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In Arnhem volop aandacht voor landelijke coming-out dag

Initiatief uit VS nu ook naar Nederland
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Deadline nr. 5 2008
14 oktober 2008

Zaterdag 11 oktober 2008 wordt voor 
de eerste keer de landelijke coming-out 
dag gehouden. In Arnhem zal Minister 
Plasterk de middag bijwonen en een 
toespraak houden.

Vorig jaar heeft minister Plasterk van 
onderwijs, cultuur en wetenschap de 
‘coming-out dag’ geïntroduceerd in 
Nederland. In de Verenigde Staten van 
Amerika vindt dit initiatief al langer 
ieder jaar plaats op deze zelfde datum. 
Het doel van de dag is bewustwording 
met betrekking tot coming-out en het 
actief opstarten van discussies omtrent 
homoseksuele, biseksuele en trans-

seksuele thema’s.Om deze dag inhoud 
te geven, heeft Stichting Pink River in 
Arnhem een programma opgezet in 
samenwerking met de gemeente, het 
COC en de plaatselijk horeca.

Aan het begin van de middag wordt 
in besloten kring een discussiebijeen-
komst gehouden waar verschillende 
belangengroepen het zullen hebben 
over homoseksualiteit, religie en cultuur 
in de maatschappij van vandaag. Vanaf 
15.00 uur is iedereen van harte welkom 
in de hal van het Arnhemse stadhuis 
om het vervolg bij te wonen. Daar zul-
len minister Plasterk en wethouder Van 

Eeten een toespraak houden, gevolgd 
door een interactieve toneelvoorstelling 
van Theater AanZ. De middag wordt 
gepresenteerd en muzikaal omlijst door 
Yvonne Lawalata.

’s Avonds gaat de inhoud overboord 
en wordt het feesten in Café Spring, 
Café Capella of Club Style. In Club Style 
vindt die avond van 21.00 tot 23.00 
uur tevens de voorronde van het COC 
Songfestival plaats van COC Midden-
Gelderland. 

Voor het volledige programma ga je 
naar www.comingoutdagarnhem.nl

Al in 2005 werd de beleidsvisie van COC 
Nijmegen besproken door de ALV van 
de vereniging. In die visie stond dat het 
COC Nijmegen zich niet alleen sterk 
wilde maken voor de belangen van ho-
moseksuelen en biseksuelen, waarvan 
die laatste groep al een tijd apart werd 
genoemd, maar het uitbreidde naar 
seksueel diversen in het algemeen. 
Transgenders hoorden daar ook bij. 
Peter van Loon: ‘transseksualiteit staat 
los van homoseksualiteit, maar beide 
hebben betrekking op een seksuele 
identiteit die niet aansluit bij de norm. 
We wilden het begrip seksuele identiteit 
centraal stellen. 
Het stond los van lusten die mensen 
al dan niet botvieren. Het bestuur was 
voor die vergadering best zenuwachtig. 
We waren de eerste COC vereniging die 
hier werk van maakte. De ALV reageerde 
positief.
Naar aanleiding hiervan werd eind 2006 
een avond georganiseerd in Villa Lila 
waarop we de behoefte van transgen-
ders wilden peilen. Hadden ze behoefte 
aan thema-avonden met sprekers, 
gespreksgroepen of juist luchtige 
ontmoetingsavonden? Die informatie-
avond werd succesvol afgesloten met 
de conclusie dat transgenders geholpen 
zijn met ontmoetingsavonden’. Kort 
erna werd deze avond, op initiatief 
van enkele transgenders, opgestart in 
Meermin.

Support
De avond maakt deel uit van het pro-
gramma van de Vereniging Landelijk 
Kontakt Groep Travestie en Transseksu-
aliteit, de LKG T&T, en wordt onder-
steund door COC Nijmegen. De rol 
van COC Nijmegen is dat ze geregeld 
hebben dat ruimtes in Villa Lila gebruikt 
kunnen worden als kleedruimte voor 
degenen die in travestie aan de avond 
deelnemen. Verder krijgen de aanwe-
zigen hun eerste drankje aangeboden 
door het COC. 
Wendy Wielink, mede-gastvrouw en zelf 
‘post-op’ transseksueel: ‘het percen-
tage transgenders is veel lager dan het 
percentage homo- en biseksuelen, en 
de organisaties zijn dan ook veel kleiner 
en hebben een zeer beperkt budget en 
minder invloed. Alleen al daarom is 
het goed om samen te werken met de 
infrastructuur van organisaties als het 
COC. En het klopt dat een deel van de 
problemen waar transgenders tegen-
aan lopen, vergelijkbaar zijn dan die 
van homoseksuelen. Discriminatie, ook 
bij het zoeken naar werk, onbegrip en 
vasthouden aan een identiteit, ook als 
die weerstand oproept. 
Maar er zijn ook specifi eke problemen 
van transgenders. Zo dreigt de verze-
kering van medische ondersteuning bij 
een geslachtsverandering of transitie 
steeds verder uitgekleed te worden. 
De daadwerkelijke geslachtsverande-
rende operatie wordt vergoed, maar 
over borstvergroting, laserbehandeling 
en complexe hormoonbehandelingen 
wordt steeds moeilijker gedaan. Verder, 
personen die een transitie ondergaan, 
doen dit na jarenlang niet lekker in hun 
vel te hebben gezeten. Valkuil is in dat 
geval dat ze vereenzamen. Voor onze 

belangen kunnen we met het COC 
optrekken’. Peter van Loon geeft aan dat 
hij ondersteunt dat COC Nijmegen een 
volwaardige transgender-tak krijgt.

Transgendercafé
Toen het plan werd opgepakt om een 
ontmoetingsavond te organiseren voor 
transgenders, was het niet moeilijk om 
de doelgroep op de hoogte te brengen. 
Wendy: ‘op internet is een levendig 
transgender-gebeuren. We hebben 
hiervan gebruik gemaakt, naast het 
persbericht dat we de wereld in gezon-
den hebben’. 
De ontmoetingsavond heeft constant 
minimaal vijftien bezoekers, die van 
steeds verder weg komen. De meerder-
heid van de aanwezigen is vrouw. Hoe-
wel het zoeken van een mogelijke relatie 
geen primair doel is, is de avond vaak 
wel aanleiding om contacten te leggen 
die ook privé nog worden onderhouden. 
Wendy: ‘toeval wil wel dat ik Joy, mijn 
vriendin en coördinatrice van deze 
avond, heb leren kennen op een 
Transgendercafé. Er zijn voor mij twee 
dingen belangrijk op zo’n avond. Het 
eerste is dat het een open avond is: 
het café is gewoon open voor iedereen. 

Het tweede is dat het een ontmoetings-
avond is en geen thematische discussie-
avond waarbij transgenderisme wordt 
geproblematiseerd. Die ontmoeting is 
erg waardevol. Ik kom zelf uit Oost-

Nederland en kende, toen ik mijn trans-
seksualiteit ontdekte, nog helemaal 
niemand. Ik heb toen steun gehad aan 
ontmoetingsavonden in Amsterdam. 
Op deze avonden zijn zowel mensen 
aanwezig die gepokt en gemazeld zijn, 
als mensen die net komen kijken’.

Onlangs werd het café vervangen door 
een bezoek aan een Grieks restaurant 
verderop in de Bloemerstraat. Om de 
avond toch laagdrempelig te houden 
heeft het COC Nijmegen ook deze acti-
viteit fi nancieel ondersteund. 
Peter van Loon: ‘het percentage 
transgenders dat moeite heeft met het 
vinden van een baan, is helaas groot. 
Daarom bieden we dat aan. Maar mag 
ik nog even zeggen dat ik helemaal 
opbloei als ik zie dat op een zomerse 
donderdag het terras van Meermin vol 
zit met mensen die out zijn en lekker 
aan een biertje zitten. Ik vind dat hele-
maal geweldig’.

[JH]

Transgender-Café: iedere tweede donder-
dag van de maand om 19.30 uur in 
Café Meermin, Bloemerstraat 2, Nijmegen

Sinds begin 2007 wordt in café Meermin aan de Nijmeegse Bloemerstraat maandelijks een 
ontmoetingsavond georganiseerd voor travestieten, transseksuelen en transgenderisten. 
Ook COC Nijmegen is hierbij betrokken. Wie nog denkt dat het COC alleen de belangen 
van homoseksuelen behartigt, vergist zich. Pink&Zo informeerde bij Peter van Loon van 
COC Nijmegen en Wendy Wielink, één van de gastvrouwen bij het maandelijkse café.

Wendy Wielink en Joy Pol, gastvrouwen bij het Transgendercafé

COC Nijmegen ondersteunt ontmoetingsavond

Maandelijks transgendercafé in 
Meermin bijzonder succesvol

Transgenders: personen bij wie de 
genderidentiteit of expressie niet 
overeenkomt met hun sekse bij 
geboorte. 

Er zijn drie groepen transgenders:
–  Travestieten: mensen die het sek-

sueel aantrekkelijk vinden, kleding 
te dragen van de andere sekse.

–  Transgenderisten: mensen bij wie 
de vrouwelijke en de mannelijke 
identiteit ongeveer even sterk zijn. 
Soms is gedeeltelijke geslachts-
aanpassing een optie.

–  Transseksuelen: mensen die ‘in 
een verkeerd lichaam’ zijn gebo-
ren, en een sterke afkeer hebben 
van hun geslachtskenmerken. 
Geslachtsaanpassing is vrijwel 
altijd nodig.

Bron: ’Trends in seksualiteit in 
Nederland’. Rutgers-Nissogroep, 2008
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Pinkstergemeenten 
‘genezen’ homo’s
COC Nederland heeft met ontzetting 
kennis genomen van uitspraken van 
voorgangers van Pinkstergemeenten 
dat homoseksualiteit en hiv door 
gebedsbijeenkomsten te ‘genezen’ zijn. 
‘Yvette Lont beweert zelfs ronduit dat er 
hiv-genezingen zijn tijdens healingcon-
ferenties die zij organiseert – ik daag 
haar uit met de bewijzen daarvoor te 
komen’, zegt Wouter Neerings, voorzit-
ter van COC Nederland.
Dit soort gebedsgenezigingen zijn een 
zorgelijke en levensgevaarlijke ont-
wikkeling. In het belang van mensen 
met hiv moet de Inspectie voor de 
Volkgezondheid hier veel kritischer naar 
kijken en waar nodig tegen optreden.
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UIT 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

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

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

Tot en met 31 oktober zijn alle ho-
reca-activiteiten en het secretariaat 
gevestigd in het Rijnoeverhuis, Rijn-
kade 3 in Arnhem. Van 3 november 
bevindt het secretariaat zich al aan 
de St. Catharinaplaats 10. Tot en 
met 28 november zijn er in verband 
met de verhuizing géén caféactivi-
teiten bij COC Midden-Gelderland. 
Vanaf zaterdag 29 november is alle 
horeca weer paraat, maar dan aan 
de St. Catharinaplaats 10 te Arnhem. 

Café Xtra (zaterdag)
Elke zaterdag vanaf 21.00 uur, 
gemengd café
Gesloten vanwege de verhuizing op 
1, 8, 15, en 22 november

De Soos
Voor jongens en meiden met een 
verstandelijke beperking
Elke 2e zondag van de maand van 
15.00 tot 18.00 uur
Geen Soos in verband met de 
verhuizing op zondag 9 november

Jong&out
Ontmoetingsgroep voor jongeren 
t/m 18 jaar
Elke 3e zaterdag van de maand 
van 13.00 tot 17.00 uur 
Geen Jong&out in verband met de 
verhuizing op zaterdag 15 november. 
Jong&out verhuist vanaf december 
naar de 1e zondag van de maand! 

Heerensalon
Voor heren die op heren vallen
Elke 4e zondag van de maand van 
15.00 tot 19.00 uur
De Heerensalon is in verband met de 
verhuizing in november 1 week later: 
op zondag 30 november!

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 in verband met 
de verhuizing op vrijdag 7 en zondag 
16 november

Secretariaat en informatie
Vanaf maandag 3 november op de 
nieuwe locatie: St. Catharinaplaats 
10 Arnhem.
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 12.30 tot 18.00 uur.
Donderdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur, 026 – 442 31 61

Coming out
Voor een afspraak met één van onze 
hulpverleners kun je tijdens de ope-
ningstijden terecht bij ons secretari-
aat, 026 – 442 31 61
Rijnoeverhuis | Rijnkade 3, 
6811 HA Arnhem

vanaf 3 november: 
St. Catharinaplaats 10, 
6811 BS 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, in 2008 
nog op 7 november, vanaf 21.00 uur.

In het Bruin café van 
Hart van Doetinchem, 
Rozengaardsweg 3, Doetinchem

De ‘intocht’ op de Roze Woensdag van de 
Vierdaagse was bijzonder druk bezocht. 
De dranghekken hielden de enthousiaste 
wandelaars en het publiek in het gareel. 
Iedereen kon de maat vasthouden en de 
pas erin houden.

Op een enkeling na was het publiek 
tijdens de Roze Woensdag niet van 
bijzonder ‘roze’ entourage voorzien. 
De collega van Ria geeft het goede 
voorbeeld voor volgend jaar.

Foto’s Bart van Dam

Roze en oranje vloeken niet. Jong en oud 
evenmin tijdens de Roze Woensdag in de 
Nijmeegse Vierdaagse 2008.

Roze 
Woensdag 
Vierdaagse 
2008
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Bij het naslaan van oude recensies 
en digitale afbeeldingen kwam ik 
een foto van Marij tegen. Ze lacht 
er een beetje op, dat moet gepho-
toshopt zijn. Als ondernemer in 
‘hart en nieren’ is zij tevens succes-
vol uitgeefster van de ‘Gay City Map’, 
ooit begonnen in Café ‘Mets’ als 
ook bij ‘Koks aan de Rijn’. ‘Koks en 
Ko’ is inmiddels een begrip in onze 
Waalstad. Haar glimlach weet mij er 
toe te bewegen; ‘Koks’ weer eens aan 
te doen.

In deze editie maken wij kennis met 
mijn disgenoot Wilma die het snelle 
leven van horeca-exploitant heeft 

ingeruild voor de functie van hoofd-
beveiliging op vrijwillige basis in het 
Arnhemse. Bij binnenkomst in ‘Koks’ 
blijkt de tijd stil te hebben gestaan, het 
interieur is gebaseerd op duurzaamheid 
inclusief het bloemetjesbehang, waar-
door de zaak enigszins de sfeer van 
een Frans etablissement uitademt. We 
nemen plaats op de lederen bank aan 
een krap, doch intiem tafeltje. Onder 
het genot van een wijntje (€2,60) en 
een biertje bekijken we de kaart, dan 
komen de herinneringen weer boven. 
Het stichtingsbestuur met krakerver-
leden van mijn voormalige werkgever 
vergaderde hier eens per maand aan 
één van de mooie ronde tafels. 

‘Never change a winning team’ zal men 
gedacht hebben: de basis van de medi-
terrane menukaart is in de twaalf jaar 
dat het restaurant bestaat nauwelijks 
veranderd, met herkenbare gerechten 
als gamba’s, spareribs en lamsgehakt-
balletjes. Aangevuld met wisselend 
culinaire verwennerij. Ook is er de 
keuze van de chef op het dagbord. We 
kiezen voor de dagsoep. Pittige Thaise 
kippebouillon voor Wilma en voor 
mij de Pommodori–basilicumsoep. De 
heerlijke soep wordt opgediend in een 
soepkommetje, samen met een stukje 
stokbrood. De zaak stroomt intussen 
langzaam vol met gasten van divers 
pluimage. 

Voor Wilma de gamba’s, die op verzoek 
door de keuken zijn gepeld, op klassie-
ke wijze bereid met knoflook zoals het 
hoort (6 stuks, 12 euri). Zelf geniet ik 
van een uitstekende ribeye met groene 
peper–cognacjus vergezeld van geroos-
terde roseval-aardappeltjes, een julien-
ne van groenten met krokante friet en 
knapperige koolsalade (€16,50). De jus 
heeft een wat onbestemde smaak maar 
dat zal hem in de cognac zitten, denk 
ik. Verder zijn de borden keurig opge-
maakt en de ingrediënten op smaak. 
We worden visueel geprikkeld door de 
informele bediening die erg vriendelijk 
is. Men heeft oog voor detail (steakmes, 
vingerbowl, verwarmde borden) en 

vraagt, op attente wijze, regelmatig ‘of 
alles naar wens is’. 
Tot slot is er nog ruimte voor een 
grand dessert bestaande o.a. uit choco-
lade- en yoghurtmousse, boeren vanil-
le-ijs, huisgemaakt sorbet vruchtenijs, 
stukje cake/brownie en slagroom voor 
slechts €9,50. ‘Koks en Koffie’ met een 
vleugje hazelnootsiroop en slagroom 
is verkrijgbaar voor €3,75. Alleen voor 
deze dessertcombinatie kom ik zeker 
nog eens terug.

www.koksenko.nl
Graafseweg 65 | 6512 BR Nijmegen
024-3230177

[SH]

PINK CULINAIR – NIJMEGENWining & Dining in Koks en Ko: een begrip in de waalstad

Op 8 juni j.l. werd op initiatief van 
Yvonne Welle, eigenaresse van Café 
Spring te Arnhem, een motortoertocht 
georganiseerd. Tijdens deze motortoer-
tocht ontstond bij twee deelnemers, 
Bart Vonk en Ron van den Acker, het 
idee om vaker met elkaar tochten te 
rijden en daarom een club op te richten.

Op 19 augustus is de club daadwerke-
lijk opgericht. De naam was snel gevon-
den: Gay Motorclub Arnhem.
De motorclub is een vereniging met 
een liberale doelstelling en soepel toe-
latingsbeleid. Iedereen is welkom: man, 
vrouw, jong, oud, he, ho of bi. 

Daarbij richt de club zich niet alleen op 
Arnhem, maar op de hele regio. Het 
gezamenlijk motorrijden en alle daaruit 
voortvloeiende activiteiten zijn belang-
rijker dan de geaardheid van de leden. 
Het inschrijfgeld bedraagt veertien euro 
en de maandelijkse contributie 
vijf euro.  
De toertochten, clubavonden en andere 
activiteiten vinden plaats vanuit en in 
Café Spring aan de Bovenbeekstraat 5 

in Arnhem. Per jaar worden minimaal 
vier toertochten en vier clubavonden 
georganiseerd. Daarnaast zal er wor-
den deelgenomen aan onder andere 
de Roze Zaterdag en de Gay Pride in 
Amsterdam. Verder staan er bij vol-
doende belangstelling ook motorevene-
menten op het programma.
 Op 14 september a.s. vond de eerste 
toertocht plaats waaraan 15 deelnemers 

mee gingen. De eerste clubavond vindt 
plaats op 24 november, 20.30 uur in 
Café Spring.

Informatie:
T: 06 – 559 674 85
H: gaymotorclubarnhem@gmail.com
E: gaymotorclubarnhem.hyves.nl

[BD]

Voor motorrijden en aanverwante activiteiten

Nieuw: Gay Motorclub Arnhem

Peter van Loon en Rogier Beekman 
hebben op woensdag 17 september j.l. 
op uitnodiging een bezoek gebracht 
aan Ans Willemse-van de Ploeg, 
kamerlid voor  de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer en woordvoerder WMO/
diversiteit. Onderwerp van gesprek 
was de ‘Roze Loper’ die in mei 2008 
aan verschillende verzorgingshuizen 
in Nijmegen is uitgereikt. Met het 

project ‘de Roze Loper’ is een start 
gemaakt met een bewustwordingspro-
ces t.a.v. homoseksualiteit bij directie, 
medewerkers en bewoners van verzor-
gingshuizen. Mevrouw Willemse wilde 
geïnformeerd worden over dit Nijmeegs 
initiatief om te kunnen beoordelen of 
landelijke invoering mogelijk is.
Vrijdag 19 september heeft landelijk 
COC-voorzitter Wouter Neerings tij-

dens een debat op de 50-plus-beurs 
in Utrecht steun gekregen van zowel 
de aanwezige kamerleden, waaronder 
mevrouw Willemse, als van vertegen-
woordigers van de Anbo en de FNV 
voor de Roze Loper. COC Nijmegen 
is er trots op dat zijn project ‘landelijk 
gaat’.

[PvL]

Kamerlid nodigt COC Nijmegen uit

Leden van de Gay Motorclub Arnhem poseren voor Café Spring in Arnhem.

Ans Willemse & dochter

Portretsonnetten 12
Haast niemand die van meer belang voor mij is

Die machtiger en krachtiger dan hij is

Zo prachtig met zijn lange blonde haren

Zijn geest die ongebonden, sterk en vrij is

Ik kan soms uren naar zijn aanblik staren

Dan voel ik dat hij meer dan zeer nabij is

En zo passeren dagen, maanden, jaren

Van hartstocht, passie, niet te evenaren

Ik heb hem vaak naast mij in bed gelegd

Hoewel dat volgens velen slecht en fout is

Hoe fel brandt onze liefde, hoe oprecht

Terwijl het in de wereld om ons koud is

En hoe betreur ik dat zijn kruis van hout is

Maar ja, hij is er nogal aan gehechtC
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Column Politiek is 
een serie gastcolumns 
geschreven door lokale 
politici. In deze afleve-
ring komt Peter-Paul 
Leferink op Reinink, 
Fractievoorzitter VVD 
gemeenteraadsfractie 
Nijmegen, aan het 
woord.

Mij werd de vraag 
gesteld of en hoe mijn 
homoseksualiteit weer-
slag heeft op mijn poli-
tieke werk.
De vraag lijkt simpel 
maar is het  niet. Voor 
mij speelt mijn homo-
seksualiteit altijd mee, 
en maakt een essentieel 
deel uit van  Peter-Paul 
zijn. Maar dit geldt denk 
ik voor eenieder.

Een tiener vindt 
het belangrijk dat 
‘Doornroosje’ blijft 
bestaan en er meer 
hangplekken komen. 
Een ouder persoon 
vindt het belangrijk dat 
er voor die doelgroep 
meer faciliteiten komen. 
En een gehandicapt 
medemens vindt het 
belangrijk dat gebouwen 
toegankelijk zijn. Ieder 

kijkt en handelt dus vaak 
vanuit zijn perspectief 
en ervaring. Zo ook 
ondergetekende.

Natuurlijk speelt dit niet 
altijd een rol. Wanneer 
er een bestemmingsplan 
veranderd wordt is mijn 
homoseksualiteit geen 
issue. Natuurlijk kijk ik 
dan naar alle facetten 
zoals de toegankelijk-
heid van de nieuwbouw-
plannen die dan op de 
tafel liggen. Maar met 
andere ogen dan een 
politicus die in een de 
rolstoel zit.

Om een voorbeeld te 
geven: Ik heb samen 
met mijn vriend mijn 
hetero-zoon opgevoed 
en kreeg zo te maken 
met afnemende tole-
rantie op scholen, en 
maakte de problemen 
op school mee wanneer 
mijn zoon moest
uitleggen dat hij bij zijn

vader en diens vriend  
woonde en ja, dat hij 
toch echt zelf geen 
homo was.

En dat betrof dan nog 
een VWO school. Ik  
moest er zelfs voor zor-
gen dat een bevriende 
homoseksuele leraar een 
beetje op hem paste en 
het baken kon zijn waar 
hij naar toe kon.

Mede om die ervaring 
heb ik mij, met steun 
van de VVD fractie, 
ingezet voor het onder-
wijsproject in Nijmegen, 
en er via een motie voor 
gezorgd dat dit betaald 
zou worden uit de regu-
liere onderwijsgelden en 
niet uit de pot homo-/
lesbisch beleid. Het 
onderwijsproject is een 
succes en een voorbeeld 
voor veel andere steden.

Een hetero vader zou 
mijn ervaringen niet 
hebben gehad en zich 
daar dus ook in mindere 
mate voor hebben inge-
zet. Dus mijn stelling 
is dat je altijd politiek 
bedrijft vanuit je eigen 
achtergrond.

Column Politiek    Peter-Paul Leferink op Reinink
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In het nieuwe onderkomen van COC 
Midden-Gelderland moet bij het ter 
perse gaan van deze Pink&Zo nog veel 
gebeuren: het pand heeft achterstallig 
onderhoud en moet worden ingericht 
naar de wensen van de vereniging. 
Omdat het pand twee verdiepingen 
telt met meerdere ruimtes, neemt het 
aantal mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren wèl sterk toe. COC Midden-
Gelderland ziet hiermee een lange 
wens in vervulling gaan: een eigen 
multifunctioneel pand waarin meerdere 
activiteiten tegelijk kunnen plaatsvin-
den, en waar ook andere homo- en 
lesbogroepen activiteiten kunnen orga-
niseren. Met meer activiteiten kan het 
pand in de toekomst uitgroeien tot een 
‘Arnhemse Villa Lila’

'Boven en beneden’
Op de bovenverdieping bevinden zich 
de ‘groepsruimtes’: de caféruimte van 
ca 70m2 en een van de horeca afgeslo-
ten rookruimte. Hier worden alle café-

activiteiten gehouden zoals van Café 
Xtra Zaterdag, Fem Xtra, Jong&out, 
De Soos en de Heerensalon. Deze acti-
viteiten krijgen nu veel meer ruimte, en 
kunnen daarom makkelijker activiteiten 
organiseren zoals themadiscussies, 
film, dans en optredens. In deze ruimte 
zal ook de Infoshop worden gehuisvest. 
De benedenverdieping is net als het 
Rijnoeverhuis een souterrain maar telt 
verschillende ruimtes die zullen worden 
ingericht als vergaderzaal, secretariaat, 
en spreekkamer. Verder bevinden zich 
hier ook de ondersteunende voorzienin-
gen als toiletten, keuken en archief.

Activiteiten tijdens de verhuizing 
De caféactiviteiten zullen tot en met 
oktober gewoon doorgang vinden op 
de oude locatie (Rijnoeverhuis). 
De verhuizing staat gepland voor 
1 november. Het secretariaat vind je 
vanaf dan aan de St. Catharinaplaats 
10. Tot en met 28 november wordt dan 

de tijd genomen om de nieuwe ruimtes 
af te werken en zullen er géén café-
activiteiten zijn. Dan zullen Cafe Xtra 
Zaterdag, Fem Xtra, Jong&out en 
De Soos dus stilliggen. Op zaterdag 
29 november is de officiële opening van 
Basta. Houd hiervoor de website www.
diverzo.nl in de gaten. De Heerensalon 
is in november een week later dan 
gebruikelijk, op zondag 30 november.

Oproep: klussers gezocht
Zowel in het oude als het nieuw pand 
moeten nog heel veel werkzaamheden 
worden verricht. Het betreft zowel 
inpak-, verhuis-, uitpak-, schoonmaak-, 
timmer- als verfklussen. Wil jij ons een 
keer helpen? Mail naar hans@diverzo.
nl. Hij stuurt je dan de klussenlijst toe, 
en dan kun je zelf intekenen op een 
klus die bij jou past en wanneer het jou 
uitkomt.

[RtV]

Het is eindelijk zover! 

Het huurcontract is 

getekend en de huur is 

per 1 september ingegaan. 

De verhuizing van COC 

Midden-Gelderland naar 

het nieuwe pand Basta is 

nu onomkeerbaar. 

Vanaf 1 november is het 

bezoekadres 

St. Catharinaplaats 10.

COC Midden-Gelderland verhuist naar groter pand

Omwenteling in Arnhems COC

Ook hetero-seks ten zuiden van de Sahara is verdacht

Waarom homo’s geen bloeddonor zijn
Voorronde COC Songfestival 
van COC Midden-Gelderland

Begin augustus informeerde een lid 
van de Tweede Kamer voor Groen Links 
bij het Kabinet naar de discriminatie 
van homo’s door Sanquin (de fusie van 
de bloedtransfusiedienst en de bloed-
banken). 
Mannen die seks hebben met andere 
mannen mogen namelijk per definitie 
geen bloeddonor zijn. In afwachting van 
het antwoord van de betrokken minis-
ters, probeerde Pink&Zo uit te zoeken 
hoe het nu geregeld is.

De Commissie Gelijke Behandeling 
heeft in 2007 beoordeeld, of het beleid 
om mannen die seksuele contacten 
hebben (gehad) met andere mannen 
uit te sluiten van het bloeddonor-
schap, in overeenstemming is met de 
gelijkebehandelingswetgeving. Het zou 
immers kunnen zijn, dat de technische 
mogelijkheden om bloed te testen op 
hiv zodanig verbeterd zijn, dat een uit-
sluiting van homoseksuele mannen niet 
meer nodig is.

In Nederland is Saquin verantwoor-
delijk voor de bloedvoorziening.  Het 
gedoneerde bloed wordt ondermeer 
getest op hiv, hepatitis B & C en syfilis. 
Verder hanteert Saquin een reeks richt-
lijnen om mensen tijdelijk of perma-
nent als bloeddonor af te wijzen. 
Zo worden ‘personen die hiv-seropo-
sitief zijn of aids hebben’ definitief 
afgekeurd. 

Ook ‘mannen die seksuele contacten 
hebben of hebben gehad met één of 
meer mannen, personen die seksueel 
verkeer hebben gehad in ruil voor het 
ontvangen van geld of drugs’ worden 
uitgesloten. Overigens tellen seksuele 
spelletjes in de puberteit hierbij niet 

mee. Verder zijn ook zaken als drugs-
spuiten, en hetero-seks in Afrika ten 
zuiden van de Sahara verdacht.

Testen en selecteren
Het bloed wordt na donatie door 
Sanquin getest, maar de testen zijn 
niet volledig betrouwbaar. Zo is hiv met 
de gebruikte test pas na tien tot twaalf 
dagen aan te tonen, en dan alleen bij 
meer dan 1500 virusdeeltjes per mil-
limeter bloed. Omdat voor de hiv-test 
bloedmonsters van 48 donaties bij 
elkaar worden gevoegd is er dus een 
kans dat je het virus bij de test niet ziet: 
hoe kleiner het monster, hoe kleiner de 
kans dat het virus gevonden wordt.
  
Zelfs wanneer alle bloed afzonderlijk 
en volledig onderzocht zou worden, is 
100% betrouwbaarheid niet haalbaar. 
Wanneer de besmetting heel recent 
is, kan het immers voorkomen dat er 
zo weinig virus aanwezig is dat het 
niet wordt ontdekt, terwijl het op dat 
moment al wèl besmettelijk is. Verder is 
het testen van alle bloeddonaties afzon-
derlijk op dit moment volgens Sanquin 
zelfs simpelweg logistiek onmogelijk, 
omdat bepaalde bloedprodukten daar-
voor te kort houdbaar zijn.

Sanquin probeert daarom de veiligheid 
van bloedproducten te vergroten door 
de donoren te selecteren. Anaal seksu-
eel contact is volgens hun risicovoller 
dan vaginaal seksueel contact, doordat 
het virus zich bij anaal contact snel-
ler verspreidt. Hierdoor is er een veel 
groter besmettingsrisico bij homo- dan 
bij heteroseksuele contacten, en lopen 
homoseksuele mannen een veel groter 
risico op hiv en andere soa dan de 
heteroseksuele medemens. Daarnaast 

zouden, zo Sanquin, homo’s relatief 
vaak wisselende seksuele contacten 
hebben.

Conclusie
De vraag die de Commissie Gelijke 
Behandeling in eerste plaats moest 
beantwoorden, is of homo’s hierdoor 
ten onrechte bij het ‘aanbieden van 
goederen of diensten’ worden uitge-
sloten. Sanquin stelde dat dit niet het 
geval is, omdat niet zij maar de donor 
een dienst aanbiedt. De Commissie 
merkt echter op dat het doneren van 
bloed een belangrijk onderdeel van het 
maatschappelijk leven is, ‘in welk ver-
band iemand zich als persoon kan doen 
gelden’. Omdat Sanquin hiertoe de 
mogelijkheid biedt, vertoont het geven 
van bloed ook kenmerken van het over 
en weer aanbieden van diensten. 

Tegenover het belang van de ontvan-
gers van bloed staat dus het belang 
van de groep donoren die wordt 
uitgesloten, en die zich gestigmati-
seerd en beledigd zou kunnen voelen. 
Bescherming tegen een dergelijke stig-
matisering, stereotypering en uitslui-
ting moet volgens de Commissie ook 
worden gezien als een zwaarwegend 
belang. Het toelaten van mannen die 
seks hebben gehad met mannen, zou 
op het moment echter tot onaanvaard-
bare gevolgen kunnen leiden.
De Commissie komt dan ook tot de 
conclusie dat Sanquin weliswaar direct 
onderscheid maakt op grond van sek-
suele gerichtheid, maar dat het belang 
van de veilige bloedvoorziening zwaar-
der weegt, en het onderscheid ook niet 
verboden is.

[NA]

Penningmeester René Vriezen bevestigt het naambord boven de deur

De herfst dient zich langzaam aan en 
dat betekent dat vele lokale COC’s 
zich weer gaan opmaken voor het 
COC Songfestival. Ook COC Midden-
Gelderland zorgt al vanaf de eerste edi-
tie voor een afvaardiging en zal ook dit 
jaar weer meedoen. Het nationaal COC 
Songfestival zal dit jaar op 6 december 
in Roermond plaatsvinden.

Om te bepalen wie namens Midden-
Gelderland mag aantreden, zal zaterdag 
11 oktober een voorronde gehouden 

worden. De locatie hiervoor is Max 
Brothers aan het Roermondsplein 31 te 
Arnhem. Er wordt op dit moment nog 
hard gewerkt aan het samenstellen van 
de avond. Namen van deelnemers zijn 
op moment van schrijven dan ook nog 
niet bekend. Houd hiervoor onze web-
site in de gaten op www.diverzo.nl
De voorronde begint om 21.00 uur en 
zal tot uiterlijk 23.00 uur duren, waarna 
je jezelf direct kan storten in de glitter-
&-glamour party van Club Style op 
dezelfde locatie.

advertentie

Secretaris Richard ten Veen en voorzitter Winifred Gimbel tekenen het huurcontract
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