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COC Midden-Gelderland vindt droomlocatie

Rijnoeverhuis wordt BASTA 
Op vrijdag 30 mei zijn de Roze Lopers 
uitgereikt door wethouder Lenie 
Scholten. De Roze Lopers zijn uitgereikt 
aan Nijmeegse verzorgingshuizen. 
De prijswinnende verzorgingshuizen 
zijn Nijevelt, Nieuw Malderborgh, 
Orangerie, Oud Burgeren Gashuis, De 
Doekenborg en Honinghoeve. Deze ver-
zorgingshuizen hebben de prijs gekre-
gen als aanmoediging voor hun huidige 
èn toekomstige inzet om hun huizen 
homovriendelijk te maken. 

Tijdens de bijeenkomst waarop de 
Roze Lopers werden uitgedeeld, sprak 
Wouter Neerings, bestuurslid COC 
Nederland, lovende woorden over het 
Nijmeegse initiatief. Onlangs heeft 
COC Nederland een overeenkomst 
gesloten met certificeringorganisatie 
KIWA om landelijk verzorgingshuizen te 
screenen op homovriendelijkheid, waar-
bij er nadrukkelijk gekeken zal worden 
naar de ervaringen en know-how van 
COC Nijmegen. 
De Nijmeegse voorzitter Peter van 
Loon maakte aan de hand van een 

praktijksituatie duidelijk hoe zinvol het 
is om wel bewust te letten op homo- en 
biseksualiteit in verzorgingshuizen: 
meneer De Graaf die een oogje heeft 
op meneer Van Dam, terwijl het verple-
gend personeel meneer De Graaf wil 
koppelen aan mevrouw Janssen. 
Van Loon benadrukte dat de verzor-
gingshuizen die de Roze Loper in 
ontvangst zouden nemen, nu adequaat 
kunnen optreden en meer rekening zul-
len houden met de wensen van meneer 
De Graaf. 
Wethouder Scholten heeft de Roze 
Lopers uitgereikt aan de vertegen-
woordigers van de verschillende ver-
zorgingshuizen. Ze sprak daarbij haar 
waardering uit voor COC Nijmegen 
en de verzorgingshuizen om samen in 
Nijmegen een homovriendelijk klimaat 
te creëren voor ouderen. Wethouder 
Scholten accentueerde dat de verzor-
gingshuizen ook een soort coming-out 
beleefden door nu een Roze Loper in 
ontvangst te nemen. 

[HJ]

Enkele maanden geleden kreeg COC 
Midden-Gelderland te horen dat de 
huur van de ruimten aan de Rijnkade 
3 zou worden opgezegd. Het zag er 
even beroerd uit maar uiteindelijk is het 
toch nog goed gekomen: COC Midden-
Gelderland verhuist.

Toen de huuropzegging zich aandiende, 
heeft COC Midden-Gelderland direct 
contact opgenomen met Wethouder 
van Eeten. Met hem is de proble-
matiek besproken.  Van Eeten had 
toen al samen met Wethouder van 
Bodegraven overlegd, en zij kwamen 
met een voorstel. Een pand aan de St. 
Catharinaplaats 10, beter bekend als 
BASTA, staat al een paar jaar leeg en 
het leek de beide wethouders wel een 
goede locatie voor het COC. BASTA is 
zeer centraal gelegen, geen bovenburen 
en enige huurder. Ook qua functiona-
liteit voldoet dit pand zeer goed aan 
onze wensen. Het gebouw bestaat uit 
twee verdiepingen waarvan de beneden-
verdieping voor een derde deel onder-
gronds is, een zogenaamd 'souterrain'. 
Op de benedenverdieping kan het het 
kantoor, de vergaderruimte, een keu-
kentje en opslag worden gecreëerd. Op 
de bovenverdieping is een café van een 
kleine 100 m2 gevestigd. Kortom: dit is 
onze droomlocatie.

Financiën
Toen COC Midden-Gelderland aan-
gaf dit pand wel te zien zitten was 
de volgende stap een bezoek aan de 
Facilitaire Dienst van de Gemeente 
Arnhem. De Facilitaire Dienst onder-
houdt en verhuurt alle ruimten die in 
eigendom zijn van de Gemeente. Daar 
stond COC Midden-Gelderland een 
onaangename verrassing te wachten. 
Er moest in de ogen van de Facilitaire 

Dienst veel aan het pand gebeuren. 
Dit zou de huurprijs erg hoog maken. 
De huurprijs komt twee keer zo hoog 
uit als COC Midden-Gelderland kan 
betalen. Dit dreigde roet in het eten te 
gooien. 
Een nieuw gesprek met Wethouder 
van Eeten was nodig om dit financiële 
probleem te bespreken. De gemeente 
Arnhem verleent het COC geen subsi-
die dus misschien was er op dat gebied 
nog iets te regelen? Wat beide partijen 
nu overeen zijn gekomen is het volgen-
de: in het eerste jaar geeft de Gemeente 
Arnhem een garantiesubsidie voor de 
huur. Het gedeelte wat het COC zelf 
niet kan opbrengen wordt door de 
gemeente Arnhem betaald. 
Dit jaar is dan te gebruiken om te zien 
of er nog andere inkomstenbronnen 
te vinden zijn en zal de Gemeente 
bekijken of langdurige financiële onder-
steuning mogelijk is. Om maar met de 
woorden van de wethouder te spreken: 
‘als we beide ons stinkende best doen 
komen we hier vast wel uit’.

En nu....verhuizen!
COC Midden-Gelderland gaat dus 
verhuizen. Gebouw 'BASTA' wordt 
per 1 oktober aanstaande door COC 
Midden-Gelderland gehuurd. Er moet 
dan nog veel opgeknapt en verbeterd 
worden. COC Midden-Gelderland hoopt 
medio november het gebouw offici-
eel te kunnen openen. Dan namelijk 
bestaat het COC in Arnhem 55 jaar en is 
het een leuke gelegenheid om, samen 
met de viering van het 55 jarig bestaan, 
ook BASTA te openen!
Midden-Gelderland houdt alle leden en 
relaties, onder andere via de Pink&zo, 
op de hoogte van de stand van zaken. 

[HH]

Pink&Zo is een uitgave van 
COC Nijmegen 
& COC Midden-Gelderland  
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Igor heeft veel gereisd en heeft 3 jaar 
medicijnen gestudeerd in Amerika. 
Bij terugkeer in de Oekraïne is hij 
gearresteerd en heeft 3 jaar gevangen 
gezeten. In 2007 kwam hij weer vrij. 
Tijdens een bezoek aan het graf van zijn 
moeder is hij aangevallen en mishan-
deld. Bij terugkeer naar zijn huis bleek 
zijn huis te zijn afgebrand. Er zijn resten 
van een Molotovcocktail gevonden.

Daarna is hij naar Litouwen gevlucht in 
de veronderstelling dat hij daar veilig 
zou zijn. In het Vreemdelingenregistra-
tiecentrum in Pabradè is hij op 1 januari 
mishandeld door een Tsjetsjeense man 
omdat hij homo is, en het waagde de 
Tsjetsjeen de hand te schudden voor 
Nieuwjaar. Hij heeft hiervan aangifte ge-
daan bij de politie en hij werd opgevan-
gen door de Litouwse Gay Liga. Omdat 
Igor het sterke vermoeden had dat hij in 
Litouwen ook niet veilig was, is hij met 
hulp van de Nederlandse ambassade in 
Litouwen naar Nederland gevlucht. Via 
Eindhoven kwam hij in een AZC in Gel-
derland terecht waar hij nu 2 maanden 
verblijft. Igor is recent aangevallen om-
dat hij homo is en daarbij bedreigt met 
een mes door een man uit Afghanistan 
die ook in het AZC verblijft.

Mohammed’s situatie
Mohammed heeft drie jaar in een op-
vangcentrum in Zweden gezeten. Door 
de schande die hij als homo over zijn 
familieleden in Somalie bracht, moest 
hij vluchten. Bedreigd, door zijn eigen 
familie. Gevlucht, met steun van zijn 
eigen moeder. Mohammed is recent 
in Nederland elkaar geslagen door een 
groep Somaliërs. Want zijn landge-
noten houden niet van homo’s.  COC 
Midden-Gelderland heeft aangegeven 

het belangrijk te vinden dat Mohammed 
aangifte doet van het geweld en zal hem 
hierin begeleiden. 

Wat gaan we doen?
De verblijfssituatie voor Igor en 
Mohammed zijn penibel. Ze leven 
onder grote druk tussen de andere 
asielzoekers. Beide mannen gebruiken 
medicatie om de spanningen aan te 
kunnen.  Op de korte termijn moet een 
veilig verblijf voor Igor en Mohammed 
gecreëerd worden. COC Midden-Gel-
derland heeft bij het AZC aangekaard 

dat het AZC kennelijk geen veilige 
verblijfplaats  is voor homoseksuele 
vluchtelingen. De beveiligingsbeambte 
van het betreffende AZC meldde ons 
het volgende: ’Wij kunnen niet meer 
doen dan de politie bellen als er geweld 
wordt gebruikt’.  Op de vraag of Igor en 
Mohammed niet beter overgeplaatst 
kunnen worden naar een veilig AZC, 
antwoordde de beveiligingsbeambte: 
‘het zijn maar enkelingen die zo op hen 
reageert. Het zou waarschijnlijk beter 
zijn die personen zelf te verplaatsen 
en niet Igor en Mohammed’. Gevolgd 

door: ‘Verder verwijzen wij door naar de 
medische dienst en het maatschappelijk 
werk van het AZC.’

Benefi etavond voor Igor en Mohammed
Vluchtelingen hebben meestal geen be-
zittingen. Zo ook Igor en Mohammed, 
zij hebben praktisch geen kleding. Igor 
zegt niet meer te hebben dan hij op dat 
moment aan had en Mohammed heeft 
2 spijkerbroeken en 2 T-shirts. 
Daarom wordt op zaterdag 19 juli in 
Café Xtra een benefi etavond voor beide 
mannen georganiseerd. De opbrengst 
van die avond komt ten goede aan 
Igor en Mohammed. COC Midden-
Gelderland roept daarom alle lezers op: 
hebben jullie kleding en schoeisel voor 
deze twee heren? We moeten toch in 
staat zijn om homo’s die het zo moeilijk 
hebben te helpen met deze eerste 
levensbehoefte? Lever alle kleding in de 
maat L en schoeisel met maat maten 
42/43 (Igor) en kleding met maat M en 
schoeisel met maten 39/40 (Moham-
med) die je over hebt in bij het kantoor: 
Rijnkade 3 in Arnhem. 
Opsturen kan ook: Postbus 359, 6800 
AJ Arnhem. Je kunt je bijdrage ook mee-
nemen op 19 juli naar Café Xtra. Mocht 
je iets willen schenken maar niet in 
staat zijn om iets af te leveren of wil je 
meer weten over deze actie, bel dan met  
026-4423161 of mail naar winifred@
diverzo.nl.

Alvast heel hartelijk bedankt namens 
Igor en Mohammed!

Naschrift: Igor en Mohammed zijn 
gefi ngeerde namen. De echte namen zijn 
bekend bij het COC Midden-Gelderland.

[WG]

Winifred Gimbel had een afspraak bij het asielzoekers-
centrum (AZC) om te praten met Igor, een vluchteling uit 
de Oekraïne. Niet alleen Igor stond haar op te wachten, 
maar ook Mohammed, een jonge Somaliër. Ze spraken over 
het lot van de twee mannen. Igor was voornamelijk aan het 
woord. Mohammed zei niet veel.

COC Midden-Gelderland ondersteunt homovluchtelingen in het  Asielzoekerscentrum

Vluchteling in Gelderland

Wethouder Scholten spreekt waardering uit

Roze Lopers uitgereikt 

Wethouder Scholten deelt roze gebak uit.
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UIT EN THUIS IN

COC NIJMEGEN/Villa Lila

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.
Zaterdag 19 juli ‘benefietavond’
(zie artikel Vluchteling in Gelder-
land). Zaterdag 26 juli een barbecue 
op de binnenplaats! 
In augustus is Café Xtra gesloten.

De Soos
Voor jongens en meiden met een 
verstandelijke beperking
Elke 2e zondag van de maand van 
15.00 tot 18.00 uur.
Zondag 13 juli een barbecue op de 
binnenplaats! Op 10 augustus is 
De Soos gesloten.

Jong&out
Ontmoetingsgroep voor jongeren 
t/m 18 jaar
Elke 3e zaterdag van de maand 
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 16 augustus gesloten 
(zomerstop)

Heerensalon
Voor heren die op heren vallen
Elke 4e zondag van de maand van 
15.00 tot 19.00 uur.
Zondag 27 juli houden de Heeren 
een barbecue op de binnenplaats! 
Op 24 augustus is de Heerensalon 
gesloten (zomerstop)

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.
Fem Xtra is gesloten op 20 juli en 
1 augustus (zomerstop)

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

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

UIT EN THUIS IN

DOETINCHEM

Team Doetinchem
Een gezellige caféavond 
in de Achterhoek.
Ongeveer 6 keer per jaar, 
op vrijdag 12 september en 
7 november, vanaf 21.00 uur. 
In het Bruin café van 
Hart van Doetinchem, 
Rozengaardsweg 3, 
Doetinchem

Is in Nijmegen [i]homo-/lesbisch 
beleid[/i] al sinds jaar en dag een 
bekend en door grote delen van de 
gemeenteraad een ondersteund begrip, 
in Arnhem staat dit beleid in de kin-
derschoenen. De gemeente Nijmegen 
heeft een zogenaamde homonota. 
Voordeel van een nota is dat het een 
stimulans kan zijn voor blijvende 
aandacht voor homo-/lesbisch beleid.  
Ander voordeel is, dat na de goedkeu-
ring van een homonota de gemeen-
telijke diensten die zich op welzijn en 
samenleving richten, niet bij iedere 
euro die aan een roze project wordt 
uitgegeven moeten wachten op goed-
keuring van de gemeenteraad.
Arnhem heeft geen homonota, wel is er 
sinds kort sprake van een startnotitie 
Seksuele Diversiteit. Dat betekent dat 
er een start wordt gemaakt met het 
formuleren van homo-lesbisch beleid. 
In de startnotitie staat, dat hiervoor 
niet alleen met de homogemeenschap 
in Arnhem zal worden samengewerkt. 
Er zal ook gebruik worden gemaakt van 
Movisie, het landelijk expertisebureau. 
Ook zal de gemeente Arnhem andere 
grote gemeentes met een diversiteits-
beleid als voorbeeld nemen - waarvoor 
men niet ver hoeft te kijken.

Geld
Het geld dat gepaard gaat met de 
koploperpositie, lijkt een steun in de 
rug van diegenen die in Arnhem een 
homo-/lesbisch beleid willen opzetten 
dat verder gaat dan alleen het vermel-
den van het woord homoseksualiteit in 
gemeentelijke notities. 
Voornemens zijn één, maar daar ook 
een ruime post op de gemeentelijke 
begroting voor reserveren, is een twee-
de, vooral als een gemeente dat niet 
eerder deed. Uit de startnotitie blijkt, 
dat men de uitgaven voor het homo-
lesbisch beleid wil onderbrengen in 
bestaande gemeentelijke posten. Door 
het geld van de minister kan Arnhem 
haar homo-/lesbisch beleid ambitieus 
inkleuren.

Pink&Zo zal het homo-/lesbisch beleid 
van de gemeente Arnhem met veel 
belangstelling volgen. Dat de gemeente 
Arnhem zich actief heeft opgesteld 
bij de Vrolijke Scholen Alliantie (een 
samenwerking tussen homobelangen-
organisaties, scholen en gemeente, met 
als doel een integraal diversiteitsbeleid 
op scholen), is een goed teken.

[JH]

Homo-/lesbisch beleid kan ambitieuzer

Ook Arnhem ‘koploper’ 
diversiteitsbeleid
De Arnhemse wethouder Barth van Eeten van samenle-
vingsbeleid heeft namens de gemeente Arnhem een over-
eenkomst gesloten met minister Plasterk. Arnhem plaatst 
zich daarmee in het peloton van twaalf gemeentes dat 
koploper wenst te zijn op het gebied van homo-/lesbisch 
beleid. Het peloton waar Nijmegen ook deel van uitmaakt. 
Beide gemeentes ontvangen hiervoor 75.000 euro.

DE TUSSENBALANS

Angelique Huiser
Geboortedatum en 
plaats: 1 november 1974 
te Nijmegen
Opleiding: Schoevers 
Directiesecretaresse/ 
Officemanagement
Beroep: 
Bestuursassistente 
COC Nijmegen
Woonsituatie: Alleen
Huiselijk ingesteld: ja 
Trouw, monogaam: ook
Vrienden/vriendinnen: 
veel
Geloof: niet
Kinderwensen: ja
Politieke voorkeur:
Lengte: 1.60m
Gewicht: zwaarder dan 
de gemiddelde vrouw
Hobbies: de leuke dingen 
in het leven
Favoriete literatuur: 
thrillers
Favoriete films: thrillers
Favoriete muziek: van 
alles en nog wat van klas-

siek tot hard rock 
Favoriet vakantie-oord: 
als het er maar lekker 
weer is
Favoriet eten: tapas
Favoriete drank: koffie
Favoriete kleding: 
casual
Uitgaan: leuk!!! Als het 
er maar gezellig is
Verslavingen: roken en 
koffie
Goede eigenschappen: 
spontaan, open en goed-
lachs
Slechte eigenschappen: 
soms ongeduldig
Wat zie ja als hoog-
tepunt in je leven: de 
geboorte van mijn neef-
jes en nichtjes
En wat als dieptepunt: 
de periode dat ik ziek ben 
geweest
Bewondering voor: 
Ieder mens dat geeft om 
zijn medemens

Hekel aan: egoïsten
Val op (uiterlijk of 
karakter): ik vind humor 
heel belangrijk en verder 
moet iemand natuurlijk 
lief zijn en als ze er dan 
ook lekker uitzien is dat 
mooi meegenomen.
Eerste homo/lesbische 
seksuele ervaring: niet
Heteroseksuele erva-
ring: toen ik 13 was heb 
ik voor het eerst gezoend
In welke zin geëmanci-
peerd: ben een zelfstan-
dige vrouw die ook alles 
graag zelf doet
Waar ben je eigenlijk te 
veel mee bezig: plezier 
in mijn leven hebben 
- maar kun je daar eigen-
lijk wel teveel mee bezig 
zijn?
En waar te weinig mee: 
sporten
Speciaal doel of ideaal: 
alles uit het leven halen

advertentie

Erik Derks presenteert CD

Erik Derks, die met zijn vaste pianist 
Michiel Hautvast al een tijd een liedjes-
voorstelling heeft, brengt op 21 septem-
ber zijn CD uit: “Van alles twee”. Op de 
CD staan de liederen die in de gelijk-
namige voorstelling gezongen worden. 
Erik: ‘het zijn Nederlandse chansons. 
Luisterliedjes, zo je wil. De rode draad 
in de voorstelling is mijn leven. Ik neem 
het publiek mee in een verhaal over 
mezelf. Daarin krijgen alle liedjes een 
plaats’.
Bij de liedjes in de voorstelling gaat het 
zowel over covers als zelfgeschreven 
nummers. ‘Een voorbeeld is “Heb het 
leven lief”. Dat krijgt in mijn voorstel-
ling een eigen lading. Wacht niet af, 
maar pak de regie in je leven! Zorg 
daarbij goed voor jezelf en elkaar. Of 
“Sammie”, wat mensen vast nog ken-

nen van het COC Songfestival waarmee 
ik toen tweede werd. Dat lied zit ook 
weer in de voorstelling, waarbij ik het 
heb samengesmeed met een ander lied. 
Soms denk je dat je er één krijgt, maar 
dan krijg je er een tweede bij’.
Erik Derks kennen Pink&Zo lezers 
als coördinator van Café Dapper, de 
ontmoetingsgelegenheid voor homo’s 
en lesbo’s met een verstandelijke 
beperking. Hij doet dit en zijn werk 
als chansonnier naast zijn baan in het 
maatschappelijk werk. Erik won het 
Nationaal COC Songfestival in 1996 
voor COC Midden Gelderland en deed 
in 1998 voor COC Nijmegen mee. 
Daarnaast zat hij vorig jaar in de jury 
van het festival.
Kijk voor meer informatie op 
www.erikderks.nl

Durven homoseksuele mannen, lesbi-
sche vrouwen en biseksuelen zichzelf te 
zijn of laten zij maar liever niet merken 
dat zij ‘zo’ zijn? Folkert Kooistra van 
COC Midden-Gelderland vond dat ‘wij’ 
best wat meer weerbaar mogen zijn. 
Op zaterdag 21 juni vond in Arnhem 
een ‘Workshop Weerbaarheid’ plaats.  
Vijftien deelnemers afkomstig uit het 
hele land kwamen naar Arnhem.

Die weerbaarheid, of het gebrek daar-
aan, vertaalt zich ook in hoe veilig je 
je voelt in je leefomgeving: zoals op 
straat, bij je vrienden en familie en op 
je werk. Voel jij je wel eens ongemakke-
lijk als je ’s avonds over straat loopt en 
je komt een groepje aangeschoten jon-
geren tegen? Laat jij dan ook gauw de 
hand van je partner los, zodat er ’niets 
op jou aan te merken valt’? Dan word 
jij dus ook met de vraag geconfron-
teerd ‘hoe weerbaar ben ik’? Als jij het 
soms ook lastig vindt om je in dit soort 
situaties staande te houden, dan heb 

je iets gemist. Edward Kudding, trainer 
en conflictbemiddelaar bij Kudding & 
Partners (www.kudding.nl), verzorgde 
de workshop. Dat doet hij vaker, onder 
meer bij homosportvereniging Tijgertje 
uit Amsterdam. Hij biedt de cursisten 
een paar ‘tools’ om met bovenvermelde 
lastige situaties om te gaan.  Edward 
gaf een interessante workshop van 2,5 
uur. Uitgangspunt van alles is dat je 
zekerheid uitstraalt, waardoor je ‘tegen-
speler’ het gevoel krijgt dat jullie van 
gelijke sterkte zijn. Door dat evenwicht 
zul je minder kwetsbaar zijn. Daarmee 
voorkom je dan tevens fysieke conflic-
ten. Maar mocht het dan toch nog uit 
de hand lopen, dan weten de mensen 
die de workshop hebben gevolgd nu 
een paar trucks om belagers af te 
weren. Heb je vragen of wil je je inte-
resse al laten blijken voor een volgende 
workshop, mail dan naar 
weerbaarheidstraining@gmail.com.

[JHK]

Voorkom fysieke conflicten door zekerheid

Word Weerbaar!

De deelnemers aan de workshop onder leiding van Edward Kudding (Foto: Marlow Drevel)

06-50663429 / 06-10194684

Management & Horeca bedrijsadvies

Hagenbeek & Hoenen

info@hagenbeekenhoenen.nl
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Soms eet ik op vrijdagavond bij 
Anneke aan de St. Annastraat 55 
in Nijmegen. Na het werk worden 
mijn kantoorgenoot Dirk en ik vaak 
compulsief aangetrokken door de 
gezelligheid bij onze overbuurvrouw 
‘Anneke’. De ervaring leert dat door 
het probleem samen aan te pakken 
met behulp van een gestructureerd 
‘stapplan’, er prima mee te leven is.

Bij Sint Anneke vinden wij iets dat we 
niet bij veel eetcafés aantreffen; lek-
ker en goedkoop eten voor een prijs 
waar je als vrijgezel bijna niet voor kan 
koken, keus uit diverse alternatieven 

voor veganist en pescivoor en - niet 
geheel onbelangrijk - een gemoedelijke 
en ongedwongen sfeer, waarbij je jezelf 
direct thuis voelt. Je komt bij Anneke 
eigenlijk niet om te eten maar om er 
gewoon te zijn en de gezelligheid te 
proeven. Anneke is een bruin café met 
een overwegend studentikoos maar ook 
wel zakelijk publiek. Bij goed weer is 
het op het zonovergoten terras dringen 
geblazen, het lijkt er op dat ieder zijn 
eigen plek heeft. Aan de loefzijde zitten 
de makelaars, aannemers en assura-
deurs met hun vriendinnen. Tegenover 
de bar is er de speelhoek voor de oude-
re jongeren, die op het moment bezet 

is door de bedrijfshockeyvereniging. 
Achter op het terras de disputen en 
aan de lijzijde roken medici een dikke 
‘Cubaan’ met de juristen. Natuurlijk is 
er ook nog ruimte voor de vrijdagmid-
dagborrel waarbij ‘Anneke’ regelmatig 
met de frietpan rond gaat. 
Voor de overige hongerige mens wordt 
er tussen 12.00 en 16.00 uur lunch 
geserveerd, bijvoorbeeld een ruim 
belegde Club Sandwich Kip (€ 6,10). 
Van 17.30 tot 21.00 uur is er diner en 
ook dan zijn alle prijzen geschikt voor 
de kleine portemonnee. We melden 
aan de bar dat we willen eten, de 
meeste tafeltjes zijn namelijk bezet. 

Wat meteen opvalt, is de vriendelijk-
heid en het collectieve enthousiasme 
van het personeel. Na kort genoten te 
hebben van het aperitief kunnen we 
plaatsnemen. De tafeltjes zijn aan de 
krappe kant maar groot genoeg voor 
twee eters. Ik kies de malse biefstuk 
pepersaus met knappend verse salade 
en een grote gepofte aardappel met 
zure room (€ 9,90) waarvan de kwaliteit 
in al zijn puurheid voor zich spreekt. 
Naar Nijmeegs gebruik een groot bord 
zonder fratsen voor mijn disgenoot, 
de schnitzel champignonsaus met 
friet en salade (€5,90). Als dessert is 
er Ben & Jerry’s ijs of een goede kop 

koffie. Natafelen is er niet bij want de 
volgende eters zitten al weer klaar aan 
de bar. We drinken nog een digestief 
aan de bar en keren dan voldaan huis-
waarts. Ik vind het er altijd erg gezellig 
en met leuk gezelschap heb je er een 
prima avond.

Café St. Anneke
St. Annastraat 55
6524 EG Nijmegen
024 - 323 67 07
www.stanneke.nl

[SH]

PINK CULINAIR – NIJMEGENWining & Dining bij 'ANNEKE'

28 juni, de Roze Zaterdag, kleurt Tiel 
roze. Een korte maar luidruchtige para-
de trekt door de binnenstad. Behalve 
dance-wagens maken ook de lopers een 
behoorlijk kabaal dankzij de fluitjes die 
uitgedeeld worden door COC Nijmegen 
en door de NS. Homo's, lesbo's, bisek-
suelen en transgenders laten zich zien 
en van zich horen. 

Het eerste deel van de parade heeft 
behoorlijk wat bekijks. Veel Tielenaren 
en mensen uit de omgeving maken er 
een dagje uit van. Op de diverse plei-
nen mengt het roze zaterdagpubliek 
zich met gangbare zaterdagmiddagpu-
bliek. Het programma is in elk geval 
voor elk wat wils uiteenlopend van 
Imca Marina en der Falsche Heino tot 
diverse bekende dj's. Minister Plasterk 
laat zijn oranje stropdas vervangen 
door een roze exemplaar en onder-
treept het belang van homo emancipa-
tie en verdraagzaamheid. Hij stelt de 
Jos Brinkprijs in om mensen die zich 
voor dat doel sterk maken te belonen. 
Verder kondigt hij aan in Amsterdam 
mee te varen met het COC in de Canal 
parade. 
De middag in Tiel heeft de sfeer van 
een druk en gezellig stadsfestival. 
Flipje mag trots zijn.

[BvD]

Plasterk stelt Jos Brink Prijs in

Roze Zaterdag in Tiel gezellig druk

De vakantiebeurs in de Nijmeegse Villa Lila tijdens het laatste B&D café werd enthousiast 
bezocht. De organisatie van B&Dcafé gaat met vakantie en zal zich in oktober gaan bui-
gen over een nieuw thema. Suggesties zijn natuurlijk welkom. Mail dan naar info@coc-
nijmegen.nl t.a.v. organisatie B&D café. Zij verwachten in de roze meimaand 2009 weer 
terug te komen met een interessante discussie voor lesbiennes en biseksuele vrouwen.

B&D café

Vrolijke afsluiting Roze Mei Nijmegen

Minister Ronald Plasterk maakt zich sterk voor homoemancipatie en verdraagzaamheid.
'Je leeft maar een keer (dit is geen regeringsstandpunt) dus maak er iets moois van en 
zorg dat je jezelf kunt zijn.'

De Roze Mei 2008 werd op vrolijke wijze afgesloten op de Grotestraat. Rondom het roze feestgedruis verschaft een kleine markt informa-
tie over tal van zaken. Zo kwam ondermeer het COC-team Breaking The Silence in actie voor de homo-emancipatie in Nicaragua. Zij 
verkopen kaarten van fotograaf Javier Antino.

Volwaardige voorronde: emancipatoir  

COC Songfestival
Het Nationale COC Songfestival van 
december 2007 heeft een impuls gege-
ven  voor vele roze singer/songwriters. 
Om dit momentum niet te laten ver-
waaien gaat COC Nijmegen de plaat-
selijke voorronde voor het Songfestival 
nieuw leven inblazen.  De Nijmeegse 
voorronde vindt plaats op vrijdag 31 
oktober in de Lindenberg. De winnaar 
komt voor Nijmegen uit tijdens de lan-
delijke finale van het COC Songfestival 
op 6 december in Roermond. 

De voorronde zal werken als stimulans 
en forum voor de roze liederencultuur. 
In Nijmegen is, in het bijzonder onder 
de jongere generatie, steeds meer aan-
dacht voor singer/songwriters. Een vol-
waardige jaarlijkse voorronde kan het 
roze deel hiervan te stimuleren tot een 
heuse stroming. Dit is een belangrijke 
bijdrage om de acceptatie van homo-
seksualiteit dieper in de maatschappij 
te laten doordringen. 

Omdat de winnaar naar de finale gaat, 
zal de voorronde qua opzet, deelname, 
reglementen en jurering zoveel moge-

lijk het model van het Nationale COC 
Songfestival hanteren. De speerpunten 
in de jurybeoordelingen zullen zang, 
performance, originaliteit en het ‘roze 
gehalte’ zijn. Het uitgangspunt van 
de Nijmeegse organisatie is respect 
voor de deelnemende artiesten. Voor 
de deelnemers is er in de middag 
een soundcheck en korte repetitie. 
’s Avonds vindt de presentatie voor 
publiek en jury plaats. Behalve de vak-
jury zal een publieksjury deel uitmaken 
van de beoordeling.

Artiesten en singer/songwriters uit de 
regio kunnen zich aanmelden via de 
site www.cocsongfestivalnijmegen.nl. 
Daar is meer informatie en een inschrij-
vingsformulier te vinden. Tevens zal 
daar vermeld staan wanneer de inschrij-
ving sluit.
Zangers die op zoek zijn naar bege-
leiders, songwriters, componisten of 
omgekeerd, kunnen elkaar vinden via 
de hyve die via de site te vinden is. Dus 
kom op met jouw lied en meld je aan.

[BvD]
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Helm is helemaal in z’n element. Toen 
hij directeur werd, nam hij zich voor 
om de Villa opener en jonger te maken. 
Dat is op veel terreinen gelukt. Zo heeft 
een verversing van het bestuur plaats-
gevonden. Helm: ‘het is een vrolijk, 
jong bestuur, met Maurice Nooijen, 
Adri van Hout en John Duivesteijn als 
ervaren rotten en verder Meike Kühl 
en Niels Spierings, die recent Wouter 
Christiaens als secretaris heeft opge-
volgd’. Was enkele jaren geleden ieder-
een die jonger dan vijfentwintig was en 
in de Villa rondliep, vrijwel zeker onder-
deel of gast van Dito!, de homojonge-
rengroep van Nijmegen, al geruime tijd 
wordt het gebouw ook bevolkt door sta-
giairs in alle soorten en maten. Helm: 
‘de Villa is ontdekt als plaats waar je 
stage kunt lopen. Dan gaat het over 
stages die een culturele activiteit als 
product hebben en stages die zich rich-
ten op het doen van beleidsonderzoek 
of organisatorische analyse. We hebben 
een tijd geleden zelfs een halt moeten 
toeroepen aan de stages, omdat er op 
een gegeven moment vijftien jongeren 
stage liepen. Los van het feit dat die 
allemaal begeleid moeten worden, zijn 
er voor zoveel mensen onvoldoende 
werkzaamheden in ons gebouw’. Het 
zorgt voor een instituut dat midden in 
de samenleving staat en naar buiten 
gericht is, naast activiteiten die welis-
waar voor iedereen te bezoeken zijn, 
maar zich in de praktijk mogen ver-
heugen in een groep vaste bezoekers. 
Helm: ‘je ziet dat op meerdere plaatsen 
in Nederland. De “homohuizen” in het 
land beleven een renaissance’.

Gebouw en roken
Wie al vijf jaar nauwelijks in de Villa is 
geweest, moet even bijgepraat worden. 
‘Kijk’, zegt Helm, ‘waar vroeger het 
beheer kantoor zat, is tegenwoordig een 
aparte rokersruimte ingericht, compleet 
met afzuiginstallatie. Daarnaast heb-
ben we met de winkel onder ons afge-
sproken dat we bij bijeenkomsten in 
de foyer de achtertuin die bij de winkel 
hoort, kunnen gebruiken als plaats om 
te roken. Die tuin hebben we dus ook 
een opknapbeurt gegeven. Want ook 
wij moeten eraan geloven: vanaf 1 juli 
mag er in de foyer en werkruimtes van 
Villa Lila niet meer gerookt worden en 
we willen voorkomen dat onze gasten 
door een oerwoud van smerige sigaret-
tenpeuken en ranzige sigarettendamp 
op de stoep, de Villa binnen moeten 
komen’. De medewerkers en stagairs 
van Villa Lila hebben geen eigen kan-
toor meer, maar beschikken over werk-
plekken, vooral in de receptieruimte, de 
enige ruimte op de begane grond. 

Activiteiten
De samenwerking met en tussen de 
gebruikers van Villa Lila is goed. 
Helm: ‘soms zijn er kleine dingen. Bij 
de activiteiten voor jongeren is Dito! 
bijvoorbeeld altijd betrokken. De men-
sen die jongerenactiviteiten organiseren 
moeten dan natuurlijk niet vergeten ook 
hun logootje op de poster te zetten en 
niet versteld staan dat Dito! klaagt als 
ze dat wel vergeten’. Over onderbezet-
ting van ruimtes in de Villa hoeft de 
directeur zich geen zorgen te maken. 
Op de dinsdag- en vrijdagavond is er 
nog wat lucht. Helm: ‘de rest van de 
week is het een drukte van belang. Je 
had het net over een verschil met een 
paar jaar geleden. Nu zijn de ruimtes 
vooral doe-ruimtes. In Villa Lila worden 

activiteiten georganiseerd die een groot 
succes zijn. Jamsessies, Hiphopfeesten, 
de tangosalon, een modeshow, een vei-
ling ten bate van Stop AIDS Now! De 
Longfans op de boekpresentatie van 
het boek van Robert Long en Cees van 
der Pluijm waren dolenthousiast over 
de Villa en dachten erover om de perio-
dieke fanclubbijeenkomsten in de Villa 
te houden. Maar er wordt veel minder 
vergaderd. Ik sluit dan ook niet uit dat 
de Toon van Heusdenzaal, nu strikt 
genomen een vergaderruimte, op korte 
termijn een metamorfose zal meema-
ken en een doe-ruimte zal worden’.

Bereikbaarheid en Toekomst
De term “metamorfose” doet meteen 
de vraag rijzen of er nog plannen te zijn 
om de Villa bereikbaar te maken voor 
minder mobielen. Helm lacht hartelijk. 
‘Ik kan me herinneren dat er een paar 
jaar geleden werd gepraat over een 
zolder voor de jongeren van Dito! of 
het uitdiepen van de kelder om daar 
een fuif-grot van te maken. Toen de 
winkel op de begane grond echter niet 
beschikbaar kwam, was dat plan passé. 
Nee, als Villa Lila zich wil blijven ont-
wikkelen, zal dat op een andere plaats 
moeten’. Helm refereert onder meer 
aan de trap die voor bepaalde doelgroe-
pen betekent dat behalve de receptie 
alle ruimtes in Villa Lila onbereikbaar 
zijn. 
Helm: ‘ons bestuur is zich momenteel 
aan het beraden over de toekomst 
van het instituut Villa Lila. Is daar nog 
behoefte aan? Zo ja, dan moeten we 

naar andere locaties uitkijken. Zo nee, 
dan betekent dat nog niet dat de indi-
viduele activiteiten die nu in ons pand 
georganiseerd worden, komen te ver-
vallen. Zo’n tangosalon kan natuurlijk 
op meer plaatsen. Maar het is juist zo 
aardig dat we er een lila saus overheen 
kunnen gieten’. Zeker is, dat Helm de 
Laat uiterlijk tot maart 2010 directeur 
is. Helm: ‘de Villa heeft dus 2008 
nog om knopen door te hakken over 
strategieën voor de toekomst, zodat ik 
daar in 2009 nog een bijdrage aan kan 
leveren’. Inhoudelijk ziet Helm voor de 
toekomst alleen maar meer mogelijkhe-
den: ‘We hebben nu een alom geroemd 
Nijmeegs onderwijstraject. Voorlichting, 
toneel, advies. Een talig traject voor 
leerlingen. Maar we kunnen dat traject 
ook uitbreiden naar het vak CKV, dat 
op iedere middelbare school gegeven 
wordt. Wie anders dan cultureel cen-
trum Villa Lila zou daar een rol in kun-
nen spelen?’
Helm wil de Pink&Zo lezers in de 
vakantieperiode uitnodigen om het 
gebouw aan In de Betouwstraat 9 
te bezoeken. 
Helm: ‘Villa Lila is van 14 juli tot 
20 augustus op vakantie, maar is wel 
iedere vrijdag geopend tijdens het 
Vrijdagmiddagcafé in de foyer. Op de 
vrijdagmiddagen is iedereen welkom 
om een borrel te pakken en dit te 
combineren met bezichtiging van de 
expositie “Jong & Mode” in de ruimtes 
van Villa Lila’.

[JH]

De tempel van de Nijmeegse homobeweging is al sinds de jaren tachtig gevestigd in de 
In de Betouwstraat. Pink&Zo sprak directeur Helm de Laat over de stand van zaken in 
het pand. Hij kan de lezers melden dat Villa Lila over enkele jaren niet meer zal bestaan, 
hetzij omdat we Villa Lila niet meer nodig vinden, hetzij omdat het huidige pand ontoerei-
kend is voor de laagdrempelige activiteiten die er nu plaats vinden. Vanaf 2010 zal Helm 
de Laat dat hoe dan ook niet meer als directeur meemaken.

Interview met Helm de Laat, directeur Villa Lila 

Villla Lila beleeft renaissance 

Nieuwe Popsensatie in het Italiaans

Forzza! Mooie muziek!
Op 14 juni was de première van 
Forzza!, de band met als zanger Davide 
La Cara (‘Davide’ met klemtoon op de 
eerste lettergreep), de van oorsprong 
Italiaanse zanger die Pink&Zo lezers 
onder meer zullen kennen van zijn deel-
name aan Idols en zijn deelname aan 
het COC Songfestival, waarbij hij 
in 2003 als derde eindigde met 
“Passerá” en afgelopen jaar deel 
uitmaakte van de jury. Hij maakte eer-
der een CD, “Anime”.
Ook Davides partner Marc Verburg 
maakt als backing vocalist onderdeel 
uit van de band. We kennen hem als 
deelnemer aan het COC Songfestival in 
2005 en 2006, toen hij deel uitmaakte 
van Soulmates. 
Davide: ‘ik was op dat moment contrac-
tueel verbonden aan Idols-III. Daarom 
werd Marc zanger van Soulmates’. 
In 2005 zou Soulmates al voor 
Nijmegen winnen, maar werd de 
inzending gediskwalificeerd, omdat ze 
gebruik maakten van een geluidsband 
waarop ook gezongen werd. In 2006 

namen ze weer deel en wonnen ze als-
nog, met “Nooit meer verloren”.
Ook de andere leden van Forzza! zijn 
artiesten op niveau, soms fulltime 
muzikant, vaak doen ze het erbij. 
Davide: ‘ons publiek houdt naast van 
mooie muziek, vooral van Italiaans als 
taal. Of je het nu kunt verstaan of niet, 
de emotie is in het Italiaans goed over 
te brengen’. Afhankelijk van de gelegen-
heid zal de band up-tempo liederen of 
juist mooie ballades laten horen, veelal 
bestaande nummers die een Italiaanse 
vertaling hebben gekregen. 
Davide: ‘we hebben een basisrepertoire 
dat zich voortdurend uitbereid. Zo ben 
ik nu bezig aan de Italiaanse vertaling 
van “Silencio”, het Spaanse lied dat we 
in Nederland kennen als “Jij bent zo” 
van Jeroen van der Boom’. Op de web-
site van Forzza! is een voorproefje te 
horen van hun repertoire. 

Kijk op www.forzza.nl

[JH]

advertentie

Forzza! (foto: Jack Tillmanns)

In het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht is tot en met 31 augustus 
2008 de expositie ‘Against Nature?’ te 
zien, een tentoonstelling over homosek-
sualiteit in het dierenrijk.
‘Against Nature?’ presenteert in een 
kleurrijke expositie biologisch onder-
zoek naar homoseksueel gedrag bij 
dieren. De expositie is ontwikkeld door 
het Natuurhistorisch Museum van de 
Universiteit van Oslo. Bij ruim vijftien-
honderd diersoorten is homoseksueel 
gedrag waargenomen en gedocumen-
teerd; bij zo’n vijfhonderd soorten heb-
ben biologen het onderwerp zelfs uitge-
breid onderzocht. Er blijken diersoorten 
te zijn waar homoseksualiteit meer 
regel dan uitzondering is. De mens is 

in dat opzicht echt een kneusje. 
Het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht heeft de tentoonstelling 
bewerkt met voorbeelden van dieren die 
van nature in het Limburgse heuvelland 
voorkomen.
Maastricht is 2-2,5 uur treinreizen 
van Arnhem en Nijmegen en het 
Natuurhistorisch Museum vind je aan 
het Bosquetplein 7, bereikbaar van het 
station per buslijn 3 of na 15 minuten 
lopen.

Meer info vind je op: 
www.nhmmaastricht.nl.

Tentoonstelling over 
homoseksualiteit 
in het dierenrijk in 
Maastricht 

Against Nature?

Lang genoeg 
op de bank gezeten?

www.waouitzendbureau.nl

Wij stellen u opnieuw op!
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Portretsonnetten 11
Men vraagt mij vaak: wat vind je dan?

Wat vind je daar en daar dan van?

Ik denk me suf, zo hard ik kan

Maar ik vind niets

Dan zeggen ze: Wat eet je graag?

Ik eet niet graag, ik vul mijn maag

En blijf dus noodgedwongen vaag

Ik weet van niets

Ook vragen ze van wie ik houd

Dan zeg ik: nee, ik ben te oud

Dat hele vraagstuk laat me koud

Het doet me niets

Ik weet niet wie of wat ik ben

Hoewel ik mij toch erg goed kenC
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Op zaterdag 14 juni organiseerde COC 
Nijmegen de Landelijke Voorlichtersdag 
2008. 
Deze dag was bedoeld voor alle voor-
lichters van de verschillende COC 
verenigingen uit het land en bood een 
scala aan workshops.  

Zo’n 60 deelnemers hebben in het 
schoolgebouw van het Stedelijk 
Gymnasium de dag bijgewoond. 
Ze hebben een intensief en divers 
programma gevolgd om zo nog beter 
voorlichting te kunnen geven over 
seksuele diversiteit op middelbare 
scholen. 

Na een korte toespraak van Peter van 
Dijk van het landelijk COC bestuur, 
werd de dag geopend door een mono-
loog van Theater AanZ. Daarna konden 
alle deelnemers in drie rondes verschil-
lende workshops volgen. 

Dit jaar werden er door diverse orga-
nisaties workshops gegeven. COC 
Haaglanden gaf de workshop ‘Omgaan 
met overtuigingen’, COC Nederland 
gaf een workshop over de Gay Straight 
Alliances en een workshop over het 
lespakket ‘Spreek je uit!’ en COC 
Nijmegen gaf een training over hun 
voorlichtingsmethode specifiek voor 
het VMBO. Daarnaast konden de deel-

nemers ook workshops volgen over 
het Nijmeegse Onderwijstraject, voor-
lichting op het MBO, en  over drama 
& theater in je voorlichting. Tenslotte 
was er ook een basiscursus voor ‘fris 
& fruitige’ voorlichters, die nog weinig 
ervaring hebben met het geven van 
voorlichting.

De dag werd afgesloten met een thea-
tervoorstelling van AanZ. Deze interac-
tieve voorstelling geeft AanZ normaliter 
aan leerlingen uit derde en vierde klas-
sen om het thema homoseksualiteit te 
bespreken met leerlingen, maar deze 
werd nu vertoond voor alle voorlichters. 

De dag werd als bijzonder positief 
gewaardeerd en het doel om voor-
lichters meer middelen in handen 
te geven om voorlichting te geven is 
zeker gehaald. Ook de uitwisseling van 
ervaringen en kennis tussen de verschil-
lende werkgroepen voorlichting vond 
volop plaats. 

Gelukkig blijft het niet bij dit ene ini-
tiatief van COC Nijmegen, want COC 
Haaglanden heeft aangeboden om 
volgende jaar deze dag te gaan organi-
seren. 

[HJ]

Geslaagde uitwisseling van kennis en ervaring

Landelijke Voorlichtersdag

Pink&zo heeft de afge-
lopen jaren al meer-
dere series met columns 
gemaakt. In dit num-
mer beginnen we met 
een serie gastcolumns 
geschreven door lokale 
politici. Het spits wordt 
afgebeten door 
Els Verbeek, gemeente-
raadslid voor de Partij 
van de Arbeid in de 
Gemeente Arnhem.

En dan wordt je zo 
maar ineens gevraagd 
als gastcolumniste. En 
een hele eer, nog wel de 
eerste. Dus het jawoord 
is snel gegeven. We wil-
len immers allen wel 
eens op de voorgrond, 
als politici! Maar dan is 
er een deadline en een 
vraag…’Hoe heeft jouw 
seksuele geaardheid 
invloed op jouw werk als 
politicus?’
Ik denk meteen, natuur-
lijk heeft dat geen enkele 
invloed. Ik neem me 
voor om daar een stukje 
over te schrijven. Maar 
gedurende de week, als 
ik er over nadenk komt 
die vraag steeds in mijn 
hoofd, en kom ik er toch 
achter dat ‘geen enkele 
invloed’ niet helemaal 
waar is.  Ik ben, naast 
mijn raadswerk, betrok-
ken bij het Platform 
Politiek van COC 
Midden-Gelderland. 
Ik heb contact over de 
diversiteitnota van de 
gemeente. 

Maar…..had ik me daar 
als hetero niet mee 
bezig gehouden?

Als er twee flikkers 
vastlopen in het overleg 
met de ambtenarij over 
afspraken en vergun-
ningen om een eigen 
sportschool te kunnen 
starten, doe ik erg mijn 
best om de wethouder 
te bewegen zijn amb-
tenaren tot de orde te 
roepen. Had ik dat niet 
gedaan als ik niet les-
bisch was geweest?

Als het COC een nood-
kreet rondstuurt over 
huisvesting, ga ik toch 
even bij de wethouder 
langs om me ervan te 
verzekeren dat er naar 
een serieuze oplossing 
gezocht wordt. Alleen 
omdat ik van vrouwen 
houd?

In de discussie over het 
antidiscriminatiebureau 
ben ik extra alert op 
de laagdrempeligheid 
van deze voorziening 
voor homomannen en 
-vrouwen, alleen maar 
omdat…? 

En als de ballonnen op 
de publieke tribune de 
raadszaal roze kleuren, 
en de nichten al fluitend 
en joelend de beraad-
slagingen volgen over 
een vergunning voor een 
mannensauna……

En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Het 
antwoord is dus een 
volmondig ‘ja’, mijn sek-
suele geaardheid heeft 
wel degelijk invloed op 
mijn raadswerk. Bij alle 
bovengenoemde voor-
beelden, en als ik verder 
nadenk zou ik vast nog 
meer voorbeelden kun-
nen verzinnen

En, vind ik dit erg?  
Nee, helemaal niet! 
Het verrast me, dat wel. 
Ik ben blij dat mijn frac-
tiegenoten ook alert zijn 
bij een noodkreet van 
het COC, en ik vind het 
onzin dat een toevallig 
homoseksuele wethou-
der zich met deze 
dossiers zou moeten 
bezighouden, alleen 
omdat hij homo is.

Maar als raadslid, in 
de Raads-commissie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning, èn lesbo 
ben ik extra alert als het 
gaat om voorzieningen 
of thema’s die een rela-
tie hebben met homo-
seksualiteit. 
En dat is heel legitiem, 
als raadslid ben je volks-
vertegenwoordiger, en 
als je je speciaal betrok-
ken voelt bij een bepaal-
de groep uit dat volk, 
omdat je nu eenmaal 
‘familie’ bent dat mag je 
dat best een beetje extra 
vertegenwoordigen. 
Vreemd toch, dat ik me 
daar helemaal niet van 
bewust was. 

Maar nu wel! 

Per 1 juli 2008 geldt in Nederland een 
rookverbod in alle Horecaruimten. 
Er mag niet meer gerookt worden. 
Er is echter één mogelijkheid voor 
rokers om toch een café te bezoeken en 
er een sigaretje of een sigaartje op te 
steken. Als het café namelijk beschikt 
over een aparte rookruimte, die van de 
barruimte is afgesloten middels een 
deur. In deze ruimte mag niet bediend 
worden, maar je mag wel je eigen 
drankje daarmee naar toe nemen. 
Je moet dus zelf even, zonder sigaret 
in de hand of op de lippen, een drankje 
aan de bar gaan halen. Gelukkig bezit 
Cafe Xtra over een extra ruimte naast 
de caféruimte.  Deze ruimte wordt voor 
1 juli 2008 verbouwd. Er komt een deur 
met dranger in en we maken de boel 
wat sfeervoller zodat je lekker kunt 
genieten van jouw sigaretje of sigaartje. 
Zoals je van Xtra gewend bent draaien 
wij zachte muziek op de achtergrond.
Café Xtra blijft dus toegankelijk voor 
niet-rokers èn rokers! Weer een Xtra 
reden om café Xtra te bezoeken!
Café Xtra is elke zaterdag van 21.00 
tot 02.00 uur geopend! Café Xtra is 
gevestigd aan de Rijnkade 3 in Arnhem. 
Zie voor de vakantiesluiting 
de rubriek ‘Uit en thuis in het 
Arnhemse Rijnoeverhuis’.

[HH]

Column Politiek    Els VerbeekUitbreiding festiviteiten 2008 naar Valkhof

Vierdaagse Roze Woensdag
De Roze Woensdag vond van oudsher 
plaats in de Van Welderenstraat waar 
de ondernemers een feestelijke intocht 
organiseerden die in de loop van de 
jaren steeds ‘roziger’ werden. Het werd 
zo’n succes dat de straat te klein werd 
en de Vierdaagseorganisatie de route 
verlegde langs de Waalkade en de 
Hertogstraat. 
Vorig jaar werd ter hoogte van café Het 
Hoofdkantoor een Roze Woensdag 
door RNB-events gefaciliteerd. Na het 
afgelasten van de Vierdaagse in 2006 
was dat commercieel een gewaagde 
onderneming die met succes werd 
afgesloten. 
Sander Ederveen wil de Roze Woensdag 
breder en inhoudelijker gaan faciliteren. 
Daarom heeft de evenementenorgani-
sator een stichting in het leven geroe-
pen, speciaal voor dit doel.  Dit jaar 
wordt de Roze Woensdag uitgebreid 
naar het Valkhof. 
Behalve de Hertogstraat sluit ook de 
Valkhof Affaire aan. Dj’s van onder 
andere Just Loco gaan langs de 

Voerweg de lopers op feestelijke wijze 
onthalen. Verderop in de route ligt de 
Hertogstraat die vorig jaar al bewezen 
heeft de lopers enthousiast te kunnen 
onthalen. 
De stichting krijgt medewerking van de 
gemeente Nijmegen. De organisator 
van de Vierdaagsefeesten ACBN, COC 
Nijmegen, COC Nederland, en homo-
huis Villa Lila ondersteunen de stich-
ting door middel van hun aanbeveling. 
Wethouder Leni Scholten en burge-
meester Thom de Graaf maken zich 
sterk voor de Roze Woensdag als open 
feest voor iedereen. Afgelopen jaren 

werd voorgesteld dat de hele stad ‘roze’ 
zou moeten kleuren. Dat gaat dat jaar 
zeker niet gebeuren. Sander Ederveen 
is tevreden als de Roze Woensdag bij 
het Valkhof en de Hertogstraat een 
succes wordt. Wellicht dat de komende 
jaren er een natuurlijke aanwas aan 
initiatieven ontstaat. De stichting wil dit 
zeker ondersteunen en staat open voor 
uitbreiding van de activiteiten. 

Het laatste nieuws is te vinden op 
www.rozewoensdag.nl

[BvD]

De woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse kleurt al 
jaren roze. Dit jaar neemt Sander Ederveen het initiatief 
om activiteiten op die dag te organiseren en te bundelen. 
De bedoeling is om de Roze Woensdag een stevige impuls 
te geven en voortaan landelijk op de kaart te zetten. 
Het wordt in elk geval een roze feest op de woensdag 
tijdens de Vierdaagse. 

Rookruimte 
Cafe Xtra

advertentie
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‘Ja, let niet op de rommel. We hadden 
hier gisteren een veiling van Hollandse 
Nieuwe in de zaal.’  Inderdaad, de 
gang naar de Schepenzaal die ik herken 
van de borrel die na de Burgemeester 
Daleslezing wordt aangeboden, staat 
vol met tafeltjes met aan het begin 
een stapel haring-flyers. Ik word door 
de assistente binnengelaten in de 
kamer van Lenie Scholten. Ook op de 
aangrenzende binnenplaats worden 
de resten van het feest dat er gisteren 
heeft plaatsgevonden, met Q-music op 
de achtergrond opgeruimd. De koplo-
persovereenkomst. Lenie Scholten gaat 
er voor zitten. 

Koploper
Nadat in Nijmegen in 2007 al de nota 
Hand in Hand tot stand was gekomen, 
kreeg de gemeente dit jaar de uitno-
diging van minister Plasterk om zich 
te profileren als koploper op gebied 
van beleid rond seksuele diversiteit. In 
de nota ‘Gewoon homo zijn’ van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap wordt het aanstellen van 
een aantal gemeentes tot voorbeeld-
gemeentes op het gebied van homo-
emancipatiebeleid genoemd als één van 
de maatregelen. 
Vijftig gemeentes waren uitgenodigd 
om zich op die manier te profileren 
met behulp van een bedrag van 75.000 
euro en de mogelijkheid gebruik te 
maken van het landelijk expertisecen-
trum Movisie. Van die vijftig zijn er 
slechts twaalf die er gebruik van hebben 
gemaakt, naast de 4 grootste steden. 
Er is dus waarschijnlijk een meerder-
heid van grote gemeentes die de uitno-
diging wel gehad heeft, maar besloten 
heeft er geen gebruik van te maken. 
Het is echter niet bekend of dat voor 
die gemeentes een bewuste keuze was 
of dat er sprake is van een foutje bij de 
posterijen.
Het ministeriële initiatief en het 
gemeentelijke beleid hebben niet veel 
met elkaar te maken, hoewel Scholten 
zich wel kan herinneren dat het 
Nijmeegse onderwijstraject Onderwijs 
en Homoseksualiteit en Villa Lila als 
voorbeelden worden genoemd in de 
landelijke nota.
Koploper zijn is nog geen prijs voor 
bewezen diensten, maar is een afspraak 
voor de toekomst, waar geld aan wordt 
gekoppeld. ‘Het ministerie biedt ons 
hiermee een mooie kans om Nijmegen 
nog meer als roze stad op de kaart 
te zetten. Nijmegen deed dat in het 
verleden ook al op eigen initiatief. Ik 
was bijvoorbeeld erg trots’, ze pakt een 
beeldje van klei uit de vensterbank, 
‘toen Nijmegen in 2003 de eerste 
Lantaarnprijs won. Een prijs voor een 
gemeente met een vooruitstrevend roze 
beleid, die natuurlijk met een cynische 
ondertoon wordt uitgereikt, omdat dat 
soort gemeentes met een lantaarntje 

gezocht moet worden. In 2006 waren 
we tweede, ik hoop dat we in 2009 
weer nummer één zijn.’

Meer dan tolerantie
Lenie Scholten neemt een slok van haar 
cappuccino, trekt haar knieën op en 
vervolgt: ‘het is niet meer dan logisch 
dat Nijmegen zich bij de koplopers 
heeft geschaard. We hebben een lange 
traditie in homo-/lesbisch beleid. Ik zat 
zelf twintig jaar geleden in de eerste 
adviescommissie homo-/lesbisch beleid 
van de gemeente Nijmegen. De eerste 

gemeentelijke nota heette’, ze loopt 
naar een inbouwkast, rommelt even en 
haalt er dan een boekwerkje uit, ‘Meer 
dan tolerantie’. Er was toen een grote 
sense of urgency. Sinds die tijd zijn er 
goede ontwikkelingen geweest. Er is 
wetgeving gekomen, Villa Lila heeft zich 
ontwikkeld, en de roze cafés zijn zicht-
baarder. Het is al vaker gezegd, maar ik 
onderstreep dat: homolesbisch beleid 
is nog steeds hard nodig! Ik hoor nog 
steeds dat er sprake is van onveilig-
heid’. Ze pakt er een plakboek bij. ‘Dit 
een berichtje van kort geleden over een 

Nijmeegse jongen die is veroordeeld 
voor een geweldsdelict van discrimina-
tie tegen homoseksualiteit. Minstens 
zo erg, of misschien wel onrustbaren-
der: ik was niet lang geleden aanwezig 
op een middelbare school waar in 
het kader van ons onderwijstraject 
een theaterstuk werd opgevoerd met 
homoseksualiteit als thema, om in 
gesprek te komen met de leerlingen. 
Als je hoorde hoe de reacties waren op 
dat stuk, het gejoel bij de leerlingen op 
het moment dat in het stuk een jongen 
z’n coming out beleeft, dan val je om 
van verbazing. Ik kreeg een mailtje van 
iemand die niet meer hand-in-hand 
met zijn vriend durft te lopen vanwege 
alle intimidatie die ze over zich heen 
krijgen. En dan heb ik het nog niet over 
de klachten die vanuit De Lounge zijn 
gekomen waarbij klanten bij het weg-
gaan op straat lastig gevallen worden 
en geïntimideerd.’

75.000 euro
Een koploperspositie brengt een hoop 
geld met zich mee. Hoe wordt dat 
besteed? Lenie Scholten: ‘voor de zaken 
die we bij de totstandkoming van de 
nota seksuele diversiteit belangrijk 
vonden, hebben we toen al geld vrijge-
maakt. Het geld van de minister is dus 
extra geld. Ik heb nog niet voor iedere 
euro een bestemming gevonden en ga 
daarover graag met de homolesbische 
beweging in overleg. Wat ik in ieder 
geval belangrijk vind: onderwijs, oude-
renbeleid, multicultureel beleid en vei-
ligheid. Op ieder gebied gebeurt al veel, 
maar er kan nog meer.
Wat onderwijs betreft doen alle mid-
delbare scholen momenteel mee aan 
het onderwijstraject en dat betekent dat 
iedere leerling in de derde klas met een 
project over homoseksualiteit meedoet, 
inclusief interactief theater. Ik hoor dat 
er bijvoorbeeld docenten maatschappij-
leer zijn die meer willen doen, waarover 
ik graag voorstellen hoor. Een uitbrei-
ding naar de ROC’s is ook belangrijk. 
En misschien is éénmaal per school-
carrière van een Nijmeegse scholier 
aandacht voor seksuele diversiteit wel 
mager. Ik was afgelopen vrijdag ape-
trots op de uitreiking van de Nijmeegse 
Roze Loper die het COC heeft uitge-
reikt aan een aantal homo-vriendelijke 
woonzorgcentra. Kijk, we hebben ze 
getrakteerd’. De wethouder vist van 
haar bureau een roze petitfourtje 
tevoorschijn en stalt dat trots voor zich, 
vlakbij het Lantaarnbeeldje. Volgens 
Scholten zou er nog meer aandacht 
worden besteed aan homoseksualiteit 
onder ouderen. ‘Je zou kunnen denken 
aan een mooie folder in de tas die 
ouderen krijgen van de instelling waar 
ze mee in aanraking komen.’
Dat de veiligheid meer dan ooit een hot 
item is, heeft de wethouder al uitge-
legd. ‘Een tijd geleden is er in de stad 

onderzoek gedaan naar het gevoel van 
onveiligheid. Ik ben benieuwd wat een 
herhaling van dat onderzoek zal laten 
zien. Goede campagnes om mensen 
te wijzen op de mogelijkheid om mel-
ding te doen van discriminatie zijn ook 
belangrijk.
Over multiculturaliteit is het goed te 
weten dat het Inter-lokaal (de instel-
ling voor maatschappelijk werk voor 
allochtonen) op eigen initiatief getraind 
is om homoseksualiteit te herkennen, 
en op de hoogte is van de plaatsen 
waar je mensen naar toe kunt doorver-
wijzen. Daarnaast weet ik dat Tandem, 
de organisatie voor het welzijnswerk 
in Nijmegen, en het maatschappelijk 
werk in overleg zijn over aandacht voor 
seksuele diversiteit. Verder proberen we 
samen met twee allochtone jongeren-
organisaties een film over homoseksu-
aliteit die in Brussel is gemaakt, hier in 
de Marokkaanse gemeenschap te gaan 
vertonen. Kijk, en dat Villa Lila in staat 
is om laagdrempelig te zijn voor jonge-
ren met hun jamsessies, is natuurlijk 
een goede zaak. Ik kijk uit naar ideeën 
en initiatieven uit de homobeweging, 
want die zijn waardevol.’

Transgenders
‘Onder het beleid rond seksuele 
diversiteit vallen ook de transgenders. 
Waar zij tegenaan lopen, en wat een 
gemeente daaraan kan doen, is niet 
goed duidelijk. Zo hoorde ik pas recent 
dat er maandelijks een bijeenkomst 
voor transgenders in Café Meermin 
wordt georganiseerd. Ik heb zojuist 
aangegeven dat het landelijk beleid niet 
alleen geld omvat, maar ondersteu-
ning waar het gaat om het opbouwen 
van expertise. We hebben daarom aan 
Movisie, een landelijk expertisecen-
trum, gevraagd om voor ons diepte-
interviews met een aantal transgenders 
af te nemen, waar ik hoop veel van te 
kunnen leren.’

Bevoorrecht
Hoe zou het voor homoseksuelen zijn 
om op een Nijmeegs gemeentehuis te 
werken? Lenie glimlacht: ‘ik ben geen 
ervaringsdeskundige, maar ik hoop dat 
ze zich net zo thuis voelen als onze 
heteroseksuele medewerkers’. Een 
korte stilte. Zijn er dingen nog niet aan 
de orde geweest? Lenie Scholten gaat 
recht zitten. ‘Wat ik wel belangrijk vind, 
het is een bevoorrechte positie om dit 
werk te doen in Nijmegen, dat geze-
gend is met een actieve homolesbische 
beweging. Neem de Roze Loper of het 
traject Onderwijs en Homoseksualiteit, 
dat was er zonder onze homolesbische 
beweging niet gekomen. Er ligt veel 
deskundigheid, ze zijn een luis in de 
pels, houden me scherp en enthousi-
ast. Dat is belangrijk.’ 

[JH]

In april was Wethouder Lenie Scholten van de gemeente 
Nijmegen één van de ondertekenaars van de koplopers-
overeenkomst met minister Plasterk. Had Nijmegen al een 
roze impuls gekregen door de gemeentelijke nota Hand 
in Hand over Seksuele Diversiteit, met het extra geld dat 
Nijmegen nu krijgt, lijkt geld geen belemmering meer te 
zijn voor diversiteitsbeleid. Pink&Zo vond het een goede 
gelegenheid om bij de wethouder op de koffie te gaan.

Interview met wethouder Lenie Scholten  

Koploper zijn is 
een afspraak 
voor de toekomst 

Jose Manuel Barroso, voorzitter van de 
Europese Commissie, komt toch met 
een brede anti-discriminatierichtlijn, 
ook op grond van seksuele gerichtheid. 
De Europese Commissie is daarmee 
gezwicht voor druk vanuit het Europees 
Parlement en de Europese holebi-bewe-
ging. Die toezegging heeft GroenLinks-
europarlementslid Kathalijne Buitenweg 
donderdag gekregen van Barosso. 
Buitenweg had kritiek op Barroso geuit, 
omdat hij zich volgens haar niet aan 
de belofte had gehouden om zich sterk 
te maken voor een brede anti-discrimi-
natierichtlijn. Discriminatie op grond 
van geslacht, ras, seksuele gerichtheid 
e.d. is nu al op grond van EU-richtlijnen 
verboden als het om werk gaat. Bij zijn 
aantreden in 2004 beloofde Barroso dat 
hij zich zou inzetten voor een nieuwe 
richtlijn, zodat discriminatie op die 
gronden ook bij het afsluiten van huur-
contracten, verzekeringen en andere 
diensten verboden zou worden.

EU-Richtlijn 
seksuele 
gerichtheid

Terwijl het beleid gericht is op het be-
strijden van homodiscriminatie wijzen 
enkele 'incidenten' erop de politie en 
hulpverlening niet vrij is homodiscri-
minatie. Je zult maar in nood verkeren 
en geholpen worden door een foute 
'vriend en helper'.

In onder andere Gelderland voert de 
politie een pilot uit om 'hatecrimes' te 
bestrijden. Het melden van discrimi-
natie en intimidatie op grond seksuele 
geaardheid wordt aangemoedigd. Als 
deze pilot succesvol is wil de politie dit 
beleid breder invoeren. De vraag is of 
de gewone politieagent klaar is voor 
dit beleid. 

In 2006 moest korpschef van de politie 
Gelderland-Midden Jos van Deursen 
aftreden vanwege de aanhoudende be-
richten over ‘verrotte managementcul-
tuur’ en een blijvende stroom klachten 

over intimidatie, bedreiging, discrimi-
natie en racisme binnen het korps. 

Vorig jaar was er in Arnhem enig ophef 
over een agente waarvan beweerd werd 
dat zij het corps wilde verlaten van-
wege discriminatie van haar lesbische 
geaardheid. 

In de buurt van Tilburg ging de politie 
haar boekje ver te buiten in het on-
derzoek naar enige overlast op enkele 
banen. Een homo-razia waar volgens 
getuigen de mensen zich opgedreven 
voelden als vee, was het gevolg. 'Er zijn 
enkele fouten gemaakt' luidt het ont-
nuchterende commentaar. Wie tussen 
de regels leest weet dat men op eigen 
houtje de wet ging voorschrijven. 

In Utrecht is de politie 'geschrokken' 
van een ander incident. Twee homo-
jongeren zijn op straat mishandeld. 

Een agent zegt 'eigen schuld, als jij je 
ontzettend nichterig gedraagt is het 
logisch dat er enkele klappen vallen'. 
Vervolgens zat een slachtoffer en zijn 
vader zelf enkele uren in de cel.

In Den Haag overleed een man als ge-
volg van nalatigheid op grond van dis-
criminatie. De man werd onwel in de 
sauna van een sportschool. De opge-
roepen ambulancebroeder wilde geen 
gescheurde aorta constateren, maar 
beperkte zijn visie tot: 'het is volgens 
mij een nichtenbende. Ik kan er niks 
mee. Mochten ze blijven zeuren, dan 
moet je een ander ernaartoe sturen. 
Bij het Witte Kruis werken nog wel een 
paar van die pisnichten’. Zo meldde 
hij via de mobilofoon. De sportschool 
belde nogmaals, maar de ambulance-
dienst wilde geen tweede keer komen. 
De politie, op het verkeerde been 
gezet door de GGD, als ware het een 

'hysterische bende'  sloeg de man in de 
boeien voerde hem af. Na enkele uren 
in de cel gecrepeerd te hebben werd 
hij thuis afgeleverd waar hij voor de 
deur flauwviel. Een huisarts stelde de 
juiste diagnose, maar een operatie was 
tevergeefs. Met de dood als gevolg.

Bij de Nederlandse politie staan 
tussen beleid en uitvoering nog 
belangrijke obstakels. Een ervan is 
het personeel en hun cultuur en 
omgang met minderheden. 
Managementgoeroes citeren een 
interessante uitspraak: 'Culture eats 
strategy before breakfast everyday'.
Dus politie en hulpverlener: help jezelf 
maar eerst voor je ons helpt.
www.hatecrimes.nl 
en voor de zekerheid
www.coc.nl

[BvD]

Commentaar gevraagd!

'VRIEND EN HELPER' IN DE FOUT
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