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Op zaterdag 4 oktober maakten de 
organisatoren van de Ragazze feesten 
in Villa Lila bekend definitief een punt 
te zetten achter de organisatie van de 
vrouwenfeesten. Ragazze (Italiaans 
voor meisjes) was een open Vrouwen 
Swing Feest in Nijmegen. Ragazze 
kende een regionale uitstraling. Altijd 
druk bezocht, leuke vrouwen, populaire 
muziek en een goede sfeer. 

Ragazze werd op vrijwillige basis 
georganiseerd door een klein clubje 
Nijmeegse vrouwen. In 2007 organi-
seerde zij tijdens het Lesbian Festival 
Nijmegen hun laatste, grote vrouwen-
feest in poppodium Doornroosje. 
De organisatie had de hoop dat 
een groep jonge enthousiastelingen 

het stokje over zou willen nemen. 
Vrijwilligers voor een vrouwenfeest 
konden zij echter niet vinden, waardoor 
ze hebben besloten om hun budget te 
schenken aan een goed doel.
 
Stichting Dito! is een vrijwilligersorga-
nisatie die zich sterk maakt voor holebi-
jongeren in Nijmegen en omgeving. 
Als zelfstandige organisatie die geleid 
wordt door jongeren, zijn zij groten-
deels afhankelijk van subsidiegelden. 
Ragazze vindt het belangrijk dat 
activiteiten voor jongeren - zoals de 
introductiegroepen, Flavour Feesten en 
Dare to Lunch - georganiseerd worden. 
Daarom willen zij met hun budget 
graag een impuls geven aan de vrijwil-
ligers van Stichting Dito!. 

Pink&Zo is een uitgave van 
COC Nijmegen 
& COC Midden-Gelderland  
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Vertoning van een korte video over 
homoseksualiteit die in opdracht van de 
voorlichtingsgroep gemaakt werd, naar 
aanleiding waarvan leerlingen vrijuit 
kunnen aangeven waar ze homoseksua-
liteit mee associëren,  waarna verschil-
lende thema’s rond homoseksualiteit 
besproken worden, al dan niet onder-
steund met spelvormen. Leerlingen 
krijgen zo ondermeer zichtbaar hoe 
ze zelf over homoseksualiteit denken. 
Doorgaans is dat waar een voorlichting 
aan middelbare scholieren op neer 
komt. Leendert Jan: ‘de voorlichtingen 
worden gegeven door één of twee leden 
van onze voorlichtingsgroep, die in 
leeftijd variëren tussen 20 en 34 jaar. 
Het idee is dat deze relatief jonge voor-
lichters dicht bij de doelgroep staan, 
waardoor deze zich kan identifi ceren. 
Ideaal is dan dat je met een jongen en 
een meisje voor de klas staat. Omdat 
momenteel de mannen ondervertegen-
woordigd zijn in de voorlichtingsgroep, 
drie van de negen leden zijn man, 
moeten we daarin wel schipperen’. De 
voorlichters vervangen op de LWOO-
scholen die ze bedienen,  de reguliere 
voorlichting door het speciaal daarvoor 
ontwikkelde lespakket met specifi ek op 
die doelgroep afgestemde spelvormen. 

Voorlichting docenten
Ook aan onderwijsgevenden wordt 
voorlichting gegeven. Daarbij worden 
rollenspel en discussie afgewisseld. Is 
de Nijmeegse voorlichtingsgroep daarin 
uniek? Leendert Jan: ‘we hadden op 24 
juni een succesvolle landelijke voor-
lichtingsdag met COC voorlichtings-
groepen in het Stedelijk Gymnasium in 

Nijmegen. Je krijgt dan ook een beeld 
van de andere groepen. Nijmegen is 
niet de grootste groep. Ik heb de indruk 
dat in de andere groepen de mannen 
beter vertegenwoordigd zijn, en dat 
in andere groepen de leeftijden iets 
hoger liggen. Vroeger waren er nog wel 
landelijke trainingsweekenden, maar 
daar is helaas geen budget meer voor. 
De voorlichtingen lijken wel op elkaar, 
heb ik de indruk’.
De voorlichtingsgroep is ook aanwezig 
als vertegenwoordiging van COC Nijme-
gen op de Roze Zaterdagen van de af-
gelopen jaren. Leendert Jan: ‘we vinden 
het natuurlijk belangrijk om zichtbaar te 
zijn, maar het is ook een reuze gezellig 
uitje voor de groep’.
Een aantal jaren geleden stelde de 
gemeente Nijmegen een functionaris 

bij de GGD aan voor Onderwijs en 
Homoseksualiteit, en heeft Nijmegen 
een ‘traject’ (het woord ‘project’ zou 
suggereren dat het eindig is) waarbij 
scholen ondersteund worden in het wer-
ken aan een veilig klimaat op de school 
rondom homoseksualiteit. Het COC 
maakt deel uit van de begeleidings-
commissie van dit traject. Eén van de 
middelen die de scholen ter beschik-
king staan, is voorlichting van het COC, 
zowel aan leerlingen als aan personeel. 
Leendert Jan: ‘goed nieuws is dat op 
de Coming Outdag in de HEMA een 
convenant is ondertekend waarbij alle 
middelbare scholen in Nijmegen zich 
verbonden aan het traject. De voorlich-
tingsgroep heeft een uitbreiding van 
het aantal scholen waar we voorlichting 
geven in het vooruitzicht. Dat betekent 
dat we het druk krijgen’. Werving van 
nieuwe voorlichters vindt plaats onder 
jongeren.  Leendert Jan: ‘dat zijn vaak 
studenten, omdat die in de praktijk 
onder schooltijd nog wel eens tijd heb-
ben. Maar iedereen die wil voorlichten 
is natuurlijk van harte welkom.’

Reacties
De voorlichtingsgroep komt dus op 
meer middelbare scholen in Nijmegen. 
Hoe is de reactie op de voorlichtingen? 
Leendert Jan: ‘de leraren waar we een 
gastles bij verzorgen, koppelen vaak 

nog een schriftelijke evaluatie aan de 
voorlichting, waarbij leerlingen anoniem 
kunnen aangeven wat ze ervan vonden. 
De indruk die dan ontstaat is dat leer-
lingen het waardevol vonden, er anders 
zeker niet zomaar over gesproken zou-
den hebben, en respect hebben voor het 
feit dat wij de voorlichting waren komen 
geven. Helaas horen we ook wel dat 
leerlingen niet aanwezig zijn geweest bij 
een voorlichting, omdat de ouders dat 
liever niet hadden. En dan gaat het niet 
automatisch over moslimjongeren’. 

Hoe zit het met de scholen waar de 
voorlichtingsgroep niet komt? Leen-
dert Jan: ‘Op iedere school heeft 
grofweg één op de vijftien leerlingen 
en personeelsleden homoseksuele 
gevoelens. Ik sprak laatst iemand die 
op een Nijmeegse VMBO werkt,  die 
verklaarde dat er op die school echt een 
onveilig klimaat heerst. Ik snap wel dat 
die dingen niet van vandaag op morgen 
gaan, maar ook op die scholen zit één 
op de vijftien leerlingen dus met een 
probleem’. De voorlichtingsgroep blijft 
zijn beste beentje voor zetten bij het 
werken aan veilige scholen in Nijmegen.

Kijk op www.cocnijmegen.nl voor meer 
informatie

[JH]

Eén van de speerpunten van COC Nijmegen is het geven 
van voorlichting over homoseksualiteit. Een aantal jaren 
geleden betekende dit dat de voorlichtingsgroep op een 
handvol middelbare scholen en ROC’s in en om Nijmegen 
een aantal gastlessen verzorgde.  Pink&Zo was benieuwd
of hier ontwikkelingen in zijn, en polste de indruk die de 
voorlichtingen achterlaten bij Leendert Jan Wieberdink, 
die samen met Manon van Gogh de werkzaamheden van 
de groep coördineert.

Leerlingen hebben respect voor COC-voorlichters en vinden gastles waardevol

Stand van zaken voorlichtingsgroep

Twee vrijwilligers van Stichting Dito! nemen de symbolische cheque in ontvangst.

Leendert Jan Wieberdink, één van 
de coördinatoren van de Nijmeegse 
voorlichtingsgroep 

Redactioneel
Alstublieft. Hier is een dubbeldikke 
Pink&Zo. Een dubbelnummer. 
Tevens het laatste nummer van een 
tweedelige redactie bestaande uit 
leden van COC Nijmegen en COC 
Midden-Gelderland.

Wij feliciteren COC Midden-
Gelderland met hun nieuwe huis in 
Arnhem. Om kosten te besparen 
gaan zij over tot het uitgeven van 
een digitale nieuwsbrief en stopt 
hun bijdrage aan Pink&Zo. 

Wij betreuren het einde van deze 
vorm van samenwerking. Zowel 
inhoudelijk als persoonlijk is de 
samenwerking de laatste jaren 
vruchtbaar en prettig verlopen. 
Daarom is een specifi ek dankjewel 
op zijn plaats voor Thijs Brummel-
huis en Janhendrik Krook.

COC Nijmegen en de redactie gaan 
wèl door met het uitgeven van een 
blad van papier.
Wij zoeken daarom naar verster-
king van de redactie en zullen het 
blad volgend jaar 5 keer uitgeven.

Bart van Dam, 
Frank Rieter-Lambers, 
Nico Assinck

Einde Ragazze Vrouwen Swing feesten

Duizend euro voor Dito!  
Duitsland heeft 
homozender
Vanaf 1 november is de Duitse homo-
zender TIMM in de lucht. TIMM is te 
ontvangen via het Duitse kabelnet, het 
internet en via de Astra 3 satelliet. Met 
nieuws, comedie’s en documentaires 
wil het team achter TIMM zich richten 
op een publiek ‘dat op mannen valt’. 
De mensen van TIMM kunnen ove-
rigens nog collega’s gebruiken: een 
castingredacteur, een videojournalist 
en voor diverse steden nog vrijwillige 
lokale correspondenten. 
Meer info lees je op: www.timm.de

Eerste transseksuele 
burgemeester in USA
Een kleine Amerikaanse gemeente in 
de staat Oregon krijgt een wel heel bij-
zondere burgemeester. Inwoners van de 
gemeente Silverton kozen Stu Rasmus-
sen tot burgemeester. Rasmussen is 
momenteel een vrouw, maar was in het 
verleden man.
Rasmussen was eind jaren 80 en begin 
jaren 90 zelfs als man burgemeester 
van dezelfde gemeente. Rond eeuwwis-
seling veranderde Rasmussen zichzelf 
tot vrouw middels een hormoonkuur 
en een siliconenimplantatie. Ze woont 
inmiddels al 35 jaar samen met dezelfde 
vriendin. De 60-jarige Stu Rasmussen 
kreeg begin deze maand 400 stemmen 
meer dan de zittende burgemeester van 
de gemeente Silverton. 

pink-5-08defombouw.indd   1 29-03-12   10:17
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UIT EN THUIS IN

COC NIJMEGEN/Villa Lila

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

Damessalon
Zondagmiddag 14 december
Van 15.00 tot 18.00 uur

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

Transgendercafé
Elke 2e donderdag van de maand
In Café Meermin, Bloemerstraat 2
Van 20.00 tot de late uurtjes

KissKissClub
Feest voor holebi feestbeesten
Zaterdag, 6 december in Doorn-
roosje
Vanaf 23.00 uur tot in de late uurtjes
Voorverkoop start 31 mei

Hulp, Advies en Opvang
Maak een afspraak met onze 
medewerkers en mail naar het COC 
Nijmegen

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

 
UIT EN THUIS IN

BASTA

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 jongeren 
t/m 18 jaar
Elke 1e zondag van de maand van 
13.00 tot 17.00 uur

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 3e zondag van de maand van 
15.00 tot 21.00 uur
Fem Xtra is voorlopig alleen geopend 
op zondag en niet op vrijdag.

Secretariaat en informatie
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 12.30 tot 18.00 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur
Infocafé: 
elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 
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

Basta
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.

Zes keer per jaar in het Bruin café 
van Hart van Doetinchem, Rozen-
gaardsweg 3, Doetinchem. 

In 2009 zijn onze activiteiten steeds 
op donderdag vanaf 21.00 uur: 
8 januari (nieuwjaarsborrel), 
5 maart, 7 mei, 3 september, 
1 oktober en 5 november.

De onderscheiding aan Jos Kocken, 
gaat terug op zo’n 20 jaar aan activitei-
ten als medewerker en coördinator van 
deze Salon en zijn 40 jaar aan activitei-
ten als vrijwilliger in de homobeweging.
Tijdens haar toespraak memoreerde 
Lenie Scholten, dat het allemaal in 1970 
met huiskamerbijeenkomsten in het 
huis van de Benedictijnen aan de Mr. 
Frankenstraat begon. 
Het was aldaar dat er ook een telefo-
nische hulpdienst gevestigd was van 
het Geldersch Advies Centrum voor 
Homosexualiteit.
Al deze activiteiten hebben aan het 
begin gestaan van de oprichting van de 
Nijmeegse afdeling van het COC. Later 
heeft Jos Kocken als bestuurslid van het 

COC-Nijmegen en werkgroepcoördina-
tor de Zondagmiddagsalon voor homo-
mannen van de Groesbeekseweg naar 
de Villa gehaald. Sinds 11 jaar maakt 
hij onafgebroken deel uit van het team 

van vrijwilligers. Hij heeft daarmee 
een substantieel aandeel in opstarten 
en continueren van activiteiten voor 
homomannen in Nijmegen gehad. Zijn 
naam blijft daarom verbonden met 
het ontstaan van de homobeweging in 
Nijmegen. 

Dit wordt nog eens bevestigd door de 
de documentaire ‘Herenverkeer’ die 22 
en 23 november in Lux wordt getoond. 
Filmmaakster Els Dinnissen is erin 
geslaagd via interviews de begintijd van 
de homobeweging op beeldende wijze 
te laten herleven. 
Naast Jos Kocken komen daarbij mede-
initiatiefnemers als Jan Houterman, 
Peter Pelser en Clem Bongers aan het 
woord. Het zal blijken dat de vraag 
die de film stelt: ‘Oude homo’s terug 
naar af?’, door Kocken en zijn genera-
tiegenoten gevat beantwoord wordt. 
‘Standing on the shoulders of the old 
giants: wij legden de basis waarop 
latere homo-ouderen nog lang kunnen 
teruggrijpen’.

[RC]

Jos Kocken ontvangt Waalbrugspeld

De schouders van oudere jongeren
Op zondag 5 oktober ontving Jos Kocken (74) uit han-
den van loco-burgemeester Lenie Scholten de Zilveren 
Waalbrugspeld. De Wethouder voor emancipatie- en 
ouderenbeleid van de gemeente Nijmegen was niet alleen 
hiervoor naar de Villa gekomen. Bovendien viel de uit-
reiking van de stadsonderscheiding niet zonder reden 
samen met het groots gevierde 20-jarige bestaan van de 
Zondagmiddagsalon voor 50-plus homomannen.

DE TUSSENBALANS

Ellie Meeuwisz
Geboortedatum en plaats 
5 november 1957 te Ochten
Opleiding: MBO met aanvul-
lende cursussen
Beroep: eigenaar assurantie-
kantoor
(Vrijwilligers-)werk: 
villa lila
Woonsituatie: hoekhuis huis 
jaren 50 met 300m2 tuin.
Woont samen met: mezelf
Huiselijk ingesteld: ja
Trouw, monogaam: absoluut
Vrienden/vriendinnen: 
‘vriend’ is een titel, waar je 
zuinig mee moet zijn. 
Geloof: van huis uit 
Nederlands Hervormd. 
Ik doe er niet veel mee.
Kinderwensen: had ik niet. 
Door een eerdere relatie heb ik 
een pracht zoon. Ik leerde hem 
kennen toen hij nog 2 moest 
worden en is nu 26 . vlak voor 
hij 13 werd, liep de relatie tus-
sen zijn moeder en mij spaak. 
Heb nog altijd een heel goed 
contact met hem en krijg op 
moederdag ook altijd een kado. 
Blijkbaar heb ik het toch wel 
goed gedaan. 
Hij is mijn maatje door dik en 
dun en is voor mij zowel zake-
lijk als privé heel belangrijk. 
Heeft ook de website voor mijn 
kantoor gemaakt en springt bij 
als ik het op technisch gebied 
met de computer niet red.
Politieke voorkeur: heb altijd 
D66 gestemd. Ben daar niet

 altijd gelukkig mee, maar vind 
geen beter alternatief 
Lengte: circa 178cm
Gewicht: 78 kg 
Vervoermiddel: auto 
Hobbies: tuinieren, villa, 
eigen zaak, muziek (luisteren) 
klussen.
Favoriete literatuur: 
alles behalve roddel- of dames-
bladen
Favoriete films: ik ben slecht 
in titels maar het moet enige 
inhoud hebben. Geen actie of 
films waarvan je weet dat het 
niet realistisch is
Favoriete muziek: klassiek, 
new- age, actuele muziek
Welke kranten lees je: 
het liefst NRC maar die verko-
pen ze hier in het dorp niet. 
Dus meestal de Gelderlander 
of AD
Favoriete omroep: maak me 
niet uit. Als het programma 
maar goed is.
Favoriet vakantie-oord: wil 
graag een keer naar IJsland. 
Maar kan als ik in de buurt 
van de Waal ben, ook geweldig 
genieten.
Favoriet eten: lust alles 
(te graag) 
Favoriete drank: wijn
Favoriete kleding: spijker-
broek, klassiek gekleed pak. 
(alles op zijn tijd) 
Uitgaan: concert, restaurant, 
bioscoop, dagje shoppen 
(ik blijf een vrouw)

Verslavingen: roken
Goede eigenschappen: sociaal, 
werklust, veel uitdagingen 
zien, enthousiast.
Slechte eigenschappen: bij 
alles wat hier boven staat kun 
je ook soms ‘te’ zetten.
Wat zie ja als hoogtepunt 
in je leven: de start van mijn 
eigen zaak. Had ik 20 jaar eer-
der moeten doen
En wat als dieptepunt: teveel 
verbroken relaties en het over-
lijden van mijn eerste vriendin 
waar ik mee thuis kwam
Bewondering voor: Agnes. De 
liefde en zorg die ze aan haar 
moeder en zuster besteedde 
heeft me vaak ontroerd. Als er 
met zoveel liefde met een nat 
washandje over je lippen wordt 
gedept en over je hoofd wordt 
geaaid gun ik iedereen een 
‘Agnes’ in de laatste fase. Als je 
dat dag in dag uit kunt ben je 
een geweldenaar 
Hekel aan: leugens, onrecht, 
niet nakomen van belofte of 
afspraken. 
Val op (uiterlijk of karakter): 
het laatste is het belangrijkst 
maar het oog wil ook wat. 
Eerste homo/lesbische 
seksuele ervaring: 21e
Heteroseksuele ervaring: ja
Coming out: heb het thuis 
verteld toen ik 21 was. Wist het 
zelf op mijn 12e en heb daar 
nooit problemen mee gehad. 
Heb altijd geweten en ben me 

altijd bewust geweest dat het 
aan mijn neus niet te zien was 
en heb het voor mijzelf altijd 
beschouwd als iets wat van 
mij was
In welke zin geëmancipeerd: 
vrijgevochten, niet afhankelijk 
willen zijn van wie dan ook
Homo/lesbo bars: dat leven 
ben ik een beetje uit. Met uit-
zondering van Villa Lila. Heb 
jaren een droom gehad dat 
ikzelf zo’n bar zou hebben. 
Als ik niet mijn eigen assuran-
tiekantoor zou hebben zou ik 
die droom waarschijnlijk nòg 
hebben. Ik pretendeer te weten 
dat er behoefte is aan een bar, 
een beetje stijlvol en luxe, voor 
onze leeftijdsgroep. Anders 
dan wat er nu is. Ik beschik 
over een leven horeca-ervaring 
en mis vaak in andere zaken 
een echt horeca-gevoel. Je gaat 
niet naar een zaak voor een 
drankje, dat kan je thuis ook 
doen. Je gaat voor de gezel-
ligheid, een babbel, gezien 
worden. Dat je het gevoel hebt 
welkom te zijn. Niet alleen 
voor de omzet, maar als mens
Discriminatie ervaringen: ja 
hoor, net als ieder ‘familielid’. 
Heb ooit een werkgever gehad 
die er wat van kon. Als ik hem 
tegen zou komen, ben ik in 
staat het acceleratievermogen 
van mijn auto te testen.
Potten/potenrammer 
ervaringen: gelukkig niet.

In voor park/baan, sauna’s, 
blind dates of andere avon-
turen: nee.
Waar ben je eigenlijk te veel 
mee bezig: verschillend. Als 
het zakelijk druk is, vind ik 
dat ik teveel tijd steek in de 
Villa, als ik bij de Villa ben en 
bedenk wat ik allemaal zou 
willen, vind ik dat ik juist daar 
te weinig tijd in steek 
Speciaal doel of ideaal: soms 
werk ik nog in het restaurant 
van mijn zuster. Ik heb dan 
altijd als uitdaging de gast iets 
te laten eten waar hij bij bin-
nenkomst nooit over gedacht 
zou hebben. Het liefst iets 
waarvan hij altijd zei, dat niet 
te lusten. 
Die uitdaging heb ik ook in 
mijn eigen zaak. Ik vind het 
geweldig als ik in een schoe-
nendoos van de klant orde kan 
scheppen. Het is in feite niet 
zo’n ingewikkelde materie. Je 
moet alleen begrijpelijke taal 
bezigen en de logica van iets in 
laten zien. Als me dat is gelukt, 
is mijn dag goed. Ik weet dat 
dat door mijn klanten ook 
wordt ervaren als kracht van 
mijn kantoor.

Er is me wel eens gezegd ‘wat 
is geluk voor jou toch simpel’. 
Ik wil dat graag zo houden. Oog 
voor de kleine dingen maken 
dat ik vrijwel ieder dag tevre-
den ben.

Breaking the silence: 
lopende projecten
Het project van schrijver–fotograaf Ja-
vier met zijn boek ‘verhalen achter een 
raam’ loopt voorspoedig. In Nicaraqua 
geeft hij voorlichting over homosek-
sualiteit op universiteiten en scholen, 
waarbij hij zijn boek als middel gebruikt 
om in gesprek te komen. Zijn boek 
wordt verspreid en de financiën worden 
grotendeels door HIVOS gedekt. Samen 
met stichting Arca heeft de werkgroep 
Breaking the Silence van het COC Nij-
megen dit project mede vorm gegeven. 
Op de roze dag eind mei hebben zij met 
een stand bekendheid gegeven aan dit 
project en kaarten verkocht. Tevens is er 
door middel van een tombola geld op-
gehaald. Zij danken voor de financiële 
bijdragen en sluiten het project tevre-
den af. Het komend jaar willen ze als 
werkgroep met een ander project aan 
de slag.  Ze zijn daartoe nog aan het 
brainstormen, maar mocht er iemand 
een idee hebben dan is dit zeer welkom 
via het secretariaat van het COC.

Roze Zaterdag wijkt 
voor Veteranendag 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Roze Zaterdag zal deze niet op de 
laatste zaterdag van juni plaatsvinden. 
Op die dag wordt in Den Haag echter 
ook voor het eerst de Veteranendag 
gehouden. Om die reden is besloten 
de Roze Zaterdag te verplaatsen. Den 
Haag Anders, de organisatie van de 
Roze Zaterdag, zegt dat in overleg met 
Veteranendag te hebben gedaan.
Roze Zaterdag staat nu gepland voor 
zaterdag 20 juni. Ook de eraan gekop-
pelde roze week schuift een week naar 
voren en wordt nu van 13 tot 20 juni 
gehouden.

pink-5-08defombouw.indd   2 29-03-12   10:17



Wat weet jij van seksuele diversiteit? 

Scholenwebsite online! 
De website is een initiatief van het 
Onderwijstraject Homoseksualiteit en 
Voortgezet Onderwijs. Vanuit dit traject 
zijn in de afgelopen jaren diverse inter-
venties bedacht om seksuele diversiteit 
bespreekbaar te maken onder leerlingen 
en leraren om zo de sociale veiligheid 
te vergroten. 
Op dit moment zijn er zo’n 60 inter-
venties beschikbaar voor scholen. Om 
deze interventies toegankelijker te 
maken, heeft het Nijmeegse ontwerp-
bureau InOpdrachtVan een site ontwik-
keld waar al deze interventies gemak-
kelijk te vinden zijn.

Leerlingen
De site is in twee delen opgesplitst, een 
deel speciaal voor leerlingen en ander 
deel voor medewerkers van scholen. 
Op het gedeelte voor de leerlingen zijn 
er filmpjes, quizzen, boekenlijsten en 
tal van andere zaken te vinden die voor 
leerlingen leuk en interessant zijn over 
seksuele diversiteit. 
Ook kan met bijvoorbeeld een test 
invullen hoe homovriendelijk ze zijn en 
kan men voorlichtingsmateriaal down-
loaden.

Medewerkers
Het gedeelte voor medewerkers van 
scholen is gevuld met interventies 
die men op school zelfstandig of met 
behulp van anderen kan uitvoeren. Zo 
zijn er bijvoorbeeld teksten te vinden 
die docenten Frans of Engels, kun-
nen gebruiken om leerlingen te laten 
vertalen en die toevallig ook het thema 
homoseksualiteit bevatten. Maar ook 
een dvd-lijst voor geschiedenisdocenten 
over homoseksualiteit en de Tweede 
Wereldoorlog, of adviezen voor men-
toren hoe om te gaan met pestgedrag 
jegens homoseksuele leerlingen. Ook 
kan men via deze site bijvoorbeeld gast-
lessen boeken van het COC Nijmegen 
over seksuele diversiteit. 

Promotiecampagne
Speciaal voor deze site is er ook een 
aparte promotiecampagne bedacht om 
deze site bekend te maken bij leerlin-
gen en medewerkers van Nijmeegse 
scholen. 

Er zijn 20.000 zakjes met snoepjes uit-
gedeeld onder leerlingen. Deze snoep-
jes zijn speciaal vervaardigd voor deze 
website.
In de snoepjes staat de tekst ‘homo’ 
(m/v), ‘bi’ (m/v) en ‘hetero’ (m/v).
Op de wikkel van het zakje wordt 
verwezen naar de website 
www.schoolsoutweb.nl. 

[HJ]

Portretsonnetten 13
Ik vond mijn kind, hij waaide tot mij aan

Wat scheelt die vijfendertig jaar verschil?

Wanneer ik honderd word, is hij de spil

Daarna kan ik gerust ter ziele gaan

Nu ben ik nog ten vleze, het bestaan

Laveert weer tussen schreeuwstorm en windstil

Een mengeling van hoop, geloof en wil

Een innig rendez-vous van zon en maan

Twee kamers heeft het hart dat stadig klopt

Twee liefdes zijn het minste voor een man

Totdat de adem stokt, de motor stopt

Twee liefdes – veel voor wie niet veel verwacht

Meer dan waarop een zondaar hopen kan

De wind, de wind heeft mij een kind gebrachtC
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Column Politiek is 
een serie gastcolumns 
geschreven door lokale 
politici. 
In deze aflevering komt 
Paul Verhaere, VVD 
Arnhem, aan het woord.

Is de homoseksuali-
teit van een Raadslid 
van invloed op zijn 
werk? Geconfronteerd 
met deze stelling wil 
ik keihard ‘NEE’ zeg-
gen, maar dat is niet 
helemaal waar en reëel. 
Een mens is zoals hij/
zij is, en dus ook ik. 
Als VVD-raadslid ben ik 
van mening dat ik alle 
Arnhemse inwoners ver-
tegenwoordig en daarbij 
trek ik geen groepen 
voor (zou erbij moeten 
komen, hoor ik u den-
ken). Maar toch onttrek 
je jezelf daar niet geheel 
aan.

Tijdens het ‘homodebat’ 
tussen de vertegen-
woordigers van politieke 
partijen over het homo-
beleid van de gemeente 
Arnhem in maart 2006 
stelde ik keihard, samen 
met de SP, dat een 
antidiscriminatie bureau 
alleen voor homosek-
suele mensen geen 
bestaansrecht heeft, 
dat had het verleden 

bewezen, en dat men 
gewoon aangifte moest 
doen bij de politie. 
Ondertussen is de 
gemeente nu druk bezig 
met het opstarten van 
een Artikel-1 bureau 
waar iedereen terecht 
kan die zich gediscri-
mineerd voelt op welke 
grond dan ook. Dat is 
naar mijn gevoel de 
juiste richting!

Ondertussen ben 
ik met mijn man 
Mark getrouwd door 
Burgemeester Krikke, 
tijdens een ceremonieel 
militair huwelijk (zelfs 
met een sabelwacht), 
maar lopen wij expliciet 
niet hand in hand over 
straat. Waarom niet? 
Omdat wij geen zin 
hebben om problemen 
over ons af te roepen. 
Dus inderdaad, er is 
nog zeker werk aan de 
winkel!
Ook heb ik in 2006 
heel doelgericht de

homoseksuele kiezer 
als doelgroep aange-
sproken om voor mij 
hun stem uit te brengen. 
Nu 2,5 jaar later en 1 
jaar bezig als raadslid, 
realiseer ik mij dat 
terdege en kijk ik toch 
wel extra goed of er aan 
de homoseksuele doel-
groep is gedacht; iets 
wat ik bij mijn porte-
feuille ‘Maatschappelijke 
Ontwikkeling’ regel-
matig tegenkom (hier 
wordt onder andere de 
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning behan-
deld).

Ook is het 
‘Platform Politiek en 
Homoseksualiteit’ van 
COC Midden-Gelderland 
een goed forum om te 
zorgen dat de belangen 
die het COC vertegen-
woordigt ook goed 
terechtkomen; de hui-
dige  gemeenteraad van 
Arnhem is zeer zeker 
homowelgezind, en 
met de juiste contacten 
worden homobelangen 
op een goede wijze ver-
tegenwoordigd.

En toch, na dit alles, ik 
ben wie ik ben – en ben 
daar trots op – maar ik 
ben allereerst mijzelf en 
niet allereerst homo.

Column Politiek    Paul Verhaere

Op 11 oktober, Nationale Coming Out Dag, is door 
minister Plasterk samen met een Nijmeegse leerling 
de website www.schoolsoutweb.nl gelanceerd. 
Deze nieuwe website is speciaal ontwikkeld voor scholen 
van het voorgezet onderwijs Nijmegen en laat tal van 
producten zien die men op scholen kan inzetten om 
seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. 

De beantwoording van de vraag 
‘hoe hou je ze in de kast’ was de 
binnenkomer tijdens de gesprekken 
die op 11 oktober jl. in het stadhuis 
van Arnhem werden gevoerd. Deze 
dialoog vond plaats in het kader van 
de landelijke Coming Out Dag en werd 
geopend door Barth van Eeten, wethou-
der voor welzijn, zorg, samenleving en 
integratie. Onderwerp van gesprek was 
‘het recht en de vrijheid te mogen zijn 
wie je bent’. In opdracht van Stichting 
Pink River hebben Stichting Diversity 
Community, het Humanistisch Verbond 
Arnhem en COC Midden-Gelderland 
deze dialoogbijeenkomst georganiseerd 

Homoseksuelen, gelovigen, mensen 
van diverse etnische afkomst en andere 
belangstellenden (ervaringsdeskundi-
gen en professionals) kregen de gele-
genheid om naar elkaar te luisteren en 
ervaringen uit te wisselen over homo-
seksualiteit en religie, sport, cultuur en 
maatschappij, om op deze manier de 
meerwaarde van elkaars eigenheid te 
leren kennen. 
Aan drie gesprekstafels werden erva-
ringen gedeeld. Na het bedenken hoe 
je lesbo’s en homo’s in de kast houdt, 
werd de casus omgedraaid: wat moet je 

doen om ze de mogelijkheid te geven 
om uit te komen met hun geaardheid? 
Dat leverde voor de doorgewinterde 
homo en lesbo (helaas) geen nieuwe 
inzichten op: creëer een begripvolle 
omgeving (maatschappij als geheel: 
familie, vrienden, school, werk, buurt, 
sportvereniging, binnen het geloof, 
media), en probeer als lesbo en homo 

meer zèlf jezelf te zijn (zelfacceptatie, 
geen zelfcensuur).
Wèl is door de redelijk intieme gesprek-
ken het onderlinge begrip tussen de 
deelnemers en daarmee het wederzijds 
respect vergroot. Hopelijk heeft deze 
dialoog een olievlekwerking in de regio.

[KM]

Dialoog in Arnhem vergroot het onderling begrip

‘Hoe hou je ze in de kast?’ 

Deelnemers aan de 1e Dialoog in Arnhem. Links op de voorgrond coördinator Hubert 
Fermina van Diversity Community (Foto: René Vriezen).

Bart van Dam ontving van het gemeentebestuur van Nijmegen de Zilveren 
Waalbrugspeld als blijk van waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor 
COC Nijmegen, PINK&Zo, de redactie van de Pluijmshows, de Flikkeragenda, het 
Nijmeegs straatorkest Kladderadatsch, de jury van de Burgemeester Dalesprijs 
en daarmee voor de stad Nijmegen. Hij ontving de onderscheiding tijdens de 
Nijmeegse voorronde van het COC Songfestival uit handen van loco-burgemeester 
Lenie Scholten.

Waalbrugspeld

Gay Games opnieuw
in Amsterdam?
De regering is bereid zich in te zetten 
voor het naar Amsterdam halen van 
de Gay Games. D66-Kamerlid Van der 
Ham had in schriftelijke vragen aange-
drongen op betrokkenheid van 
de regering. De gemeenteraad van 
Amsterdam sprak enkele maanden 
geleden uit dat de Gay Games opnieuw 
naar de hoofdstad mogen komen.
Het kabinet ondersteunt dit streven, 
maar voorwaarde is wel dat Amsterdam 
zich kandidaat stelt en dat de gemeente 
om ondersteuning vraagt.
Ze wijst erop dat in het bericht waar-
naar D66’er Van der Ham verwijst, de 
Amsterdamse wethouder Gehrels nog 
een slag om de arm houdt. Gehrels 
wil eerst bekijken of de Gay Games, of 
eventueel de gelijksoortige OutGames, 
passen binnen de reeks evenementen 
die Amsterdam de komende jaren wil 
organiseren.
De eerstvolgende Gay Games zijn in 
2010 in Keulen.

advertentie
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In Arnhem concentreerden de activi-
teiten zich rond de Stadhuishal. De 
middag begon met Dialooggesprekken, 
georganiseerd door Diversity 
Community, het Humanistisch Verbond 
en COC Midden-Gelderland. Voor het 
eerst in Arnhem: er is nu een aanzet 
gemaakt om een vergaande dialoog tus-

sen algemene maatschappelijke organi-
saties, religieuze instellingen en de roze 
gemeenschap.
Het bezoek van Plasterk viel samen 
met de presentatie van het boek 
‘Uit de kast dan’. Verder sprak Plasterk 
met de bezoekers van Café Jong&out 
van COC Midden-Gelderland. Het mid-

dagprogramma werd afgesloten met de 
leerlingenvoorstelling van theater AanZ, 
waarin leerlingen deelgenoot worden 
gemaakt van de belevingswereld van 
homoseksuele en lesbische leerlingen.
De Coming Out Dag in Arnhem werd 
goed bezocht door onze roze achter-
ban, maar ook door hun sympathisan-
ten. Dus: volgend jaar weer!

HEMA in Nijmegen
Alle activiteiten in Nijmegen speelde 
zich in en rondom de HEMA af. 
’s Ochtends werden er 2000 volledig-
roze 1 haps-tompouces uitgedeeld aan 
het winkelend publiek op de markt 
In de HEMA waren vanaf openings-
tijd ieder half uur door de intercom 
coming-out verhalen te horen van 
jongeren van homojongerenorganisatie 
Dito!. De HEMA stond al een week 
lang in het teken van Coming Out Dag. 
De etalages waren ingericht met foto’s 
van Erwin Olaf met daarop koppels 
van gelijk geslacht, bij de kassa lagen 
info-flyers en alle medewerkers droegen 
speciale Coming Out Dag-buttons. 
Ook de activiteiten in Nijmegen heeft 
Plasterk met zijn vrouw bezocht. In een 
propvol restaurant van de HEMA was 
nog één tafeltje vrij voor de minister en 
zijn vrouw om daar te genieten van het 
programma, dat in het teken stond van 
Onderwijs en Jongeren, en natuurlijk 
van een roze tompouce. 
De vaste gasten van de HEMA keken 
soms wat verbaasd op van de drukte 
in hun restaurant en begrepen de com-
motie niet helemaal. Twee dames op 
leeftijd, die zoals ze zelf zeiden, iedere 
week bij de HEMA ‘koffie met een 
gebakje doen’, konden de roze tompou-
ces wel waarderen. Toen ze hoorden dat 
minister Plasterk ook nog zou komen, 

zijn de dames, er met de handtas op 
schoot eens goed voor gaan zitten.

Kassa vier 
De minister kreeg een divers pro-
gramma aangeboden dat begon met 
de jongerenjamsessie van Dito! en Villa 
Lila. Dit werd vervolgd door een spe-
ciaal ontwikkeld theater van theater- & 
vormingsbureau Mindmix. 
Toen de minster zijn speech hield, 
werd het programma ruw verstoord 
door de intercom van de HEMA: 
‘Mevrouw Janssen, kassa vier alstu-
blieft, mevrouw Janssen kassa vier!’, 

hetgeen tot grote hilariteit leidde, ook 
bij de minister. Ook diverse leerlingen 
en docenten kwamen aan bod en alles 
werd door spreekstalmeester Cees van 
der Pluijm met enig vilein aan elkaar 
gepraat, tot grote waardering van het 
aanwezige publiek. De samenwerking 
met de HEMA was uniek en bracht iets 
extras aan Coming Out Dag Nijmegen. 
De organisatie had voor ogen een 
activiteit te organiseren, waarbij alle 
Nijmegenaren betrokken werden, en 
met deze samenwerking is dat zeker 
gelukt. 

[HJ/JHK]

Bij het aantreden van het huidige kabinet was ‘homobeleid’ 
een van de speerpunten. Minister Plasterk probeert homo-
seksualiteit zo zichtbaar mogelijk te maken en introduceer-
de vorig jaar de Coming Out Dag. Tegelijkertijd verbiedt 
Minister van Middelkoop zijn militairen om aan publieke 
roze activiteiten mee te doen. Het ligt dan ook voor de 
hand dat de COC’s in Arnhem en Nijmegen hebben 
gekozen voor samenwerking met Minister Plasterk, die op 
11 oktober werd uitgenodigd om de Coming Out Dag in 
beide steden te bezoeken.

‘Mevrouw Janssen, kassa vier alstublieft, mevrouw Janssen kassa vier!’

Coming Out Dag in Stadhuishal en HEMA 

Op 11 oktober werd als afsluiting van de Coming Out Dag in Arnhem de finale van 
het COC Songfestival gehouden. In samenwerking met Club Style was een slotfeest 
georganiseerd, waar de voorronde deel vanuit maakte. Echt spannend werd het niet, 
want er waren maar twee kandidaten: Danielle Mellenberg met ‘With or without 
you’, en Juan Viehlmann met ‘Never give up’. Daniëlle won met glans en gaat op 
6 december naar de finale in Roermond.

Voorronde COC Songfestival Midden-Gelderland

Schenkingen 
en belasting
Op 1 januari 2008 zijn de COC’s door 
het ministerie van Financiën aange-
merkt als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’. Deze kwalificatie heeft grote 
voordelen. Zo kan een schenker giften 
die ten goede komen aan het COC van 
zijn of haar inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting aftrekken (uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels). 
Met vragen kun je terecht bij een van 
de penningmeesters: penningmees-
ter@diverzo.nl  en penningmeester@
cocnijmegen.nl.

Fem Xtra met kerst
Op zondag 21 december organiseren de 
vrouwen van COC Midden-Gelderland 
hun eerste bijeenkomst in het nieuwe 
pand Basta. Met warme chocolademelk, 
kerstkransjes en een spelletjestafel 
wordt een gezellige kerstsfeer gecre-
eerd. In Basta is een flinke dansvloer 
aanwezig. Er wordt ook vooruit geblikt 
naar 2009. Tussen 15.00 en 21.00 uur 
ben je welkom!

Daniëlle Mellenberg vertegenwoordigt COC Midden-Gelderland op het Nationale COC 
Songfestival in Roermond (Foto: René de Beer)

Roze Loper het land in 
Het COC pleit voor het homovriende-
lijker maken van de zorgsector door de 
invoering van het kwaliteitskeurmerk de 
Roze Loper. VVD-Kamerlid Anouchka 
van Miltenburg dient daarvoor volgende 
week een motie in. De Roze Loper is 
een initiatief van COC Nijmegen en 
vindt dus landelijk een positieve weer-
klank. De Roze Loper moet een keur-
merk zijn voor zorginstellingen waar 
management en personeel ruimte bie-
den aan homo- en biseksuele cliënten, 
waar ze zonder problemen voor hun 
seksuele voorkeur kunnen uitkomen en 
waar samenleven geen probleem zijn. 
Het blijkt namelijk dat veel roze oude-
ren in verpleeg- en verzorgingshuizen 
daar niet voor uit durven komen.

Gelijkspel: Homosporters uit de kast

Els en Ronald Plasterk te gast bij Burgemeester Krikke en Arold Dingemans.

Mindmix vertoond ‘Gaybusters’ uit hun leerlingenvoorstelling.

Roze tompouces worden uitgedeeld aan winkelende bezoekers.

Hand-in-Hand veiligheidsmonitor

Belangerijk onderzoek 
Voelen homoseksuelen, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders zich vei-
lig in Nijmegen? Wordt men op straat 
of elders lastiggevallen, bedreigd of 
gediscrimineerd? Hoe kan de veilig-
heid en het leefklimaat in Nijmegen 
eventueel verbeterd worden?

Deze vragen staan centraal in 
de Nijmeegse veiligheidsmoni-
tor 2008. Clem Bongers van de 
Adviescommissie Homo-/Lesbisch 
Beleid en Ralph Sluijs van het 
Anti Discriminatie Bureau (ADB) 
Nijmegen vragen je om deel te nemen 
aan deze monitor.
Het hoofddoel van het Nederlandse 
en het Nijmeegse homo-emancipatie-
beleid is het bevorderen van de soci-
ale acceptatie onder de Nederlandse 
bevolking. Nadrukkelijk is daarbij aan-
dacht voor het tegengaan van geweld, 
intimidatie en discriminatie op grond 
van seksuele geaardheid.
Met de Hand-in-hand veiligheidsmo-
nitor proberen zij een beeld te krijgen 
van de veiligheid zoals deze ervaren 
wordt door Nijmeegse homoseksue-
len, lesbische vrouwen, biseksuelen 
en transgenders (HLBT’s). Zij vinden 
het van groot belang om ontwik-
kelingen in de sociale acceptatie 

van HLBT’s scherp in de gaten te 
houden. Deze monitor is een ver-
volg op de veiligheidsenquête van 
de Adviescommissie en het ADB die 
in 2004 heeft plaatsgevonden. Naar 
aanleiding van de resultaten uit deze 
enquête zijn er onder andere info-
bordjes geplaatst op homo-ontmoe-
tingsplaatsen en is er in het weekend 
meer politietoezicht gekomen op de 
kop van de Molenstraat. De onder-
zoekers zijn benieuwd te zien of de 
veiligheidsbeleving van HLBT’s in 
Nijmegen in de afgelopen periode 
is toe- of afgenomen en waar zich 
verbetering of verslechtering heeft 
voorgedaan.
Het kost slechts 20 tot 25 minuten 
van je tijd voor het invullen van een 
vragenlijst over jouw veiligheids-
beleving in Nijmegen. Je kunt deze 
vragenlijst online invullen via www.
adbnijmegen.nl. Een papieren versie 
van de vragenlijst kun je aanvragen 
via info@adbnijmegen.nl 
De resultaten van de monitor zullen 
worden gebruikt voor het adviseren 
van de gemeente Nijmegen en andere 
organisaties. Het adviesrapport zal 
t.z.t. beschikbaar zijn op de websites 
van de gemeente Nijmegen en het 
ADB. [BVD]

Louis van Gaal heeft donderdag 13 
november jl. in het Olympisch Stadion 
te Amsterdam het eerste exemplaar 
gekregen van het boek Gelijkspel. In dit 
boek van Huub ter Haar vertellen (ex-)
topsporters over hun homoseksualiteit. 
Dezelfde dag mocht de samensteller het 
boek en de achtergronden ervan toe-
lichten in het veelbekeken programma 

Pauw & Witteman. Vooral voetballers 
en hockeyers lijden onder het taboe op 
homoseksualiteit dat in de verenigingen 
en teams heerst. De Nijmeegse commu-
nicatieadviseur en theoloog, Ter Haar, 
betreurt dat er zo weinig rolmodellen 
zijn in de topsport. Tegelijk is is het 
boek een oproep aan topsporters om 
uit de kast te komen.
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Toen Theo vijfentwintig jaar geleden 
priester gewijd werd, gebeurde dat 
omdat hem dit gevraagd werd: de 
gemeenschap in Huissen waar hij deel 
van uit maakte, wilde graag dat hij zou 
voorgaan in het ceremoniële breken 
en delen van brood en wijn. Voor Theo 
is het essentieel, dat je als priester 
gevráágd wordt. Hij vindt het dan ook 
een slechte zaak dat seminaries pries-
ters afleveren die ongeschikt blijken 
voor het vak, en geen aansluiting vin-
den in de parochie waar ze werkzaam 
zijn. Er zou best voor en tijdens de 
opleiding een proeve van bekwaamheid 
mogen plaatsvinden. Door het tekort 
aan priesters is er nu de neiging aan de 
poort van het priesterschap niet kritisch 
te bezien, of iemand wel geschikt is 
voor dit ambt. ‘Het zure is dat er wel 
gescreend wordt, maar dat komt neer 
op het beantwoorden van vragen. Als 
daaruit blijkt dat je homoseksueel bent, 
mag je in Duitsland bijvoorbeeld al de 
opleiding niet beginnen. In Nederland 
geldt momenteel hetzelfde als voor 
hetero’s: je hebt je te houden aan het 
celibaat. Ik sluit niet uit dat Nederland 
op termijn de Duitse lijn gaat volgen.’
Als openlijk homoseksueel werd 
Theo Koster door Bisschop Ter 
Schure benoemd als pastoor van 
de Studentenkerk. De orde der 
Dominicanen had Koster voorgedragen, 
en de bisschop zou deze orde voor het 
hoofd stoten als hij dit had afgewezen. 

Verbazen
Is de Studentenkerk nu de plek waar 
studenten naar toe gaan voor hun 
innerlijke welzijn? Koster: ‘er zijn 
natuurlijk meer plekken waar je voor 
een goed gesprek of een cursus terecht 
kunt, maar uit een groot onderzoek van 
een paar jaar geleden blijkt, dat 97% 
van de studenten bekend is met de 
Studentenkerk. Onze activiteiten trek-
ken ook veel niet-gelovige studenten. 
We zijn dus zeker geen gelovig bolwerk, 
maar erg toegankelijk. Ons nieuwe 
gebouw is open en uitnodigend: hier is 
niets geheim, uitgezonderd persoon-
lijke gesprekken. Onder het begrip kerk 
vallen in dit geval niet alleen de stilte-
ruimte, kerkdiensten en Bijbelstudies, 
maar ook allerlei cursussen en work-
shops. Aan moslimstudenten verlenen 
we gastvrijheid; er is een islamitische 
gebedsruimte. Waar ik in de komende 
tijd energie in wil steken, zijn studenten 
die in ‘iets’ geloven, maar zich niet aan 
een regulier geloof willen binden.’
Theo’s werkwijze is een kader schep-
pen voor studenten waarin ze zelf 
ontdekkingen kunnen doen. Theo: ‘niet 
zo’n ruim kader dat ze erin verzuipen, 
maar ook niet zo klein dat het feitelijk 
oogkleppen zouden zijn.’ Het is geen 
kerk zoals veel mensen zich een kerk 
voorstellen en dat gaf begin dit jaar de 
Christelijke Studentenverenigingen in 
Nijmegen aanleiding de Studentenkerk 
ter discussie te stellen en zich af te 

vragen, of Theo Koster in staat zou zijn 
mensen geestelijk te begeleiden. Daar 
zijn overigens excuses voor aangebo-
den; men bleek slecht geïnformeerd.

Bondgenoten
Dat de Studentenkerk een open insti-
tuut is, laat onder meer Dito!, de 
Nijmeegse homojongerengroep, zien. 
Ze hebben sinds enkele jaren een twee-
wekelijkse lunchbijeenkomst, die ach-
tereenvolgens Grote Pauze, Lila Pauze 
en Dare to Lunch heette. De nieuwste 
naam is Roze Lunch en wordt, na een 
uitstapje naar het Cultuurcafé, opnieuw 
gehouden in de Studentenkerk. Theo 
Koster: ‘bij het opkomen voor je iden-
titeit, hoort dat je voor je activiteiten 
geen verhullende namen gebruikt. Ik 
begrijp dat men van de naam Pinkeltje 
afwilde, maar om deze te vervangen 

door het meer algemene Dito! is in 
mijn ogen niet verstandig. Durf je iden-
titeit uit te dragen!’ Theo benadrukt 
het belang dat zijn kerk hecht aan de 
samenwerking met de homobeweging. 
‘Mocht Dito! om welke reden dan ook 
op zijn gat dreigen te vallen, dan zullen 
wij bijspringen, als dit gewenst wordt.’

Ontwikkeling
Is hij niet bang dat de kerk afkeer 
oproept door zich te profileren als 
instelling met een roze facet? Theo: ‘Je 
kunt het ook positief zien, door niet uit 
te gaan van afkeer als reactie, maar te 
verwachten dat je profilering verwon-
dering en verbazing oproept. Voor welk 
instituut dan ook, is het goed dat je 
af en toe de samenleving verwondert, 
daarmee voorkomend dat je een karika-
tuur van jezelf wordt.’ In dat licht moet 

ook de kritiek die van binnenuit op de 
katholieke kerk wordt uitgeoefend,  niet 
gezien worden als provocerend, maar 
als middel om het instituut menselijk 
te houden.

Theo viert een zilveren priesterjubi-
leum. Waarin verschilt de wereld van nu 
van die van vijfentwintig jaar geleden, 
wat betreft kerk en homoseksualiteit? 
Theo Koster: ‘veel is hetzelfde. Verschil 
is dat de Studentenkerk eind jaren 
zestig kort achter elkaar enkele keren 
geconfronteerd werd met zelfdodingen 
die duidelijk te maken hadden met 
een worsteling met homoseksualiteit. 
Heden ten dage maken we mee dat 
mensen die contact hebben met de 
Studentenkerk, juist hier tot inzichten 
komen over hun eigen identiteit en 
geaardheid.’ Hij ontkent niet dat homo-
seksualiteit nog steeds een moeilijk 
punt is binnen de katholieke kerk.

Persoonlijk
Heeft Theo in zijn omgeving veel last 
van afkeurende reacties op zijn homo-
seksualiteit? Ervaart hij een gebrek aan 
respect voor zijn persoon? Theo: ‘ik 
ga best met mensen om die een kriti-
sche houding hebben ten opzichte van 
homoseksualiteit. Maar hoe opener je 
bent over je eigen homoseksualiteit, 
hoe meer mensen zich realiseren dat 
ze je raken door ongenuanceerde uit-
spraken, en hoe meer respect je van je 
omgeving zult ervaren. In mijn geval 
betekent dit, dat ik geen vervelende 
ervaringen heb beleefd. Eén van mijn 
medebroeders bij de Dominicanen had 
emotioneel moeite met homoseksu-
aliteit, maar zag dit wel als zijn eigen 
probleem en niet als het mijne. Dat hij 
me dit zegt waardeer ik erg in hem.’ 
Ander voorbeeld was een bezoek dat hij 
recent met een groep bracht aan een 
Nijmeegse imam. Hij moest iets eerder 
weg, en de imam bleek erna aanzienlijk 
scherpere uitspraken te hebben gedaan, 
‘terwijl ook die imam, in de lijn met 
wat ik zojuist zei, respectvoller was in 
mijn aanwezigheid, omdat ik open was 
geweest over mijn identiteit als priester 
en dus collega van hem.’ 

Weerstand
Theo is helder over ieders rol in de 
samenleving: ‘als je begrip en respect 
wil kweken in een samenleving, heeft 
ieder individu, ook een priester, ook een 
lid van een homobeweging een taak: 
wees open en zichtbaar, maar vooral: 
begeef je zo af en toe in gezelschap 
waarin je weerstand ondervindt en 
roep dan op de manier die ik zojuist al 
aangaf, respect en begrip op. Zo breid 
je de plaatsen uit waar een veilig en 
aangenaam klimaat rond homoseksu-
aliteit heerst. Zo maak je voor anderen 
paden vrij.’ 
De rol die priesters hebben in de katho-
lieke kerk, is al van oudsher het aanvoe-
len van wat er in de lokale samenleving 
speelt, en hierop vanuit het evangelie in 
te spelen, waarbij soms de strikte gren-
zen van de kerk overschreden moeten 
worden. Theo Koster zou geen andere 
rol voor zichzelf kunnen zien in de 
komende jaren.

[JH]

Theo Koster o.p., één van de pastores van de 
Studentenkerk van de Radbouduniversiteit, vierde in 
oktober een zilveren jubileum als priester. Dat hij al die 
tijd openlijk homoseksueel is geweest, is een zegen voor 
zijn parochianen, de studenten en medewerkers van de 
Radbouduniversiteit. 
Theo Koster: ‘als kerk bied je een veilige plaats, waar 
mensen zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van een priester 
naast contactuele eigenschappen op zijn minst dat hij ook 
zichzelf is, in mijn geval homoseksueel’. Pink&Zo sprak 
met de Dominicaan uit Huissen in zijn kantoor in de 
Studentenkerk over priesterschap en zijn ervaringen van 
de afgelopen 25 jaar.

Studentenpastor Theo Koster 25 jaar priester 

‘Een goede priester moet zichzelf zijn’ 

Niets is leuker dan prettig ontvan-
gen worden in een eetcafé wanneer 
je zo af en toe eens uit eten gaat. 
De Kluizenaar is een gezellig eetcafé 
met een goede sfeer en een zeer 
gemêleerd publiek in de mooiste 
en meest levendige multiculturele 
volksbuurt van Nijmegen. 
Een informele ontmoetingsplek voor 
studenten, kunstenaars, politici 
en journalisten, waar ook de echte 
Nijmegenaar zich thuis voelt.

Bij de Kluizenaar kun je terecht voor 
een drankje of een snelle hap. Er is 
volop keus uit een scala van tapas, 

maar is er ook de mogelijkheid om te 
eten in het restaurant. Vanavond ben 
ik uitgenodigd door mijn kantoor-
genoot die trek heeft in kaasfondue. 
Normaliter is dat een gerecht voor 
twee personen en ‘alleen is ook maar 
alleen’. Bij binnenkomst valt mij met-
een de mooie rookruimte op, een gla-
zen wand achter in de zaak. 
Het is goed druk aan de bar voor de 
woensdagavond en na het bestellen 
nemen we plaats in de rookruimte. 
Het gesprek daar gaat al gauw over het 
beleid van die ‘gestoorde geestelijk’ 
genaamd Klink. Alsook over de ‘frituur-
lucht’ die er hangt, er wordt namelijk 

wel ‘afgezogen’ maar niet ingeblazen 
waardoor het er een beetje ruikt. Aan 
de wand hangt ook een dartbord, de 
ruimte wordt blijkbaar multifunctio-
neel gebruikt. 
Op het moment dat Fortis het onder-
werp van gesprek vormt, serveert 
(gelukkig) de kok onze kaasfondue 
(€15,00) uit en kunnen we aan tafel. 
Het eten wordt mooi opgediend op 
een groot bord zonder veel poespas. 
Gezonde, verse groeten en voldoende 
(extra) brood erbij om te dippen. 
De smaak is top, de tent is top! 
We missen eigenlijk alleen nog een 
bestekje. 

‘Bestek?’ zegt de kok verbaast. We 
vragen ook nog om een bordje voor 
de salade. ‘Bordjes? Oh, dat kan ook’. 
Altijd makkelijk zo’n relaxte bedie-
ning. Tijdens het dippen begrijp ik 
de verwarring, er ligt namelijk één 
fonduevorkje op het bord. De portie is 
bedoeld voor één persoon, maar het is 
ruim voldoende voor twee personen. 
Tijdens het eten begint er spontaan 
iemand te zingen en af en toe maakt 
een Engelstalige gast een dansje. Naast 
mij ligt de antiek encyclopedie, handig. 
Er hangt plenty email aan de muur. 
Na het eten is er nog de mogelijkheid 
om het dessert voor de open haard te 

nuttigen, gezellig met van die mooie 
‘rook’-stoelen welke zich goed lenen 
voor bijvoorbeeld een intiem gesprek. 
Wij nemen nog een borrel, een mooie 
afsluiting, maar niet definitief want wij 
komen hier graag nog eens terug.

Café en Restaurant De Kluizenaar
Burghardt van den Berghstraat 96
6512 DP Nijmegen
Tel: 024 3221235

[SH]

PINK CULINAIR – NIJMEGENWining & Dining bij 'DE KLUIZENAAR'

Theo Koster is sinds 1983 priester, 
en in 1992 aangesteld als pastoor 
van de Studentenkerk. 
Hij is lid in de orde van de 
Dominicanen. Zijn klooster staat in 
Huissen.

Priester: in de rooms-katholieke 
kerk een man die een priesterwij-
ding heeft ontvangen en daarmee 
bevoegd is om rituele handelingen 
als de eucharistie, het delen van 
brood en wijn, te verrichten. 
De priesterwijding vindt plaats door 
een bisschop, maar als men lid is 
van een kloosterorde, wordt men 
niet door de bisschop maar door de 
eigen overste gescreend op geschikt-
heid. 

Pastoor: de leider van een parochie, 
het lokale schaalniveau van de 
rooms-katholieke kerk. 
De Studentenkerk is opgericht als 
Parochie van de Heilige Geest. 
De bisschop benoemt de pastoor, 
maar in het geval van Theo Koster, 
op voordracht van de overste van 
zijn orde.

pink-5-08defombouw.indd   5 29-03-12   10:17



Begin 2006 wees de toenmalige voor-
zitter van COC Nederland, Frank van 
Dalen, de goegemeente erop dat hij 
hard ging werken aan de sociale accep-
tatie van homoseksualiteit, de derde 
fase in de homo-emancipatie. Op lan-
delijk niveau heeft het COC Nederland 
als taak de landelijke politiek scherp te 
houden en activiteiten te ondernemen 
die landelijke impact hebben. Die taak 
heeft COC Nederland de afgelopen 
jaren serieus genomen: er is veel 
aandacht voor ons geweest en vrijwel 
iedereen kan het gezicht van Van Dalen 
inmiddels uittekenen. Vriend en vijand 
zijn het er echter over eens, dat dit niet 
gepaard ging met een solide financieel 
beleid. Solide betekent dat je pas geld 
uitgeeft wanneer je het hebt, en dat 
wanneer de landelijke vereniging krap 
bij kas zit, de broekriem wordt aange-
haald en er geen extra uitgaven worden 
gedaan zonder dat daar ook extra 
inkomsten tegenover staan.  Het bete-
kent ook dat, als er in financieel zwaar 
weer een emancipatiestrijd gestreden 
moet worden, eenieder zijn ‘je moet 
groot denken’-ondernemersgeest even 
uitschakelt en tijdelijk in de economy-
class verder vliegt. Niets wijst erop dat 
het spel in deze modus is gespeeld, 
want het tekort groeide.

Optrekkende mist
COC Nederland geeft in juni 2008 
een verklaring voor het tekort: het 
kwam voort uit de overgang van een 
structureel gesubsidieerde naar een 
projectgestuurde organisatie in 2004. 
Daarbij zijn tekorten op de jaarreke-
ningen ontstaan. COC Nederland heeft 
daarnaast flink geïnvesteerd in maat-
schappelijk rendement, wat uit de eigen 
middelen moest worden betaald. Verder 
is lidmaatschapsgeld teruggesluisd 

naar de lokale verenigingen, zodat op 
regionaal niveau de sociale acceptatie 
kon worden versterkt. Herman Janssen, 
secretaris van COC Nijmegen, hoorde 
de verklaring van COC Nederland aan 
en vindt die niet bevredigend. Janssen: 
‘in 2006 en 2007 is veel te veel uitge-
geven. Denk aan de Jong & Outgroep 
en de 18-min boot. Ook werd er veel 
lobbywerk verricht door medewerkers 
van COC Nederland. Frank van Dalen 
noemde deze uitgaven noodzakelijk 
om de emancipatiemotor draaiende 
te houden’. Toch vindt Janssen de uit-
gaven uit deze jaren onverantwoord. 
‘Alle genoemde projecten werden door 
betaalde krachten uitgevoerd, terwijl er 
ook vrijwilligers voor gevraagd hadden 
kunnen worden. In die tijd was er door 

de kabinetswisseling en de verhuizing 
van emancipatiebeleid van het minis-
terie van WVS naar OC&W geen finan-
ciering voor COC Nederland, terwijl dat 
wel geld bleef uitgeven. Daarnaast trok 
eind 2007 de mist rond de inkomsten 
en uitgaven van COC Nederland pas 
op. Daarvoor bleek men geen flauw 
benul te hebben gehad van wat pro-
jecten hadden gekost, wat gedekt was, 
wat declarabel was’. Janssen trekt zijn 
wenkbrauwen hoog op als hij de jaar-
rekeningen van de afgelopen twee jaren 
bekijkt. Ondanks dat Nijmegen één van 
de weinige lokale COC’s is, die deze lijn 
volgt, is het wel iets waar het landelijk 
bestuur rekening mee dient te houden. 

Lidmaatschapsgeld
Toen COC Nederland onder Henk 
Beerten het nieuwe lidmaatschapsstel-
sel introduceerde, kwam dat erop neer 
dat er in vlak na de introductie van dit 
stelsel van iedere contributie in verhou-
ding veel geld naar COC Nederland zou 
gaan en relatief weinig naar het lokale 
COC waarvoor het lidmaatschap geldt.  
Na verloop van jaren zou die balans in 
het voordeel van de lokale COC’s  uit-
slaan. Dat punt is bereikt. Ziet Herman 
Janssen de positieve impuls die daar-
van uitgaat niet? Janssen: ‘Natuurlijk 
onderken ik dat het vooral bij grote 
COC’s om substantiële bedragen gaat, 
waarmee je belangrijke uitgaven kunt 
doen. Zo weet ik dat COC Amsterdam 
een betaalde medewerker heeft kunnen 
aannemen, waar ze anders het geld 
niet voor hadden gehad. Maar ik weet 
ook dat lokale verenigingen een lange 

traditie hebben in het omdraaien van 
dubbeltjes. Als COC Nederland in goed 
overleg pas op de plaats had gemaakt 
met het terugstorten van geld naar de 
lokale COC’s, was de schade minder 
groot geweest”. Het tekort zou dan ech-
ter nog steeds aanzienlijk zijn geweest.

Kapitaal in stenen
Het einde van 2008 is in zicht, en 
hoewel dit jaar de begroting gedekt 
lijkt, blijft de erfenis van de afgelopen 
jaren bestaan. De oplossing die COC 
Nederland voor het financiële tekort 
(dat inmiddels is opgelopen tot meer 
dan 1,2 miljoen euro) gevonden heeft, 
is de verkoop van het pand aan de 
Rozenstraat in Amsterdam, waar zowel 
COC Nederland en COC Amsterdam 
gehuisvest zijn. Dit pand wordt 
momenteel niet optimaal gebruikt 
omdat de juiste gebruiksvergunnin-
gen ontbreken. Daarnaast vindt COC 
Nederland het niet passen in de derde 
fase van homo-emancipatie om roze 
kapitaal nog vast te zetten in bak-
stenen, ten behoeve van feesten en 
horeca. Het geld dat na aflossing van 
de lopende hypotheek en het aanvul-
len van het tekort overblijft, kan dan 
besteed worden aan de bouw van soci-
ale acceptatie en ondersteuning van 
special-need groepen, zoals ouderen, 
allochtonen, transgenders en mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. 

Pijn
De pijn die de verkoop van het pand 
met zich meebrengt, leek verzacht te 
worden door een Amsterdamse Villa 
Lila in het vooruitzicht te stellen: het 
pand aan de Rozenstraat zou worden 
verkocht aan een coöperatie die een 
goede prijs zou betalen en het pand 
zou renoveren. Zij zou daarna voor de 
nodige gebruiksvergunningen  moeten 
zorgen en het pand tegen lage huur-
prijzen aan homo-organisaties, zoals 
COC Amsterdam of het op te richten 
homomuseum, moeten aanbieden. Dit 
voorstel werd echter door twee coöpe-
raties van de hand gewezen. Dit bete-
kent dat het pand aan de Rozenstraat 
gedwongen op de vrije markt verkocht 
moet worden, om te voorkomen dat het 
COC Nederland ook het noodkrediet 
dat inmiddels is aangeboden, niet kan 

terugbetalen. De kans dat een organi-
satie als het COC ooit een commerciële 
huur kan betalen in de binnenstad van 
Amsterdam is nul, en dus valt het doek 
voor het roze pand aan de Rozenstraat 
definitief.

Het COC Nederland heeft inmiddels 
een structurele subsidie van 300.000 
euro per jaar van het ministerie van 
OC&W in het vooruitzicht, en kan dus 
voortaan met gedekte begrotingen 
werken. Aan het eind van 2008 moet 
helaas geconstateerd worden dat een 
landelijke collecte gehouden moet 
worden voor het homomonument 
bij de Westerkerk in Amsterdam, dat 
verplaatst zal moeten worden. Eén 
van de pijlen aan het monument is 
nu bewust gericht naar het pand aan 
de Rozenstraat, dat nu nog een roze 
bolwerk is, maar over een korte tijd niet 
meer dan een pijnlijk litteken voor de 
Nederlandse homogemeenschap zal 
zijn.

[JH]

Het gonsde al een tijd door de roze wandelgangen en 
op zaterdag 8 november was in het NRC al te lezen: 
COC, Crisis Op Crisis. Min of meer parallel aan het 
vertrek van Frank van Dalen als voorzitter, is er tumult 
rond de financiën van COC Nederland: er is een groot 
tekort ontstaan in de afgelopen jaren. 
Het pand dat jaren lang het honk was van COC 
Amsterdam, en waar ook COC Nederland kantoor houdt, 
dreigt als gevolg hiervan verloren te gaan voor de roze 
beweging. Pink&Zo inventariseert de schade.

COC Nederland op zwart zaad  

Landelijk COC laat 
ernstig litteken na 

Voel jij je ook wel eens onveilig op 
straat? Tegenwoordig lees je steeds 
meer over zinloos geweld (o.a. tegen 
homo’s). 
Wil jij je meer weerbaar voelen als je in 
het donker over straat loopt, geef je dan 
op voor een training zelfverdediging in 
Nijmegen. 

COC Nijmegen en COC Midden-Gel-
derland organiseren deze training voor 
mensen tot 50 jaar, zowel voor mannen 
en vrouwen met een normale gezond-
heid en conditie als met een sportieve 
instelling. 
Het niveau van de lessen is afgestemd 
op beginners, maar er wordt zeker een 
beroep gedaan op je inzet en lichamelij-
ke inspanning. Het betreft een serieuze 
aangelegenheid, maar er is natuurlijk 
ook ruimte voor gezelligheid. De trai-
ning is in eerste instantie opgezet voor 
homoseksuelen, maar iedereen wordt 
van harte uitgenodigd deel te nemen. 

Afweren
Je leert hoe je een aanval kunt afweren 
of ontwijken, en hoe je vervolgens de 
aanvaller onder controle kunt houden 

of kunt uitschakelen. Ook leer je hoe 
je jezelf kunt bevrijden als je wordt 
vastgegrepen. Het verbale aspect komt 
ook aan bod. Het is beduidend meer 
dan het aanleren van een paar handige 
‘trucjes’. 
De training is ook goed voor je alge-
mene lichamelijke conditie: je gaat je 
fitter, beter, en zelfverzekerder voelen!

De training vindt plaats bij de sport-
school van Top Sport Center aan de 
Oude Graafseweg 3 in Nijmegen, en 
wordt gegeven door een bekwaam 
docent. 
De training bestaat uit 10 lessen op 
maandag van 20.00 uur tot 21.00 uur 
en start op 12 januari 2009. 
De kosten zijn €150,00 per persoon. 
De training gaat door bij een deelname 
van minimaal 10 mensen. Aanmelden 
kan tot 15 december a.s. Als je wilt 
deelnemen of meer informatie wilt, kun 
je contact opnemen met Jeen van Beek, 
tel. (024) 377 20 82. Aanmelden is niet 
mogelijk via Top Sport Center.

[JHK]

Veilig in het donker over straat

Training zelfverdediging ABBA
Augustus
baan
bi
COC
coming out
darkroom
date
Dito
Feeks
flikkers
Gaykrant
homo
inloopwinkel
kast
KissKiss
Kringen
lesbisch
Mets
Pinkeltje
Pinkenzo
pot
roze
songfestival
Spetters
VillaLila

Homodoorloper
Vindt u ook dat 
de meeste denk-
sport-uitgaves 
een weinig ‘roze’ 
gehalte hebben? 
Voortaan treft u 
in de Pink&Zo 
een puzzelru-
briek, met iedere 
keer een andere 
puzzel in een 
roze jasje. 
Deze keer de 
‘homodoor-
loper’. 
Plaats alle woor-
den in het let-
terveld en houdt 
de letters over 
die samen onze 
decemberwens 
vormen. 

[ML/FR]

Fasering homo-emancipatie
Fase 1: strijd voor afschaffing van discriminerende wetgeving, tot 1971
Fase 2: strijd voor gelijke rechten voor homo- en heteroseksuelen, tot 2001 
Fase 3: strijd voor sociale acceptatie van homoseksualiteit in alle delen van de 
maatschappij

COC en 
Albrechtstichting
COC Nederland is een federatie 
van eenentwintig lokale COC 
verenigingen, waaronder COC 
Nijmegen en COC Midden-
Gelderland. Waar de lokale COC’s 
de belangen in de regio behar-
tigen, zo doet COC Nederland 
dat op landelijk en internationaal 
niveau. COC Nederland zetelt 
in hetzelfde gebouw als COC 
Amsterdam, de grootste lokale ver-
eniging van de vierentwintig, aan 
de Rozenstraat in Amsterdam.
Eigenaar van een aantal COC-
gebouwen, waaronder het 
gebouw aan de Rozenstraat, is de 
Albrechtstichting. Deze stichting is 
onderdeel van COC Nederland en 
wordt bestuurd door het Dagelijks 
Bestuur van COC Nederland. 
Dat verklaart waarom de verkoop 
van het pand aan de Rozenstraat 
niet COC Amsterdam, maar COC 
Nederland een –eenmalige- finan-
ciële impuls geeft.
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kleurrijke feestdagen!
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Roy Binkhorst gaat COC Nijmegen ver-
tegenwoordigen op de Nationale Finale 
van het COC Songfestival. Deze vindt 
plaats op 6 december in Roermond. 
Tijdens de voorronde in de Steigerzaal 
van De Lindenberg deden 7 deelnemers 
een gooi naar een ticket voor de finale. 
De jury was getroffen door het niveau 
van alle bijdragen. De voorkeur van de 
publieksjury gaf de doorslag voor de 
uiteindelijke winnaar. Roy Binkhorst 
zingt het lied ‘Door jou’. Pink&Zo sprak 
met de gelukkige winnaar.

Hoe is het zover gekomen? 
Roy studeert in Utrecht MBO begelei-
der kunst, cultuur & media, loopt stage 
in Villa Lila in Nijmegen. Hij heeft daar 
al regelmatig opgetreden op de vrijdag-
middag en werd gevraagd om met zijn 
vriendin Melanie Petrici op te treden bij 
de presentatie van het laatste boek van 
Robert Long en Cees van der Pluijm.
 
Hoe kent Roy de schrijver van zijn lied, 
René Stephan? 
René was gast van Villa Lila, ze raakten 
aanvankelijk bevriend, en zijn later gaan 
samenwerken. René Stephan begeleid-
de Roy ook bij zijn optreden tijdens de 
boekpresentatie.

Wil hij hierin doorgaan? 
Roys grote passie is zingen ‘Als ik de 
kans zou krijgen om als professional 
door te gaan, zou ik die zeker aanne-
men. Daar moeten ze op de opleiding 
maar begrip voor hebben’. Roy was ook 
auditant bij Op zoek naar Joseph, maar 
haalde de finale niet.

Hoe vond hij de avond in de 
Lindenberg? 
Roy vond het erg leuk dat zijn ouders, 
broer en oma op de eerste rij zaten. 
Roy: ‘de voorronde was één groot feest. 
Ik had onderschat hoe goed de andere 
deelnemers waren. Dat maakt dat ik 
alleen maar trotser ben dat ik voor 
Nijmegen mag uitkomen in Roermond.’

Net als bij het Eurovisie Songfestival: 
weet Roy al wat hij aan gaat trekken 
bij de finale? Bij de voorronde had hij 
pas op het laatste moment bedacht 
hoe zijn optreden eruit zou zien. ‘Voor 
Roermond zijn we wel bezig met aan-
passingen aan ons optreden, ook de 
kleding. Ik heb er heel veel zin in, echt 
met kriebels in mijn buik!’ 

[JH]

Het is met 18 jaar een van de oudste 
holebi-feesten van Nederland. 
Deze feestmaand organiseert het 
team van de Kiss Kiss Club zelfs 
twee feesten. Behalve ‘de Kiss’ op 
6 december in het bekende 
Doornroosje, is er een ‘Kiss Kiss 
SPECIAL’ op tweede Kerstdag in de 
Vasim. 
Reden om eens te praten met Tom 
Huntink, medewerker in het KKC-team. 

Sinds begin dit jaar is het team van 
feestbeesten weer compleet met 5 
mannen en vrouwen. Verder is er op 
dit moment een gloednieuwe site in 
de lucht. Kijk maar eens op www.kis-
skissclub.nl. Voor nieuwe gasten wel 
zo handig, maar ook weer te gebruiken 
door de bestaande vaste gasten. 
Kiss Kiss is een ‘homofeest’ in die zin 
dat homo’s, lesbo’s, bi’s, transgenders 
en hetero’s er welkom zijn. Het kent 
van oudsher een breed publiek en dat 
wil de organisatie zo houden. In de pro-
grammering houdt het team daar ook 
rekening mee. Die programmering zal 
nooit een expliciet gay en kinky karakter 
kennen. 
Ontblote bovenlijven worden niet op 
prijs gesteld. Dit heeft al tot enige 
ergernis geleid bij enkele gasten. Maar 
zowel Roosje als de KKC willen dat het 
feest een open karakter houdt voor een 
breed publiek. Steeds meer hetero's 
vinden de weg naar de KKC. Vooral 
vrouwen vinden de Kiss relaxed om uit 
te gaan. Om te voorkomen dat dit suc-
ces een bedreiging wordt door een al 
te groot heterogehalte, blijft het team 

met de programmering toch het ‘homo-
feest’ benadrukken.
De Kiss Kiss Club is een onderdeel 
van COC Nijmegen. De opbrengsten 
bestaan geheel uit de kaartverkoop. 
Daarvan worden alle kosten zoals dj's, 
promotie, aankleding en zaalhuur 
betaald. De baromzet gaat geheel 
naar de exploitatie van Doornroosje. 
Horecaondernemers schilderen het 
graag af als concurrentievervalsing. 
Tom merkt op dat ook zij feesten kun-
nen organiseren. Niemand anders dan 
de KKC doet het echter. Het aantal 
beperkt zich ook tot 6 avonden per 
jaar. Wat er van de opbrengsten over-
blijft gaat naar het COC Nijmegen dat 
daarmee de homo-emancipatie onder-
steunt. Het wordt niet gestort op een 
IJslandse bankrekening. 

Fameus zijn de feesten op tweede 
Kerstdag. Deze voorzien in een grote 
behoefte om na familiebezoek weer 
‘thuis’ te komen bij die ‘andere fami-
lie’. De oude fabriekshal van de Vasim 
biedt ruimte genoeg om al die fees-
tenbeesten onder te brengen. De Kiss 
Kiss SPECIAL creëert twee aparte zalen 
met een eigen sfeer. Eén met jaren-’70 
entourage en één met een eigentijdse 
partysound. Naast bekende dj’s tre-
den er dansers op en zijn er diverse 
acts. Overigens zijn ontblote boven-
lijven of blote buiken in de Vasim wèl 
toegestaan want het is een Kiss Kiss 
SPECIAL. Bestel de kaarten op 
www.kisskissclub.nl en feest mee.

[BVD]

Feest houdt open karakter

Kiss Kiss Club 
blijft een homofeest 

Voorronde COC 
Songfestival Nijmegen

Aan het begin van dit jaar 
spraken we Evelien Hulshof, 
die dit jaar als voorzitter 
van Dito! debuteerde. Na 
het eerste jaar aan het roer 
van de Nijmeegse homojon-
gerengroep sprak Pink&Zo 
opnieuw met haar. 

Evelien is verheugd over het afgelopen 
jaar. Aan het begin van dit jaar vormde 
ze nog samen met Elcke en Linda het 
bestuur. ‘Dat was erg druk. Gelukkig 
heeft oud voorzitter Tjeu Borremans 
ons op allerlei manieren ondersteund. 
Inmiddels is het bestuur aangevuld met 
twee jongens, Bas en Remi’.

Notendop
In een vorig leven, toen Dito! nog 
Pinkeltje heette, was het op menig 
maandagmiddag in de foyer van Villa 
Lila een drukte van belang. Die tijd is 
voorbij. Werd er toen nog gedroomd 
van een groot jongerenfeest, inmiddels 
is deze droom verwerkelijkt. Nijmegen 
heeft de Flavourfeesten, Dito! orga-
niseert de Roze Lunch in de studen-
tenkerk, Dito’s DrinkInn in de Mets, 
Pink Trips naar diverse uitgaanssteden, 
en Jamsessies in Villa Lila. Verder is 
er een vraagbaakservice online, een 
PR-commissie, en de succesvolle 
Introgroepen. 
Recent heeft de stichting de naam van 
haar blad veranderd van ID in Dito 
Inside. Dito! wordt ondersteund door 
instellingssubsidie van de gemeente 
Nijmegen en de provincie Gelderland, 
en heeft diverse projecten met project-
subsidie gefinancierd. Evelien is erg 
blij met de cheque van duizend euro 

die haar stichting onlangs ontving van 
Ragazze, de voormalige organisator 
van gelijknamige vrouwenfeesten. Dito! 
vindt het belangrijk om een plek te 
zijn voor jongeren vanaf 12 jaar. Ze is 
mede-ondertekenaar van het convenant 
dat getekend is tussen de Nijmeegse 
middelbare scholen, de GGD, COC 
Nijmegen, Minister Plasterk en wethou-
der Scholten, en gaat ook PR-materiaal 
voor op middelbare scholen leveren.
Evelien vond het ondertekenen en 
de Coming Outdag in de HEMA een 
unieke ervaring en meldt trots dat Dito! 
er goed in slaagt om diensten en acti-
viteiten aan te bieden die aansluiten bij 
de scholieren. Want met PR voor Dito! 
op middelbare scholen verplicht de 
stichting zich ook een honk te bieden 
voor de lesbische, homo- en biseksuele 
scholieren in de regio.
Een studenten-vereniging heeft vaak 
geen moeite om actieve leden te vin-
den, omdat de vrijwilligers en de bezoe-
kers deel uitmaken van dezelfde popu-
latie. Is dat bij Dito! geen probleem? 
Het prototype vrijwilliger lijkt immers 
eerder student dan scholier. Evelien: ‘in 
theorie zou dat best problematisch kun-

nen zijn, maar we merken in de praktijk 
dat niet alleen ons ledenbestand en de 
bezoekersaantallen, maar ook het aan-
tal vrijwilligers voortdurend toeneemt.’ 
Evelien sluit ook wat dat betreft in volle 
tevredenheid het afgelopen jaar af. Wil 
Evelien iemand nog in het bijzonder 
een schouderklopje geven? ‘Ja, ieder-
een draagt op zijn of haar manier een 
steentje bij. Alle vrijwilligers weten onze 
organisatie draaiende te houden.’

Komende tijd
Evelien kijkt uit naar komend jaar. 
Dan zal, in het kader van het traject 
Onderwijs en Homoseksualiteit, de 
grote PR actie op middelbare scholen 
plaatsvinden. Verder gaat de organisatie 
de betrokkenheid van haar vrijwilligers 
vergroten met een vrijwilligersweekend, 
en wordt er ook aan professionalisering 
gedaan. De traditie dat introductie-
groepleden ook gezamenlijk activiteiten 
van Dito! bezoeken, wordt in stand 
gehouden. Evelien: ‘hoe meer bezoe-
kers er komen, hoe leuker een activiteit 
is, zo werkt dat nu eenmaal’.
Recent werd bekend dat Villa Lila 
nadenkt  over haar eigen toekomst. 
Wordt Dito! al om advies gevraagd? 
Evelien is wel benieuwd, maar haar 
heeft nog geen adviesverzoek bereikt. 
Vooralsnog biedt de ruimte aan de 
voorkant van het pand aan de In de 
Betouwstraat een prima honk voor de 
Nijmeegse jongerenorganisatie. 

[JH]

Veel waardering voor alle vrijwilligers

Dito! op volle kracht naar 2009!

Het vijfkoppig bestuur van Dito!

Mieke Koenen schildert mensen, blote 
mensen, echte mensen, zoals u en ik. 
Dus verbaas u niet als het ergens hangt 
of rimpeltjes vertoont – want zo is het 
nu eenmaal. Het gaat Koenen echt om u 
en mij, niet om het een of ander ideaal. 
Zij laat ons zien zoals wij zijn, en dat is 
misschien wel eens hard, maar meestal  
een verademing. 

Tegenover al die Sloggi billen en Rambo 
borsten, eindelijk een mensbeeld waar 
we onszelf wél in kunnen herkennen … 
Makkelijk is dat natuurlijk niet altijd, we 
moeten bereid zijn ook onze minder 
geslaagde kanten onder ogen te zien. 
Maar als we dat doen en Koenens beeld 
van ons op ons in laten werken dan zien 
we de kracht en de schoonheid daarvan.
Dan ontstaat er ruimte om te ontdek-
ken hoe mooi de realiteit is, hoe rijk, 
telkens anders, telkens eigen. Ieder 
mens uniek, ieder lijf zijn eigen littekens 
van het eigen doorleefde leven. Soms 
met trots gedragen soms met onzeker-
heid en gêne; altijd zijn wij met respect 
geportretteerd. Er is ook wel eens spot, 
een beetje venijnig te kijk zetten, maar 
dat hebben we dan ook wel verdiend. 
Meestal gaat het haar toch om de 
kracht en de schoonheid van gewone 
onvolmaakte moedige mensen.
Koenen werkt vanuit modeltekeningen - 
elke week wordt er naar model gewerkt 

met potlood. De tekeningen zijn snelle 
één lijn notities. Vaak gebruikt zij daar-
bij haar linkerhand, hoewel zij rechts-
handig is. Die tekeningen ‘kloppen’ lang 
niet altijd, maar de directheid van deze 
observaties is onthullend. 
Dit levert een grote hoeveelheid tekenin-
gen op, waarvan een selectie in Villa Lila 
aan de muur hangt. In enkele daarvan 
ziet zij een schilderij. Soms ook worden 
twee of drie tekeningen gecombineerd, 
ook kan een onderdeel van de tekening 
uitgangspunt zijn.  Die worden dan 
uitgewerkt tot een schilderij. Het model 

krijgt een geheel nieuwe lading. Maar 
Koenen wil dicht bij de tekening blijven, 
de directheid van de eerste observatie 
blijft in het schilderij aanwezig, ‘fouten’  
en ongerijmdheden in de tekening 
worden op het schilderij vaak de meest 
betekenisvolle elementen. 

Door de sobere en meestal abstracte 
behandeling van de achtergrond blijft 
alle aandacht op de mensenbeelden 
gericht. Wij staan, liggen of zitten in 
een onbestemde ruimte en daarin zijn 
wij meestal alleen. Zou daarmee een 
tijdsbeeld verbeeld zijn: de moderne 
op zich zelf aangewezen mens in een 
onbepaalde ruimte ?  Misschien, maar 
lijden doen we daaronder kennelijk nau-
welijks: we staan er meestal rustig op, 
alsof het ons niet kan deren, alsof we 
niet bang zijn voor de onbestemdheid. 
Wij treden die ruimte moedig tegemoet, 
we nemen die ruimte in. Koenen heeft 
er kennelijk wel vertrouwen in. Al onze 
gebreken beletten ons kennelijk niet er 
telkens weer áán te gaan staan.

Maarten de Vletter, november 08

Mieke Koenen: 
11 januari – 10 maart 2009
in Villa Lila in Nijmegen
Opening 11 januari om 15.30 uur, 
toegang gratis

Expositie in Villa Lila

Koenen’s mensen: koene mensen
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Wie zich interesseert voor de natuur in 
Nederland weet dat de natuurbescher-
mers van Das & Boom zich al tiental-
len jaren inzetten om het leefgebied 
van de das te beschermen. De acties 
leveren vaak lokaal, maar ook natio-
naal veel aandacht op. Er was een tijd 
waarin iedereen een mening had over 
de korenwolf! Boeren werden verleid 
om de dassenburcht met rust te laten. 
Rijkswaterstaat legde dassentunnels 
aan. Inmiddels is de populatie zo groot 
dat de das niet meer met uitsterven 
bedreigd wordt. De vereniging heeft 
zich daarom opgeheven. Slechts een 
kleine groep is nodig voor het bewa-
ken van de situatie. Het gaat daarbij 
niet om het redden van één soort. In 
natuurgebieden waar dassen kunnen 
leven, zijn veel meer diersoorten te 
vinden. 

Nu richt Jaap Dirkmaat zijn pijlen 
op het gehele Nederlandse cultuur-
landschap. In 2006 verschijnt een 
prachtig boek over de ontstaansge-
schiedenis en rijkdom aan variatie van 
het Nederlandse cultuurlandschap: 
Nederland weer mooi. Een ‘Deltaplan 
voor het landschap’ is de beleidsmatige 
impuls die naar een mooi Nederland 
moet leiden. In concept is het plan 
goed ontvangen, maar het komt nu aan 
op politieke wil. De volgende opdracht 
voor Jaap Dirkmaat ligt in de steden. In 
de praktijk verdwijnt daar de natuur. Op 
straatniveau willen zij het gevoel voor 
de natuur weer terugbrengen. 

‘Nederland heeft een mensgemaakt 
landschap. En hierin kunnen veel dier-
soorten leven. Meer nog dan in een 
puur natuur landschap. Het landschap 
is de sleutel voor groei. Het beslaat 
65% van het Nederlands grondgebied 
en biedt meer speelruimte dan de 
natuurgebieden. Met het herstel van 
heggen, houtwallen, sloten is de natuur 
enorm gediend. Het versterkt de recre-
atie en maakt landbouw in Nederland 
duurzaam mogelijk. De investeringen 
zijn op te brengen en zullen in de recre-
atieve sector tot flinke winst leiden. Het 
gaat vooral om de politieke wil. Helaas 
is de wereld in de ban van de krediet-
crisis. Beleggers plukken nu wrange 
vruchten, maar het leven gaat wel door, 
hoewel ik me toch zorgen maak over 
de maatschappelijke gevolgen van cri-
ses denkend aan de jaren dertig uit de 
vorige eeuw.’

Vechtersbaas?
‘Ik wordt wel eens vergeleken met een 
terriër die zich net zo lang ergens in 
vastbijt tot hij zijn zin krijgt. Ik hoor 
ook wel, dat als Dirkmaat zich ergens 
mee bemoeit, er echt iets gaat gebeu-
ren. Ik vind dat je heel doelgericht moet 
werken. Als het doel van een vereniging 
bereikt is moet deze zich opheffen, 
zoals Das & Boom. Je moet wel haal-
bare doelen stellen. Anders worden de 
mensen en subsidiegevers het ‘moe’. 
Je kunt er niet omheen met vriend en 
vijand deals te sluiten, termijnen stellen 
en de voortgang bewaken. En dat bij 
elke bedreigde diersoort. Lukt het niet, 
zoals bij de panda of de tijger, dan wil 
de soort niet gered worden of doe je 
een aantal dingen fout.

Ik heb altijd mededogen met mijn 
tegenstanders. Ik kies ook vaak de kant 
van de boer of de jager. Ik heb vrede 
gesloten met bouwers. Ambtenaren 
van rijkswaterstaat zijn blij dat ze op 
verjaardagsfeesten of aan hun kinderen 
kunnen vertellen dat zij ook iets voor 
dieren doen. 
Voor alle beeldvorming zijn de media 
machtig en belangrijk. Wij werken graag 
met ze samen, maar niet altijd en ten 
koste van alles. We schrappen wel eens 
een medium van de perslijst. Daar 
schrikken ze wel van en dan komen ze 
op hangende pootjes bedelen om een 
persbericht.’ Dit zeggend onderdrukt 
Jaap Dirkmaat een brede glimlach niet.

Gay nature
Al op jonge leeftijd weet Jaap Dirkmaat 
dat hij homoseksueel is. Hij groeit op 
in een gereformeerd gezin en die din-
gen botsen met elkaar. 

‘Het leidt tot verwrongen gedrag. Als 
kind zocht ik de natuur op om troost te 
vinden en me te wapenen tegen mijn 
vader. Ik oefen de gesprekken thuis 
door tegen de eiken te praten. Wanneer 
je veel in de natuur bent, zien dieren 
je als een niet gevaarlijk deel van de 
natuur. Vogels, dieren, dassen drongen 
zich aan mij op. Als kind heeft me dat 
verwonderd en de fascinatie voor de 
natuur is gebleven. Later kon ik met 
een vriendje niet thuis komen. Wij gin-
gen dus ook de natuur in. Mijn moeder 
leerde ons voor anderen op te komen. 
Ik koos als kind partij voor degenen 
die gepest werden op school. Ik werd 
daarop ook gepest. Het heeft wel mijn 
strijdbaarheid gestimuleerd. Helaas 
overleed mijn moeder toen ik 12 jaar 
was. Mijn vader kwam later aanzetten 
met een boek over een homo die van 
zijn ziekte genezen en getrouwd was. 
Ik vond dat heel indoctrinerend. Veel 
later pas, toen mijn tweede moeder 
een rol speelde, kwam mijn vader aan 
met gereformeerde praatgroepen voor 
homo’s. Ik had me ondertussen laten 
uitschrijven bij de kerk die meent dat ik 
“een gruwel in het oog van God” ben. 
Aan een gereformeerde praatgroep had 
ik dus zeker geen behoefte.’

Conflict
‘Van het conflict tussen homoseksua-
liteit en de christelijke moraal begrijp 
ik helaas veel. Ik vind de scheiding 
van kerk en staat belangrijk. Scholen 
moeten een neutrale signatuur heb-
ben. In kleine dorpen zoals Millingen, 
kunnen kinderen alleen naar een 
katholieke school. Dat scholen kinderen 
en leraren kunnen weigeren op grond 

van hun overtuigingen vind ik uit den 
boze. Daar mag geen cent naar toe. 
Met betrekking tot weigerambtenaren 
bevindt de homobeweging zich in een 
spagaat. Enerzijds kun je zeggen dat 
ambtenaren de wet horen uit te voeren. 
Elke ambtenaar van de burgerlijke stand 
zou homohuwelijken moeten voltrek-
ken. Anderzijds kun je ook gewetens-
bezwaren erkennen zoals dat vroeger 
in militaire dienst was. Er zijn namelijk 
ambtenaren genoeg die homohuwelij-
ken wèl willen voltrekken.’

‘Een christelijke of religieuze partij als 
stroming kun je niet verbieden. Het 
wordt wel gevaarlijk als deze de opper-
ste macht in handen krijgen. Er is met 
verbazing gereageerd toen ik lid werd 
van de Christen Unie vanwege hun 
milieustandpunten. Het behoud van 
het leven op aarde is namelijk belang-
rijker dan standpunten ten aanzien 
van homoseksualiteit. Wanneer je de 
natuur en de mensheid redt, red je ook 
de homo’s. Een natuurramp leidt vaak 
tot een heksenjacht op zondebokken: 
in de 17e eeuw bezweken dijken langs 
de Zuiderzee. Ze waren ondermijnd 
door paalrot. De overstromingen richt-

ten enorme schade aan. Honderden 
sodomieten zijn toen opgehangen. 
Gelukkig is de kans op een christelijke 
meerderheid vrij klein. Die brokkelt af. 
Zo ernstig zelfs dat we moeten vrezen 
voor het christelijk erfgoed zoals monu-
mentale kerkgebouwen, die naar mijn 
mening behouden moeten blijven voor 
het Nederlands landschap.’

‘Standpunten kunnen verschuiven. 
Mijn vader heeft in de loop der jaren 
en onder invloed van mijn moeders 
zijn ideeën aangepast. Het CDA wil nu 
ook moslims in de partij. Gaan zij zich 
nu ook beroepen op de koran? Doen 
zij een multireligieus appèl? Dat is 
echt misselijk-makende draaikonterij. 
Balkenende doet dat ook door in het 
buitenland afstand te nemen van het 
homohuwelijk. Terwijl Moslims ook 
schuiven: in Marokko ontstaat meer 
vrijheid, homoseksualiteit wordt er 
bespreekbaar. Hoe voorzichtig ook, ont-
staat er toch iets van een emancipatie.’

Alles van waarde is weerloos?
‘Behalve optimistisch moeten we ook 
voorzichtig zijn. Crises zijn een bedrei-
ging voor iedereen. Een economische 

crisis kan leiden tot oorlog en fascisme, 
en wakkert angsten aan die kunnen 
leiden tot een terugval in beschaving. 
De oorlog vernieuwt zich voortdurend. 
Goed en kwaad, scheppen en vernieti-
gen, bevinden zich in een wankel even-
wicht. Laatst hadden we twee kinderen 
op bezoek. We vonden nieuwe vliege-
zwammen, rood met witte stippen. Het 
ene kind ging op zoek naar het deurtje 
waar de kabouters gebruik van maken. 
Het andere trapte de paddestoel de 
grond in. Een weekend later deden ze 
het precies andersom. Het echte kwaad 
gebruikt evenwel sterkere machten dan 
het goede. Zonder scrupules koopt het 
kwaad rechters, dood, media, politiek. 
Om het goede te bereiken gebruik je 
deze methoden niet. Gelukkig deugen 
de mensen over het algemeen wel. Ze 
gebruiken geen geweld en kennen veel 
latente deugden. Het gaat erom die te 
activeren. Ik vind voor natuurorganisa-
ties belangrijk dat zij een hàndelsper-
spectief bieden. Je moet aangeven wat 
je actief kunt doen.’

‘Zelfkritiek past ook de homoscene. 
Homo’s doen elkaar veel ellendige din-
gen aan zoals achterbaks gedrag, holle 
frasen en wraakzuchtigheid. Er is veel 
eenzaamheid, liefdesverdriet en frus-
tratie. Het is een kleine wereld waarin 
iedereen elkaar kent, maar waarin wei-
nig relaties opbloeien. Die homoscene 
is een schijnwereld. Je zou verwachten 
dat wij die de heterowereld liefdeloos-
heid en onbegrip verwijten, in elk geval 
onderling elkaar met liefde en begrip 
behandelen. Laten we dat nou gewoon 
doen.’

‘Tegenwoordig ga ik vaker naar feesten 
en dans ik veel. Op zo’n feest heb je 
geen zorgen en leef je in een soort 
roes. Een canal parade met 100.000 
man is echter iets anders dan het leven 
van alle dag. Wij integreren ons ziek, 
maar de andere kant zeker niet. Het is 
balen op een feest in de Matrix. Laatst 
hield een vriend zijn arm om mijn 
middel. Daarop werden we als homo’s 
beschimpt. Zowel op het feest als in de 
tram. In Amsterdam nota bene. Ik heb 
nog nooit zoiets meegemaakt! Er is dan 
ook geen enkele reden de homo-eman-
cipatie te laten verslappen. We moeten 
het COC en de homobeweging actief 
houden. Daar moet geld in gestoken 
worden. De echte strijd wordt gevoerd 
door de mensen die voor hun coming 
out staan, die net nog niet studeren, 
jonge mensen dus.

Ik vind het nodig dat de emancipatie 
en de integratie in een versnelling 
gezet wordt. En dat moet iets zijn dat 
mensen persoonlijk moeten doen en 
ervaren. Hoe? Ik denk aan het stel 
mariniers dat de Roze Wolk voor één 
nacht heeft ‘overgenomen’. Ze hebben 
de plaats van de portiers ingenomen, 
zijn achter de bar gaan staan en hebben 
zelfs gestript. Het moet een geweldige 
avond geweest zijn. Zoiets kun je met 
een groep homo’s natuurlijk ook doen. 
Met een flinke groep ergens positief 
aanpoten en de boel op stelten zetten!’

[BvD]

Jaap Dirkmaat is bekend als boegbeeld voor natuurorganisaties als Das & Boom en 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Zijn niet aflatende strijdbaarheid is van jongs af 
aan gevoed door zijn homoseksualiteit en de moeilijke verhouding met de gereformeerde 
gemeenschap waarin hij opgroeit. Bart van Dam sprak met hem over uitstervende dier-
soorten, bedreigde homo’s en de oneerlijke strijd tussen goed en kwaad. 

Geen enkele reden de homo-emancipatie te laten verslappen

Gereformeerd, homo, activist 

Jaap Dirkmaat wijst de weg naar een mooi Nederland.

De 13e Burgemeester Dales Prijs wordt 
op 6 februari 2009 uitgereikt. De aan-
melding van kandidaten staat nu open 
voor mensen en organisaties uit het 
hele Rijk van Nijmegen.

De prijs is bedoeld ter ondersteuning 
van vrouwen, mannen en organisaties 
die op vrijwillige basis en op zeer per-
soonlijke en voorbeeldige wijze gestal-
te hebben gegeven aan de gedachte 
achter artikel 1 van onze Grondwet, 
dat het principe van non- discriminatie 
verwoordt: 
‘Allen die zich in Nederland bevinden, 

worden in gelijke gevallen gelijk behan-
deld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook, 
is niet toegestaan.’
Gedacht wordt aan mensen en orga-
nisaties die zich ondubbelzinnig en 
belangeloos inzetten voor de eman-
cipatie van minderheden, voor de 
gelijke behandeling van achtergestelde 
groepen en/of voor de bestrijding 
van discriminatie in de breedste zin 
van het woord. Niet in aanmerking 
komen mensen en organisaties die dit 
beroepsmatig doen.

De Burgemeester Dales Prijs is een 
initiatief van het COC Nijmegen, maar 
daarmee geenszins een prijs die het 
etiket ‘homoprijs’ draagt. Dat moge 
blijken uit de laureaten van de afgelo-
pen jaren.

Het COC streeft ernaar de strijd voor 
emancipatie en tegen discriminatie 
niet sektarisch te benaderen. 
De samenstelling van de jury staat 
garant voor een brede emancipatoire 
visie. 
De uitreiking van de Burgemeester 
Dalesprijs vindt plaats in het stadhuis 

van Nijmegen. De winnaar wordt 
gekozen door het bestuur van COC 
Nijmegen, op voordracht van de 
onpartijdige jury. 

De aanmelding van kanidaat-prijswin-
naars is open tot 16 januari 2009 bij 
COC Nijmegen, In de Betouwstraat 9, 
6511 GA Nijmegen, of  info@cocnijme-
gen.nl  De aanmelding bestaat uit een 
motivatie met naam en adresgegevens 
van de kandidaat en degene die de 
kandidaat aanmeldt. 
Een formulier is aan te vragen bij COC 
Nijmegen. De Burgemeester Dales 

Prijs bestaat uit een oorkonde en een 
bedrag van 500 euro. Hij is in het 
leven geroepen ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van COC Nijmegen 
in 1996. De Burgemeester Dales 
Prijs wordt mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring door HDtt Public 
Relations.

Gelijk met de uitreiking van de 
Burgemeester Dalesprijs wordt ook de 
Burgemeester Daleslezing gehouden. 
De Stichting Burgemeester Daleslezing 
maakt binnenkort bekend wie de lezing 
op 6 februari houdt. 

Aanmelding Dalesprijs open voor kandidaten uit het Rijk van Nijmegen
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