Het herstel gaat langzaam vooruit en Clem

en zijn man Jac hebben goede hoop dat het allemaal goed komt. Inmiddels

is hij weer thuis waar drempels moeten wijken voor de rolstoel. Naast de

thuiszorg biedt de mantelzorg van vrienden de helpende hand. Clem gaat

proberen deze afspraken zelf te regelen. Zij vierden de thuiskomst met een

borrel. 

VOORLOPIGE BESTEMMING 14 CEES VAN DER PLUIJM

Terugzien is een wijze van vooruitzien
Vooruitzien met een blik die binnenwaarts
Zijn weg zocht, want je kon pas een besluit zien
Toen jij teruggekeerd was tot iets aards

Je moest de binnenzijde van je huid zien
De ingewanden proeven, iets behaards
Verteren tot het er ging uitzien
Als glad en schoon, iets ongeëvenaards

Aanvaarden, dat je leefde en moest sterven
Dat reiniging niet redt, nou ja, de laatste:
Aanvaarden dat je leefde en moest sterven
En tussentijds de scheefste schaatsen schaatste

Aanvaarden dat je leefde en moest sterven –
Van alle kwaden was dat niet het kwaadste

(wordt vervolgd)

het voorafgaande is terug te vinden op: 
www.vanderpluijm.demon.nl

Met COC, Dans, Debat, Expositie,
Feest, Theater en Zang

5 Mei Feest . 
Bevrijdingsdag. Elke vrijdagmiddag
vanaf 17uur open Café voor iedereen die
zich betrokken voelt bij de holebi bewe-
ging.  Tijdens het Café kan ook de expo-
sitie Vrijheid met foto’s van Anke van
den Brink, Arjan van Cadszand, Sieger
Duinkerken en Raoul Kramer  bezichtigd
worden. Toegang: gratis.

6 Mei Dans. 
Club Electro Tango. Muzikale mix van
tango, tangofusion en electric tango.
Aanvang 20uur en toegang : 4 euro.

7 Mei COC. 
Zondagmiddagsalon voor oudere homo-
fiele heren en wie zich daarbij thuis
voelt. Gemoedelijke ontmoetingen met
een hapje en een drankje.

16 Mei Debat. 
COC organiseert een nieuwe editie van
het B&D Café. De plek waar lesbische
vrouwen met elkaar in debat gaan.
Thema: lesbian art. Met presentaties,
interviews met lesbische kunstenaressen
en demonstraties. Toegang:  gratis

17 Mei IDAHO
Internationale Dag tegen Homofobie. Het
COC zet zich ervoor in dat deze dag op
de internationale kalender van de
Verenigde Naties komt te staan.

21 Mei COC. 
Zondagmiddagsalon voor oudere homo-
fiele heren en wie zich daarbij thuis
voelt. Gemoedelijke ontmoetingen met
een hartig hapje en een aangenaam
drankje.

26 Mei Theater. 
Stichting theater  Augustus speelt Ding
Ding a Dong, een eurovisie  komedie.
Aanvang 20.30uur, toegang: 5 euro.

27 Mei Dans. 
Overdag vanaf 14.00 uur Roze Meifeest
in de Grotestraat. ’s Avonds in diverse
locaties aldaar, o.a. in disco de Mythe,
onze partner, en Café de Mets, onze col-
lega’s.

In Villa Lila organiseert Dansschool
22Tango een Tangosalon. Klassieke en
neotango voor beginners en gevorderden.
En altijd met cake. Aanvang 21uur.
Toegang: 2,50 euro.

28 Mei COC
Het COC sluit de Roze Meimaand af  met
Café Dapper de ontmoetingsplek voor
holebi’s met een (lichte) verstandelijke
handicap uit Nijmegen en verre omgeving.
Aanvang: 15uur. Toegang gratis.

Villa Lila, In de Betouwstraat 9, 
6511 GA Nijmegen, 024-3820444,
www.villalila.nl

UIT EN THUIS 
MET ROZE MEI 
IN DE VILLA

Begin maart hield de NVU een demonstra-
tie in Nijmegen. Medewerkers van COC
Nijmegen hebben de avond voorafgaand
aan  demonstratie, bij alle bewoners waar
de demonstratie gehouden zou worden een
brief in de bus gedaan. In deze brief werd
een oproep gedaan om ‘niet thuis’ te geven

tegen de NVU door de gordijnen gesloten
te houden. 
Deze protestactie tegen de demonstratie
van de Nederlandse Volksunie is zeer suc-
cesvol verlopen. De straten die de NVU
had uitgekozen om haar demonstratie te
houden waren allen geblindeerd. 

Massaal gehoor oproep COC Nijmegen tegen NVU

Fotografie: Frederice van Faasen

UIT EN THUIS IN HET ARNHEMSE RIJNOEVERHUIS

De Soos
Voor jongens en meiden met een ver-
standelijke beperking
Elke 2e zondag van de maand van 15:00
tot 18:00 uur

Heerensalon
Voor heren die op heren vallen
Elke 4e zondag van de maand van 15:00
tot 19:00 uur

Infoshop
Informatie, winkel en mediatheek
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 12:30 tot 18:00 uur

Donderdagavond van 19:00 tot 21:00
uur, zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur
Ook geopend tijdens caféactiviteiten

Hulp, advies en informatie
Bel voor een afspraak met één van onze
hulpverleners tijdens de openingstijden
naar onze Infoshop: 
026-442 31 61

Rijnoeverhuis
Rijnkade 3, 6811 HA Arnhem
(026) 442 31 61
mail@diverzo.nl
www.diverzo.nl



Als er ergens veel gekletst wordt in een wandelgang, dan is het wel op school.
Wie op wie valt, is volgens mij nog steeds een veel besproken onderwerp (in
mijn herinnering vooral bij meisjes?!). Vaak gaat het dan om jongens die met
meiden iets willen en andersom. Maar het kan natuurlijk ook dat een meisje
een meisje leuk vindt. Dat zijn soms moeilijk te plaatsen gevoelens en soms is
het moeilijk deze te uiten. Dat kan aan de persoon zelf liggen (kijk ik even
naar mezelf), maar ook aan de omgeving die misschien raar reageert. 

Het COC in Arnhem wil zich met de gesprekken in de wandelgangen op
school bemoeien!! Omdat dat wat lastig gaat, geven we liever voorlichting aan
hele klassen tegelijk. In steeds hechtere samenwerking met Nijmegen en met
behulp van de Homogroep Wageningen willen we nu ook vanuit Arnhem de
bespreekbaarheid van homoseksualiteit op scholen vergroten door voorlich-
tingslessen te geven. 

Wat we hiermee willen bereiken is dat leerlingen over het onderwerp homo-
seksualiteit kunnen praten, zonder dit meteen af te doen als raar of buitenge-
woon of homoseksualiteit alleen als scheldwoord te gebruiken. Ook kunnen
leerlingen die met verwarde gevoelens zitten hier misschien een stukje duide-
lijkheid voor zichzelf in vinden. 

We zijn dus druk bezig de voorlichtingsgroep in Arnhem te versterken met
meer mensen en nog meer scholen te benaderen om voorlichtingslessen te
geven. Omdat ministeries en gemeenten diversiteitsbeleid op scholen een
belangrijk item vinden, kan het schooljaar 2006 – 2007 een belangrijk jaar
worden voor het COC. We gaan ons best doen hier zoveel mogelijk op in te
spelen. 

Lijkt het jou ook leuk hierbij te helpen of om voorlichting op school te geven.
Neem dan contact op met het COC in Arnhem of in Nijmegen (kijk naar de
oproep elders in deze Pink&Zo).

Folkert Kooistra (team Voorlichting van COC Midden-Gelderland) is in deze
Wandelgang (Pink&Zo's gastcolumnestafette sinds september 2004) de opvol-
ger van Bart van Dam, Patrick Dielissen, Martine Dünnwald, Micheline
Derks, Elfi Voermans, Richard ten Veen, Robert van Hoorn en Mieke
Teunissen.

DE WANDELGANG AFLEVERING 10 DOOR  FOKERT KOOISTRA

BREAKING THE SILENCE PUBLICEERT JAVIER

De minibus lijn 4 rijdt langzaam vooruit,
in de hoop zo bij elke halte meer passa-
giers te krijgen. Terwijl de avond valt
trekt  een eindeloze film van huizen en
kleuren aan de ramen met metalen randen
en beslagen glas voorbij.
Daar waar de weg bij de ingang van de
Mercado Oriental* zich splitst,  trekt een
van de jongens die oppasser en verkoper
is in de meubelzaak op de hoek, zijn
draagriem strak aan om een zware leun-
stoel op zijn schouder te tillen, nieuwsgie-

rig gadegeslagen door een groep dron-
kaards. Aangezien straathandelaars de
trottoirs bezet hebben overspoelen de
voorbijgangers en de auto’s de straat, wat
een chaotische indruk maakt.

Het enige wat ik van Noorwegen weet is
dat Oslo de hoofdstad is en ik meen dat er
ook een relatie is met zalm, die oranje-
achtige vissen  die tegen de stroom in
zwemmen.

De bus stopt bij halte 4 bij het politiebu-
reau, tientallen straatventers stappen met
veel herrie in en prijzen hun waren aan:
ijswater voor 5 reales!* koekjes!  pinda’s!
warme atol!* geschilde mango’s! nagel-
schaartjes! potloden, 3 voor  5 peso’s!*
bananen! gekookte maïskolven! oorbellen!
Twee verkopers komen ruziënd binnen.
De waterverkoper en de koekjesverkoper
dreigen  elkaar de koopwaar uit de handen
te trekken. De chauffeur stapt uit om de
motor na te kijken terwijl hij omringd
wordt door straatkinderen. Tenslotte stap-
pen de verkopers aan de achterkant uit.
Een zangertje blijft achter, hij  rammelt
met een fles met daarin steentjes en heft
daarbij een religieus liedje aan. Een
mevrouw met wit haar en een armoedig
uiterlijk geeft hem een peso. Hij scharrelt
de kost beetje bij beetje, noot voor noot,
bij elkaar. Een man, moe van het wachten
tot de bus optrekt, zit  een flink potje  te
vloeken en intussen leunt een vrouw  met
een verloren blik in de ogen tegen het
raampje. Soms voel ik me als een zalm,
als de mensen komen ga ik, het is alsof ik
er niet bij hoor, alsof ik er geen deel van
uitmaak…….misschien zoek ik dat wat er
hier niet is, daarom ben ik alleen. 

Maar mijn aandacht wordt getrokken door
zovele mooie  en wonderschone  blonde

mannen die een partner zoeken in
Noorwegen. Ik kijk in hun kamers via de
vensters van de computer. Het ene sluit ik
af, het andere open ik. Honderden mannen
vliegen als vogels over mijn hoofd. Als ik
een jager was zou ik met een geweer op
ze mikken, maar ik zou liever hebben dat
er eentje naar mij toe zou komen…. Het
mooie van het systeem is dat je met hen
kunt communiceren door boodschappen
via het net te versturen.
Winterfall is een droom. Hij slaapt nauwe-
lijks bedekt door een laken, een van zijn
benen hangt over de rand van het bed. Hij
wacht op iemand die hem wakker maakt,
een schone slaper. Ook verschijnt hij
rokend op het scherm  en er is ook een
close-up van zijn gezicht, het is het
mooiste en zuiverste dat ik in heel dit jaar
gezien heb, zijn e-mailadres is: …………

De bus vervolgt zijn weg, net zo vol met
mensen als de straten met auto’s. Een
omleiding vanwege werkzaamheden aan
de weg veroorzaakt een verkeersopstop-
ping. Hij moet zijn vaste route verlaten
en neemt een onverharde weg. De passa-
giers sluiten haastig de ramen vanwege
het stof.

De boodschappen op het scherm worden
steeds concreter: hey you, send me a pic-
ture, friend for ever, i am just around, blue
eyes, singleman in Oslo, come and get
me, looking for black bottom, Dildo slave,
secret lover, big cock 4u, sexonwebcam,
manholes!! Hello world!! I AM HERE!!

Door de warmte zitten de busreizigers te
zweten, de mannen knopen de overhem-
den los, de vrouwen houden hun tasjes
stevig vast. De bussen vol met passagiers
in de spitsuren zijn een paradijs voor de
zakkenrollers. Door hun schuld is het uit

met de romantiek, je kunt niet naar
iemand  kijken die je leuk vindt want dan
denken ze dat je ze wilt beroven.

Bedankt voor het schrijven maar ik geloof
niet dat we iets  gemeenschappelijks heb-
ben, dit was een automatisch bericht! Hey
my name is TASS, you are so far, good
luck searching. U heeft nog 5 minuten de
tijd, rood knipperlicht! ending, ending! 

De berichten draaien rondjes door mijn
hoofd. De bus draait het ene rondje na het
andere op de rotonde zonder ergens aan te
komen. De zon staat op het punt onder te
gaan. De mensen met een vaste baan gaan
gehaast weg. De vrouwen in hun mantel-
pakjes, de mannen in hun overhemden
met lange mouwen, ze gaan gehaast door
het leven, ik open het laatste raampje van
de bus en ik lees:

KNAPPE VIKING  

Hi, I am 32 years old, friendly
Norwegian guy who loves to travel and I
love to meet new people. I am masculine,
ik hou niet van verwijfde homo’s, atletic
and strong, passionate, romantic and sen-
sitive, I love sports, dancing and parties. 
I am looking for a nice, good looking and
smart guy around my age or younger.

Javier Antino, december 2004
(vertaling: ARCA / Anny Horstink juli
2005)

Voetnoten: 
De Mercado Oriental is de grote overdek-
te markt in Managua, de hoofdstad van
Nicaragua;
atol is een maïsdrank; 
1 peso is 1 córdoba (de nationale munt
van Nicaragua); 1 real is 10 córdobacent.
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Breaking The Silence, de COC
werkgroep die zich inzet voor
mensenrechten werkt aan een
publicatie van een boekje met
persoonlijke verhalen over
homoseksualiteit. Auteur is de
schrijver en kunstenaar uit
Nicaraqua, Javier Antino Berrioz
Cruz. Het doel is homoseksua-
liteit bespreekbaar krijgen in een
land als Nicaraqua .Daar is homo-
seksualiteit volgens de wet straf-
baar.

De auteur -Javier Antino Berrioz
Cruz-is een bekende voor BTS.
Vorig jaar  heeft hij de lesbische
fotoreportage gemaakt voor de
expositie 'facing lesbian lives'. 
In 1999 was hij samen met de
stedenband Massaya en COC
Nijmegen de initiatiefnemer van
het foto-werkprojekt 'Palomas
Blancas Y'. 
In 1998 werd hij voor 
het out-reach programma van de
Gay Games in Amsterdam uitge-
nodigd. De jaren daarvoor was
hij actief en zichtbaar voor de
homoseksuele gemeenschap in
Massaya en Managua. Hiernaast
een voorpublicatie van het ver-
haal 'Noorwegen en ik'.

Voor Mare was het verhaal van de
zaadjes en de eitjes nét helder. Maar
toen opeens twee moeders met een baby
op visite kwamen werd het opeens toch
weer ingewikkeld. Gertie mailt op mijn
verzoek het gesprek dat, vlak na onze
visite, plaatsvond tussen haar en haar
dochter van zeven.

Gerties mail:
Mare: "Mam ik snap het niet ...hoe kun-
nen twee meisjes nou een baby'tje krij-
gen? Meisjes hebben toch alleen maar de
eitjes? En meisjes maken dan toch alleen
maar meisjes?" 
Gertie: "Als twee vrouwen een baby'tje
willen dan lukt dat niet met twee eitjes.
Een baby'tje groeit alleen uit een eitje en
een zaadje die samen verder groeien.
Daarvoor heb je een meneer nodig want
die heeft wel zaadjes.  Om Liewe te kun-
nen krijgen hebben Yvonne en  Carinda
de zaadjes bij een Meneer gevraagd die ze
aardig vinden en die zaadjes mochten ze
hebben." 
Mare: "Dat snap ik niet, kun je dat
zomaar vragen dan?"
Gertie: "Ja eigenlijk wel, maar je moet
iemand dan wel wat beter kennen, je kunt
het niet zomaar aan iemand vragen.
"Hallo prettig kennis te maken, mag ik uw
zaadjes...?" Dat is een beetje raar".
Mare: "Ja, dat is raar."
Gertie: "Alleen het zaadje zegt of het
baby'tje een jongen of een meisje wordt.
Daar heeft het eitje niks over te zeggen.
Toen hebben Yvonne en Carinda samen de
zaadjes die ze van die meneer gekregen
hadden bij de eitjes van Yvonne gebracht
en toen is Liewe gaan groeien." 
Mare: "Oké" [Mare gaat weer spelen; de
informatiehonger is gestild].

En zo zijn er natuurlijk nog veel meer
kids die graag willen weten hoe dat nou
toch allemaal zit met die moeders. Ze
hebben allemaal zo hun eigen invalshoek,
maar een diepe denkrimpel hebben ze
állemaal.

Madelons mail:
Nou C, bereid je maar vast voor, dit
gebeurde vandaag:

Jip (3): "Carinda en Yvonne en Liewe die
horen bij elkaar hé mam?
Ja, Liewe heeft twee mama's.

-Twee mama's? Da's gek! Heeft Liewe
geen papa?
Nee, Liewe heeft twee mama's.

-Waarom heeft Liewe geen papa???
Eh…… dat moet je maar aan  

Carinda of Yvonne vragen als ze hier
zijn..."

Flemming (3):
"Tante Carinda, Liewe heeft twee mama’s
en ik heb er maar één". 
[einde goed gesprek]

Het verjaardagsfeest van opa-opa
Amber is zeven. Ze kent ons niet zo goed,
maar signaleert direct dat er geen meneer
in ons gezin is. Ze vraagt: 
"Heeft ‘die’ geen vader?. 
Ik: Nee, Liewe heeft geen vader.
Oh
Liewe heeft twee moeders.
Oh. [stilte] Ben jij ook een moeder?
Jazeker en de andere moeder is 
Yvonne.
Oh [stilte] En in welke buik heeft ‘die’
dan gezeten?
Liewe zat in de buik van Yvonne.
Oh, nu ga ik weer spelen." [einde goed
gesprek]

Op dat zelfde verjaardaagsfeest
Larissa van elf: "Heeft Liewe twee moed-
ers?
Ja, dat klopt. Yvonne en ik.
Nou, dan is het maar te hopen dat hij van
moeders houdt” (einde goed gesprek).

LESBISCH...EH...VADERSCHAP CARINDA JANSEN

Zaadjes gevraagd

Noorwegen en ik

CURSUS LESBISCH 
OUDERSCHAP

In Pink&zo kun je alle belevenissen lezen
over het lesbisch vaderschap van Carinda
Jansen. Maar er worden door Schorer in
mei ook nog twee verschillende ouder-
schapscursussen voor lesbische en bisek-
suele vrouwen gegeven.
De eerste cursus, ‘Kinderwens’, richt zich
op lesBische vrouwen met een kinder-
wens. Doel van de cursus is informatie
verstrekken, ervaringen delen en de deel-
nemers steunen in het proces van keuze
maken. De cursus ‘Kinderwens’ gaat op 9
mei van start en bestaat uit vijf dinsdag-
avonden van 19.30-22.00 uur.
De tweede cursus, ‘LesBisch Moeder-
schap’, richt zich op rol en posities van de
vader/donor en de moeders. Deze cursus is
voor lesBische vrouwen met kinderen tot
10 jaar. Hoe ga je om met reacties uit de
buitenwereld? Wat vertel je aan je kind
over de (anonieme) vader? Beide cursus-
sen zijn zo opgebouwd dat er voldoende
ruimte is voor eigen inbreng en ervarin-
gen. De cursus ‘LesBisch Moederschap’
gaat op 13 mei van start. Deze cursus
beslaat vijf zaterdagmiddagen van 13.00-
16.30 uur.
De kosten van de cursussen bedragen 50
euro. Voor kinderopvang is gezorgd. Als je
hiervan gebruik maakt betaal je 12,50 euro
extra. Beide cursussen vinden plaats bij
Schorer, Sarphatistraat 35 in Amsterdam.

Voor meer informatie: zie www.schorer.nl.
Aanmelding kan bij: Switchboard: (020)
6236565 of helpdesk@switchboard.nl.

FRANS NEUSCHREIB

HANS HOKSBERGEN

Zangtalenten gezocht!
Alweer voor de 12e keer wordt op 23
december van dit jaar het Nationaal COC
songfestival gehouden. Het songfestival is
in de twaalf jaar van zijn bestaan uitge-
groeid tot een professioneel zangfestijn
waar elk jaar zo’n 700 bezoekers de ver-
richtingen van de ongeveer 15 deelnemers
gadeslaan. 

Arnhem heeft een naam hoog te houden,
want zowel in 1996, 1997 als in 2004 won
onze vereniging en was het daaropvolgen-
de jaar gastheer. COC Midden-Gelderland
organiseert dit jaar zelf een voorronde
waarvan de winnaar mee gaat doen aan de
finale, die dit jaar in Delft wordt gehouden.

Wij zoeken voor deze voorronde, die in het
najaar gehouden wordt, enthousiaste kan-
didaten. Mannen én vrouwen, homo’s én
hetero’s, die een goede stem hebben, niet
bang zijn om op te treden en een leuk, bij
voorkeur “roze” liedje in het repertoire
hebben, nodigen wij uit om zich op te
geven. Aanmelden kan via e-mail naar
hans@diverzo.nl of naar de Infoshop van
het COC Midden-Gelderland te bellen:
(026) 442 31 61.

Roze Zaterdag in Zwolle
De Roze Zaterdag wordt dit jaar georgani-
seerd door Zwolle. ‘You’re welcome’ is
het thema van dit evenement. Hiermee
maakt de organisatie duidelijk dat iedereen
er zijn mag. 24 juni staat diversiteit van de
samenleving centraal. ’s Avonds worden
de IJsselhallen omgetoverd tot een Pink
Garden. Deze hof der lusten biedt ruimte
aan meerdere feesten. De burgemeester
van Zwolle heeft toestemming gegeven
om extra lang door te gaan met deze
feesten.De organisatie staat in de steigers,
maar nu al worden een aantal dj’s
genoemd: Erick, Promiss, Marcella,
Lacroix en Thunderpussy & DD King.
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Nederland is veranderd. Sinds 9/11, de
moord op politicus Pim Fortuijn en op
Theo van Gogh, is het voorbij met het ide-
aal beeld van de multiculturele samenle-
ving en met de gedachte van wederzijdse
acceptatie en integratie. De angst voor wat
afwijkt, de angst voor diversiteit, voor
vreemdelingen is toegenomen. Deze angst
trekt een scherpe wissel op de samenle-
ving. In homohuis Villa Lila te Nijmegen
verdwijnt de angst, door samen te werken
en samen te amuseren.

Die angst is er ruim 60 jaar na de Tweede
Wereldoorlog niet meer voor Duitsers.Die
angst is er niet meer voor burgers uit EU
landen. Zij zijn immers christelijk of niet
gelovig. Dat de gemiddelde Duitser, Brit of
Amerikaan in Nederland slechter
Nederlands spreekt en schrijft dan de
gemiddelde jonge Nederlandse Marokkaan
of Marokkaanse Nederlander beschouwen
we als niet relevant. We hebben dezelfde
wortels, de talen klinken bekend, soit, dan
is er niks aan de hand.

Verschil zit in taal, cultuur en religie
Homoseksualiteit in de Westerse wereld is
nu  geaccepteerd. Zeggen we. En alhoewel
in steeds meer landen homoseksuelen juri-
disch gelijkgesteld zijn aan heteroseksue-
len, is er onder de autochtone bevolking
geen sprake van een brede sociale accepta-
tie en sociale veiligheid. De homoseksuele
man in de eigen omgeving, die waar je
gezellig mee kunt shoppen of die zo kunst-
zinnig en welbespraakt is, die accepteren
we. Maar ook onder de autochtone
Nederlanders is dat ijs maar dun. Stomme
grapjes worden nog steeds gemaakt, homo
is een scheldwoord geworden. In diverse
streng protestantse geloofsgemeenschap-
pen is homoseksualiteit niet geaccepteerd,
worden dominees uit hun ambt gezet en
worden mensen verguisd. Wat is het ver-
schil met de islamitisch opgevoede
Nederlander? 
Het verschil zit niet in het Heilige boek,
Bijbel of Koran, want in beide boeken zijn
milde teksten te vinden, even zozeer als
expliciete afwijzingen van homoseksua-
liteit. Het verschil zit in de uitingsvormen.
Autochtone Nederlanders zijn grootge-
bracht met 'bemoei je met je eigen zaken'

en met het polderen. Het temperament als
cultuursegment  is naarmate we zuidelijker
komen expressiever van aard. Directer en
opener. 

De homobeweging zoekt al twintig jaar
naar mogelijkheden om in contact te
komen met de van oorsprong niet westerse
allochtonen in Nederland. Dat lukt nauwe-
lijks. Twintig jaar later is de angst voor al-
lochtonen bij homoseksuelen alleen maar
toegenomen. Er lopen boeiende zij het wat
intellectuele projecten, zoals de Dialoog:
debat en gesprek tussen homo's en alloch-
tonen. Dit project is nog niet vertaald naar
de basis. Sebastiaan en Mo zijn er geen
vrienden door geworden. Er is maar één
weg naar Casablanca:

De weg van het contact
Homohuis Villa Lila is de weg van het con-
tact gaan bewandelen. Dat gebeurt op drie
manieren. Werk, stage en amusement. Er
werkt een Iraanse heteroseksuele man. Hij
programmeert. De kracht van de program-
mering zit in een breed aanbod: multi cul-
turele activiteiten, tangosalons, gayfeesten,
jamsessies, exposities et cetera. Het bijzon-

dere is dat er zowel specifieke homoacti-
viteiten georganiseerd worden, als dat er
een niet homospecifieke aanbod neergezet
wordt. Dat werkt drempelverlagend. Er
komen ieder jaar meer hetero en allochtone
gasten. De hetero koppels zien ook homop-
aren dansen. De macho hetero tangodanser
komt na een wissel te dansen met een
homoman. In het kielzog melden zich nu
steeds meer allochtonen voor vrijwilligers-
werk in Villa Lila. De organisatie wordt
zwarter, zonder de roze identiteit te verlie-
zen. 

Daarnaast is Villa Lila nu voor meerdere
opleidingen een erkend stage- of leerwerk-
bedrijf. Het eerste jaar kwamen er vooral
lesbische meiden, op zich al bijzonder, en
een enkele heteromeid. Het tweede jaar
kwamen er ook jongens stage lopen. Meer
hetero's dan homo's, en meerdere stagi-
air(e)s van allochtone afkomst. Door hun
projecten komen veel jonge mensen naar
Homohuis Villa Lila, waaronder veel all-
ochtone hetero's. Die met openlijk homo-
seksuele leeftijdsgenoten in contact
komen. De homoseksuele jongeren
beschouwen de Villa als hun huis, en voe-

len zich vrij, en kunnen dus openlijk zijn. 
De Villa is aantrekkelijk voor werknemers
en stagiairs van allerlei pluimage: oud,
jong, hetero, homo, transgender. Dat begint
bij het werkaanbod. Villa Lila is een facili-
tair bedrijf. Een aardse organisatie waar
iedereen “de wc's poetst”. De inhoud,
belangenbehartiging, politiek en beleid:
daar houdt de Villa zich maar beperkt mee
bezig, het primaat daarvoor ligt bij onze
huurders COC Nijmegen en homojonge-
renorganisatie DITO!. En dat doen zij
goed.
Juist het feit dat de Villa zo’n aardse onder-
neming is, verlaagt de drempel om er stage
te lopen en te werken. Precies daardoor
komen er meer allochtonen en hetero's in
de Villa. En dat zorgt er nou voor dat er
sprake is van integratie avant la lettre. In de
Villa worden contacten gelegd. En dat ver-
andert de samenleving heel geleidelijk.
Meer van deze initiatieven zijn noodzake-
lijk. Iedereen heeft tenslotte recht op min-
stens één homovriend(in) en minstens één
allochtone of autochtone vriend(in). Bij
Villa Lila kun jij de jouwe vinden.

Samenwerken; 
dan komt het goed hier
Het is voor de homobeweging van belang
om vast te houden van wat de afgelopen
jaren bereikt is. 
Voor iedereen in Nederland is het belang-
rijk om een eerlijke kans op werk en inko-
men te hebben en zich thuis te kunnen voe-
len. Praten over integratie van homo's en
allochtonen is belangrijk, maar de werke-
lijkheid verandert door te doen. 

Als homobeweging en allochtone organisa-
ties de handen ineen slaan voor gelijke
kansen voor ieder en ruimte voor diver-
siteit, dan komt het best goed hier. Een paar
andersdenkenden met een grote mond: die
kapselen we wel in.

Pascal van  der Maas (1966) is publicist
en tot 1 augustus voorzitter van Homohuis
Villa Lila, mede-eigenaar van homodisco-
theek de Mythe en voorzitter-directeur van
het Holbein Instituut (een tweede lijns
organisatie die o.a. homo-organisaties
ondersteunt). De tekst is door de redactie
ingekort.
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Na 7 jaar onafgebroken actief te zijn voor
Villa Lila vertrekt Pascal van der Maas
per 1 augustus. Hij is momenteel voorzit-
ter van de SBHN Villa Lila. Dit geldt ook
voorzitterschap van SHDN de Mythe dat
aan de SBHN gelieerd is. Omdat Pascal
van der Maas in totaal zo’n 4 functies,
betaald en onbetaald, combineert, zijn het
tropenjaren voor hem geweest. Hij wil nu
wat meer tijd besteden aan zijn privé-
leven. 

Pascal: “Daarbij wil ik ook wat gezonder
kunnen leven. Tijd voor vrienden, voor
theater, een terrasje zonder dat ik het
gevoel heb aan het werk te zijn. Ik heb
door dit werk veel mensen leren kennen,
maar er zijn ook vriendschappen bescha-
digd geraakt. Dat hoort bij de functie,
maar het is wel erg jammer als dat

gebeurt. Daar heb je als adviseur toch
veel minder last van. En 7 jaar is ook wel
een termijn waarbij je houdbaarheidsda-
tum op een gegeven moment verstrijkt en
je ruimte moet gaan maken voor nieuwe
mensen, zoals ik in mijn artikel ‘innoveer
of crepeer’ al schreef. Ik zal wel wat meer
tijd gaan besteden aan het Holbein
Instituut, in principe ook voor de homo-
beweging. Zonder alle vrijkomende tijd
op die manier te willen opvullen. Vanaf 
1 september kan ik weer projecten aanne-
men en zal ik zelf nieuwe projecten initi-
ëren. Voor advieswerk ben ik vanaf die
datum weer ‘in te huren’. 
Tot 1 augustus ben ik voor de Villa vol in
functie en benaderbaar.” Aldus de voor-
zitter. In de volgende Pink&Zo besteden
we meer aandacht aan het vertrek van de
voorzitter.

VAN DE REDACTIE

Homo's zijn banger geworden voor allochtonen,

allochtonen keren zich explicieter tegen homo's. 

In heel Nederland verslechtert de sociale acceptatie.

In heel Nederland? Nee, het Nijmeegse homohuis

Villa Lila is de plek waar de melting pot nog lijkt te

werken. Pascal van der Maas, voorzitter van het

Nijmeegse homohuis, breekt een lans voor inte-

gratie door samenwerking op de werkvloer.

Homohuis Villa Lila:
integratie avant la lettre

KAN JIJ LEZEN EN SCHRIJVEN
met de redactie van Pink&Zo?

Dan ben jij op zoek naar ons
De redactie zoekt een nieuwe hoofdredacteur. Het blad wordt gedragen door een groot
netwerk van belanghebbenden. Dus je kunt rekenen op veel inhoudelijke bijdragen. Het
doel van het blad is te informeren over alles wat in de regio met homoseksualiteit te
maken heeft. Dat kan op een creatieve, inspirerende en opiniërende wijze.
Van jou verwachten we dat je de eindverantwoordelijkheid neemt voor het blad, de
inhoud en de totstandkoming ervan. Je werkt samen met de redacteuren, de vormgever,
de advertentiewerving. Je kunt veel werk delegeren, maar ook de puntjes op de i zetten. 
Je bent contactpersoon voor de uitgevers; COC Midden-Gelderland en COC Nijmegen. 

De hoofdredacteur wordt benoemd door het bestuur van COC Nijmegen. Je kunt je
belangstelling kenbaar maken via bestuur@cocnijmegen.nl
Het betreft een onbetaalde functie. Voor meer informatie kun je ook terecht bij de hui-
dige hoofdredacteur ad interim, bartvandam@wanadoo.nl

WIL JIJ OOK PINK&ZO ONTVANGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vul dan deze bon in en verstuur 'm naar het COC waar jij je het meest bij

thuis voelt: 

COC Midden Gelderland, Postbus 359, 6800 AJ Arnhem

of  

COC Nijmegen, In de Betouwstraat 9, 6511 GA Nijmegen.

Naam: 

Straat:

Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Vrouw / Man:

Telefoon: 

Mailadres: 

Lid worden is al mogelijk vanaf euro 42 per jaar. Behalve Pink&Zo krijg je

een ledenpas, het landelijke blad Update en kortingen op COC activiteiten.

Kijk ook op de sites van www.diverzo.nl of www.cocnijmegen.nl

Voorzitter Villa Lila vertrekt


