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Op woensdag 22 november 2006 kunnen 
we weer stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Pink en Zo ging op 
zoek naar het homogehalte van een aan-
tal verkiezingsprogramma’s en bezocht 
een aantal sites die de zwevende kiezer 
de weg wijzen.

– Frank Rieter-Lambers –

Volgens een enquête op gay.nl zal de over-
grote meerderheid (84%) van de homosek-
suele kiezers gaan stemmen, en de meerder-
heid van die kiezers (63%) geeft aan op een 
partij met aandacht voor homo-emancipatie 
te stemmen.
Als we kijken naar homobeleid van de 
afgelopen jaren is het hard nodig dat het 
roze argument bij deze verkiezingen zwaar 
meeweegt bij de vraag op wie het beste 
gestemd kan worden. 

Het homobeleid van de regering wordt 
momenteel gecoördineerd door staatsse-
cretaris Ross. Zij bezocht in de drie jaar dat 
ze op haar post zit geen enkel roze evene-
ment en ze geeft geen prioriteit aan dit 
onderdeel van haar portefeuille. Veel zaken 
zijn door dit kabinet onvoldoende opge-
pakt. Een paar voorbeelden;
• 	Scholen	 weigeren	 massaal	 aandacht	 te

besteden aan het thema homoseksuali-
teit terwijl er alle reden is om dat wel te
doen.

• 	Ambtenaren	 van	 de	 burgerlijke	 stand
mogen nog altijd weigeren om homopa-
ren te huwen.

• 	Homo’s	zijn	ook	in	Nederland	uitgeslo-
ten van bloeddonatie. Er wordt alleen
gescreend op seksuele voorkeur, niet op
risicogedrag.

• 	De	 erkenning	 van	 kinderen	 voor	 lesbi-
sche ouderstellen is niet goed geregeld.

• 	Nederland	 zou	 een	 voorbeeld-rol	 kun-
nen vervullen in de wereld waar het gaat 
om homo-emancipatie. In plaats daarvan 
verklaard Jan Peter Balkenende op reis
in Indonesië expliciet dat hij niet vóór
heeft gestemd en zwijgt minister Bot in
alle toonaarden als het over homoseksu-
aliteit gaat.

• 	Het	 gebrek	 aan	 visie	 en	 voorvechters-
mentaliteit kwam ook tot uiting in het
incident rond minister Verdonk waarbij
ze	 meende	 dat	 Iraanse	 homo’s	 veilig
naar het eigen land konden terugkeren.

Wie voor een goed stemadvies vertrouwt 
op www.stemwijzer.nl zal echter geen 
goed beeld krijgen van wat alle partijen 
specifiek op het gebied van homo-emanci-
patie in hun verkiezingsprogramma hebben 
opgenomen. Bezoekers van www.gayvote.
nl wordt uitvoerig de weg gewezen naar de 
homoparagrafen van de diverse verkie-
zingsprogramma’s.	 Hieronder	 volgt	 een	
beknopt overzicht van de standpunten van 
een aantal partijen.

PvdA
Het homo-emancipatiebeleid komt aan de 
orde in een paragraaf in hoofdstuk 4 
‘Werken	aan	een	ongedeeld	Nederland’.	
Homo-emancipatie 
Een ongedeeld Nederland is een Nederland 
waarin iedereen dezelfde kansen krijgt. En 
waar groepen, ondanks alle verschillen, 
met elkaar samenleven. Op basis van res-
pect en gelijkwaardigheid. Nederland heeft 
de naam een tolerant seksueel klimaat te 
hebben. Op het eerste oog gaat het ook 
goed. Het homohuwelijk als symbool van 
een geslaagde emancipatie. De roze maan-

dag op de Tilburgse Kermis. En de 
Amsterdamse Gay Parade als blijk van de 
volledige acceptatie van homo’s. De schijn 
bedriegt echter. Nog steeds is in bepaalde 
bevolkingsgroepen homoseksualiteit alles-
behalve geaccepteerd. De positie van 
homo’s is nog steeds niet gelijk aan die van 
hetero’s. En steeds meer homo’s vragen 
zich af of het nog wel veilig is om hand in 
hand over straat te lopen. 

• 	Er	 moet	 harder	 opgetreden	 worden
tegen discriminatie en agressiviteit
tegen homoseksuelen op de werkvloer, in 
het uitgaansleven en op school, niet
alleen tegen leerlingen, maar ook tegen
leraren. Het Openbaar Ministerie treedt
ook hard op tegen haatdragende en stig-
matiserende uitlatingen. De politie gaat
serieus om met aangiften en registreert
homofoob geweld.

•  Er komt meer aandacht voor het voorko-
men van haat tegen homoseksuelen bij
jongeren, bijvoorbeeld door scholen de
ruimte te geven om aandacht te besteden
aan homoseksualiteit in lesprogramma’s.

•  Nederland dient in Europa een voortrek-
kersrol te spelen bij het uitdragen van
gelijke rechten en vrijheden van homosek-
suelen. Ook moeten huwelijken van een
gelijk geslacht en geregistreerde partner-
schappen in de hele Europese Unie
erkend worden. (En verderop in het pro-
gramma staat: ‘de PvdA wil burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrij-
ven betrekken bij een activistische inter-
nationale oriëntatie van Nederland’ – en
dat biedt mogelijkheden om de rol van
Nederland als internationaal voortrekker
van homo-emancipatie meer inhoud te
geven).

• 	De	erfrechtelijke	positie	van	kinderen	uit
het huwelijk van homoseksuelen moet
hetzelfde zijn als van kinderen uit een
huwelijk van hetero’s.

• 	Ambtenaren	die	er	vrijwillig	voor	kiezen
om bijzondere ambtenaar van de burger-
lijke stand te worden, mogen niet weige-
ren homoseksuelen te trouwen.

Meer informatie:
www.homo-emancipatie.pvda.nl

CDA
De	woorden	 homoseksualiteit	 en	 emanci-
patie komen in het geheel niet voor in het
CDA	 verkiezingsprogramma	 ‘Vertrouwen
in	 Nederland,	 vertrouwen	 in	 elkaar’.
Diversiteit wordt alleen gerelateerd aan
verschillen in culturele achtergrond: ‘De
diversiteit in de samenleving is ook een
bron van innovatie, en juist dat is iets wat
we nodig hebben om ons in de mondialise-
rende economie staande te houden.
Nederland heeft een lange traditie in het
smeden van samenhang tussen groepen
mensen met verschillende achtergronden.
Die samenhang is niet vanzelfsprekend –
daaraan moeten we blijven werken.’

VVD
De	VVD	benoemt	homoseksualiteit	expli-
ciet	 in	 de	 paragraaf	 ‘Discriminatie:	 altijd
verboden’	 en	 pleit	 in	 zijn	 algemeenheid
voor voorrang van artikel 1 van de grond-
wet, boven andere artikelen.
Discriminatie: altijd verboden
In ons land wonen meer dan 180 nationali-
teiten. Dat geeft kansen en problemen. Om
de kansen te vergroten moet elke vorm van
ontoelaatbaar onderscheid worden uitge-
bannen.  Daarom hecht de VVD sterk aan
Artikel 1 van de Grondwet: discriminatie is 

‘niet toegestaan’. Het mag in onze samen-
leving niet uitmaken wat iemands afkomst 
is, of iemand man of vrouw is en welke 
seksuele geaardheid men heeft. Geen dis-
criminatie op de arbeidsmarkt, bij toegang 
tot voorzieningen en in de omgang tussen 
burgers. Artikel 1 van de Grondwet is niet 
voor niets artikel 1. Het is de fatsoensnorm 
van en voor onze samenleving. Daarom 
moet Artikel 1 voorrang krijgen op onze 
andere grondrechten. Dan kunnen bijvoor-
beeld scholen geen beroep meer doen op 
de vrijheid van onderwijs of religie om, 
zeg, een homoseksuele docent of een isla-
mitische stagiaire te weren. Bovendien 
moet het mogelijk worden in geval van 
overduidelijke discriminatie bij sollicita-
ties – die het functionele onderscheid te 
boven gaat – zelf naar de kantonrechter te 
stappen.

D66
Al in de eerste paragraaf van het verkie-
zingsprogramma word gerefereerd naar het 
homo huwelijk. Verderop in het program-
ma is een paragraaf opgenomen over 
homo-emancipatie.

Homo-emancipatie
Het klimaat in Nederland voor homoseksu-
ele mannen en vrouwen is nog altijd rela-
tief tolerant en de openstelling van het 
burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk 
geslacht heeft gezorgd voor een grote mate 
van juridische gelijkstelling. Toch lijkt de 
emancipatie van lesbiennes, homoseksue-
len, biseksuelen en transgenders (LGBT’s) 
de laatste jaren te haperen. Om afnemende 
homotolerantie te keren zijn specifieke 
maatregelen nodig.
• 	Investeren	 in	 aanpak	 problemen.	 De

politie moet antihomoseksueel geweld
registreren, docenten moeten specifiek
aandacht besteden aan homovijandig-
heid in de klas en er moet opvang komen 
voor allochtone homoseksuelen die tus-
sen wal en schip raken. Om scholen in
staat te stellen een homovriendelijk kli-
maat te creëren, agenten te trainen in de
aanpak van homofoob geweld en multi-
culturele problemen aan te pakken is een 
serieuze investering nodig. Net als bij de 

Het belang van het roze stempotlood
Pink en Zo toetst verkiezingsprogramma’s op homo-belangen

bestrijding van discriminatie op grond 
van huidskleur of geslacht.

• 	De	 juridische	 gelijkstelling	 van	 homo-
seksuelen spoedig voltooien. Homosek-
suele ouderparen moeten de juridische
band met hun kind op dezelfde eenvou-
dige wijze kunnen vastleggen als heter-
oparen, interlandelijke adoptie door
homoseksuele paren wordt op korte
termijn mogelijk en er worden geen
nieuwe trouwambtenaren aangenomen
die weigeren een homopaar te trouwen.

• 	Inzetten	 voor	 internationale	 bescher-
ming. Nederland veroordeelt de schen-
ding van homorechten in het buitenland
en steunt buitenlandse homo-organisa-
ties. Homoseksuele asielzoekers die in
eigen land vervolgd worden vinden in
Nederland een veilige haven.

Op	 het	 D66-congres	 werd	 deze	 homo-
paragraaf aangescherpt. 
De	 Nederlandse	 regering	 moet	 expliciet	

gaan pleiten voor erkenning van in 
Nederland	 tussen	 homo's	 en	 lesbiennes	
gesloten huwelijken en -partnerschappen 
in alle EU-landen en scholen mogen ‘prak-
tiserend’	homoseksuele	docenten	niet	lan-
ger weigeren. 
Op	de	lijst	van	D66	prijken	de	namen	van	
twee	 bekenden	 van	 de	Nijmeegse	 homo-
beweging:	 de	 lijsttrekker	 voor	 D66	
Nijmegen,	 Duco	 Bodewes,	 en	 voormalig	
COC voorzitter Henk Beerten.

GroenLinks
In het verkiezingsprogramma van Groen 
Links staat geen aparte homo-paragraaf, 
maar wordt homo-emancipatie bij diverse 
onderwerpen genoemd. In het hoofdstuk 
met concrete voorstellen voor de komende 
vier jaar, wordt homoseksualiteit in de 
volgende paragraven benoemd.

1. Nederland Wereldland
11. De Nederlandse overheid draagt onze
verworvenheden op het gebied van eman-
cipatie van homo's, lesbo's, biseksuelen en
transgenders actief en trots uit.
15. Er moet een heldere afbakening van
bevoegdheden tussen de Europese Unie en
nationale staten komen. Dit waarborgt
ondermeer nationaal zeggenschap over
softdrugs, prostitutie, euthanasie, 'homo-
huwelijk' en publieke voorzieningen. (…)
28. Asielzoekers zijn verzekerd van een
snelle asielprocedure, (…). Zij worden in
staat gesteld in elke fase van de asielpro-
cedure nieuwe feiten en omstandigheden
in te brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
homo's of mensen met een specifieke reli-
gieuze achtergrond die niet veilig kunnen
terugkeren in het land van herkomst. (…)
2 Een vrijzinnig land
2. Vrijwaring van discriminatie is essenti-
eel voor persoonlijke ontplooiing. De wet-
geving voor gelijke behandeling wordt
verbeterd. In artikel 1 van de grondwet
wordt expliciet gemaakt dat ook discrimi-
natie op grond van homoseksualiteit, leef-
tijd en handicap niet geaccepteerd wordt.
De Commissie Gelijke Behandeling krijgt
de bevoegdheid bestuurlijke boetes op te
leggen bij ernstige overtredingen.
Overheidsbeleid moet voortaan voldoen
aan de normen voor gelijke behandeling
en kan door de Commissie Gelijke
Behandeling aan de wet worden getoetst.
De Wet Gelijke Behandeling wordt verbe-
terd zodat iedereen, ook op grond van
leeftijd, handicap en homoseksualiteit,
volwaardige bescherming geniet.
5. Veelbelovende initiatieven van organi-
saties die bijdragen aan emancipatie wor-
den ondersteund. Scholen besteden aan-
dacht aan de vrijheid van partnerkeuze en
versterking van de weerbaarheid van
meisjes en homo’s tegen druk vanuit hun
omgeving over hun relaties en seksualiteit.
Wij zijn voor een verbod op gedwongen
huwelijken.
8 Land zonder angst
3. Politiekorpsen vormen met meer vrou-
wen, homo’s en migranten een betere
afspiegeling van de maatschappij. Door
specifieke wervings- en voorlichtingscam-
pagnes komt ook een evenredige vertegen-
woordiging bij officieren van justitie, de
reclassering en rechters.

SP
De	 SP	 heeft	 de	 afgelopen	 jaren	 vrijwel	
altijd het homo-emancipatiebeleid onder-
steund, maar in hun verkiezingsprogram-
ma zijn amper specifieke punten op dit 
gebied terug te vinden. Alleen in hoofd-
stuk	 10	 ‘Beter	 integreren’	 staat:	 10.2 – 
Discriminatie op basis van geslacht, etni-
citeit, religie en seksuele geaardheid wordt 
stevig aangepakt. De bestrijding van 
racisme krijgt meer prioriteit.



COC Nijmegen heeft een beleidsdag 
gewijd aan de toekomstige gemeentelij-
ke homonota. 
Hoe ziet jouw ‘Homotopia’ eruit is 
de startvraag van de dag. Dat levert 
diverse ideeën en voorstellen op. 
Bijvoorbeeld: ‘In Homotopia kun je 
gerust hand in hand over straat lopen’. 

Veel	homo’s	en	lesbo's	durven	in	Nijmegen	
niet hand in hand over straat te lopen. En 
dat zou eigenlijk wel moeten kunnen. Het 
is een van de heldere doelen die het COC 
in de nota wil hebben. 
Hand in hand over straat lopen is ook een 
middel.	De	club	overweegt	hand-in-hand-
acties	 te	 houden.	 Dan	 zal	 ook	 duidelijk	

worden welke weerstand dit oproept. 
Verder vindt het COC dat de gemeente de 
laatste jaren slechts afwachtend en onder-
steunend is geweest in haar homolesbisch 
beleid.	De	gemeente	kan	een	actievere	en	
meer initiërende rol vervullen. 
Om te beginnen kan ze als werkgever een 
modelorganisatie neerzetten waar diversi-
teit en homoseksualiteit in het personeels-
beleid een duidelijke rol krijgt. 
In het multiculturele debat is het voor het 
COC moeilijk gebleken om met allochtone 
en andere culturele groepen in gesprek te 
komen. 
De	 gemeente,	 wethouders,	 raadsleden,	
ambtenaren kunnen hier een intermediair 
vormen.	Nijmegen	heeft	al	een	emancipa-

tiewijk, maar volgens het COC kunnen er 
nog meer straten naar homo- en lesbische 
voorvechters vernoemd worden. In Lent 
(Nijmegen-Noord)	 worden	 volop	 straten	
aangelegd. En het COC heeft al heel veel 
voorzitters	gehad.	Dus	wordt	er	al	gegrapt	
dat	we	straks	in	‘Homotopia’	hand	in	hand	
lopen over de Peter van Loon laan, de 
Clem Bongers boomgaard of over de Henk 
Beerten parade.

Het	bestuur	van	COC	Nijmegen	maakt	een	
voorzet voor de bijeenkomst die de advies-
commissie homolesbisch beleid van de 
gemeente dit jaar zal houden. Het doel is 
input te verzamelen voor een nieuwe 
homonota.

– 2 –

Begin dit jaar maakte Jeffrey Leuverman 
bekend dat hij op de najaarsledenvergade-
ring zal stoppen als voorzitter van COC 
Midden-Gelderland. Vlak voor de deadline 
van deze Pink&Zo werd bekend dat er een 
mogelijke opvolger is: Winifred Gimbel 
stelt zich kandidaat als voorzitter op de 
komende ALV van 22 november aanstaan-
de.	 Sommige	 lezers	 zullen	 zich	Winifred	
misschien herinneren als voorzitter van het 
Politiek Café Arnhems Homobeleid dat op 
5 maart j.l. werd gehouden in de zaal van 
Max Brothers,  waar zij het debat leidde en 
de locale politici aan de tand voelde. In de 
volgende Pink&Zo (nr. 6) lees je in een 
interview meer over haar ideeën.

Op	10	november	zijn	de	Nijmeegse	voor-
rondes van het COC songfestival. Het 
COC	Nijmegen	 zoekt	 nog	 deelnemers	 en	
de winnaar van de voorronde zal het COC 

Nijmegen	gaan	vertegenwoordigen	op	het	
landelijke	 COC	 Songfestival	 dat	 23	
december	 in	 Delft	 gehouden	 wordt.	
Inschrijven	voor	de	Nijmeegse	voorrondes	
kan nog tot 1 november 2006

Voor deze voorronde zoeken wij nog deel-
nemers met mooie, ludieke, originele live 
optredens. Als deelnemer aan dit songfesti-
val hoef je niet persé homo te zijn. Ook 
biseksuelen,	 transgenders	 en	 hetero’s	 zijn	
van	harte	welkom	om	deel	te	nemen.	Durf	
jij of durft jouw band met een liefst eigen 
geschreven lied de strijd aan te gaan? Weet 
jij dit nummer vlot, ontroerend of mooi 
over te brengen op het publiek én de kriti-
sche	jury?	Dan	ben	jij	degene	die	wij	zoe-
ken! Geef je op via info@cocnijmegen.nl 
of bel 024-3600345.
Meer informatie en de reglementen van het 
coc songfestival vind je op www.cocsong-
festival.nl. Laat het vooral roze zijn en haal 
alles uit de kast !!!!!

Hand in hand in Homotopia?
BART VAN DAM

Voorrondes COC Songfestival

Winifred Gimbel 
voorzitter?

De Infoshop van COC Midden-
Gelderland probeert, naast de verkoop 
van homogerelateerde artikelen,  
mensen ter zijde te staan met informa-
tie, maar ook met praktische zaken.  
Je vindt de Infoshop in het 
Rijnoeverhuis, Rijnkade 3 in Arnhem. 

De actuele openingstijden van de 
Infoshop vind je op onze internetsite: 
www.diverzo.nl. Voor mensen die niet 
kunnen wachten staat nu 24 uur per 
dag onze webwinkel open op www.
diverzowebwinkel.nl.

DE TOPPER VAN 
DEZE KEER!

Het succesvolle erotische 
label Bel Ami presenteert 
haar nieuwe generatie  
jeugdige frisheid met  
jongens zoals je ze zelden 
ergens anders ziet. 

Bel Ami ‘New Generation’
96 pagina’s
full colour
21 x 28 cm 

Kosten  EURO 22,95 
(bezorgkosten per bestelling: EURO 2,25 )

Thuisbezorgservice
Maak het totaalbedrag (gewenst aantal 
maal Euro 22,95 plus Euro 2,25 bezorgkos-
ten) over op gironummer 353991 t.n.v. 
COC Midden-Gelderland te Arnhem onder 
vermelding	 van	 ‘New	 Generation’.	 Je	

krijgt zo spoedig mogelijk je bestelling 
thuisgestuurd.

INFOSHOP ARNHEM OPENT WEBWINKEL RIA VAN LEEST

De Dalesprijs 2006 werd uitgereikt aan jongerenorganisatie  Blendit.

De alweer 11e Burgemeester Dales Prijs 
wordt op 26 januari 2007 uitgereikt. De 
aanmelding van kandidaten staat nu 
open voor mensen en organisaties uit 
het hele Rijk van Nijmegen.

De	prijs	 is	 bedoeld	 ter	 ondersteuning	van	
vrouwen, mannen en organisaties die op 
vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en 
voorbeeldige wijze gestalte hebben gege-
ven aan de gedachte achter artikel 1 van 
onze Grondwet, dat het principe van non- 
discriminatie verwoordt.
Gedacht wordt aan mensen en organisaties 
die zich ondubbelzinnig en belangeloos 
inzetten voor de emancipatie van minder-
heden, voor de gelijke behandeling van 
achtergestelde groepen en/of voor de 
bestrijding van discriminatie in de breedste 
zin	 van	 het	 woord.	 Niet	 in	 aanmerking	
komen mensen en organisaties die dit 

beroepsmatig	 doen.	 De	 Burgemeester	
Dales	 Prijs	 is	 een	 initiatief	 van	 het	 COC	
Nijmegen,	 maar	 daarmee	 geenszins	 een	
prijs	die	het	etiket	‘homoprijs’	draagt.	Dat	
moge blijken uit de laureaten van de afge-
lopen jaren. Het COC streeft ernaar de 
strijd voor emancipatie en tegen discrimi-
natie	 niet	 sektarisch	 te	 benaderen.	 De	
samenstelling van de jury staat garant voor 
een brede emancipatoire visie.

De	 uitreiking	 van	 de	 Burgemeester	
Dalesprijs	vindt	plaats	in	het	Stadhuis	van	
Nijmegen.	De	winnaar	wordt	gekozen	door	
het	bestuur	van	COC	Nijmegen,	op	voor-
dracht	van	de	onpartijdige	jury.	De	aanmel-
ding van kanidaat-prijswinnaars is open tot 
6	 januari	 2007	 bij	 COC	Nijmegen,	 In	 de	
Betouwstraat	 9,	 6511	 GA	 Nijmegen,	 of		
info@cocnijmegen.nl	 	 De	 aanmelding	
bestaat uit een motivatie met naam en 

adresgegevens van de kandidaat en degene 
die de kandidaat aanmeldt. Een formulier 
is	aan	te	vragen	bij	COC	Nijmegen.
De	 Burgemeester	 Dales	 Prijs	 bestaat	 uit	
een oorkonde en een bedrag van 500 euro. 
Hij is in het leven geroepen ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van COC 
Nijmegen	in	1996.	
De	Burgemeester	Dales	Prijs	wordt	mede	
mogelijk gemaakt door sponsoring door 
HDtt	Public	Relations.

Gelijk met de uitreiking van de 
Burgemeester	 Dalesprijs	 wordt	 ook	 de	
Burgemeester	 Daleslezing	 gehouden.	 De	
Stichting	Burgemeester	Daleslezing	maakt	
binnenkort bekend wie de lezing op 27 
januari houdt. 

Website
www.daleslezing.nl

Aanmelding Dalesprijs 2007 staat open 
BART VAN DAM

 Algemene Leden Vergadering COC Nijmegen

Op 17 November wordt in Villa Lila de Algemene Ledenvergadering van 
het COC Nijmegen gehouden. Na afloop van de ALV zal er een receptie 
gehouden worden ter gelegenheid van het vertrek van Brigitte Heezen  
uit het bestuur van het COC Nijmegen. Brigitte heeft zich vanuit diverse 
functies ingezet voor het COC Nijmegen, waarvan de laatste 3 jaar als 
Algemeen Bestuurslid Vrijwilligersbeleid. Gelukkig blijft ze wel vrijwilliger 
voor het COC Nijmegen, maar toch willen we graag van de gelegenheid 
gebruik maken om aan de thee/ sinas/ borrel te gaan en dit moment niet 
zomaar stilletjes te laten passeren. 
We willen dan ook via deze weg iedereen, die in de bestuursperiode van 
Brigitte of vanuit een eerdere functie die Brigitte heeft bekleed en met 
haar heeft samengewerkt, van harte uitnodigen om met Brigitte dit 
moment op een feestelijke manier af te sluiten. 
Alle stukken met betrekking tot de ledenvergadering liggen vanaf 6 
november ter inzage op het secretariaat van het COC Nijmegen of kunnen 
dan worden opgevraagd via info@cocnijmegen.nl 

Datum: 17 november 2006
Locatie: Villa Lila, Foyer
Aanvang: 19.45 uur

Agenda: 

1. Opening  en vaststelling agenda 
2. Vaststellen notulen ALV 17 maart 2006 
3. Nieuws uit de vereniging 
4. Benoeming stembureau 
5. Bestuursverkiezing: 
 – aftreden algemeen bestuurslid 
 – herverkiezing secretaris
6. Rondvraag 
7. Sluiting Huishoudelijk gedeelte 
8.  Receptie ter gelegenheid van het afscheid van het Algemeen 

Bestuurslid*

Mededeling
Boekhandel de Feeks  
heeft uit een nalatenschap 
ruim honderd homoporno 
videobanden gekregen. 
Waaronder diverse klassie-
kers.  
Ze verkopen de banden 
voor 2 of 3 euro en de 
opbrengst gaat naar een 
goed doel.
Als je geïnteresserd bent 
ga dan snel naar de Feeks!

Op zondag 1 oktober vierde de 
Zondagmiddagsalon  haar 18e verjaardag. 
COC-Nijmegen	 kwam	 in	 de	 persoon	 van		
voorzitter Peter van Loon haar volwassen 
dochter feliciteren. Peter gaf in zijn speech 
als een wijze vader raad en waarschuwin-
gen aan een achttien jarige. 
‘Nu	 heb	 je	 de	 leeftijd	 om	 een	 vriend	 te	
zoeken; laat je niet afschrikken als je eens 
afgewezen	wordt	en	doe	het	vooral	veilig.’	
Daarna	volgde	een	warme	 felicitatie	voor	
het team en alle gasten, vergezeld van 18 
rode rozen.

Daarmee	was	 de	 feestelijke	middag	 goed	
getoonzet. In een gezellige sfeer vermaak-
ten	zo’n	40	tal	gasten	zich.	Bijzonder	was	
dat ons teamlid Clem Bongers voor het 
eerst sedert zijn ziekte weer aanwezig was.

Het hoogtepunt van de middag was het 
optreden	van	Amanda	Sauerkraut	met	een	
spannende show van chansons in haar 
moedertaal	Nederduits	 of	 Engels	 en	 alles	
daartussenin.	 Daarnaast	 waren	 er	 inter-
views die handig het verleden van de 
Zondagmiddagsalon verbonden met het 
heden. Oud zeer en wensen borrelden weer 
op: de Zondagmiddagsalon moet weer op 
teletekst komen!
Met een weemoedig lied nam Amanda 
afscheid en onder daverend applaus ver-
dween zij van het toneel met onder haar 
arm	het	boekje	‘tien	bij	 tien’,	uitgave	van	
de Zondagmiddagsalon, en een fles wijn 
om straks in de file niet uit te drogen.
Na	 een	 geweldig	 buffet	 van	 verrassende	
fingerfood en lekkere soep werd het feest 
uiteindelijk afgesloten.

De Zondagmiddagsalon 
is volwassen geworden

JOS KOCKEN



OPROEP

 RENEE SCHOFFELEN

Vier jaar na “Boze tongen”, het laatste 
deel van zijn monstertrilogie, heeft  
Tom Lanoye een nieuwe roman af,  
“Het derde huwelijk”. Renée Schoffelen 
las het boek en doet verslag voor de 
Pink en Zo.

Maarten	 Seebregs,	 een	 werkeloze,	 afge-
leefde locatiescout rouwt om de dood van 
zijn grote liefde Gaëtan. Zelf is hij ook 
doodziek en hij leeft als een berooide klui-
zenaar in hun mooie huis temidden van de 
designspullen van Gaëtan.
Dan	 doet	 een	wildvreemde	man	 hem	 een	
voorstel.	Deze	Vandessel	wil	dat	Seebregs	
tegen betaling een schijnhuwelijk sluit met 
zijn prachtige Afrikaanse verloofde 
Tamara.	 Na	 een	 paar	maanden	mogen	 ze	
scheiden en kan Vandessel er met haar 
vandoor. Het wordt zijn derde poging; 
twee eerdere bruiden zijn bij hem weggelo-
pen.
Hij stelt maar één restrictie: ‘Je trouwt met 
haar, je woont met haar, je leeft met haar. 
Maar	raak	haar	aan	en	ik	sla	je	morsdood.’
Seebregs	 laat	 zich	 overtuigen.	 Eigenlijk	
kan het hem niet schelen. Hij heeft toch 
niets te verliezen. 
Samen	 leiden	 ze	 de	 vreemdelingenpolitie	
om de tuin en sluiten een huwelijk. Tot zijn 
eigen verbazing raakt hij al snel gehecht 
aan de aanwezigheid van de trotse Tamara. 
Als zij hem op een gegeven moment voor-
stelt haar illegale broer in huis te nemen 
laat hij zich weer overtuigen.
Natuurlijk	is	het	niet	haar	broer,	maar	haar	
geliefde, en als hij hen in bed betrapt zijn 
de rapen gaar en wervelt het boek naar een 

onontkoombare  groteske ontknoping.Wat 
mij betreft is Lanoye er weer in geslaagd 
een prachtige roman af te leveren.
In een onnavolgbaar tempo en met prach-
tig taalgebruik raast hij door de huidige 
tijd	in	België.	De	hoofdpersonen	hebben	
veelzijdige karakters die je pas in de loop 
van	het	boek	leert	kennen.	De	plots	heb-
ben veel dubbele bodems, die ik zeker 
nog niet allemaal doorgrond heb bij eer-
ste lezing.
Ik ga het boek zeker nog een keer herlezen!

Het Derde Huwelijk is ondermeer te koop 
bij Boekhandel De Feeks.
Prijs: 19,95 euro.

Tom Lanoye schrijft ‘Het derde 
huwelijk’, zijn nieuwste roman

Toneelstuk: Prisoners of Sex 

JOOST HERMUS

– 3 –

De homoscene heeft in het verleden veel 
voorbeelden gekend van homotheater in 
veel denkbare varianten. PINK en Zo 
was nieuwsgierig naar de stand van 
zaken op het gebied van homotheater in 
onze regio en vroeg zich af of er in het 
komend seizoen nog aan homotheater 
wordt gedaan. 

Net	als	bij	veel	andere	vormen	van	kunst	is	
er ook in de theaterwereld een categorie 
‘homo-theater’	 aan	 te	 wijzen.	 Aan	 dit	
begrip is al op meerdere manieren vorm 
gegeven. Het kan betekenen dat de spelers 
homoseksueel zijn en met die verbonden-
heid aan een productie werken. Het kan 
betekenen dat de doelgroep van het theater-
stuk homoseksueel is. Homotheater kan 
ook slaan op de inhoud van het stuk. In het 
ene geval is het stuk geschreven als een 
afspiegeling van de homo-cultuur, vaak 
vooroordelen bevestigend of feesten van 
herkenning oproepend. In het andere geval 
wordt het begrip homoseksueel zo zuiver 
mogelijk gezien, en komt het erop neer dat 
één of meer liefdesrelaties die spelen op het 
toneel	 homoseksueel	 van	 aard	 is.	 Soms	
wordt een stuk in deze vorm geschreven, 
soms	wordt	 een	 bestaand	 ‘heteroseksueel’	
stuk door de homotheatergroep vertaald 
wordt naar een situatie waarin vrouwen of 
mannen een liefdesrelatie hebben. Vooral 
in de hoogtijdagen van de homoseksuele 
emancipatie wilden deze groepen met hun 
stukken provoceren, confronteren of infor-
meren over homoseksualiteit maar de tradi-
tie van het homotheater-stukken kent ook 
veel	 neutralere	 vormen.	 Niet	 zelden	 gaat	
een stuk met een homoseksueel thema 
samen met een groep spelers waarvan min-
stens een deel homoseksueel is.

Enig speurwerk bracht ons op de volgende 
zes groepen die in meer of mindere mate 
aan homotheater doen. Een aantal van de 
groepen repeteert in Villa Lila of heeft dat 
in het verleden gedaan.

Theatergroep Mannen van daarnet
Deze	 homotheatergroep	 heeft	 een	 traditie	
van bijna 25 jaar in homotheater in 
Nijmegen	en	Arnhem.	De	groep	spelers	 is	
overwegend homoseksueel en de stukken 
gaan	vaak	over	de	homo-cultuur.	De	groep	
heeft een tijdje stil gelegen, en momenteel 
is de groep weer actief en bestaat bij toeval 
uit mannen, die aan het repeteren zijn voor 

een stuk dat ze ook al in 2004 brachten: 
‘Lang	zal	ie	leven’.	Rond	de	zomervakan-
tie van 2007 brengen ze dit stuk op de 
planken	in	Arnhem	en	Nijmegen.

Theatersportgroep Voorheen 080
Al negen jaar doet deze groep aan theater-
sport: met andere theatersportgroepen hou-
den ze wedstrijden die neerkomen op wie 
het best kan improviseren, wat vaak aanlei-
ding geeft voor hilariteit of mooie plaatjes. 
In de oorspronkelijke samenstelling 
bestond de groep uit homoseksuele mannen 
en vrouwen, maar in de loop der jaren is het 
een erg gemêleerd gezelschap geworden. 
Op dit moment is het aantal leden van de 
groep zo laag, dat het onzeker is of 
Voorheen 080 in het komend seizoen nog 
veel wedstrijden zal spelen (kijk voor die 
tijd op voorheen080.nl).

Theatervereniging Merano
Merano heeft in vorige jaren minder met 
zijn wortels in de homo-wereld te koop 
gelopen, maar is momenteel weer expliciet 
met homotheater bezig. Het stuk dat ze 
eind mei of begin juni 2007 opvoeren heet 
‘Anterotikon’.	 In	 het	 stuk	 wordt	 creatief	
omgegaan met de verdeling van mannen- 

en	vrouwenrollen.	De	groep	lijkt	compleet,	
maar staat altijd open voor geïnteresseerde 
spelers en regisseurs.

Theatergroep Augustus
In het voorjaar van 2007 brengt Augustus 
in	Arnhem	en	Nijmegen	zijn	vierde	produc-
tie op de planken. In deze productie is voor 
het	eerst	sprake	van	‘improvisatie-theater’:	
naar aanleiding van improvisaties in de 
komende periode komt een stuk tot stand 
dat een combinatie zal zijn van spel, zang 
en	 beweging.	 De	 groep	 heeft	 zich	 bij	 de	
werving van spelers voor het eerst minder 
geprofileerd	 als	 ‘homo-theatergroep’,	 en	
spelers zijn er ook in alle soorten, maar de 
website www.theatergroepaugustus.nl 
spreekt nog steeds over ‘theater met een 
homoseksueel	tintje’.

Theater AanZ
De	 enige	 niet-amateur	 theatergroep	 die	
feitelijk aan homotheater doet, omdat het 
thema van het theater homoseksualiteit is, 
is voortgekomen uit het traject 
Homoseksualiteit en Onderwijs dat in 
Nijmegen	 in	 het	 leven	 is	 geroepen,	 onder	
meer om homoseksualiteit op scholen 
bespreekbaar te maken. Regisseur Marjan 
van Hoof gaf vorm aan interactief theater 
om homoseksualiteit op scholen voor 
zowel docenten als leerlingen bespreekbaar 
te	maken.	De	groep	theatermakers	die	voor	
dit traject bijeen kwam, heeft zich inmid-
dels als Interactief Theater AanZ op veel 
plaatsen	 in	 Nederland	 kenbaar	 gemaakt.	
Kijk voor meer informatie op theater-aanz.
nl.

Myview
De	 jongste	Nijmeegse	 groep	 die	 een	 stuk	
met een homoseksueel thema opvoert, is 
Myview.	 De	 groep	 werd	 opgericht	 door	
stagiairs die werken bij Villa Lila en voerde 
vlak	voor	de	vakantie	‘The	Difference’	op,	
over homoseksualiteit en multiculturaliteit 
op	 scholen.	De	groep	bestaat	uit	 jongeren	
van 16 tot 26, die voor een deel zelf homo-
seksueel is, en staat open voor geïnteres-
seerde spelers die zowel willen spelen als 
dansen en op woensdag kunnen repeteren. 
Dit	seizoen	zullen	ze	het	stuk	uit	het	vorige	
seizoen opvoeren op andere locaties, zoals 
scholen en jeugdcentra, waar ze een jonge 
doelgroep bereiken. Hoewel de repetities in 
Nijmegen	 plaatsvinden,	 is	 het	 bereik	 van	
Myview groter dan deze regio.

Theatergroep Mannen van Daarnet. Foto: P.J. Schijven

‘Is er nog homo-theater?’

Lesbian Festival Nijmegen!?!
COC Nijmegen organiseert een Brainstormmiddag

Algemene Leden Vergadering COC Midden-Gelderland

Woensdag 22 november 2006 vindt weer een ledenvergadering voor het 
COC Midden-Gelderland plaats. De vergadering begint om 20:00 uur in het 
COC-pand aan de Rijnkade 3 in Arnhem.
Tijdens deze vergadering zullen wijzingen in de bezetting van het bestuur 
plaatsvinden. Zo zal een nieuwe voorzitter zich verkiesbaar stellen  
(zie elders in deze Pink&Zo). Na afloop van het overleg is de bar geopend 
voor alle aanwezigen. De vergaderstukken kunnen vanaf 8 november  
afgehaald worden aan de Rijnkade 3 of zijn digitaal op te vragen via  
secretaris@diverzo.nl.

Agenda

1. Opening 7. Benoeming stembureau
2. Vaststellen agenda Aansluitend bestuursverkiezing
3. Mededelingen 8. Uitslag stembureau
4. Notulen ALV 17 mei 2006 9. Rondje teams
5. Beleidsplan 2007 10. Rondvraag
6. Begroting 2007 11. Sluiting

Hoewel PinkenZo zich doorgaans liever 
niet op het nobele pad van de relatiebe-
middeling begeeft, zijn er soms situaties 
die een uitzondering verdienen. Zo ontvin-
gen wij onderstaande oproep. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden bij het COC 
Nijmegen.

Spontane,	zachtaardige	jongen	van	28	jaar	
zoekt contact met andere mannen voor het 
opbouwen van constructieve vriend-
schapsrelaties. Vanwege mijn huidige situ-
atie is het moeilijk gelijkgestemden te 
leren kennen, vandaar deze oproep. Als je 
serieus geïnteresseerd bent, reageer dan 
door mij een brief te schrijven. Je krijgt 
altijd een antwoord terug waarin ik meer 
over mijzelf vertel en wat ik precies zoek.

Het COC Nijmegen en de GGD 
Nijmegen halen een primeur naar 
Nijmegen! In het kader van de landelij-
ke actieweek ‘Take Care, all about hiv’ 
krijgt Nijmegen op donderdag 23 
november de landelijke première van 
theatervoorstelling ‘Prisoners of Sex’ 
van het Aputheater uit Amsterdam.  

Het	toneelstuk	‘Prisoners	of	Sex’	laat	door	
middel	 van	 vijf	 verschillende	 scenario’s	
een ander licht zien op bewust onveilige 
seks,	 het	 zogenaamde	 ‘bareback	 sex’	 tus-
sen mannen die met mannen vrijen. In deze 
voorstelling onderzoekt men de dagelijkse 
realiteit en complexiteiten die gepaard 
gaan met de hedendaagse trend van de 
toename aan onveilige seks. In	Nederland,	
maar ook in andere landen is er een toe-

name van onveilige seks onder mannen 
die seks hebben met mannen. Het aantal 
HIV-infecties	 en	 SOA’s	 blijven	 almaar	
stijgen. 
De	 berichtgeving	 in	 de	 (homo)media	
over bewust onveilige seks is tot nu toe 
sporadisch geweest en neigde naar sim-
plisme	en	sensatie.	Deze	voorstelling	wil	
hier een ander licht op werpen. 
Deze	 voorstelling	 neemt	 een	 meer	 com-
plexere benadering om de tegenstellingen 
te onderzoeken in persoonlijk gedrag van 
mannen en de verwarring die ontstaat uit 
de boodschappen van de homomedia om 
enerzijds veilig te (blijven) vrijen, maar 
anderzijds	 wel	 ‘bareback	 seks’	 artikelen	
promoot. 
‘Prisoners	 of	 Sex’	wil	 de	 bezoekers	 prik-
kelen om hierover in gesprek te gaan, vra-
gen hierover te stellen en de gedachte te 
laten gaan over de eigen houding t.a.v. 
bareback seks. 
Op donderdag 23 november zal de voor-
stelling vertoond worden in de kleine zaal 
van	Doornroosje.	Na	afloop	van	de	voor-
stelling is er gelegenheid om informeel na 
te praten met vrijwilligers van Buddyzorg 
Nijmegen,	 HIV-vereniging	 Gelderland,	
GGD	Nijmegen	en	het	COC	Nijmegen.	
Voor meer informatie over deze voorstel-
ling kijk op www.cocnijmegen.nl of op 
www.aputheatre.com. Voor meer informa-
tie over de actie week ‘Take Care, all about 
hiv’	kijk	op	www.schorer.nl.		

Datum voorstelling: 23 november
Zaal open: 19.30 uur
Start voorstelling: 20.00 uur
Entree: 7,50 euro (COC Leden en Dito!-
leden 5,00 euro) 
Locatie: Poppodium Doornroosje, 
Groenewoudseweg 322, Nijmegen 

Wanneer zou jij naar een Lesbian Festival 
komen? Waar moet het Festival dan aan 
voldoen? Laat je brain de vrije loop en 
storm met ons mee! Op zaterdagmiddag 
11 november dagen we jou uit om mee te 
denken over een Lesbian Festival 
Nijmegen.

Het	COC	Nijmegen	heeft	de	ambitie	om	in	
oktober 2007 een Lesbische Beurs gevolgd 
door een spetterend Vrouwenfeest met 
landelijke uitstraling neer te zetten. 
Maar…	 deze	 ‘droom’	 gaat	 alleen	 maar	
werkelijkheid worden als er veel goede, 
inspirerende, ludieke en bruisende ideeën 

binnenkomen!	 Daarnaast	 hebben	 we	 nog	
meer mensen nodig die deze ideeën weten 
om te vormen tot een concreet plan en dit 
graag willen uitvoeren. 

We proberen jou zaterdagmiddag in ander-
half uur tijd een duidelijk beeld te ver-
schaffen van de kaders en de mogelijkhe-
den. Help jij ons met ideeën?

Datum: zaterdag 11 november 2006
Locatie: Villa Lila 
In de Betouwstraat 9, Nijmegen
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Info: brigitte@cocnijmegen.nl

Theatergroep Augustus speelt ‘Ding Ding a Dong’ in het Steigertheater (2006).



FILMOVERZICHT OKTOBER EN NOVEMBER  THIJS BRUMMELHUIS

Uit
C.R.A.Z.Y.
Zac groeit op als jongste in een groot 
gezien	 in	 Quebec,	 Canada.	 Naarmate	 hij	
ouder wordt komt hij er achter dat hij dui-
delijk andere interesses heeft dan zijn vier 
broers. Het liefste zou hij naadloos in het 
gezin willen passen. Met name om zijn 
vader, die hij bewondert, niet te kwetsen. 
Muziek speelt een tijdmarkerende en sfeer-
bepalende rol in deze film. Je kunt de film 
van regisseur Jean-Marc Vallée zien in een 
aantal	bioscopen	in	Nederland

The devil wears prada
Miranda Priestly (Meryl streep) is hoofdre-
dactrice van een toonaangevend modetijd-
schrift	 in	 New	 York.	 Haar	 nieuwe	 assi-
stente Anne (Emily Blunt) denkt haar jour-
nalistieke carrière hier goed te starten maar 
wordt alleen ingezet om de irritante klusjes 
van haar bazin op te knappen. Het script 
van deze autobiografische komedie is 
geschreven door een ex-assistente van de 
als uberbitch bekende staande Anna 
Wintour, de hoofdredactrice van de Vogue. 
Kan niet anders zijn dan een ultieme 
wraakactie. Lijkt me een heerlijke film om 
te zien. Lekker ongecompliceerd.

Thuis
Sister my sister
De	mooie	zusjes	Christine	en	Léa	werken	
als dienstmeisjes bij de zeer dominante 
madame	 Danzard	 en	 haar	 dochter.	 Het	
totale gebrek aan genegenheid in hun 
bestaan	zoeken	de	zusjes	bij	elkaar.	Samen	

gaan ze een onderhuidse strijd aan met hun 
bazin.	 De	 spanningen	 in	 het	 huis	 lopen	
langzaam	steeds	verder	op.	Dit	leidt	uitein-
delijk tot een bloedig hoogtepunt.
Deze	 Engelse/Amerikaanse	 film	 uit	 1994	
is afgelopen zomer voor het eerst uitge-
bracht	op	DVD.	Het	verhaal	 is	gebaseerd	
op de dubbele moord die twee zusjes in 
1933 hebben begaan.

Little britain
Het	duo	Matt	Lucas	en	David	Walliams	zet	
al een paar jaar deze komische Britse serie 
neer waarin allerlei types de revue passe-
ren. Het geheel is gelardeerd met travestie-
ten en nichterige typetjes. Maar het is 
vooral de moeite waard omdat het erg 
grappig	 is.	 De	 DVD’s	 van	 de	 eerste	 drie	
seizoenen	zijn	nu	te	huur	op	DVD.

Transamerica
Bree (Felicity Huffman) is een man naar 
vrouw transseksueel uit Los Angeles. Ze 
probeert genoeg geld bij elkaar te sparen 
om haar laatste geslachtsoperatie te onder-
gaan.	Dan	wordt	 ze	opeens	gebeld	dat	 ze	
een zoon heeft die naar haar op zoek is 
waarop	 ze	 hem	 op	 gaat	 zoeken	 in	 New	
York.	Per	auto	vertrekken	ze	daarna	samen	
dwars door Amerika op weg naar de stief-
vader. Gedurende de lange reis leren ze 
elkaar langzaam kennen en begrijpen.
Een paar maanden geleden al was deze 
film	 van	 regisseur	 Duncan	 Tucker	 in	 de	
bioscoop	 en	 sinds	 kort	 ook	 op	 DVD.	
Felicity Huffman heeft aan haar rol een 
oscarnominatie over gehouden.
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Loggerheads

THIJS BRUMMELHUIS

In het Amerika van nu lijken drie  
verhaallijnen afzonderlijk van elkaar 
te spelen maar ze blijken nauw met 
elkaar verbonden te zijn. Met moeder-
dag als rode draad.

Grace (Bonnie Hunt) is rond de veertig 
en woont bij haar moeder. Ze heeft haar 
leven nooit meer echt op de rails gekre-
gen nadat ze als tiener haar pasgeboren 
zoon ter adoptie heeft aangeboden.  
Ze wordt achtervolgd door de vraag waar 
haar kind terecht is gekomen en vraagt 
zich bij iedere twintiger af of hij het is.
Elizabeth (Tess Harper) woont met haar 
man, de plaatselijke dominee, in een 
dorpje waar de sociale controle tot in de 
puntjes is verzorgd. Ze zit duidelijk 
gevangen in haar keurslijf van dominees-
vrouw waarbij emoties niet wenselijk 
zijn. Het verdriet om de geadopteerde 
zoon die een paar jaar geleden is wegge-
lopen begint echter langzaam naar boven 
te komen.
Mark (Kip Pardue) is op zijn zeventiende 
het huis uit gevlucht omdat zijn streng 
christelijke vader hem zwaar veroordeel-
de om zijn homoseksualiteit. Zijn zwer-
vende bestaan heeft hem naar het kust-
plaatsje Kure gebracht dat bekend staat 
om zijn broedplaats van zeeschildpadden 
(Loggerheads).	Die	wil	hij	voor	uitster-
ven behoeden. Op het strand komt hij 
George (Michael Kelly) tegen die als 
enige homo in het badplaatsje woont en 
daar een motel runt. Zo komt Mark aan 
onderdak. Zijn band met George wordt 
langzaam sterker.
Deze	drie	aparte	verhaaltjes	worden	 
gedurende de film om en om vertelt. Toch 
voelt het als één geheel omdat je als kij-
ker vrij snel duidelijk krijgt hoe de ver-
banden liggen. 
De	manier	waarop	het	verhaal	in	beeld	

wordt gebracht is het beste te omschrij-
ven als relaxed. Het is geen flitsende film 
wat betreft camerawerk maar saai is het 
in geen geval.
De	regie	van	dit	waargebeurde	verhaal	
was in handen van Amerikaan Tim 
Kirkman. In de drie films die hij tot nu 
toe gemaakt heeft is homoseksualiteit 
steeds	een	van	de	thema’s.	Als	locatie	
heeft hij bewust gekozen voor zijn 
geboortegrond	in	de	staat	North	Carolina	
aan de oostkust van Amerika. Hier is de 
privacy van biologische ouders en kinde-
ren na adoptie wettelijk geheel 

beschermd. Vinden van je biologische 
ouders of kind vraagt hiermee dan ook 
om gericht speurwerk. Hoewel je 
Loggerheads, uitgebracht in 2005, zeker 
als gaymovie kan bestempelen is dat niet 
het hoofdthema van de film. Zaken als 
adoptie en de relatie moeder/kind komen 
veel	sterker	naar	voren.	Dit	maakt	het	wat	
mij betreft tot een moderne film in dit 
genre.	Homoseksualiteit	als	‘een’	onder-
werp	en	niet	als	‘het’	onderwerp.	De	film	
toont zelf al aan dat acceptatie van homo-
seksualiteit in met name het zuiden van 
Amerika nog lang niet is volbracht maar 

met het onderwerp wordt in ieder geval 
een stuk minder krampachtig omgegaan.
Als geheel is deze film zeker een aanra-
der. In ieder geval voor mensen die van 
een kwalitatief drama houden. Je wordt 
vanzelf gegrepen door het goede acteer-
werk van de hoofdpersonen. Maar je kan 
natuurlijk ook gewoon kijken omdat je 
van schildpadden houdt. Het huren of 
kopen	van	de	DVD	vraagt	wel	enig	zoek-
werk moet ik zeggen maar bij een goed 
geoutilleerde videotheek kunnen ze je 
vast	verder	helpen.	De	moeite	van	het	
zoeken waard.

MEDEDELING

‘Je gaat niet met je onderdrukker naar bed!’
Thema-avond over macht in Lesbische Relaties
Met deze zin pleitten zogenaamde ‘poli-
tieke	 lesbiennes’	van	de	 tweede	feministi-
sche golf tegen heteroseksuele relaties. 
Macht was een vies woord en ondenkbaar 
tussen vrouwen. Hoewel het geloof in een 
machtsvrije vrouwenutopie is vervaagd, 
blijken hulpverleners en lesbische slachtof-
fers van huiselijk geweld het nog steeds 
lastig te vinden hierover te praten: vrou-
wen zijn toch gelijk aan elkaar? Geweld en 
macht spelen toch geen rol in lesbische 
relaties?
Dip	 Dibbets	 en	 Els	 Rommes	 nodigen	
diverse gasten uit aan tafel voor een 
gesprek over positieve en negatieve aspec-
ten aan macht:

Is een machtsvrije relatie voorstelbaar en 
wenselijk?
Hoe om te gaan met macht in relaties?

Speelt	macht	een	andere	rol	in	hetero-	dan	
in lesbische relaties?
Wanneer wordt macht problematisch?
Wat te doen bij huiselijk geweld?

Voor de pauze zullen onder andere een 
relatietherapeut en een lid van vrouw-
vrouw	sm	groep	Wild	Side	een	introductie	
geven en in discussie gaan over de ver-
schillende soorten macht in relaties en de 
positieve aspecten er aan.
Het tweede deel van de avond begint met 
de première van documentaire ‘Macht en 
Geweld	 in	 Lesbische	 Relaties’	 Deze	 pro-
ductie kwam tot stand op initiatief van 
COC-Nijmegen	 in	 nauwe	 samenwerking	
met	Hera,	onderzoekster	Susanne	Kers	en	
Stichting	Facing	Lesbian	Lifes.	Het	hoofd-
thema wordt in de korte documentaire 
vanuit diverse hoeken belicht; de beelden 

maken de onzichtbaarheid van ‘macht en 
geweld	in	lesbische	relaties’	zichtbaar.
Na	deze	première	nemen	specialisten	van-
uit verschillende disciplines binnen de aan-
pak van huiselijk geweld (hulpverlening, 
behandeling, wetenschap) plaats aan tafel. 
Zij informeren en discussiëren over meer 
negatieve aspecten aan macht in lesbische 
relaties, zoals huiselijk geweld en de 
onzichtbaarheid daarvan.

Ook het publiek krijgt gelegenheid om te 
reageren	en	mee	te	discussiëren.	Na	afloop	
kan er nageborreld en gepraat worden.

Datum: 28 november 
Locatie: Billabong (Van Welderenstraat 
126, Nijmegen)
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Informatie: brigitte@cocnijmegen.nl

De expositie ‘Wie kan ik nog vertrou-
wen? – Homoseksueel in nazi Duitsland 
en bezet Nederland’ is gewijd aan  
vervolging en verzet van homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen onder de 
nazi’s en de Duitse bezetting. 

De	 tentoonstelling	 is	 gebaseerd	 op	 recent	
onderzoek en schetst met persoonlijke 
getuigenissen en uniek beeldmateriaal een 
beklemmend beeld van die tijd. Ook plaatst 
de expositie vraagtekens bij de tegenwoor-
dige tijd: kunnen homoseksuele mannen en 
vrouwen blijven vertrouwen op de recent 
veroverde	positie	en	rechtsbescherming.De	
tentoonstelling toont intieme foto´s en cor-
respondentie uit nalatenschappen die lang 
angstvallig verborgen bleven. Ter gelegen-
heid van de expositie organiseert het 
I n t e r n a t i o n a a l  H o m o / 

Lesbisch Informatiecentrum en Archief 
i.s.m. het Verzetsmuseum en filmtheater 
Rialto	dit	najaar	een	uitgebreid	‘roze’	film-
programma	in	Amsterdam.	Documentaires	
en speelfilms waarin de ervaringen van 
homo’s	en	 lesbiennes	 tijdens	de	bezetting	
uitgebreid	aan	bod	komen.De	tentoonstel-
ling is te zien van 22 september 2006 t/m 
14 januari 2007 in het verzetsmuseum in 
Amsterdam.www.verzetsmuseum.nl

Foto: Toneelspeler en pianist Robert T. 
Odeman (rechts) maakte deze pasfoto’s uit 
de automaat in 1931 met zijn vriend Mull. 
In 1938 kreeg hij een beroepsverbod en 
werd onder paragraaf 175 veroordeeld en 
vervolgens naar het concentratiekamp 
Sachsenhausen gestuurd. Hij vocht na de 
oorlog tevergeefs voor rehabilitatie.  
Bron: Schwules Museum Berlijn

Expositie over homo’s in bezettingstijd

Homoseksuele militairen gaan volgend 
jaar voor het eerst in uniform meelopen 
met	de	parade	op	Roze	Zaterdag.	Dat	zegt	
majoor Peter Kees Hamstra, voorzitter van 
de	 Stichting	 Homosexualiteit	 &	
Krijgsmacht. Tijdens de parade dit jaar, die 
werd gehouden in Zwolle, liepen ook al 

geüniformeerde politieagenten mee.  
Uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van 
het	Sociaal	Planbureau	blijkt	dat	homosek-
suelen binnen de krijgsmacht over het 
algemeen worden geaccepteerd, mits ze 
hun seksuele voorkeur niet te opzichtig 
uitdragen.

Homoseksuele militairen doen mee op Roze Zaterdag

Op zaterdag 4 november organiseert GoBi 
(werkgroep	 biseksualiteit	 COC	 Nijmegen)	
haar jaarlijkse herfstfeest. Zoals gebruikelijk 
wordt	 het	 feest	 ’s	 middags	 voorafgegaan	
door een aantal workshops en een gemeen-
schappelijke maaltijd volgens het Potluck 
principe (iedereen neemt iets te eten mee, 
wat onderling gedeeld wordt). Het feest zal 
afgewisseld worden met een of meerdere 
optredens. Verder zal tijdens het feest de 
voorzitter	 van	 het	 LNBi	 	 de	 jaarlijkse	
Bi-award uitreiken. En natuurlijk is er weer 
de gebruikelijke gemengde darkroom.
Kijk voor het programma van de dag op 
www.cocnijmegen.nl en dan bij actueel 
nieuws. 

GoBi Herfstfestival

NICO LIPPE

Jeugd moeite met homo’s
Het is vooral de jeugd, van allochtone 
afkomst, die een probleem heeft met 
homoseksuelen.	 Dat	 blijkt	 uit	 onderzoek	
door	het	Sociaal	en	Cultureel	Planbureau.	
38% van de jongeren geeft aan er moeite 
mee te hebben als twee mannen met elkaar 
vrijen. 17% vindt het niet kunnen als het 
om twee meisjes gaat. 44% accepteert 
homo’s	 en	 lesbo’s	 niet	 in	 hun	 vrienden-
kring.	 Nederlanders	 zijn	 over	 het	 alge-
meen	 tolerant	als	homo’s	 in	het	openbaar	
maar	‘gewoon’	doen.	



............al keuvelend verstevig ik hier en daar wat netwerken, een babbeltje, een vrien-
delijk woord tot ik stuit op een breedsprakig persoon, keurig in het driedelig met het 
onvermijdelijke glas whisky in de ene hand en een dikke sigaar in de andere, waarmee 
hij rookgordijnen aanlegt waar ik proestend door heen tracht te komen. Hij stelt zich 
keurig voor, inclusief zijn hoedanigheid als directeur van een groot farmaceutisch 
bedrijf.	Zelden	kom	ik	zo’n	exemplaar	tegen	en	ik	verbaas	me	erover,	dat	ik	mezelf	nog	
nooit, inclusief beroep, heb voorgesteld.

Zonder zich aan mij te storen praat de man honderduit over zijn successen, zijn perso-
neel,	 zijn	 "vrouwtje",	 die	 hij	 onlangs	voor	 haar	moederdag	nog	 een	 ‘otootje’	 cadeau	
heeft gedaan. Kortom, een geslaagd zakenman, een man van de wereld, die toch ook 
plotseling een geheel andere kant (hoewel) laat zien door over het probleem van de 
overbevolking	te	beginnen		-	binnenkort	zijn	er	geen	Nederlanders	meer,	die	gaan	alle-
maal emigreren, omdat andere volken onze banen overnemen - en heb je enig idee, hoe 
moeilijk	het	 is	om	ordentelijk	Nederlands	personeel	 te	krijgen,	 is	eenvoudigweg	niet	
meer te krijgen - (blaast nog een ferme rookwolk uit).

Terwijl ik wanhopig rondkijk of ik van dit fenomeen verlost kan worden, komt er 
opeens een ander onderwerp aan de orde: iemand had bij hem geklaagd omdat hij vaak 
discriminerende	opmerkingen	plaatste.	Hij	had	in	‘zijn	eigen	ziel	zitten	zoeken’	maar	
had niets kunnen vinden, wat daar op leek. Alleen joden, negers en homofielen moest 
ie niet!

Met zo iemand ga ik niet eens meer in discussie en ik heb de wandelgang verlaten. 
Misschien moet ik dat aan de volgende schrijver overlaten om het rapier op te nemen?

Puck M. de Laat, secretaris van 50plusminus, de ‘ouderengroep’ van Groep7152, is in 
deze Wandelgang (Pink&Zo's gastcolumnestafette sinds september 2004) de opvolger 
van Bart van Dam, Patrick Dielissen, Martine Dünnwald, Micheline Derks, Elfi 
Voermans, Richard ten Veen, Robert van Hoorn, Mieke Teunissen, Folkert Kooistra, 
Nico Stoop en Janneke Jansen.
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ADVERTENTIE

Het	ANC	 steunt	 het	 wetsvoorstel	 dat	 het	
homo-huwelijk in Zuid-Afrika moet moge-
lijk	maken.	Dat	blijkt	uit	een	stemming	bij	
de	partij.	De	regerende	partij	was	verdeeld	
over	de	kwestie.	Door	de	stemming	zullen	
de	ministers	van	het	ANC	de	wettekst	steu-
nen als hierover in het parlement wordt 
gediscussieerd. 
De	steun	komt	er	nadat	de	top	van	de	partij	
de leden herinnerde aan de strijd die het 

ANC	 lang	 voerde	 voor	 mensenrechten,	
waaronder ook de rechten voor homosek-
suelen, en gelijkheid voor iedereen.
Met de steun van de partij is het onwaar-
schijnlijk dat de wettekst het niet haalt. 
Momenteel wordt de wettekst besproken 
tijdens publieke hoorzittingen doorheen 
het	hele	land.	De	regering	is	er	nog	steeds	
van overtuigt dat de deadline van de recht-
bank gehaald wordt.

DE WANDELGANG AFLEVERING 13  DOOR  PUCK M. DE LAATJANHENDRIK KROOK

Naam: Raymond Heijdeman.
Geboortedatum en plaats: Vijftien 
maart negentienhonderdzesenzestig te 
Bussum.
Huidige lengte: Eén meter achtentachtig.
Huidig gewicht: Uhhhhhhmmmmmmm 
…….. te zwaar dus. 
Religie of levensovertuiging: Geen.
Opleiding:	MDGO.	
Beroep: Commercieel medewerker bin-
nendienst.
(Vrijwilligers-)werk: Barmedewerker 
COC Midden-Gelderland.
Woonsituatie: Momenteel alleenstaand in 
mijn flatje in Arnhem.
Huiselijk of uitstapjesmaker: Thuis zijn 
kan heerlijk zijn. Ik houd van huiselijke 
kneuterigheid. 
Maar ik heb ook vaak vrienden over de 
vloer	of	te	logeren.	Natuurlijk	is	een	ter-
rasje pakken, een café bezoeken, lekker 
de stad in, bioscoopje pakken ook heel 
erg leuk.
 Maar ieder weekend in de kroeg hangen 
hoeft nu ook weer niet voor me.
Trouw, monogaam: Absoluut.
Kinderwensen: Met drie fantastische 
‘kids’	is	die	wens	inmiddels	vervuld.
Vrienden/vriendinnen: Ik heb een paar 
hele goede vrienden , maar het is altijd 
leuk nieuwe mensen te leren kennen.
Politieke voorkeur:	Links,	SP.
Vervoermiddel: Auto en fiets.

Hobby’s: Koken, klussen en gezelschaps-
spelen verzamelen.
Favoriete internetsite: nu.nl,  
marktplaats.nl, gay.nl
Favoriete literatuur:	Nicci	French.
Favoriete films: Psychologische thrillers 
zoals The Others, The Cave, enzovoort. 
Favoriete muziek: Van Marianne Weber 
en	Frans	Bauer	tot	DJ	Tiësto	en	
Sensation.
Favoriete omroepen/tv-programma’s: 
BBC en RTL: Klus- en kookprogram-
ma’s.	Verder	informatieve	programma’s	
en kennisquizzen.
Favoriete vakanties: Met de juist per-
soon naast je maakt het niet uit of dat 
Ameland of bijvoorbeeld Griekenland is. 
Heerlijk genieten, dingen ondernemen en 
beetje cultuur en avontuur.
Favoriet eten: Zowel heerlijke Hollandse 
stamppotten als de buitenlandse keukens. 
Met name dan de Franse en mediterrane 
keuken.
Favoriete dranken: Baco is mijn vaste 
drankje en verder drink ik alles.
Favoriete kleding:	Casual.	Spijkerbroek	
en t-shirt, overhemd en trui.
Favoriete uitgaansgelegenheden: 
Capella is inmiddels een vast adres en 
voor de rest ben ik nog niet helemaal 
ingeburgerd in deze omgeving. Maar ik 
ben van plan de rest ook te gaan leren 
kennen hier in de buurt.

Verslavingen: uhhhhhhhh………….. 
volgende vraag.
Goede eigenschappen: Open, eerlijk, 
oprecht, direct en recht door zee. 
Slechte	eigenschappen:	Soms	iets	te	
direct en ik kan vrij eigenwijs zijn. 
Verder ben ik niet altijd aardig als men-
sen	oneerlijk	zijn,	‘faken’	of	bedriegen.
Hoogtepunt in het leven:	Mijn	‘kids’.
Dieptepunt in het leven:	De	keren	dat	
ik mijn goede eigenschappen niet heb 
kunnen waarmaken en mensen heb 
gekwetst.
Hekel aan: Gladde, oppervlakkige, zelf-
ingenomen,	kortzichtige	homo’s	die	zich-
zelf fantastisch vinden en anderen beoor-
delen zonder dat ze de persoon kennen of 
de moeite nemen deze te leren kennen.
Val op: Mensen die zichzelf zijn. En qua 
uiterlijk??? Ik val niet op ouder maar ook 
niet	op	superjong.	‘Straight	looking’	en	
‘straightacting’	jongens,	om	er	maar	eens	
een	‘gayterm’	in	te	gooien.	Lang,	slank	en		
blond. Ach wat is leeftijd en uiterlijk ? 
Heb inmiddels zelf een leeftijd waarop 
het meer om de persoon gaat dan om het 
uiterlijk.
Eerste homoseksuele ervaring: Tjee, dat 
is lang geleden. Heel stiekem op mijn 
zeventiende met mijn jeugdvriend. Hij is 
inmiddels al jaren gelukkig getrouwd met 
zijn man en ik heb het allemaal iets 
anders gedaan. Je eerste vriendje en sek-
suele ervaring vergeet je echt nooit meer.
Heteroseksuele ervaring: Als vader van 
drie kinderen lijkt het me dat ik voldoen-
de heteroseksuele ervaring heb.
Coming out: pas een jaar of 10 geleden 
eindelijk (openlijk) toegegeven aan mijn 
gevoel.
Geëmancipeerd: Ik vind van mezelf dat 
ik aardig geëmancipeerd ben.
Gediscrimineerd: Gelukkig niet. Ik ben 
ook van mening dat je iedereen met res-
pect en gelijkwaardig moet behandelen. 
Behandel een ander zoals je zelf behan-
deld wil worden.
Poten- of pottenrammervaringen: Ik sla 
niet zo snel hoor…
Avonturieren: Ik denk dat een ieder voor 
zichzelf moet beslissen wat ie wel en niet 
doet. En heb je een relatie waarin je bei-
den de behoefte hebt dingen te doen of te 
experimenteren en je bent het er samen 
over eens, dan moet je dat gewoon doen. 
Ik vind dat je beter spijt kunt hebben van 
dingen die je gedaan en geprobeerd hebt 
dan dat je spijt hebt omdat je dingen nooit 
hebt	geprobeerd	of	gedurfd.	Dat	geldt	dus	
ook voor fantasieën. Wat betekent dat 
voor mij ??? Ik ben momenteel vrijgezel 
en ik doe wat ik leuk en lekker vind. Ik 
geniet met volle teugen om het zo maar te 
zeggen.
Te veel bezig met: Anderen proberen te 
begrijpen en hun gedrag te verklaren.
Te weinig bezig met: Mezelf misschien ?
Doelen of idealen: Voor mij staan carriè-
re maken, veel geld verdienen, uiterlijk 
vertoon en materiele zaken niet op een 
eerste plaats. Ik werk om te leven en leef 
niet om te werken. Geld is leuk en mak-
kelijk, maar als ik rond kan komen en af 
en toe leuke dingen kan doen is het prima 
voor mij. Verder ben ik geen echte 
Arnhemmer en woon hier nog niet zo 
lang. Ben niet van plan om Arnhem snel 
de rug toe te keren. Ik wil hier gewoon 
een leuke en stabiele thuisbasis opbou-
wen, met leuke mensen om me heen, met 
leuke vrienden en leuk werk. En een 
vriendje?? Een vriendje zoek je niet, die 
ontmoet je vanzelf. Laat ik het zo zeggen. 
Ik sta inmiddels weer open voor de juiste 
persoon.

PORTRETSONNETTEN 1

Van borst tot buik een strakke rechte lijn

Slechts rib of tepel bieden wat reliëf

Een lichaam zonder angst of schuldbesef

Ik ben hem zelf, ik ben hem eens geweest

Hij is nu zoals ik misschien wel was

Beloftevol maar verder groen als gras

Een beetje engel en een beetje beest

Blondborstig zit hij in dezelfde trein

Een tors, met haartjes haast onzichtbaar nog

Een aaibaar en toch onaanraakbaar joch

Ik kijk naar buiten, quasi onbespied

Hij ziet mij aan, hij kijkt, verraadt zich niet

Lijkt opgelucht en blij, maar blij het meest:

Zo blij dat hij nog mij niet hoeft te zijn

De	zangers	Gordon	en	Lange	Frans	hebben	
een nummer opgenomen over homoseksu-
aliteit. “Als je maar gelukkig bent” gaat 
over de reactie van de ouders van Gordon, 
toen hij vertelde dat ie homo is. 
Hoewel zij liefdevol reageerden lijken 
tegenwoordig steeds minder mensen 
homo’s	 te	 accepteren,	 volgens	 de	 zanger.	
Rapper Lange Frans wil met het duet een 

steentje bijdragen aan de acceptatie van 
homo’s.	 Onder	 rappers	 leven	 nogal	 wat	
homofoben. Lange Frans: “Gordon mailde 
mij het krantenbericht waarin stond dat 
tegenwoordig veel jongeren homoseksuali-
teit niet accepteren. Het is vooral onwe-
tendheid; mensen haten vooral dat wat ze 
niet begrijpen. Tja, het is triest dat zoiets 
nodig is, maar ik werk er graag aan mee.” 

V/H DE SHAKESPEARECLUB  DOOR  CEES VAN DER PLUIJM

De	KissKissClub	van	september	was	zoals	
beloofd	zeer	“Dynamic”.	
De	volgende	editie	van	4	november	a.s.	zal	
in het teken staan van een chemische reac-
tie van de bezoekers. Vol gif en adrenaline 
in onze aderen kunnen we genieten van 
een TOXIC KissKissClub. 

Diverse	 sexy	 acts	 zullen	 het	 kwik	 doen	
stijgen en je in optimale stemming bren-
gen om van deze avond een onvergetelijke 
gebeurtenis	 te	maken.	Verschillende	DJ’s	
zullen weer van de partij zijn. Binnenkort 
meer over de line-up op onze site.

Datum:  4 november 2006
Locatie: Doornroosje Nijmegen
Entree: 10 euro  (COC- en Dito-leden 
7,00 euro)
Geopend van 23.00 tot 05.00 uur  
(na 04.00 uur geen toegang)
Informatie: www.kisskissclub.nl

Duet van Gordon en Lange Frans

TOXIC KissKissClub ANC steunt wetsvoorstel homo-huwelijk
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Aan het Roermondsplein 32 in Arnhem 
wordt al geruime tijd gebroken en 
gebouwd. Aan de buitenkant zie je alleen 
maar containers met sloopafval en af en toe 
een pellet met nieuwe bouwmaterialen. Je 
kunt er wel over fantaseren wat er binnen 
gebeurd, maar zeker weet je het pas als je 
ook echt binnen bent geweest. En wij had-
den de eer om een rondleiding te krijgen 
door het bedrijf dat binnenkort daar zijn 
deuren	opent:	SteamWorks,	een	sauna	voor	
jawel, het gay publiek.

Arold	Dingemans	(31)	leidt	ons	rond	in	de	
contouren van zijn toekomstige sauna. 
‘Hebben jullie verstand van bouwprojec-
ten’,	vraagt	hij?	‘Als	je	goed	kijkt	kun	je	de	
contouren van alle onderdelen van de 
sauna nu zien en zie je wel hoe het gaat 
worden’.	 Inderdaad,	 weliswaar	 dient	 er	
nog het een en ander aan de afwerking te 
gebeuren maar de verschillende ruimtes 
zijn al goed herkenbaar. Via de toekomsti-
ge entree zien we de trap naar beneden naar 
de kleedruimtes. Via een trap aan de ach-
terzijde komen de kleedruimtes weer uit in 
een grote ruimte, waar zich het zwembad 
bevindt. Arold vertelt vol vuur: ‘niet zo 
maar een zwembad, maar een bubbelbad 
en whirlpool die we met ingebouwde lam-
pen in verschillende kleuren in verschil-
lende	 sferen	 kunnen	 brengen.	 Dat	 geldt	
ook voor de ruimte er omheen, die kunnen 
we ook met gekleurd licht in een bepaalde 
sfeer brengen. Gekleurd licht als hoofdver-
lichting dus.

Vervolgens wijst Arold naar boven naar 
een	 ‘tussenverdieping’:	 de	 loungeruimte	
met restaurant. Vanuit die ruimte heb je 
uitzicht op het zwembad, maar door de 
aankleding (bubbels en gekleurd licht) 
heeft iedereen toch zijn pivacy.

Vervolgens lopen we een volgende trap op. 
We bereiken de echte saunaverdieping met 
maar drie verschillende ruimtes: een droge 
sauna, een muzieksauna en een turks 
stoombad	van	30m2.	De	ruimtes	zijn	uitge-
voerd in blank hout, en elke ruimte biedt 
plaats aan vijftien tot twintig mensen. Op 
deze verdieping bevinden zich ook de dou-
chestraat en voetenbaden. 

Doorlopend	 over	 deze	 verdieping	 komen	
we langs een ruimte waarbij Arold roept: 
‘mijn	 toekomstig	 kantoor’.	 Het	 nieuwe	
bedrijf is trouwens een familiesamenwer-
king: zowel de ouders van Arold als hijzelf 
participeren financieel in het project. Arold 
zal echter als bedrijfsleider de dagelijkse 
leiding op zich nemen. Het opzetten en 
begeleiden van ingewikkelde projecten is 
niet nieuw voor hem: hij verdient op dit 
moment de kost als interim-manager in een 
hypotheek- en assurantiënkantoor en als 
salesmanager bij een bedrijf in duurzame 
investeringen. Het opzetten van een eigen 
bedrijf past in deze lijn.

Vervolgens rest ons nog een trap die ons 
leidt naar de voormalige zolder van het 
pand.	‘Marcel,	kunnen	we	hier	lopen?’,	een	
kort	 ‘ja	 hoor’	 en	 de	 uitleg:	 ‘hier	 wordt	
morgen het linolium gelegd, dus de vloer is 
vandaag	 al	 geprepareerd’.	 De	 zolderver-
dieping	staat	vol	met	‘rust’-	of	‘privé’cabi-
nes. Terwijl de bouw al bijna voltooid is, 
houdt Arold stil voor een cabine die nog 
niet af is. ‘Eigenlijk denk ik er over om 

deze uit te voeren in eenzijdig doorkijkbaar 
glas: een cabine voor mensen die het span-
nend	vinden	als	anderen	meekijken’.
Arold heeft nog een mooie anekdote bij 
deze privécabines. 
‘Tijdens de keuring van het pand deed de 
horecapolitie hier echt heel moeilijk over, 
ze wilden dat wij toezicht zouden houden 
op wat mensen met elkaar doen in deze 
cabines. Immers, onze doelgroep zou er 
om bekend staan allerlei onveilige hande-
lingen te verrichten, aldus de politie. Maar 
dat is natuurlijk gewoon een privé-zaak, je 
kan niet bij elke cabine aankloppen om te 
kijken wat mensen aan het doen zijn. Er is 
nog wat extra overleg tussen ons, de politie 
en de gemeente geweest om hun bezwaren 
te	pareren.’

Uiteraard waren wij benieuwd waarom 
Arold nou uitgerekend een gay sauna 
begint. Als je een sauna voor een breder 
publiek start heb je een veel grotere poten-
tiële klantenkring. Arold: ‘Ik heb echt zin 
in dit project, vooral het contact met de 
mensen is voor mij belangrijk. Ik vervul 
zelf ook de rol van gastheer. En ja, met 
deze doelgroep heb ik nou eenmaal het 
meeste affiniteit he? Bovendien: in de 
directe omgeving van Arnhem heb je hele-
maal	geen	gay	sauna’s,	dus	de	plek	is	goed	
gekozen’.

Arold zit nog vol ideeën: zo kan er in de 
toekomst nog wel het één en ander aan 
samenwerking worden opgezet met horeca 
in de stad, bijvoorbeeld in de vorm van 
weekendarrangementen. Ook ziet hij de 
ontwikkelingen in de homobranche met 

vertrouwen te gemoed: ‘Je hebt hier straks 
SteamWorks,	Max	Brothers,	Café	Xtra	en	
Café Capella op maar een paar minuten 
lopen van elkaar, dus we krijgen hier een 
goed geprofileerd gaygebied dat waar-
schijnlijk een grote aantrekkingskracht op 

gaypubliek uit heel Gelderland krijgt waar 
we	allemaal	beter	van	worden’.

SteamWorks	 gaat	 naar	 verwachting	 in	 de	
loop van november open. Meer informatie: 
vind je op www.steamworks.nl.
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Lekker zweten met Arold
SteamWorks: nieuwe trendy (gay) sauna met keur aan recreatie-mogelijkheden in Arnhem

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

Roermondsplein 32, het voormalige Farmaceutisch Studiecentrum wordt de locatie van de nieuwe gay sauna SteamWorks

Een blik op het interieur van de ‘droge sauna’.

Arold Dingemans, uitbater van 
SteamWorks


