
– Jeffrey Leuverman –

Waar Nijmegen alweer klaar is met 
het opstellen van haar geactualiseerde 
homonota moet Arnhem nog begin-
nen. Al jaren ijvert COC Midden-
Gelderland voor het opstellen van 
een homobeleid voor de stad. Het 
ontbreken van een homobeleid zorgt 
ervoor dat het regelmatig voorkomt 
dat belangen van homoseksuele man-
nen en vrouwen ‘vergeten’ worden.  
Een recent voorbeeld betreft de Nota 
Lokaal Gezondheidsbeleid;  in deze 
nota is men vergeten dat bijvoorbeeld 
homo- en biseksuele mannen ook een 
specifieke doelgroep zouden kunnen 
zijn.
  
De roep om een Arnhemse homonota 
werd breeduit gesteund tijdens een poli-
tiek café dat begin 2006 werd georgani-
seerd in Max Brothers in verband met de 
op handen zijnde gemeenteraadsverkie-
zingen. Vrijwel alle aanwezige politieke 
partijen waren van mening dat er gewerkt 
moet worden aan een ‘integraal homobe-
leid’ in Arnhem.  
Het politiek café is aanleiding 
geweest om een ‘Platform Politiek en 
Homoseksualiteit’ op terrichten. In dit 
platform ontmoeten (meestal) homosek-
suele of lesbische politici en medewerkers 
van COC Midden-Gelderland elkaar een 
aantal keren per jaar. Het platform geeft 
de mogelijkheid om direct met raadsle-
den te praten over ‘Roze kwesties’.  Er 
wordt niet alleen over de inhoud gepraat, 
maar ook over de tactiek wordt gespro-
ken. Een kleine werkgroep bestaande uit 
Hans Hoksbergen, Janhendrik Krook en 
Jeffrey Leuverman voert de werkzaam-
heden uit. 
De werkgroep werkt op dit moment aan 
drie speerpunten, te weten de invoe-
ring van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), de oprichting 
van een Antidiscriminatievoorziening en 
het opstellen van een homobeleid in 
Arnhem.  
Voor wat betreft de WMO zijn alle 
gemeenten in het werkgebied van COC 

Midden-Gelderland aangeschreven om 
te polsen of en hoe er aandacht wordt 
besteed aan de specifieke belangen van 
homoseksuelen.  Op dit moment wordt 
met een aantal gemeenten gesprekken 
gevoerd. 
Na jarenlang aangedrongen te hebben op 
de oprichting van een Antidiscriminatiev
oorziening lijkt er nu eindelijk schot in te 
komen (zie elders in deze Pink&Zo).
Ook goed nieuws is er te melden over 
het op te stellen homobeleid in Arnhem. 
Begin 2007 was er een gesprek met de 
verantwoordelijk wethouder, Barth van 
Eeten. De wethouder was er duidelijk 
over: er moet een homobeleid komen en 
de gemeente gaat dat doen. Inmiddels 
vinden de eerste gesprekken hierover op 
ambtelijk niveau met de gemeente plaats.
Het Platform Politiek en Homoseksualiteit 
steekt ook elders zijn licht op; bijvoor-
beeld bij Clem Bongers die als hui-
dige voorzitter van de Adviescommissie 
Homo-/lesbisch Beleid in Nijmegen en als 
voormalig voorzitter van COC Nijmegen 
ervaring heeft met het opstellen van een 
homobeleid. Ook is er contact gelegd met 
Movisie, het kenniscentrum voor maat-
schappelijke ontwikkeling waarin het 
voormalige Kenniscentrum lesbisch en 
homo-emancipatiebeleid is opgenomen, 
dat gemeenten en belangenorganisaties 
ondersteunt bij het opstellen van bijvoor-
beeld een homonota.  
COC Midden Gelderland ziet de homo-
nota niet zozeer als een aparte beleids-
nota maar  meer als een ‘satépen’ die 
door alle beleidsvelden heen steekt. De 
nota vat in feite samen welke specifieke 
zaken in alle andere beleidsvelden aan-
dacht moeten krijgen, bijvoorbeeld op het 
gebied van ouderen, veiligheid, gezond-
heid, voorlichting en integratie.  Wat 
COC Midden-Gelderland betreft wordt 
er nu ook echt werk gemaakt van de 
homonota.  

Volg de berichtgeving in dit blad 
en op de website van COC Midden-
Gelderland (www.diverzo.nl). Wil je 
actief meedoen; stuur dan aan mailtje 
naar politiek@diverzo.nl. 
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Er zit schot in 
de Arnhemse 
Homonota 

ADVERTENTIE  JOOST HERMUS

Jeffrey Leuverman, voorzitter van het Platform Politiek en Homoseksualiteit in Arnhem

Nieuwe Nijmeegse homonota een feit
Onder de naam ‘Notitie Seksuele di-
versiteit: hand in hand’ is in november 
de Homonota van de gemeente Nij-
megen aangeboden aan de Nijmeegse 
gemeenteraad. Niet alleen de gemeen-
telijke beleidsmakers en de Nijmeegse 
homobeweging werkte hieraan mee. 
Veel van de instellingen en organisaties 
die te maken krijgen met de seksuele 
identiteit van mensen (homo, lesbisch, 
bi, transgender, in de nota afgekort tot 
hlbt’s) waren actief betrokken bij de 
totstandkoming van de notitie.

Zoals op veel beleidsterreinen een pe-
riodieke notitie wordt geschreven om 
richting te geven aan de dagelijkse gang 
van zaken rond dit beleid, zo wordt in 
Nijmegen ook al geruime tijd om de paar 
jaar een nieuwe nota geschreven over 
homoseksualiteit. Bij de laatste gemeen-
teraadsverkiezingen werd duidelijk dat de 
homonota die er lag, toe was aan vernieu-
wing. Ondermeer omdat die niet aanzette 
tot actie en omdat die moest aansluiten 
bij actuele thema’s. Oud-voorzitter van 
de Adviescommissie Homo-/lesbisch Be-
leid, Joost Rosendaal, meldde al eerder 

in Pink&Zo dat een nieuwe nota hoe dan 
ook al in de planning lag, maar dat de bij-
eenkomst rond de gemeenteraadsverkie-
zingen wel een stimulans zal zijn geweest 
in de totstandkoming.

Samen
Een aantal bijeenkomsten lang werd een 
groep van meer dan tachtig belanghebben-
den samen gebracht en opgeroepen om de 
actuele situatie rond seksuele diversiteit 
te benoemen en te verbeteren. Niet alleen 
kreeg iedereen de kans om zich te uiten, 
de belanghebbenden kwamen ook met 
initiatieven om op allerlei gebieden tot 
een betere en veiligere samenleving te ko-
men ten aanzien van de ‘hlbt’s’. Dan gaat 
het onder meer over onderwijs, welzijn, 
sportverenigingen, ouderenzorg, de mul-
ticulturele samenleving en de Nijmeegse 
homo-organisaties.
Tot 2011 wordt zwart op wit van Nij-
meegse maatschappelijke organisaties 
actie verwacht op het gebied van seksu-
ele diversiteit. Omdat deze organisaties 
zelf aan de wieg hebben gestaan van de 
notitie, zijn de verwachtingen hoog ge-
spannen. 

– Thijs Brummelhuis en 
Janhendrik Krook –

Op zaterdag 17 november hield 
Stichting Roze Zaterdagen Nederland 
(RZN) een persconferentie in Tiel. 
Op de bijeenkomst werd Den Haag tot 
‘Roze stad 2009’ gekozen, wat betekent 
dat Den Haag dat jaar de Roze Zater-
dag zal organiseren.

Haarlem en Den Haag hadden zich beide 
kandidaat gesteld om in 2009 de Roze 
Zaterdag te organiseren. Het bestuur van 
RZN had beide steden een plan laten 
schrijven voor het evenement, zodat er 
aan duidelijker criteria getoetst kon wor-
den welke stad de beste ideeën had.
Beide steden hadden volgens RZN een 
gedegen en goed onderbouwd plan inge-
diend, en wisten zich gesteund door de 
plaatselijke middenstand en hun respec-

tievelijke gemeentebesturen. Op basis 
van deze punten viel dan ook geen keuze 
te maken. 
De doorslag gaf uiteindelijk dat er al jaren 
geen Roze Zaterdag in een van de 4 rand-
stadsteden plaatsvond (de laatste was in 
Rotterdam in 2001). In Haarlem, in tegen-
stelling tot Den Haag, heeft al eerder een 
Roze Zaterdag plaatsgevonden. Daarom 
is uiteindelijk gekozen voor Den Haag.
Nieuw is dat RZN vanaf nu niet alleen de 
Roze Zaterdag toekent, maar dat de stad 
in kwestie voortaan een jaar lang ‘Roze 
Stad’ heet. 
De bekendmaking van de ‘Roze Stad’ zal 
voortaan plaatsvinden op de Roze Zater-
dag 2 jaar eerder. De toekenning kreeg een 
officieel tintje door de uitreiking van de 
oorkonde ‘Roze Stad 2009’ door voorzit-
ter Hans Hoksbergen van RZN aan Henk 
van de Wetering van COC Haaglanden, 
die het voortouw neemt in Den Haag.

Den Haag wordt
‘Roze Stad 2009’

Hans Hoksbergen (l) en Henk van de Wetering

Pink&Zo bekeken
Afgelopen maanden hebben we een 
pink&zo enquête gehouden onder onze 
lezers. Het mag voor zich spreken dat 
we met de uitslagen van deze enquête 
aan de slag gaan om in 2008 een (nog) 
mooier blad te maken voor alle leden 
van COC Arnhem en Nijmegen, en hun 
meelezers.
We willen je enkele conclusies en 
bevindingen naar aanleiding van de 
enquête niet onthouden.
•  De enquete werd ingevuld door  

69 mensen.
•  De verhouding Nijmegen / Arnhem 

was ongeveer 60% / 40%
•  De verhouding man / vrouw was 

ongeveer 75% / 25%
•  De gemiddelde leeftijd was 41 jaar, 

de meeste deelnemers waren tussen 
de 30 en 52. De jongste was 20,  
de oudste 71.

•  Al met al doen we de aanname dat 
het om een representatieve steek-
proef van het lezersbestand gaat.

Algemene kenmerken als Aantrek-
kelijkheid, vormgeving, leesbaarheid 
en kwaliteit werden hoofdzakelijk als 
‘voldoende’ aangemerkt (50-60%). 
Rond de 25 % gaf het oordeel ‘goed’ en 
nog eens  24 een oordeel ‘onvoldoende’ 
of ‘slecht’. 
Van de aangeboden vaste rubrieken 
wisselde de waardering, maar we 
kunnen de conclusie trekken dat alle 
rubrieken op de waardering van mini-
maal de helft van het lezerspubliek kan 
rekenen. 
De belangrijkste onderwerpen in de 
pink&zo zijn ‘Verenigingsnieuws over 
COC Nijmegen en Arnhem’ en ‘Lokaal 
GLBT-Nieuws’. Algemeen Neder-
lands en Wereldwijd Nieuws, alsmede 
Verhalen, Poëzie en Foto’s worden ook 
door een grote groep lezers (variërend 
50 – 70%) gewaardeerd. Reden om van 
de Pink en Zo een gevarieerd blad te 
blijven maken.
Verder hebben we een dertigtal 
waardevolle suggesties gekregen voor 
artikelen, interviews, de vormgeving en 
het voeren van onze redactionele pen. 
We willen via deze weg iedereen die 
heeft bijgedragen hartelijk danken.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl
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‘Color me Bad’ is het afstudeerproject 
van regisseur Hesdy Londijk (31) die 
hiermee lovende kritieken kreeg en 
volgens de Nederlandse film en televi-
sie academie de beste eindexamenfilm 
van zijn jaar maakte.

De Marokkaanse thaiboxer Karim staat 
op het punt een gearrangeerd huwelijks-
bootje in te stappen met Naïma. Karims 
hart gaat echter uit naar trainer Sunny.
In de twee dagen die resteren tot aan zijn 
huwelijk volg je de worsteling die Karim 
doormaakt bij de keuze voor zijn eigen 
liefde of de schijnliefde die zijn familie 
van hem vraagt. Zowel Naïma als Sunny 
zoeken toenadering. Karim probeert hier 
niet op in te gaan. Als Naïma hem uit-
maakt voor mietje kan hij echter niet 
anders dan zijn mannelijkheid bewijzen 
en bedrijft hardhandig de liefde met haar. 
Zijn vader ziet de strijd die Karim door-
maakt en bidt voor een goed huwelijk 
en een snelle genezing van de ‘ziekte’ 
waaraan zijn zoon leidt. Uiteindelijk kiest 
Karim voor het huwelijk en daarmee 
de onderdrukking van zijn gevoel voor 
Sunny. Hij lijkt te hopen dat het vanzelf 
wegebt.

Als kijker zie je het enorme dilemma van 
Karim in zijn gezichtsuitdrukkingen en 
grote afstandelijkheid naar zijn familie 
en toekomstige vrouw. Hij is echter een 
man van weinig woorden. Deze stilte van 
Karim is erg goed in beeld gebracht en de 
sfeerbepalend voor de film. De spanning 
die de hoofdpersoon voelt wordt hierdoor 
op je overgebracht als kijker. Daar staat 
tegenover dat je alleen kan raden naar 
de reden voor Karim om toch te kiezen 
voor het huwelijk. De beperkte tijdsduur 
van de film (23 minuten) speelt daarbij 
ook een rol
COC Nederland heeft deze film opgepakt 
en gebruikt als discussiemateriaal in het 

kader het respect2love-project dat er op 
gericht is homoseksualiteit bespreekbaar 
te maken in etnische kringen. Geen gek 
idee. De film leent zich goed voor een 
open gesprek door de manier waarop de 
personages zijn neergezet. Er wordt geen 
oordeel gegeven maar alleen getoond hoe 
de hoofdpersonen in het leven staan en 
waarom ze bepaalde keuzes maken. Het 
gevolg is dat je met dit verhaal genoeg 
zegt en toch maar weinig mensen echt 
tegen de borst zal stuiten. 

Landelijk gebruiken van deze film in 
bijvoorbeeld voorlichtingslessen lijkt dan 
ook geen gek idee.

 THIJS BRUMMELHUIS 

Op de vraag ‘wat vindt u van het homohu-
welijk?’ antwoordt premier Balkenende in 
de folder ‘What’s your flavour?’: ‘Als het 
duurzame liefde is, dan maakt het voor 
mij niet uit of dat huwelijk nou tussen een 
vrouw en een vrouw, een man en een man 
of tussen een man en een vrouw is.’

Dat lijkt een aanmerkelijk liberaler stand-
punt dan zijn uitlatingen in april 2006. 
Desgevraagd gaf de premier toen tegen-
over studenten in Indonesië aan dat hij als 
kamerlid tegen het wetsvoorstel had ge-
stemd dat het huwelijk tussen mensen van 
dezelfde sekse mogelijk maakte.

Zie www.jeugdraad.nl/whatsyourflavour

Balkenende is omUIT EN THUIS IN:
COC NIJMEGEN/Villa Lila

• Zondagmiddagsalon
Voor oudere homomannen en 
jongere die er zich bij thuis 
voelen
Elke 1e en 3e zondag van de 
maand.
Van 15.00 tot 19.00 uur

• Damessalon
Zondagmiddag 10 februari 2008
Van 14.30 tot 19.00 uur

• Café Dapper!
Elke 4e zondag van de maand.
Van 15.00 tot 18.00 uur.

• KissKissClub
Feest voor holebi feestbeesten
Zaterdag, 26 december in Vasim
Vanaf 23.00 uur tot in de late 
uurtjes
Voorverkoop start 16 december 

• Burg. Dales Lezing
Zaterdag, 26 januari 2008 om 
20.00 in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis

• Hulp, Advies en Opvang
Voor een afspraak met één van 
onze hulpverleners mail naar het 
COC Nijmegen

COC Nijmegen
In de Betouwstraat 9
6512 AG Nijmegen
info@cocnijmegen.nl
www.cocnijmegen.nl 

UIT EN THUIS IN:

HET ARNHEMSE 
RIJNOEVERHUIS

• Café Xtra (zaterdag)
Elke zaterdag vanaf 21.00 uur, 
gemengd café

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

• Jong&out
Ontmoetingsgroep voor jonge-
ren t/m 18 jaar
Elke 3e zaterdag van de maand 
van 13.00 tot 17.00 uur
Vanaf 19 januari 2008!

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

• Fem Xtra
Meiden en vrouwen onder 
elkaar
Elke 1e vrijdag van de maand 
vanaf 21:00 uur Fem Xtra@Friday
Elke 3e zondag van de maand 
van 15:00 tot 19:00 uur

• Secretariaat en informatie
Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 
van 12.30 tot 18.00 uur
Donderdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur, 
telefoon: 026 – 442 31 61
Het secretariaat en de Infoshop 
zijn gesloten op donderdag 
20 december èn van maandag 
24 december t/m woensdag 
2 januari 2008.

• Coming out
Voor een afspraak met één 
van onze hulpverleners kun je 
tijdens de openingstijden terecht 
bij ons secretariaat, 
telefoon: 026 - 442 31 61

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

V/H DE SHAKESPEARECLUB    CEES VAN DER PLUIJM

PORTRETSONNETTEN 8

Als ik de lijst zie van de dingen die ik allemaal nog moet
Dan voel ik me al driekwart overspannen
Moet ik dáárvoor nu mijn huis uit en de boze wereld in
Uit het veilig bed verdreven en verbannen?

Ik zie met walging hoe de morgenstond mij opgewekt begroet
En moet me voor een tweede keer vermannen
Straks verdwijn ik door de voordeur met verkropte tegenzin
Voor het uitvoeren van ongewenste plannen

Na een uur ben ik al moe en staat het zweet me op de rug
O wie ben ik dat ik dit moet ondergaan?
Zal ik springen van een flat of voor de trein of van een brug?
Nee, ik zal het allemaal wel weer doorstaan

Ach, hoe lang al en hoe lang nog grijnst de levensangst mij aan
Laat het overgaan en liefst een beetje vlug

Een spetterend feest in een nieuw jasje gestoken!

Op oudjaarsavond gaan de deuren van Villa Lila vanaf 
23:30u. open. 

Gastheer Tommy en gastvrouw Margreet van Villa’s Barteam 
zullen ervoor zorgen dat er aan niets ontbreekt op deze 
avond.

Om middernacht vliegen de champagnekurken de lucht in en 
is er voor iedereen gratis champagne!

De dansvloer is feestelijk ingericht en iedereen wordt 
uitgenodigd om flink los te gaan en om te schudden met 
die billuuuh!!!

Het feest gaat tot minimaal 05:00u. door en als het gezellig 
is, blijven we gewoon nog ietsjes langer open!

Tot oudjaarsavond!!!

Tommy & Margreet

Open avond, toegang is gratis

Villa Lila’s 
Nieuwjaarsfeest

ADVERTENTIE

Geboortedatum en plaats: 
07-09-1986 in Doorn
Huidige lengte: iets rond de 1.83
Huidig gewicht: 60 kg
Religie of levensovertuiging: Ik ben 
christelijk
Opleiding: VMBO TL, en ik ben nu 
bezig met MBO Begeleider Kunst 
Cultuur en Media in Utrecht
Beroep: Op dit moment ben ik werkloos
(Vrijwilligers-)werk: Ik loop momenteel 
stage bij Villa Lila in Nijmegen 3 dagen 
in de week, wat mij heel erg bevalt (de 
leukste mensen leer je daar kennen!) en 
ik doe vrijwilligerswerk voor de Roze 
Zaterdag in Tiel in 2008
Woonsituatie: Ik woon gezellig bij me 
moedertje in Zeist!
Huiselijk of uitstapjesmaker: Beide 
op z’n tijd natuurlijk, maar ik kom wel 
graag buiten de deur
Trouw, monogaam: Monogaam
Kinderwensen: Ja, ik wil er 1 of 2, mits 
mijn financiële status en partner dat toe 
zouden laten
Vrienden/vriendinnen: Poeh, ik heb 
1 allerbest vriendinnetje THESSA. En 
eigenlijk wil ik ze allemaal noemen want 
stuk voor stuk hebben ze een hele spe-
ciale betekenis voor me dus hier gaat ie: 
John, Annie, Marjan, Serdar
Vervoermiddel: Lopend, en als student 
mag je gelukkig gratis gebruik maken 
van openbaar vervoer
Hobby’s: Zingen, muziek, tekenen, 
vrienden, uitgaan (is dat een hobby?)
Favoriete lectuur (kranten, magazi-
nes): Quest, Gay&Night en Pink&Zo
Favoriete internetsite: www.youtube.nl
Favoriete films: ‘White Chicks’ staat 
absoluut op nummer 1! Te grappig die 
film!
Favoriete muziek: Ik ga voor soul, jazz, 
RnB en HipHop
Favoriete vakanties: Spanje, en ik zou 

heel graag een keer naar Aruba willen...
Wie neemt me mee?
Favoriet eten: roti!
Favoriete dranken: Sambuca, biertje, 
wijntje (zoet wit zonder ijs) en ice tea
Favoriete kleding: Beetje baggy/casu-
al...
Favoriete uitgaansgelegenheden: Club 
Style in Arnhem. En de KissKiss in 
Nijmegen.
Verslavingen: Ik rook, en op dit moment 
is dat mijn enige verslaving
Goede eigenschappen: heel eerlijk, soci-
aal, open minded
Slechte eigenschappen: soms te recht 
voor je raap, niet altijd heel vrolijk...
Hoogtepunt in het leven: Winnen van 
open podium in Tiel, ik deed een zang-
optreden (oké, en een striptease om stem-
men te winnen...sex sells!)
Dieptepunt in het leven: Overlijden van 
mijn omie
Val op (uiterlijk of karakter): Iemand 
moet mij omver blazen, ik ben niet snel 
onder de indruk van mensen, als iemand 
dat kan bereiken...zit je gebakken...  
Eerste homoseksuele ervaring: toen 
was ik 16
Heteroseksuele ervaring: toen was ik 13
Coming out: Ik heb het eerst een vrien-
din verteld toen ik 15 was, en toen ik 
mijn eerste homoseksuele ervaring had 
op mijn 16e dus heb ik ook alles tegen 
mijn ouders verteld. Die vonden het ove-
rigens geen probleem
Poten- of pottenramervaringen: Helaas 
wel, ik ben een keer door drie jongens 
in elkaar geslagen, maar ik weet zeker 
dat één daarvan nu geen kinderen meer 
kan krijgen... ik heb er toen zelf niets aan 
over gehouden
Doelen of idealen: De wereld veroveren, 
en iedereen eens goed op de kop tikken, 
en zeggen: Mensen waar zijn we nou in 
vredesnaam mee bezig?

Color me bad



 Beste Lezer
In deze column neem ik je mee naar een wereld waar niks vanzelf gaat. Een wereld 
die bestaat uit wachten, wachten en nog eens wachten. Zo moet ik wachten op de taxi 
die maar niet wil komen. Als ik dorst heb, moet ik wachten totdat iemand bereid is om 
me te assisteren met drinken. Als ik naar bed wil, dan kan ik niet zo mijn bed in rollen 
en gaan slapen... Nee, ook hier is het sleutelwoord: wachten. Wachten op hulp.

Wachten staat dus centraal in het leven van iemand die in een elektrische rolstoel zit. 
Maar er zijn ook leuke dingen die je als rolstoelgebruiker kunt meemaken. Zo ben ik 
samen met mijn partner naar een show van Holiday on Ice geweest. Ik zat zowat met 
mijn snufferd op het ijs. Dus ik kon heel goed zien wat er gebeurde. En hij mocht de 
rolstoelbus vlak naast het evenement parkeren zonder parkeergeld te betalen.

Gehandicapt zijn en niet kunnen praten brengt ook hele andere aspecten met zich mee. 
Zo voel ik feilloos aan in wat voor stemming iemand is. Ik kan hierop inspelen door 
met mijn communicatie-apparatuur in gesprek te gaan met die persoon. Ik ben ook 
iemand die houdt van sfeer en van de allerkleinste dingen kan genieten.

Ik ervaar de maatschappij als een snelheidsduivel. Alles moet in een hoog tempo 
gebeuren. Neem nou bijvoorbeeld het fietspad: als ik daarop rijd en ik hoor dat er een 
fietser achter me zit, ga ik dan niet snel genoeg opzij dan word ik soms aangekeken 
met een blik vol ergernis. Sorry mensen, iedereen heeft het recht om zich te ver-
plaatsen, dus ook gehandicapten. Dan denk ik: kan er niet een beetje meer respect en 
begrip in het verkeer af voor mij als rolstoelgebruiker?

De Wisselcolumn is sinds september 2004 Pink&Zo’s gastcolumn-estafette.

    REINIER VAN HETEREN
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 JANHENDRIK KROOK 

In het CDA-VVD-kabinet Balkenende 
III was homobeleid het onderge-
schoven kindje van Staatssecretaris 
Ross van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport; maar na de overheveling 
van de beleidsambtenaren naar het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) van Minister 
Plasterk lijkt er schot in de zaak te 
komen. Plasterk heeft op basis van 
het rapport ‘Monitoring van soci-
ale acceptatie van homoseksuelen 
in Nederland’ van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP, 2007) het 
‘Lesbisch- en homo-emancipatiebe-
leid 2008-2011’ laten schrijven, wat 
recent gepubliceerd is onder de naam 
‘Gewoon homo zijn’.

Het rapport ‘Monitoring van sociale accep-
tatie van homoseksuelen in Nederland’ 
beschrijft de trends uit het wetenschappe-
lijk onderzoek van de afgelopen decennia. 
Omdat er niet één allesomvattend onder-
zoek is dat regelmatig wordt herhaald, 
zijn er gegevens uit verschillende studies 
gebruikt. Belangrijkste bron is het moni-
toringsprogramma ‘Culturele veranderin-
gen in Nederland’ dat periodiek onder 
de Nederlandse bevolking van 16 jaar 
en ouder wordt gehouden. Vragen over 
homoseksualiteit maken daar ook deel van 
uit. Dit onderzoek geeft echter geen repre-
sentatief beeld van etnische groepen en 
jongeren. Daarvoor is gebruik gemaakt van 
gegevens uit de rapporten ‘Leefsituatie van 
allochtone stedelingen 2004’ (SCP, 2005) 
en het ‘Jongerenonderzoek seks onder 
je 25e’ (Rutgers-NISSO, 2004). Beide 
onderzoeken zijn enkele jaren geleden uit-
gevoerd maar nog niet herhaald. Tenslotte 
wordt er nog iets gezegd over de ervaring 
van homoseksuelen zèlf, zoals beschre-
ven in de rapporten ‘Seksuele gezondheid 
in Nederland’ (Rutgers-NISSO, 2006) en 
‘Geweld tegen homoseksuelen’ (RISBO, 
2006).

Veranderingen in de tijd 
In de loop der jaren is de Nederlandse 
bevolking soepeler gaan denken over 

gelijke rechten voor homoseksuelen. 
Twintig jaar geleden vond een meerder-
heid gelijke rechten niet vanzelfsprekend; 
heden ten dage vindt de meerderheid 
dat wèl. Tenminste, zo lang het gaat 
om de houding van de respondenten ten 
opzichte van theoretische zaken zoals 
trouwen, erven, adopteren en wonen. 
Bij het meer persoonlijk handelen in het 
publieke domein zijn we wat minder aar-
dig: zo worden mannen die hand in hand 
over straat lopen door een groot deel van 
de bevolking nog steeds als aanstootge-
vend gezien, terwijl dat voor heterostel-
len niet geldt. 

Culturele verschillen 
Het onderzoek uit 2005 laat zien dat 
religiositeit en etniciteit een negatieve 
invloed hebben op de omgang met homo-
seksualiteit. Daarbij wordt opgemerkt dat 
etnische groepen vaker ook religieus zijn. 
Binnen deze groepen hebben meer men-
sen moeite met gelijke rechten. Vooral 
de openstelling van het huwelijk krijgt 
weinig steun. 

Onder jongeren tussen 11-24 jaar is geen 
breed onderzoek voorhanden. Alleen de 
houding ten opzichte van seks en sek-
sualiteit is onderzocht. Het onderwerp 
‘intimiteit en seks tussen jongens’ springt 
er uit: door 30-38% van de jongeren 
wordt dit als niet goed of vies getypeerd. 
Jongeren onder de 18 jaar staan er nega-
tiever tegenover dan jongeren boven de 
18 jaar.

En dan is er nog de waarneming van de 
homoseksuele doelgroep zelf: verschil-
lend onderzoek laat zien laat zien dat 21-
55% van de hen wel eens geconfronteerd 
wordt met pesten of schelden.

Homobeleid
Het rapport ‘Monitoring van soci-
ale acceptatie van homoseksuelen in 
Nederland’ sluit af met een aantal aan-
bevelingen. Een ervan is vragen over de 
acceptatie van homoseksuelen standaard 
op te nemen in al bestaand periodiek 
onderzoek. Belangrijk is dat ook wordt 

geadviseerd om niet alleen te monito-
ren op acceptatie (‘theorie’) maar ook 
op het eigen gedrag van de bevolking 
(‘praktijk’).

De bevindingen sluiten naadloos aan bij 
wat elke homoseksueel al weet: het heeft 
er de schijn van dat Nederlanders in 
merendeel tolerant zijn, maar dat zij hun 
tolerantie in het leven van alle dag nog 
niet kunnen ombuigen tot hartelijkheid en 
openheid om homoseksuelen zich overal 
thuis te laten voelen. Het ‘Lesbisch- 
en homo-emancipatiebeleid 2008-2011’ 
beoogt daar een doorbraak in te forceren. 
Het kabinet stelt dat het uitgangspunt 
is dat homoseksuelen overal zichzelf 
moeten kunnen zijn. Bovendien mag de 
acceptatie van homoseksuelen nooit wij-
ken voor intimidatie en geweld. Concrete 
beleidsvoornemens zijn: gemeentes sti-
muleren om homo/lesbisch beleid te 
ontwikkelen en het ondersteunen van 
maatschappelijke organisaties die ‘gay 
& straight allianties’ opzetten om het 
‘uit de kast kunnen komen’ op school, 
op het werk, in de sport en in zorg te 
bevorderen.

Het is niet voor niets dat het homobeleid 
bij het Ministerie van OCW is onder-
gebracht: een deel van de problematiek 
speelt zich af onder jongeren en etnische 
groepen op kleurrijke scholen. Daarom 
wil het kabinet veel aandacht besteden 
aan scholen. Zo gaat de Commissie 
Gelijke Behandeling een gedragscode 
voor scholen opzetten voor de omgang 
met homoseksualiteit. Er komt ook een 2-
jaarlijkse monitor op scholen zelf, om te 
peilen in hoeverre homoseksuele leraren 
en leerlingen zichzelf kunnen zijn.

In de uitvoering van het beleid kunnen 
COC’s dus ook een rol in spelen. COC’s 
hebben in de regel een sterke band met 
het onderwijs. Het lijkt mij dan ook 
een taak van ons om alle scholen in de 
regio te benaderen met de vraag of zij 
hulp nodig hebben om de acceptatie van 
homoseksuelen binnen hun instellingen 
te bevorderen.

Gewoon homo zijn!
Wat er vooraf ging aan het nieuwe homobeleid van minister Plasterk

SANDER HAGENBEEK

Proeflokaal 
‘de Nieuwe Waag’
Arnhem – ‘Zullen we vanavond eens bij een goed restaurant gaan eten?’, 
vraagt mijn disgenoot Michel. ‘Laten we bij de Waag gaan eten!’ roep ik in 
een spontane bui. Geen slecht idee om deze dinsdagnamiddag mee af te slui-
ten. We zijn er al een paar keer langsgelopen en hebben gezegd ‘hier kunnen 
we ook wel eens gaan eten’. Nu komt het er van.

De Nieuwe Waag is gevestigd in een van de oudste panden van de stad.  
Het is rond 1765 gebouwd als stadswaag. Helaas is het grootste gedeelte van het 
barokke interieur in de oorlog verwoest. De ‘waag’ is echter nog intact geble-
ven en neemt een prominente plaats in binnen de zaak. Wat het eerste opvalt bij 
binnenkomst is de zeer smaakvolle inrichting, warm en huiselijk. Ook het klas-
sieke ‘glas-in-lood’ boven de bar is na de renovatie weer in ere hersteld door het 
Oosterbeekse ondernemerskoppel Ans en Eddie Arns. De ontvangst is vriendelijk. 
We nemen plaats aan een tafeltje bij het raam in de niet-roken sectie. Wat meteen 
opvalt, is het feit dat ‘De Nieuwe Waag’ met gevoel voor sfeer is ingericht.  
De tafels zijn zodanig gerangschikt dat je absoluut ongestoord kunt eten en praten 
zonder het gevoel te hebben dat je medegasten elk woord kunnen verstaan.  
Je kunt eventueel ook de bovenverdieping afhuren voor een besloten receptie. 
Dat is ook de kracht van deze zaak die veel bezocht wordt door zakenlieden en 
Vrouwe Justitia uit het naastgelegen paleis. Elke zondagmiddag is er live muziek 
en zo nu en dan een stevige (wijn)proeverij. 
De menukaart ziet er qua vis en schaaldieren wat sober uit maar achterin staat 
ook de nieuwe kaart die eveneens een variëteit aan leuke gerechten telt.  
De gerechten zijn helder en zonder omhaal omschreven, daar worden we vrolijk 
van. In combinatie met de mooie wijnkaart (variërend van Esquilach tot Merlot) 
toch zeer de moeite waard. We gaan nadenken over de wijn en besluiten de frisse 
Cépage Sauvignon Blanc te proberen (€16,00/3,25). Wat weinig mensen weten is 
dat Eddie en ik een gezamenlijke passie hebben, namelijk billen!  
Nee, niet die.......ik hoor het u denken. De klassiek Franse lekkernij ‘kikkerbillen’. 
Ze staan niet op de kaart maar op speciaal verzoek maakt de kok voor mij een 
lekker maaltje (zeven stuks) in een mooie kruidige provinciale looksaus (€14,50). 
Michel kiest voor de Toscaanse tomatensoep met basilicumpesto en huisgemaakt 
Waagbrood (€5,50). Een uitstekende keuze zo blijkt. Als hoofdgerecht voor mijn 
disgenoot op verzoek de ‘carpaccio veneto’ (€9,00). Flinterdun gesneden ossen-
haas geserveerd met pesto, pijnboompitten en grana padano, fijn van smaak door 
een niet onaardige marinade. Ik ben blij verrast door het gewicht en de omvang 
van mijn entrecote (ongeveer 200 gram) geserveerd met kruidenboter, groene 
salade en een puntzakje frieten (€18,00) precies medium gegrilleerd.  
Goed getimed en op warme borden geserveerd. 
Het team van ‘de Waag’ is vriendelijk maar voornamelijk ook gezellig; ze nemen 
echt de tijd om een praatje met ons te maken en er heerst een ongedwongen sfeer 
die je niet vaak meer tegen komt in restaurants van dit niveau. Tijdens de koffie 
verschijnt de gastheer aan onze tafel die met betrokkenheid informeert naar onze 
bevindingen. Het moet gezegd worden: het heeft ons prima gesmaakt, een uitste-
kende kwaliteit – prijsverhouding. Daar mag men best trost op zijn. 

www.proeflokaaldewaag.nl
Markt 38, 6811 CJ Arnhem
026 - 370 59 60

Er komt zicht op een Antidiscrimi-
natievoorziening (ADV) in Midden-
Gelderland! Regelmatig is er door 
belangenorganisaties zoals COC 
Midden-Gelderland en enkele politieke 
partijen aandacht gevraagd voor het 
ontbreken van een ADV in Arnhem. 
Politiek stond het onderwerp niet 
echt op de agenda en tegenstanders 
verwezen naar het Antidiscriminatie-
bureau dat meer dan 10 jaar gelden 
werd opgeheven omdat het niet goed 
functioneerde. 

Rijksbeleid heeft de lokale discussie nu 
ingehaald en de regering heeft bepaald dat 
er in alle gemeenten een adequate moge-
lijkheid moet zijn om vormen van discri-
minatie te melden. Het gaat om alle vor-
men van discriminatie inclusief leeftijd, 
handicap, geslacht, ras, geloof en seksuele 
geaardheid. Er is zelfs een wetsvoorstel in 
procedure en de verwachting is dat deze 

wet eind 2008 van kracht zal worden. Nu 
al is hiervoor rijksgeld beschikbaar ge-
steld dat naar de provincie gaat.
Voor de regio Midden-Gelderland heeft 
de provincie samen met de gemeenten 
Arnhem, Ede en Wageningen aan bu-
reau STAMM opdracht gegeven om een 
draagvlakonderzoek uit te voeren. Dit on-
derzoek is uitgevoerd om te kunnen vast-
stellen of de gemeenten in de politieregio 
Gelderland-Midden tot een gezamenlijke 
ADV willen komen. De resultaten zijn op 
vrijdag 30 november 2007 in de vorm van 
een minisymposium gepresenteerd.  Tij-
dens deze bijeenkomst is het onderzoeks-
rapport aangeboden aan de Gelderse Ge-
deputeerde voor Welzijn Hans Esmeijer. 
Tijdens het minisymposium werd duide-
lijk dat de regio’s Midden-Gelderland en 
de provincie Limburg sterk achterlopen 
met de uitvoering van het antidiscrimina-
tiebeleid. Volgens professor dr. Piet van 
Reenen (bijzonder hoogleraar politiek en 

mensenrechten aan de Universiteit van 
Utrecht) ligt er met de ervaringen elders 
nu een unieke kans deze achterstand in te 
lopen. De belangrijkste conclusie uit het 
rapport is volgens Ralp Du Long, onder-
zoeker bij bureau STAMM, dat er draag-
vlak is voor een gezamenlijke ADV. De 
organisatiestructuur zal nog nader onder-
zocht worden, maar duidelijk is wel dat er 
laagdrempelige meldpunten moeten ko-
men (front-office) met voldoende en des-
kundige mensen op een centraal punt (de 
back-office).  Het is de bedoeling dat de 
ADV niet alleen de klachtenbehandeling 
als taak heeft, maar ook registratie en mo-
nitoring en het geven van voorlichting. 

De verwachting is nu dat de gemeenten 
Arnhem, Ede en Wageningen de oprich-
ting van een ADV op korte termijn gaan 
oppakken. Uiteraard zal COC Midden-
Gelderland dit proces actief blijven vol-
gen.

 JEFFREY LEUVERMAN 

Antidiscriminatievoorziening Midden-Gelderland

Met ‘Let our love begin’ (muziek: Robert 
Fisher, tekst: Bruce Smith) zetten Victor 
& Yvette een sterk nummer neer tijdens 
de Finale van het 13e COC Songfestival 
in Nijmegen. Zij vertegenwoordigen 
COC Midden Gelderland, dat een naam 
heeft hoog te houden. Al drie maal won 
dit COC het festival. Ook dit jaar zijn de 
verwachtingen hoog gespannen, maar het 
zijn de Limburgers Kristof & Friends die 
er met de wisselbeker vandoor gaan. 
De jury beloont met name het roze 
gehalte tijdens dit festival. Victor is van 
mening dat de jury hiermee vrij kort door 
de bocht gaat. Ook het lied en de perfor-
mance behoren te tellen. Desondanks kij-
ken ze na afloop in de kleedkamers terug 
op een gezellige dag. We hebben samen 
veel lol gehad, aldus Victor en Yvette.

foto & tekst: Bart van Dam

COC Songfestival: Victor & Yvette
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Auteursrechten
Overname en/of vermenigvuldiging 
van artikelen als bedoeld in Art.15 van 
de Wet op het Auteursrecht is slechts 
geoorloofd na schriftelijke toestem-
ming  van de uitgever. 
Aan de totstandkoming van PINK&ZO 
wordt uiterste zorg besteed. Voor het 
desondanks onverhoopt onvolledig 
of onjuist weergeven van informatie 
aanvaarden uitgever, redactie, mede-
werkers en leveranciers geen aanspra-
kelijkheid. 
PINK&ZO kan evenmin aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele gevol-
gen voortkomend uit het – met toe-
stemming van de betrokkenen – plaat-
sen van teksten, foto’s of illustraties. 
De redactie heeft het recht om zonder 
opgaaf van redenen redactionele bijdra-
gen of ingezonden brieven te weigeren, 
in te korten of anderszins te redigeren. 
Anonieme of onvolledig gesigneerde 
inzendingen komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
Indien nodig of gewenst wordt een 
redactionele bijdrage of ingezonden 
brief onder een, door de redactie 
te bepalen, schuilnaam geplaatst. 
PINK&ZO verplicht zich de privacy 
van de contribuanten te beschermen.
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Kopij & illustraties: 

5 februari 2008
Opgemaakte advertenties: 

11 februari 2008

Formats
Kopij: MS Word, ODF

Art Work: JPEG 300 DPI, originelen
Advertenties: PDF
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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

Waar komt het idee vandaan om een 
jongerencafé te beginnen? Er zijn toch 
jongerenverenigingen, cafés en homo-
kroegen genoeg?
Het is eigenlijk allemaal voortgekomen 
uit de jongerenboot die mee gevaren 
heeft tijdens de gay-pride dit jaar in 
Amsterdam. Voor de jongeren die mee 
zouden varen werden meetings georgani-
seerd over de boot. Deze meetings wer-
den langzaam omgetoverd tot gezellige 
jongerenmiddagen omdat we merkten dat 
hier veel animo voor was.

En tja: ‘jongerenverenigingen’; in zo’n 
duffe ‘vereniging’ horen jongeren tus-
sen de 12 en 18 jaar niet thuis. Dat trekt 
helemaal niet. Bij ons kunnen ze lekker 
een drankje drinken met gezellige muziek 
op de achtergrond en sociale contacten 
opbouwen. Homocafés en discotheken 
vind je tegenwoordig op elke hoek van 
de straat, maar ook daar hoort een jongen/
meisje van 12 jaar niet thuis. Daarnaast is 
de minimum leeftijd vaak 18 of zelfs 21! 
Ook laat niet iedere ouder hun zoon of 
dochter tot laat in de avond op stap gaan.

Hoe is de situatie op school: kun je als 
homo-/lesbo-jongere jezelf zijn? Of kun 
je het beter voor je houden?
Natuurlijk kan je overal openlijk homo-
seksueel zijn, ook op school dus.

Het is soms wel moeilijk om ‘uit de kast’ 
te zijn op school, ze roepen je na en schel-
den je uit, maar het enige wat ze van je 
weten is dat je homo bent! Je kan er voor 
kiezen om het voor je te houden, maar het 
voelt een stuk vrijer!
 
Hoe denken je leeftijdsgenoten er over? 
‘Max blijft Max’, zo zeiden mijn vrien-
den het. Het enige wat er verandert, is dat 
hij met een jongen thuiskomt in plaats 
van een meisje. Iedereen heeft positief 
gereageerd, ze vinden het ook allemaal 
erg tof dat ik me inzet voor mijn leeftijds-
genoten met dezelfde gevoelens.

Is er steun van docenten en de school-
leiding bij moeilijke situaties?
Elke docent en zeker mentor moet de 
nodige steun kunnen bieden als leerlingen 
met een probleem komen over homosek-
sualiteit. Helaas zijn ook de leraren niet 
goed genoeg voorgelicht over homosek-
sualiteit onder jongeren. De voorlichting 

op school laat nog erg te wensen over, àls 
er al voorlichting is! Vanuit Jong&Out 
proberen we hier in de toekomst verande-
ring in te brengen.

Jong&out is landelijk; hoeveel ontmoe-
tingscafés zijn er nu?
Tot nu toe worden er meetings geor-
ganiseerd in Amsterdam, Arnhem en 
Eindhoven. Arnhem is de eerste die echt 
landelijk de lucht in gaat, hier gaan we 
dan ook zeker een groot feest van maken! 
Later in het nieuwe jaar zullen de COC’s 
Limburg, Tilburg en Noord-Holland-
Noord ook nog volgen.

Hoeveel mensen zitten er in het Team 
jong&out van COC Midden-Gelderland?
Nou, een echt team is er niet, ik sta er nu 
nog alleen voor. Na de eerste meeting ga 
ik kijken wie mij kan assisteren. Vanuit 
het landelijk Jong&Out bestuur helpen 
we natuurlijk ook elk COC dat een mid-
dag opzet. Daarnaast doet COC Midden-
Gelderland ook een deel van de PR en 
stelt het Café inclusief barmensen en de 
ontmoetingsruimte beschikbaar.

Organiseren jullie alleen ontmoeting of 
ook onderwerpen/thema’s?
Bij de eerste meeting in Arnhem zal de 
nadruk liggen op de opening met gezel-
lige muziek, een hapje en een drankje. 
We proberen verder een zo breed moge-
lijk jongerenpubliek te trekken door er 
ook thema’s aan te verbinden. Dit is in 
Amsterdam al een groot succes. Allemaal 
mee staan zingen op André Hazes tij-

dens de karaoke of je meest gekke outfit 
showen op een echte catwalk! Ook films 
komen natuurlijk regelmatig voorbij.

Hoeveel bezoekers verwacht je?
Voor mij is het nu moeilijk te zeggen hoe-
veel mensen er 19 januari in Arnhem te 
vinden zijn. December en januari worden 
echt drukke maanden om zoveel mogelijk 
jongeren naar Arnhem te krijgen! Ook 
zijn de ouders van deze jongeren wel-
kom, om te laten zien dat ze achter hun 
zoon of dochter staan!

En wat is de leeftijd van de doelgroep?
De leeftijd van onze doelgroep ligt tussen 
de 12 en 18 jaar. Echte pubers dus. Op 
deze leeftijd is het belangrijk om zoiets 
te hebben als een Jong&Out meeting. 
Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en een 
leuke middag hebben. Natuurlijk zijn er 
altijd mensen die eventuele vragen kun-
nen beantwoorden op het gebied van jong 
homo-zijn.

De eerst ontmoetingsmiddag is zaterdag 
19 januari van 13:00 tot 17:00 uur en 
zal plaatsvinden in het café van COC 
Midden-Gelderland aan de Rijnkade 3 
te Arnhem.
Meer informatie kan je vinden op www.
jongenout.nl. Ook kan je mailen naar 
Max Ouwens via max@jongenout.nl 
als je vragen hebt of wilt aankondigen 
dat je komt. Je kunt voor informatie, 
tijdens openingstijden, ook bellen met 
het secretariaat van COC Midden-
Gelderland op tel 026-4423161

Jong ‘Out’ in Arnhem
 THIJS BRUMMELHUIS

Max Ouwens, initiatiefnemer van de arnhemse Jong&Out-meeting

COC Midden-Gelderland start samen met de 
landelijke werkgroep Jong&Out een ontmoe-
tingsmiddag voor jongeren van 12 tot 18 jaar 
oud. Nadat Jong&Out, met ondersteuning vanuit 
COC Nederland, in 2007 gestart is met hun 
activiteiten in Amsterdam wordt nu ook een 
team opgezet in Arnhem.
De initiatiefnemer voor een activiteit in deze 
regio is de 17-jarige Max Ouwens die zelf ook 
in Gelderland woont. 
We hebben Max een paar vragen gesteld voor 
een nadere kennismaking.

‘Hoezo, dat weet ik niet’
Een toneelspelende zoon in de puberteit. 
Je observeert je kind. Hebt vragen. Je kind zet zich af tegen je man; vindt 
dat wij te veel zijn wereld binnendringen. Heeft een vriend, die ook 
toneel speelt bij Stichting Theaterplan. Trekt zich regelmatig terug op zijn 
kamer. Leest veel, speelt voor hij naar school gaat piano. Komt uit school. 
Bij de vraag ‘Hoe ging het vandaag?’ een diepe zucht: ‘Goed.’
‘En wat heb je daar gedaan?’ 
‘Ja, gewoon.’ 
‘Was het leuk?’
‘Hoe kan het nou leuk zijn op school!’
Nou ja... een typisch antwoord van een puber. 

Ik, als moeder die les geeft op een kappersopleiding en daar ook te 
maken heeft met homoseksuele jongens, merk dat het ook wel eens zou 
kunnen zijn dat mijn zoon homoseksueel is. Dat merk je; dat voel je. Op 
een rechtstreekse vraag (hij was toen ongeveer 15 jaar oud) of hij homo 
is, krijg ik het antwoord: ‘hoezo, dat weet ik niet.’

Zo’n viertal jaren later gaat onze zoon studeren in Nijmegen. Na de 
introductieweken komt hij op vrijdagavond thuis. Wij, mijn man en ik, 
zitten na een schouwburgbezoek met vrienden gezellig na te praten. 
Onze vrienden gaan naar huis. Wij zitten gezellig met onze zoon nog te 
praten. Het hoge woord komt er uit. ‘Ik ben homo’.  Het verbaast je als 
moeder niet echt. Je had dit al eerder gedacht. Toch, na vier jaar, schrik je 
ervan. Vaak heb ik op school met ouders gesproken die een zoon hebben 
die homo is. Toch als het dan je eigen kind is, is dat een ander verhaal. 
Het verwachtingspatroon wordt doorkruist. Hij zei ook zeer terecht ‘dat 
betekent dat ik jullie nooit zelf kleinkinderen kan geven.’
De eerste dingen die ik dacht waren:
- als je maar nooit zelf met aids in aanraking komt.
- als je gedrag maar ‘normaal’ blijft en niet extravagant.
-  in ons land is men wel redelijk tolerant, maar elders in de wereld is dat 

een stuk minder.
- als je maar gelukkig wordt.

Onze zoon wordt lid van Pinkeltje in Nijmegen. 
‘Is dat een studievereniging?’ vraagt mijn vader.

Inmiddels zijn we elf jaar verder. Hij heeft een relatie gehad met een 
leuke jongen waar we als ouders blij mee waren. Hij heeft enkele leuke 
vrienden om zich heen. De relatie tussen hem en mijn man is een stuk 
beter. Ik hoop dat onze zoon een gelukkig leven zal leiden. En wie weet 
wat de toekomst verder brengen zal.

Mia


