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In een kleine taskforce wordt nu geke-
ken wat de precieze inhoudelijke eisen 
aan het nieuwe roze huis zijn: Wat is 
er nodig voor COC Nijmegen, Dito en 
andere groepen uit de beweging om 
te kunnen floreren, en hoe kunnen we 
ons gezamenlijke emancipatiedoel be-
reiken? Als dit eisenpakket is samenge-
steld, zal op zoek gegaan worden naar 
een nieuw pand. De Taskforce Roze 
Huis wordt gevormd door mensen van 
COC Nijmegen, Dito en Villa Lila, in 
nauwe samenwerking met de gemeente 
Nijmegen. Coördinator van de Taskforce 
is Adri van Hout, penningmeester van 
Villa Lila. Maurice Nooijen, voorzitter 
Villa Lila: ‘Dit is een ingrijpend besluit, 
daarvan zijn we ons erg bewust. Veel 
mensen hebben mooie herinneringen 
aan de huidige Villa. Tegelijkertijd 
krijgen we nu een prachtige kans. Om 
maar iets te noemen, de slechte toegan-
kelijkheid voor rolstoelgebruikers kan 
eindelijk aangepakt worden.’
‘Voor COC Nijmegen heeft dit grote 
meerwaarde;” aldus Herman Janssen, 
voorzitter van COC Nijmegen, ‘we 
krijgen nu de kans om nieuwe doelgroe-
pen te bereiken vanuit een plek voor de 
gehele community, en tegelijkertijd gaan 
we hiermee de succesvolle beweging 
borgen voor de komende 25 jaar.’
De Taskforce heeft zich als doel gesteld 
om halfweg 2010 het lintje van een 
nieuw onderkomen te laten doorknip-
pen. De eerste stap is echter de huidige 
Villa verkopen en dan het eisenlijstje 
en de financiële mogelijkheden naast 
elkaar te leggen. Adri van Hout: ‘Het 
is in feite heel simpel. Hoe meer geld 
we hebben, hoe makkelijker het is een 
nieuw mooi roze huis te vinden.’

Tijdens de eerste roze netwerkborrel 
(zie elders in deze Pink) werd Mau-
rice Nooijen geïnterviewd door Henk 
Beerten.
Wat is de doelstelling van Villa Lila? 
‘Oorspronkelijk was Villa Lila een 
facilitair bedrijf voor met name het 
COC. In Nijmegen zijn COC en pand 
bewust uit elkaar getrokken en werd een 
apart stichtingsbestuur opgericht voor 
het pand. Later werd jongerengroep Pin-
keltje (nu Dito) een belangrijke nieuwe 
huurder. COC Nijmegen, Dito en het 
Lesbisch Archief zijn vaste huurders 
en maken gebruik van faciliteiten en 
vergaderruimtes.’
 
Wat gebeurt er nog meer? 
‘De maatschappij is veranderd. 
Vroeger was Villa Lila puur een veilige 
ontmoetingsplek voor holebi’s. COC 
en Pinkeltje organiseerden te weinig 
activiteiten in het pand en daarom zijn 
ook andere organisaties in het pand 
actief geworden. Sport, jamsessies en 
dansen zijn enkele voorbeelden van re-
cente activiteiten en deze zijn niet persé 
roze vanwege exploitatie-overwegingen. 
Door ons exploitatietekort zijn we 
noodgedwongen niet alleen meer een 
faciliterend bedrijf, maar organiseert 
Villa Lila zelf ook activiteiten.’

Je wordt dus meer een organisatie die niet 
alleen aan roze gebruikers verhuurt? 
‘We verhuurden ruimtes en gingen ons 
meer met de inhoud bemoeien. Tijdens 

jamsessies vindt bijvoorbeeld ontmoe-
ting plaats tussen homo- en heterojon-
geren. Daarmee bereik je een mengeling 
die ook bijdraagt aan integratie.’

Zijn daardoor de financiën beter op orde? 
‘In 2007 en 2008 had Villa Lila een 
exploitatietekort en daarom moest er 
iets gebeuren.’

Wat is je visie op de toekomst?
‘De aangekondigde verkoop van het 
pand is niet gebaseerd op de financiële 
problemen. Er moet een nieuwe vibe in 
de roze beweging komen met als hoofd-
vraag hoe we de komende 25 jaar verder 
willen gaan. Als Villa Lila willen we in 
ieder geval betere toegankelijkheid voor 
minder validen en we zijn meegegaan 
in de kritiek van onze hoofdgebruikers, 
namelijk de geslotenheid van het hui-
dige pand.’

Welke kant gaat het nu op?
‘De Taskforce gaat een Plan van Eisen 
opstellen en daarbij zal ook de ge-
meente betrokken zijn. Het is uiteinde-
lijk aan het Villa-bestuur om dit plan te 
bekrachtigen.’

Vervolgens werden nog vragen gesteld 
door aanwezigen.
Blijven de doelstellingen van Villa Lila 
dezelfde als er een nieuwe lokatie gevon-
den is? 
‘Natuurlijk is het belangrijk om onze 
doelstellingen voort te zetten, in con-
sensus met onze hoofdgebruikers. Dat 
is onze meerwaarde, maar het hangt af 
van de Taskforce. Ik verwacht echter niet 
iets totaal anders.’

Wat als er straks een ander collega van 
B&W zit? 
‘Het tijdspad valt toevallig samen met 
de periode dat Lenie Scholten nog 
wethouder is.’

Is het van de politiek afhankelijk of Villa 
Lila blijft bestaan?
‘Dat is afhankelijk van het Plan van 
Eisen. We hopen dat de gemeente dit 
duidelijk benoemt in haar beleid. Alle 
hulp is welkom.’

Gaan jullie een pand huren of kopen?
‘Dat hangt af van de Taskforce.’

Wil je in een nieuw pand ook niet-roze 
activiteiten?
‘Ja, dat is zeker de bedoeling. Ont-
moeting, respect en tolerantie zijn erg 
belangrijk.’

Kunnen ondernemers ook ruimtes huren 
in een nieuw pand?
‘De Taskforce kan zeker strategische 
partners gebruiken bij het zoeken naar 
een nieuw pand.’

In de komende maanden zal er dus 
druk onderhandeld worden over het 
Plan van Eisen. Het COC heeft al een 
eerste inventarisatie gedaan van de 
wensen van haar vrijwilligers. Pink volgt 
de ontwikkelingen op de voet en zal hier 
regelmatig verslag van uitbrengen.

[MK]

In de vorige PINK berichtten wij al over de problematische 
situatie van Villa Lila. Op 21 oktober verscheen een 
gezamenlijk persbericht van COC Nijmegen, Dito en Villa 
Lila met de veelzeggende titel: ‘De Roze Beweging verhuist’. 
COC, Dito en Villa Lila gaan op zoek naar een nieuw 
roze huis, dat voldoet aan de hedendaagse eisen van de 
beweging en dat binnen dat kader exploitabel is. 
De drie organisaties zien hierin nieuwe kansen om het 
oude gedachtengoed van een goede zelfstandige roze infra-
structuur te behouden. Het huidige pand wordt verkocht.  

Nieuw roze huis in 2010?

Villa Futura
Op 22 november organiseerden La Vita 
Publishing en COC Nijmegen een mid-
dag waarin de publicatie ‘Landen’ van 
Emma Donoghue centraal stond. De 
middag was tevens de kick-off voor het 
Lesbian Festival van 2010. 

Wanneer de kick-off geldt als gene-
rale repetitie van het Lebian festival 
Nijmegen in 2010, dan zal het januari-
weekend zeker slagen. De ingrediënten? 
Humor, kennis, uitwisseling, gezellig-
heid, literatuur & veel vrouwen.
Het onderhoudende gesprek tussen 
Donoghue en gastvrouw Els Rommes 
verliep informeel en met de nodige 
humor. Donoghue wist met persoon-
lijke inkijkjes in haar leven als auteur en 
moeder met de nodige rake opmerkin-
gen het publiek voor zich te winnen. 
Op de vraag van Rommes naar hoe ze 
schrijft, antwoordt Donoghue: ‘Ik had 
de gedachte dat ik zou kunnen schrijven 
terwijl de kinderen rustig om mij heen 
speelden, maar ze willen alleen maar 
aan mijn rok hangen, dus ik doe nu 

gewoon de laptop aan als de kinderen 
naar school zijn. Ik plan veel, en ik 
gebruik veel ervaringen van vrienden. 
Ik ben zelf trouwens nog nooit een 
karakter in iemands boek geweest, dus 
als iemand mij als karakter wil.’
‘Landen’ (de nederlandse vertaling van 
het origineel engelstalige ‘Landing’) is 
grotendeels gebaseerd op eigen ervarin-
gen van de auteur. Donoghue heeft de 
hartveroverende, romantische komedie 
met plezier geschreven, juist omdat het 
autobiografische elementen bevat. Het 
boek beschrijft de lange-afstandsrelatie 
tussen de Ierse stewardess en vrouw-
van-de-wereld Síle en de Canadese 
tomboy Jude.

Wanneer een boek geslaagd is? Volgens 
Donoghue als het ‘invoelbaar’ is voor 
de lezer en het moet een ‘beating heart’ 
hebben. En dat is met Landen zeker 
gelukt!

Voor meer over het festival op 15, 16 en 17 
januari 2010: lesbianfestivalnijmegen.nl

Het begon in juli 2009 begon als een 
ambitieus plan: in een half jaar een 
driedaags lesbisch festival organise-
ren met de titel ‘Live your dreams’. 
Inmiddels is het plan van de tekenta-
fel en heeft het festival een volwassen 
programma. Dat is te danken aan het 
doorzettingsvermogen van de vele 
vrijwilligers en het vertrouwen van 
het GACH, COC Nederland, Hivos, 
Gemeente en COC Nijmegen. 

Het januariweekend start met een 
sprankelend, erotische vrouwen-
feest ‘Desire’ waarvoor poppodium 
Doornroosje geheel in stijl wordt 
omgetoverd. De ingrediënten van 
de zaterdag in de Lindenberg zijn zó 
samengesteld dat geen vrouw zich 
hoeft te vervelen. Wat denk je van 
een workshop ’Dragking’, wil je in het 
nieuwe jaar liever je ‘dromen vormge-
ven in ijzerdraad’ of voel je meer voor 
de ‘Latin move’? Het kan allemaal. Wil 
je je liever een mening vormen over 
maatschappelijke, roze vraagstukken? 
Politiek, vrouwenrechten en relaties 
worden tijdens debatten aan de orde 
gesteld door politica, wetenschap-
pers en ervaringsdeskundigen. Of 
duik in het literair spektakel met 
een boekenquiz, de uitslag van de 

verhalenwedstrijd, de uitreiking van de 
prijs voor het  ‘Beste lesbische boek 
2009’ en het interview van Susan Boer 
met bekende schrijfsters. Voor, na en 
soms tijdens de ‘vaste’ programma-
onderdelen treden in de open ruimten 
van De Lindenberg verschillende 
meer en minder bekende artiesten 
op. In de foyer wordt bovendien de 
lesb-icoon-ingin 2010 gekroond. Het 
royaal gevulde Lindenbergprogramma 
wordt afgesloten met een avond vol 
entertainment waarbij vooroordelen 
over lesbo’s en heterovrouwen op de 
hak worden genomen en het publiek 
op luchtige wijze een spiegel wordt 
voorhouden. Roze organisaties en 
roze horeca Nijmegen bieden de 
vrouwen, op zaterdag, een gevarieerd 
aanbod om roze te stappen.  

En zondag? Na een wandeling kan 
iedereen aanschuiven bij de benefiet-
brunch in Villa Lila. Houd onze site in 
de gaten voor de optredens en vooral 
voor de ‘special guest’! Voor wie er 
ècht geen genoeg van kan krijgen? 
De  benefiet wordt voortgezet met 
optredens in café Mets! 
Dus noteer in je agenda, kijk op les-
bianfestivalnijmegen.nl en ‘Live your 
dreams’ op 15, 16 en 17 januari 2010. 

Els Rommes (l) in gesprek met Emma Donoghue

Kick-off Lesbian Festival Nijmegen 2010

Lesbian Festival 
Nijmegen geland!

Vooraankondiging Lesbian Festival Nijmegen 2010

Groot, groter, grootst!

Voor al uw persoonlijke:

- foto albums

- trouwboeken

- foto’s op canvas

- kalenders

- kaarten en uitnodigingen

- posters

- tegel kado’s

- Direct Smile foto’s

Actiecode BENDA25

Nu tot 25% korting
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Weekendvakantie door Transgendertroost 

Donkere damesstemmen

Ook onder transgenders is er de 
behoefte is om deze hele normale din-
gen te ondernemen. Maar zoiets vergt 
durf en moed. Onder meer afhankelijk 
van waar je je bevindt binnen het totale 
transgenderspectrum maar ook hoever 
je bent in een eventueel transforma-
tieproces en vooral met zelfacceptatie. 
Sommige zijn daar al heel ver in terwijl 
andere nog aan het begin van een lange 
ontdekkingsweg staan. 
Dan is een steuntje in de rug en wat 
hulp van anderen ideaal om de drempel 
te nemen, en een aantal dagen jezelf 
te zijn. De weekendvakantie, georga-
niseerd door Transgenderoost, is een 
initiatief waarbij transgenders in een 
klein groep met elkaar een leuk week-
end maken. In de groep trekt men zich 
aan elkaar op. Er is veel ruimte voor 
persoonlijke gesprekken en het uitwis-
selen van ervaringen. Een aantal van de 
dames binnen de groep heeft al zoveel 
zelfvertrouwen dat ze de anderen graag 
willen helpen om dit ook te ervaren.

Dat is ook afgelopen weekend weer 
uitstekend gelukt. De meeste dames 
in het gezelschap waren inmiddels 
al redelijk ver gevorderd. Heel hoge 
en grote drempels waren er niet. Een 
hoog relativeringsgehalte maakte ook 
dat ze gezamelijk erg konden lachen 
om komische situaties. Het was uit-
eindelijk het haloweenweekend dus zo 
griezelig waren zij niet, vergeleken met 
de verklede spoken en enge pompoen-
koppen. Volledig ongestoord en vrijwel 

onopgemerkt konden ze zich vrij mani-
festeren. Al werd er een enkele keer een 
wenkbrauw opgetrokken, zenuwachtig 
afgerekend en gevaarlijk geschommeld 
met hete koffie op het terras. De zes 
diep donkere damesstemmen brachten 
het personeel op zaterdagmiddag van 
hun stuk, zodat de bediening even niet 
meer zo goed wist wie ze op bezoek 
hadden. Dat bleek dus de gezellige club 
dames van de transgenderoost bunga-
lowvakantie.

Vele van de bezoekers op bungalowpark en landgoed ’t Loo 
zal het zijn ontgaan. En ook op ’t Oldebroek’s Wereldwijd 
Nieuws werd er geen extra aandacht aan besteed. 
Toch vond daar voor de tweede keer een bijzondere 
bijeenkomst plaats. In één van de gezellige en knusse 
bungalows werd door een gezelschap van zes dames een 
transgendervakantie gevierd. Een lang weekend zoals velen 
die nu en dan beleven op een rustig natuurpark. 

In het toneelstuk ‘The Staircase’ van 
Charles Dyer worstelt het stel Charlie 
en Harry, twee homoseksuele mannen, 
binnen de muren van hun kapsalon met 
de ouderdom èn met elkaar. Hun wor-
steling gaat gepaard met melancholie, 
angst, woede en verlies aan decorum, 
waarbij ook hun zelfrespect op het spel 
staat.

Ze slijten hun dagen, tussen de knip-
beurten door, met plagerijen en gekib-
bel. Terend op hun herinneringen lijken 
ze zich verbonden te voelen in de 
wetenschap dat de liefde voor elkaar 
ooit heeft bestaan. Ze weten wat ze aan 
elkaar hebben en ze kennen hun plaats. 
Het heeft er alle schijn van dat die her-
inneringen het geraamte van hun relatie 
vormt en dat ‘voorspelbaarheid’ de 
veilige huid is die daar om heen hangt. 
Maar schijn bedriegt en heel lang duurt 
de geveinsde harmonie dan ook niet.

Theatergroep Merano brengt dit stuk 
in een bewerking van een vertaling van 
Gerard Reve. ‘Fijne ouwe klootzak’ is 
een tragikomisch stuk dat de toeschou-
wer zal laten lachen en af en toe zal 
laten huiveren. Het zal op tijden dwin-
gen tot zelfbespiegeling en op andere 
moment weer relativerend werken.

‘Fijne ouwe klootzak’ is de dertiende 
productie van de Nijmeegse theater-
groep Merano. 

Sinds haar oprichting in 1998, 11 jaar 
geleden, is Merano een begrip in 
Nijmegen geworden door het op de 
planken brengen van zeer diverse wer-
ken van ondermeer Arthur Miller, Anton 
Tsjechov en Harvey Fierstein.

Merano brengt theaterproducties met 
een vernieuwende kijk op interper-
soonlijke relaties, waarbij de thematiek 
raakvlakken heeft met homoseksuali-

teit. Zij zijn daarbij nooit de culturele 
en creatieve uitdagingen uit de weg 
gegaan. Voor meer informatie kijk op 
theatermerano.nl 

zaterdag 19 december 2009, 20.15 uur
Karolingenzaal, De Lindenberg
Ridderstraat 23, Nijmegen

Reserveren: Tel: 024-3273737
www.delindenberg.com 

Een ‘liefdesverhaal’ tussen twee mannen 

Fijne Ouwe Klootzak!

DE TUSSENBALANS

Nazima Shaikh

Geboortedatum en 
plaats: 27-02-1974 te 
Amsterdam, Surinaamse-
Hindostaanse moeder, 
Pakistaanse vader
Opleiding: Mbo Sociale 
dienstverlening, Mbo 
Personeel en Arbeid, Mbo 
Onderwijsassistent
Beroep: Consultant/
Journalist diver-
siteitscommuni-
catie Shaikhmela 
Communications
(Vrijwilligers-)werk: 
Bestuurder bij Villa lila
Woonsituatie: man en 
kids
Woont samen met: 
Sharif Sahebdin

Huiselijk ingesteld: tja, 
soms wel soms niet
Trouw, monogaam: ja 
Vrienden/vriendinnen: 
mijn mama, m’n zusjes 
en broertje, mijn beste 
vriend mijn man, Anita, 
Soesma, Liesbeth, Wim, 
Orhan, Ahmed, Mikel, 
Niels, Meike
Geloof: Islam
Kinderwensen: ja en heb 
twee prachtige prinsesjes
Politieke voorkeur: 
VVD, Groenlinks, PvdA
Lengte: tussen 1,68m en 
1,70m denk ik
Gewicht: geen idee
Vervoermiddel: fiets, 
auto
Hobbies: lezen, face-
booken, media volgen, 
politiek
Favoriete literatuur:  
Harsclub en Het meisje 
van ver
Favoriete films: films 
met verhaal en drama. De 
bollywoodfilm ‘Qayamat 
se Qayamat Tak’, en 
‘Milk’
Favoriete muziek: 80’s, 
Arabisch, Turks, neder-
landstalig en bollywood

Welke kranten 
lees je: NRC, Trouw, 
Parool,Volkskrant
Favoriete omroep: tja, 
ik kan niet kiezen: VARA, 
NCRV, RVU, Veronica, 
NMO, NIO, OHM
Favoriet vakantie-oord: 
op 1) Karachi, Pakistan 
2) Paramaribo, Suriname 
3) Istanbul, Turkije
Favoriet eten: neder-
landse stamppotjes, 
surinaamse nasi en roti, 
pakistaans, tandoori kip, 
tandoori garnalen
Favoriete drank: Cola 
light, Mango Lassi
Favoriete kleding: geen 
idee, ik kleed me zoals ik 
me voel op dat moment

Verslavingen: roken, 
en de media volgen via 
internet, radio en tv. Ik 
ben een mediajunk!
Goede eigenschappen: 
Spontaan, extravert, 
eerlijk
Slechte eigenschappen: 
ongeduldig
Wat zie ja als hoog-
tepunt in je leven: tja 
meerdere;  geboorte van 
mijn meiden, huwelijk 
met Sharif, getrouwd 
door Ahmed Marcouch, 
mee als kind naar de 
diploma-uitreiking van 
mama
En wat als dieptepunt: 
ook weer meerdere; ach-
tereenvolgens overlijden 
van mijn oma, overgroot-
oma en vader als jong 
meisje van 10 tot 12 jaar

Bewondering voor: 
mensen die zich inzet-
ten voor betere wereld, 
Gandhi, Bibi Khadija, 
Aletta Jacobs, Ien Dales, 
Karin Adelmund, Greta 
Duisenberg, Dries van 
Agt, Harvey Milk

Hekel aan:mensen die 
oordelen of veroordelen
Val op (uiterlijk of 
karakter): uiterlijk ogen, 
karakter zorgzaam en 
warm
Eerste homo/lesbische 
seksuele ervaring: niet
Heteroseksuele 
ervaring: ja
Coming out: zo’n 12 
jaar geleden heb ik mijn 
coming-out gehad met 
de Roze Wereld die mijn 
tweede familie is gewor-
den!
In welke zin geëmanci-
peerd: we zijn allemaal 
mensen, gelijkwaardig 
aan elkaar
Homo/lesbo bars: 
Nijmegen Mythe, Mets, 
Kiss Kiss Club, Habibi Ana 
Amsterdam, 
Andere ontmoetings-
gelegenheden: Villa Lila, 
Centraal wonen Mozaïek, 
Grand Café De Kolonie, 
30-plus party’s in Den 
Haag.

Discriminatie ervarin-
gen: tja genoeg, maar 
racisme is een taboe in 
ons land
Potten/potenrammer 
ervaringen: gelukkig 
niet zeg! Afschuwelijk
In voor park/baan, 
sauna’s, blind dates of 
andere avonturen: Nope
Waar ben je eigenlijk te 
veel mee bezig: met de 
media en politiek, zorgen 
voor anderen
En waar te weinig mee: 
met mezelf
Speciaal doel of ideaal: 
strijden voor een betere 
wereld waarin iedereen 
gelijk is, emancipatie van 
minderheden in ons land, 
gedegen informatie-/
voorlichtingsvoorzie-
ningen  

foto: Sietske Raaijmakers

De Villa gaat verhuizen en in het prachtige nieuwe pand houdt ook de VSSM haar 
Jongerenparty’s. De nieuwe ruimte moet nog wel worden ingericht. Er moet een 
aantal speelattributen geplaatst worden, zoals een sling, een andreaskruis, glo-
ryholes, een schandpaal en een bok. Geef alle objecten in de afgebeelde ruimte 
een plek. Zorg ervoor dat de objecten elkaar niet raken (ook niet diagonaal). De 
getallen langs de rand geven aan hoeveel hokjes er in die rij of kolom bezet zijn. 
Veel plezier! 

Puzzel: playroom 
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De aanmelding van kandiaten voor 
de Burgemeester Ien Dalesprijs is 
weer open. Tot 8 januari 2010 kunnen 
kandidaten voor deze prijs aangemeld 
worden bij het COC Nijmegen (In de 
Betouwstraat 9, Nijmegen) of via 
info@cocnijmegen.nl. De aanmelding 
bestaat uit een motivatie met naam en 
adres van de aanmelder en de kandi-
daat.

De Burgemeester Dalesprijs wordt 
op 29 januari uitgereikt. De prijs is 
bedoeld ter ondersteuning van vrou-
wen, mannen en organisaties die op 
vrijwillige basis en op zeer persoonlijke 
wijze gestalte hebben gegeven aan 
de gedachte achter Artikel 1 van onze 
Grondwet, dat het principe van non-
discriminatie verwoordt.
Op 29 januari wordt ook de Daleslezing 
gehouden. Dit maal verzorgd door 
Fatima Elatik. Fatima Elatik is gebo-
ren Amsterdamse, van Marokkaanse 
ouders. Zij is stadsdeelvoorzitter in het 
stadsdeel  Zeeburg. Zij is ook bestuurs-
lid van het Joods-Marokkaanse Netwerk 
Amsterdam dat Nederland toleranter 

wil maken. Zij is ook actief in Stichting 
Giving Back die scholieren met alloch-
tone achtergrond ondersteunt bij hun 
carrière en studie.

Burgemeester Ien Dales Prijs

Meld jouw kandidaat aan
Ik schilder al jaren jongensportret-
ten en modellen. Als ik mijn huis uit 
ga, zijn mijn ogen druk in de weer 
om glimpen op te vangen van mooie 
gezichten. Jongensgezichten. Af en 
toe spreek ik ze aan en nodig ze uit 
om zich op doek te laten vereeuwi-
gen. Dat lukt soms, zeker niet altijd.
Verbaasde jongens, moeilijke jon-
gens, agressieve jongens. En het gaat 
echt niet alleen om homo-jongens.
 
Als ik een boekenzaak binnen loop, 
zoek ik op de kunstafdeling als eerste 
naar kunst - en fotoboeken die de man 
en of jongen als thema hebben. Dat zijn 
er niet zo heel veel, dus loop ik vaak de 
deur uit met een boek over een andere 
kunstenaar. 
Tijden lang heb ik ansichten gekocht 
van mooi gefotografeerde jongens. 
Naakt, halfnaakt, sensueel, uitdagend. 
Die hingen in mijn slaapkamer. Een 
hele wand vol. Zeer inspirerend. 
Maar na de verhuizing zijn ze niet meer 
uit de doos gekomen.
Toch is er één foto wèl uit de doos is 

gekomen. Een portret. Een geschilderd 
portret. Dat hangt nu bij mijn bureau 
en ik zie het portret elke dag en het 
verveelt me nooit.
Het is niet eens een modern werk. Het 
is al eeuwen oud. Van een schilder, een 
Nederlandse schilder. Van onze beste 
schilder: Johannes Vermeer.

Ja, de beste. Hij heeft niet echt veel 
schilderijen gemaakt. Een stuk of 36 

maar. En juist hij heeft een portret 
geschilderd dat ik één van de mooiste 
portretten vind die er bestaan: Het 
meisje met de parel. Vermeer moet 
verliefd geweest zijn op haar. Hoe kun 
je anders zoveel gevoel en sensualiteit 
leggen in een gezicht. 
En was zij verliefd op hem en kon 
Vermeer niets anders doen dan die blik 
vast leggen, omdat hij zelf getrouwd 
was? Het zou heel goed zo gegaan kun-
nen zijn.

Ik heb het schilderij in het echt gezien. 
Het is niet groot. 40 bij 46 centimeter. 
Maar dat kleine, fijne gezichtje trekt je 
wel helemaal naar het doek toe om elk 
detail te willen zien.
Je verzinkt er in, het is perfect.

Peter Colstee is kunstschilder te Arnhem. 
Pink vroeg hem een persoonlijke beschou-
wing te schrijven op een kunstwerk dat 
actueel is, of actueel zou moeten zijn; 
iets uit heden of verleden dat hem geïnspi-
reerd heeft tot goed of kwaad, wijsheid of 
ergernis. 

'Het portret' – Peter Colstee over: Het meisje met de Parel

Het Nijmeegse holebi-emancipatie-
beleid, uitgevoerd door Groenlinks-
wethouder Scholten, kon de afgelopen 
tijd rekenen op steun van de meerder-
heid van de raadsfracties. Wat kan men 
zich nog herinneren van de roze ambi-
ties van vóór de huidige raadsperiode? 
Albaer Hillen: ‘We steunden bij de ver-
kiezingen in 2006 het traject Onderwijs 
en Homoseksualiteit ook al. Toen 
hebben we, samen met andere holebi-
leden uit andere politieke partijen, nog 
gezocht naar een nieuw onderkomen 
voor de Vila. Dat is toen op niets uitge-
lopen en werd op een gegeven moment 
ook niet meer urgent gevonden.’ 
Ook Jan van der Meer herinnert zich 
nog de uitgesproken wens tot behoud 
van Villa Lila en de voortgang van het 
onderwijsproject. 
Henk Beerten: ‘We hebben aangedron-
gen op een nieuwe nota homolesbische 
emancipatie. Die is er in 2008 geko-
men.’

Roze lijsten
Raadsleden zitten niet in de gemeen-
teraad om hun private belangen te 
verdedigen. Toch zou de seksuele diver-
siteit binnen de gemeenteraad een rol 
kunnen spelen in de mate waarin de 
roep om een actief homolesbisch beleid 
blijft klinken. Hoe de raad er na maart 
uitziet, is afhankelijk van de verkiezin-
gen, maar ook van de kandidaten op de 
kieslijst. Geen van de partijen waarmee 
we contact hadden, had al een kieslijst 
klaar. De indruk is wel, dat de kans op 
een raad met een behoorlijk percentage 

roze leden opnieuw groot is. Op de 
kieslijst van D66 staan zes homosek-
suele mannen, waarvan twee in de 
top vijf. Op de lijst van het CDA staan 
naar verwachting ten minste twee roze 
kandidaten. Lijsttrekker van Groenlinks 
is Jan van der Meer en ook Villa Lila 
voorzitter Maurice Nooijen is op de 
Groenlinks lijst verkiesbaar. Beschikbare 
gegevens van andere partijen, laten 
zien dat daar het aandeel roze kandi-
daten vergelijkbaar zal zijn met vorige 
verkiezingen.

In hoeverre zullen lokale partijen zich 
in de komende periode inzetten voor 
de roze zaak? Onze contactpersonen 
lieten weten, dat hun partijen in ieder 
geval het onderwijsproject zullen blijven 
ondersteunen. Voor de nabije toekomst 
hebben ze hun eigen aandachtspunten.

Moslimkringen
Albaer Hillen pleit voor een gezamen-
lijke update van de nota homolesbisch 
beleid in de komende periode, zoals het 
in 2008 ook is gegaan. Over de roze 
voorzieningen: ‘Op dit moment gebeu-
ren er heel veel goede dingen in de 
Villa. Het bruist en dat is gewoon goed. 
Ik hoop dat dat op een andere plek 
zeker zo goed zal verlopen.’ De CDA-er 
kijkt verder: ‘Ik vraag me wel af of we 
wel voldoende een veilige plek hebben 
voor onze holebi’s met een moslim-
achtergrond. Ik heb wel eens tegen 
Helm (directeur Villa Lila, red.) geop-
perd dat een soort “De Kringen” voor 
deze groep wellicht een veilige plek zou 
kunnen vormen.’ 

Nieuwe vormen
Henk Beerten van D66 staat achter het 
beleid zoals dat is geformuleerd in de 
nota Seksuele Diversiteit. Beerten over 
de Nijmeegse roze infrastructuur: ‘COC 
en Dito moeten structureel onder-
steund worden, de aandacht voor voor-
lichting in het (basis-)onderwijs moet 
blijven en de voorlichting en preventie 

op het gebied van hiv/aids moet niet 
verslappen. Villa Lila heeft een belang-
rijke motorfunctie gehad in de afgelo-
pen jaren. Nu de tijden veranderd zijn 
en de homo-organisaties steeds meer 
buiten de Villa organiseren moeten 
er nieuwe vormen gevonden worden 

om in Nijmegen een centrale locatie 
te behouden voor de homo-beweging. 
Daardoor kunnen ook weer nieuwe 
initiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld 
het Roze Netwerk, de Stichting Roze 
Woensdag, buiten de homobeweging 
om. Een eigen plek in de stad voor deze 
initiatieven is belangrijk.’

In stand houden
Jan van der Meer: ‘Homo’s spelen een 
voortrekkersrol in de emancipatie: ze 
laten zien dat je trots kunt zijn op je 
eigen identiteit – “gay pride” – binnen 
een andere dominante cultuur. Het 
Nijmeegs homo- en lesbo-beleid staat 
als een huis. 
De stad is roze koploper, met onder 
andere het onderwijsproject op scho-
len en de roze loper, waarbij aandacht 
wordt gevraagd voor homoseksualiteit 
in verzorgingstehuizen. Het onderwijs-
project over homoseksualiteit wordt 
uitgebreid naar groep 8 van het basis-
onderwijs. 
Homo-organisaties kunnen zich verder 
professionaliseren met een vaste pro-
grammeur.’  
Groenlinks hecht sterk aan het in 
stand houden van onze roze infrastruc-
tuur: ‘Het succes van de afgelopen 
jaren, zoals het binnenhalen van de 
Lantaarnprijs voor het beste gemeente-
lijke homobeleid, het onderwijsproject 
waar inmiddels alle scholen van het 
voortgezet onderwijs aan meedoen, 
de landelijke Coming Out Day die een 
geweldig succes was bij de Hema, 
de roze bus van Novio, en de roze 
loper waarmee Nijmegen ook landelijk 
bekendheid kreeg, het zijn allemaal 
successen dankzij onze actieve en initi-
atiefrijke roze beweging. Daar speelt de 
Villa bijvoorbeeld een belangrijke rol in, 
maar ook organisaties als COC en Dito. 
Die infrastructuur moet dus behouden 
blijven.’

Of andere partijen een fundamenteel 
ander roze toekomstbeeld hebben, is 
niet te zeggen. Vóór de verkiezingen zal 
een debat worden georganiseerd door 
de Nijmeegse roze beweging.  
Dan zullen alle partijen die meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen wor-
den uitgenodigd, zo is uitgesproken op 
de laatste ledenvergadering van COC 
Nijmegen. In de volgende Pink komen 
we hier op terug.

[JH]

Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Politieke partijen zijn al dan niet achter de schermen bezig 
met de voorbereidingen. Pink informeerde bij politieke par-
tijen naar hun roze ambities. 
Van Albaer Hillen namens het CDA, Henk Beerten namens 
D66, en Jan van der Meer namens Groenlinks, kreeg Pink 
voor deze editie een reactie.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Politieke Partijen: een schot voor de boeg

De Damessalon bestaat op 13 decem-
ber vijf jaar. Dat vieren ze met
een optreden van Marijke Boon, een 
verrassingsact, swingen en heel veel
leuke mensen. 
Van 14.30 – 18.30 in Villa Lila. 

Lustrum Damessalon

Het kabinet geeft niet alleen steun aan 
het streven om de Olympische Spelen 
van 2028 naar Nederland te halen, 
maar is ook bereid te bevorderen dat 
de Gay Games in 2017 opnieuw in 
Amsterdam plaatsvinden. Dat staat in 
een stuk over toerisme dat staatssecre-
taris Frank Heemskerk (Economische 
Zaken)  woensdag naar de Tweede 
kamer heeft gestuurd. In 1998 heeft de 
gemeente Amsterdam de spelen voor 
homoseksuele sporters georganiseerd. 

Het aanstellen van een speciale homo-
ambtenaar voor Rotterdam is 'wel heel 
specifiek', vindt de reformatorische 
homo-organisatie RefoAnders. Ook 
de ChristenUnie/SGP-fractie in de 
Maasstad plaatst kanttekeningen. 
De gemeente Rotterdam krijgt zeer 
waarschijnlijk op korte termijn een 
speciale homoambtenaar, zo werd 
onlangs bekend. De ambtenaar moet er 
onder meer voor zorgen dat de tweede 
stad van Nederland weer een levendig 
en veilig uitgaanscircuit voor homo’s 
krijgt.

Kabinet wil Gay 
Games binnenhalen 

Kritiek op homobeleid

Stichting GayGelderland is een 
frisse, nieuwe stichting met ambities. 
GayGelderland heeft zich voorgeno-
men een onderzoek te doen naar jouw 
behoefte. Sinds afgelopen voorjaar 
bestaan er bijvoorbeeld geen discothe-
ken meer, specifiek voor homo’s en 
lesbo’s in Arnhem & Nijmegen. Op een 
aantal café's na is er in deze regio geen 
mogelijkheid meer om gay uit te gaan. 
GayGelderland wil weten waarom. Is 
er geen behoefte meer gay uit te gaan, 
of waren er tot nu toe geen initiatieven 
waar jij je thuis bij voelde? Wat vind je 
leuk en wat vind je niet leuk? Moet er 
een gay filmfestival komen of wil jij juist 
graag een gay cocktailbar? De enquete 
kun je vinden op www.gaygelderland.nl 
Op deze site staat bovendien een aar-
dige agenda waarin actuele optredens, 
feesten en andere gay evenementen in 
Gelderland worden aangekondigd.

Welkom op de website 
van GayGelderland

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, poli-
tieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toege-
staan.

Jan van der Meer 
foto: Linda van der Burg

Albaer HillenHenk Beerten
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Kat uit de boom

Michel Kiel werkt als teamleider (super-
visor) in een groot callcenter. Hij noemt 
zich in eerste instantie teamleider en 
toevallig ook nog homo. Hij keek eerst 
de kat uit de boom voordat hij uit de 
kast kwam.

‘Een callcenter is vaak een goede 
afspiegeling van de samenleving: jong 
en oud, man en vrouw, en homo en 
hetero. Dat is ook op mijn werk het 
geval. Als leidinggevende maak ik er 
geen geheim van, dat ik homo ben. Ik 
zie mezelf niet als roze boegbeeld, want 
op mijn werk ben ik ben in de eerste 
plaats teamleider en toevallig ben ik 
ook homo. 
Toen ik bij dit bedrijf begon heb ik eerst 
de kat even uit de boom gekeken. Je 
wil toch weten welke cultuur er heerst 
en hoe mensen met elkaar omgaan. 
Gelukkig bleek al snel dat respectvol 
met elkaar omgaan erg belangrijk wordt 
geacht. Ik heb op een afdeling gewerkt 
waar drie van de acht teamleiders 
homo of lesbisch waren. 
Erg gezellig, maar ook voor mijn col-
lega’s gold dat ze hun werk als team-
leider voorop stelden. Op mijn huidige 
afdeling heb ik tot voor kort ook een 
homo collega gehad. 
Hij steekt zeker niet onder stoelen of 
banken dat hij homo is. Ik benader het 
meestal subtieler. Ik schreeuw het niet 
van de daken, maar ik laat wel duidelijk 
blijken dat ik homo ben als er bijvoor-
beeld flauwe grappen gemaakt worden. 
Ik heb ook een keer ingegrepen toen 
een homoseksuele medewerker op een 
vervelende manier werd benaderd door 
een paar collega’s. 
Dit zou ik overigens ook bij andere 
medewerkers doen, dus ik maak daar 
geen onderscheid in. Toch moet ik 
toegeven dat het af en toe ook wel leuk 
is om met roze collega’s te kunnen 
kletsen. Het geeft een soort samen-
zweerderig gevoel, maar dan zonder 
geheimen. Het is ook fijn als tegenhan-
ger voor het gepraat over voetballen, 
gepraat over mooie vrouwen en de 
onvermijdelijke babyfoto’s. Ik ben dus 
dik tevreden over de sfeer op mijn werk 
en ik voel mij niet geremd om mezelf te 
kunnen zijn.
Ik vind het wel belangrijk dat leidingge-
venden zichzelf bloot durven te geven. 
Je hebt een voorbeeldfunctie, dus daar-
mee ben je wel een soort roze boeg-
beeld. Als je dat op een goede manier 
doet dan dwing je vanzelf respect af en 
daarmee zal homoseksualiteit an sich 
geen issue zijn.’

Roze plafond?

Frank Rieter is tot voor kort twaalf jaar 
werkzaam geweest bij een grote en 
veelbesproken bank. Vijf jaar bekleedde 
hij direct leidinggevende functie, tot 
voor kort als senior productspecialist 
Beleggen.
Net als Michel was een callcenter zijn 
werkplek. Hij vindt het belangrijk dat 
hij onverbloemd voor zijn homoseksua-
liteit kan uitkomen en waardeert ook de 
openheid van andere leidinggevenden 
op zijn werk.
 
‘Zelf vind ik het belangrijk om ook in 
mijn professionele leven onverbloemd 
voor mijn homoseksualiteit uit te 
komen. Daarmee wil ik eigenlijk laten 
zien dat het “normaal” is, dat het geen 
issue is, en ook geen bijzonder onder-
werp van gesprek hoeft te zijn. Dat 
geeft altijd een dilemma; als het dan 
zo “normaal” is, waarom zou je er dan 
überhaupt over beginnen?
Ik ben daar zelf niet heel strategisch 
of doelgericht in. Het komt altijd wel 
een keer ter sprake dat ik getrouwd ben 

(met een man dus), of vrijwilligerswerk 
voor het COC heb gedaan. 
Ik heb van collega’s en leidinggevenden 
daar nooit negatieve reacties, of zelfs 
maar enige reserve op ontvangen. Van 
de mensen aan wie ik leiding gaf heb ik 
een enkele keer een reactie gehad dat 
ze mijn openheid zeer waardeerde. 
Een jonge homoseksuele collega, die 
net bij ABN AMRO werkte, gaf aan in 
eerste instantie onzeker te zijn over of 
hij wel voor zijn seksuele geaardheid 
kon uitkomen. Mijn voorbeeld daarin 
hielp hem daarin, maakte hem zeker-
der. 
Ik heb de openheid daarin van andere 
leidinggevenden ook altijd gewaar-
deerd. Binnen het GLBT-netwerk van 
de bank is wel eens gesproken over het 
bestaan van een roze plafond. Wellicht 
dat dit op een aantal plekken binnen de 
bank bestaat. Dan gaat het niet zozeer 
om je seksuele voorkeur, maar wel of 
je qua cultuur/mindset in het plaatje 
past.’

Eén keer in twintig jaar…

Het derde deel van deze trilogie ver-
zorgt Pascal van der Maas. 
Hij bekleedde een leidinggevende func-
tie op een aantal zeer verschillende 
organisaties. 
Bij de vaste lezers van Pink is bekend 
dat hij tot voor kort directeur was van 
COC Nederland. Maar ook dan ontkom 
je niet aan een voortdurende coming-
out.

‘Twee keer heb ik een baan gehad waar-
bij uit de functiebenaming of de naam 
van de organisatie al bleek dat het niet 
onwaarschijnlijk was dat ik homo ben. 
Dan is coming-out op het werk niet 
meer aan de orde. Wat wel bijzonder is 
dat je dan privé een continue coming-
out hebt waar niet aan te ontkomen 
valt. Ik ga vooral uit in de reguliere 
horeca. Kom je met iemand in gesprek, 
en je krijgt de vraag wat je doet, dan 
blijkt het COC toch een goede naams-
bekendheid te hebben. Dus ook als ik 
eens helemaal geen zin had er over te 
praten, was het te vaak niet te vermij-
den. 
Mijn eerste leidinggevende job was 
in de verslavingszorg. De eerste jaren 
kwam ik niet uit voor mijn homosek-
sualiteit. Dat lag echt gevoelig in die 
gemeenschap van niet de allerliefste 
junkies. 
Maar tegelijkertijd kreeg ik er wel vaker 
opmerkingen over die zelden posi-
tief waren. Op een gegeven moment 
heb ik de vraag of ik homo was maar 
bevestigend beantwoord. Daarna ben 
ik er nooit meer over lastig gevallen. 
Mijn bevestiging en mijn openheid, 
vanaf dat moment,  haalde de angel 
uit het onderwerp. Het was niet meer 

interessant. In de banen daarna bij het 
WNF en in de incasso (justitie) heb 
ik me niet meteen kenbaar gemaakt 
als homo. Maar mijn partner was 
in gesprek wel meteen een “hij”. 
Medewerkers hebben er vrijwel nooit 
moeilijk over gedaan, gelijkwaardige lei-
dinggevende collega’s evenmin. Het is 
wel een voordeel als je de “baas” bent. 
De relatieve ongelijkwaardigheid die 
de rol met zich meebrengt is je carte 
blanche. Daarmee kun je er voor zorgen 
dat er anders over homoseksualiteit 
gesproken wordt. 
Vaak was ik bij aanvang of de enige of 
een van de twee openlijke homo’s. In 
no-time veranderde dat, omdat het kli-
maat veiliger voelde met een homo als 
leidinggevende. 
Bij de incasso organisatie liepen we – ik 
werkte er net – met een ploeg mensen, 
mijn afdeling, door een onderaardse 
tunnel. Donker. Ik had een zaklantaarn 
met en weinig consistent brandend 
lampje. Een medewerkster merkte op: 
“hou eens op met dat geflikker”. 
Ik schertste streng “wat zeg je nou”. 
Ze schrok er van, en bood omstandig, 
met rood hoofd en stotterend, excuses 
aan. Tot ze mij door had. Daarna was 
het ijs meteen gebroken. Veel mede-
werkers waren daar in de bible belt zeer 
christelijk. 
Een paar zijn er bij mijn huwelijk 
geweest. Dat vonden ze best spannend 
en ook een beetje raar. Toch doet dat 
iets positiefs met hen. Een stafmede-
werker kwam om geloofsredenen niet. 
Dat heb ik hem niet kwalijk genomen, 
ik had goed contact met hem en dat 
bleef. Ook ik moet respect voor verschil 
hebben. Er was eén medewerkster die 
aan haar collega’s liet weten mij minder 
dan een varken te vinden. De collega’s 
zaten daar mee en kwamen dat bij me 
melden. 
In een  gesprek met haar heb ik deze 
medewerkster met haar opmerking 
geconfronteerd. In zo’n één-op-één 
gesprek wordt het genuanceerder. Ach, 
een zo’n opmerking in 20 jaar leiding-
geven...’
Inmiddels geeft Pascal leiding aan 
medewerkers van welzijnsorganisatie 
Tandem in Nijmegen.

PINK wil deze verkenning met Michel, 
Frank en Pascal voortzetten in een vol-
gende editie. Het doel is om elkaar te 
inspireren, tips uit te wisselen en de ander 
een handje te helpen in die ‘professionele 
coming-out’. 
Geef jij leiding, of ken je leidinggevenden 
of collega’s die een interessante of prik-
kelende bijdrage kunnen leveren aan deze 
discussie dan is elk bericht welkom bij de 
redactie. 
Die kun je mailen naar 
info@cocnijmegen.nl 

[BvD]

Mensen die leiding geven horen vaak een voorbeeld te zijn 
voor anderen. Wat nu als je als leidinggevende homo, les-
bisch of bi bent? Kom je daar dan voor uit? En doe je dat 
meteen wanneer jij je na je benoeming presenteert? Of doe 
je dat later? Of ‘en passant’ door hier en daar een opmer-
king te laten vallen? Hoe groot is  het belang voor de sfeer 
op het werk dat leidinggevende holebi’s voor hun voorkeur 
uitkomen? 
Een drietal leidinggevenden beantwoordde deze vragen 
voor Pink. Zowel Frank Rieter, Michel Kiel als Pascal van 
der Maas komen niet meteen met hun homoseksualiteit 
op de proppen, maar erkennen dat het van groot belang is 
voor de sfeer op het werk en de positie van andere homo’s, 
lesbo’s en bi’s dat de baas openlijk gay durft te zijn. 
Hier volgen drie schetsen.

Durf je er meteen voor uit te komen als je de baas wordt? 

Roze baas als roze boegbeeld
Column over soa/hiv/aids en veilige seks

James W. Bunn en Thomas Netter 
bedachten Wereld Aidsdag 
in 1987. Ze werkten voor de 
Wereldgezondheids-organisatie in 
Genève. Het plan werd voorgelegd 
aan UNAids van de VN en op 1 
september 1988 is Wereld Aidsdag 
voor het eerst gehouden. Het doel 
van Wereld Aidsdag is aandacht te 
vragen voor de aidsproblematiek 
en op te roepen tot solidariteit met 
mensen met hiv en aids. Wereldwijd 
vinden er vele initiatieven plaats 
zoals evenementen, congressen en 
acties.

De afgelopen jaren zijn er ook in 
Nijmegen initiatieven rondom 
Wereld Aidsdag. Het roze condoom 
dat illegaal om het Quackmonument 
was geschoven, haalde de landelijke 
media. Vooral dankzij Guusje, 
omdat zij besloot dat het condoom 
onmiddellijk verwijderd moest 
worden, want er was geen vergunning 
voor gevraagd. Het COC heeft vaak het 
voortouw genomen om samen met 
de GGD een actie op touw te zetten. 
Ik herinner met de lichtjes op Plein 
44 in de vorm van een red ribbon, 
de collecte voor de HIV-vereniging 
onder het winkelend publiek en een 
voorstelling over hiv in Doornroosje. 
Allemaal acties die geslaagd genoemd 
kunnen worden.
Ondanks deze acties heb ik toch het 
gevoel dat de aandacht voor hiv en 
aids afneemt. De kranten staan wel 
vol van de Mexicaanse griep, die 
ondanks de ophef en de miljoenen 
die aan vaccins besteed zijn, meer 
lijkt op een gewone griep dan een 
levensbedreigende ziekte. We hebben 
bovendien geluk dat we in een rijk 
land wonen en zo massaal ingeënt 
kunnen worden.
Tegen hiv is er nog steeds geen 
medicijn, hoewel de huidige middelen 
behoorlijk effectief zijn, en daarmee 
de levensverwachtingen, anders 
dan in de jaren tachtig enorm zijn 
toegenomen. Ook hier geldt weer 
dat we blij mogen zijn dat we in een 
rijk land leven en we alle middelen 
kunnen krijgen die er zijn. De 
verzekering betaalt. Hoe anders is 
dat in Afrika waar de besmetting 
nog steeds om zich heen grijpt en de 
medicijnen vaak niet beschikbaar zijn.
Wereld Aidsdag is daarom nog 
steeds hard nodig. Niet alleen om 
de aandacht voor veilig vrijen in 

Nederland vast te houden maar ook 
om stil te staan bij de miljoenen 
slachtoffers die het hiv-virus 
wereldwijd eist. Die miljoenen 
slachtoffers hebben minimaal een 
keer per jaar al onze aandacht nodig.
Het dragen van de red ribbon is de 
laatste jaren in onbruik geraakt. 
Daarvoor in de plaats kwam de pink 
ribbon tegen borstkanker, de gele 
armbandjes tegen kanker in het 
algemeen en talloze andere tekenen 
van solidariteit met één of ander goed 
doel.

Wat mij betreft zouden we die ribbon 
in de week van Wereld Aidsdag 
weer overal moeten zien. Wat zou 
het goed zijn als de burgemeester 
die week een red ribbon droeg, 
en ook alle raadsleden tijdens een 
gemeenteraads-vergadering. 

Maar ook de directeuren van onze 
scholen en de universiteit net als 
de buschauffeurs en de jongens 
en meisjes achter de kassa in de 
supermarkt. En natuurlijk kun jij zelf 
in de week van 1 december dat lintje 
dragen. Je zult merken dat er heel veel 
mensen zullen zijn die je gaan vragen 
waar dat lintje voor staat.
En dat is wat we willen. Aandacht 
voor Wereld Aidsdag en de noodzaak 
van veilig vrijen en voorlichting en 
preventie. En wie weet zien we dan 
in de toekomst op meer plaatsen 
dan lintje weer verschijnen. Zoals 
de Engelsen rond de herdenking 
van de slachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog op 11 november 
(Veterans Day) een klaproos dragen. 
Niemand van enige naam of faam 
durft zich in die periode zonder 
die klaproos op de rever op tv te 
vertonen. Laten we in Nijmegen 
de red ribbon gaan dragen, om te 
beginnen de lezers van Pink.

Henk Beerten
henk@henkbeerten.nl

Stichting Ondersteuning Aids Activiteiten 
Nijmegen (Soaan) is een stichting 
die initiatieven voor homo-specifieke 
voorlichtings-activiteiten ondersteunt met 
een subsidie van maximaal 500 euro per 
activiteit. Heb je een goed idee, dien dan 
een aanvraag in. 
Stuur je aanvraag naar Soaan, p.a. 
Wilhelminasingel 36, 6524 AN Nijmegen. 
Kijk ook op www.oude-aandelen.nl/soaan

Transvisie, centrum voor genderdiversi-
teit, is uitgeroepen tot winnaar van de 
MOVISIE Diversiteitsprijs 2009. De jury 
kwalificeert het project uit Amsterdam 
als ‘baanbrekend’ en is onder de indruk 
van de reikwijdte. De prijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan een project dat invul-
ling geeft aan diversiteit. Dit jaar was 
het thema 'Seksuele diversiteit… Hoe 
anders mag je zijn?'. 
Transvisie helpt jongeren die het gevoel 
hebben dat ze in het verkeerde lichaam 
zitten en vragen hebben over hun gen-
deridentiteit. Het project organiseert 
zelfhulpgroepen met jongeren uit heel 

Nederland en beantwoordt vragen 
van jongeren, familie, leerkrachten en 
artsen. Verder staan voorlichtingsbij-
eenkomsten voor scholen en bijscho-
ling voor diverse beroepsgroepen op 
het programma. Onlangs verscheen 
de eenmalige glossy Kenneth/Vicky 
gericht op jongeren. Vijfentwintig 
jaar geleden begon een voorloper van 
Transvisie als project voor volwassenen 
bij Humanitas. Elf jaar geleden heb-
ben ouders zelf het initiatief voor een 
ouderwerkgroep genomen. In 2006 is 
het project verder ontwikkeld voor kin-
deren, jongeren en gezinnen.

Transvisie wint Diversiteitsprijs 2009 

Zeeland is zaterdag 28 november, tij-
dens het 15de Nationale COC
Songfestival in Vlissingen, opnieuw als 
winnaar uit de bus gekomen.
Dit keer won echter niet COC Midden-
Zeeland, maar de in Middelburg
gevestigde Krijger-Zuiderwijkstichting. 
Voor hen wonnen de Nijmeegse
Roy en de Mellebels met 'Van de man-
nen', een nummer dat we kennen van
de Nijmeegse voorronde. Zo werd 
Zeeland, via een omweg, voor het 
tweede achtereenvolgende jaar

winnaar. Vorig jaar won de Zeeuwse 
formatie Tresj het festival in
Nijmegen en daarmee het gastheer-
schap voor dit jaar. 
Het is daarmee nog lang niet zeker 
of het festival volgend jaar weer in 
Zeeland wordt gehouden. Jurry Joosse, 
projectleider van het COC Songfestival 
2009, wees er zaterdagavond op dat 
het dit jaar al bijna niet gelukt was de 
financiering rond te krijgen, omdat 
gemeenten en provincie
subsidieverzoeken afwezen.

Roy alsnog succesvol in Zeeland

Wereld Aidsdag 1 december 2009
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Op 6 november vond de eerste Roze 
Netwerkborrel plaats in ‘New Dutch’. 
Het was een geslaagde eerste keer, 
met zo’n 40 bezoekers. De borrel werd 
ingeleid door voormalig COC-voorzitter 
Henk Beerten. Hij interviewde als eer-
ste initiatiefnemer Sander Ederveen.

Waarom een roze netwerkborrel? 
Sander Ederveen vindt het belangrijk 
om roze mensen bij elkaar te bren-
gen. Het onderling netwerken levert 
ondersteuning en versterking op. De 
Roze Netwerkborrel is bedoeld om ook 
inhoud aan het netwerk te koppelen. 

Tijdens de borrel kan inhoud gepresen-
teerd worden omdat er ruimte is voor 
roze onderwerpen zoals de toekomst 
van Villa Lila en Roze Woensdag. Het 
netwerk kan helpen bij het verwerven 
van geld, maar het netwerk zelf is min-
stens zo belangrijk. De focus ligt dus 
op roze onderwerpen en iedereen die 
wil bijdragen aan de roze community 
is van harte welkom. Daarbij valt ook 
te denken aan bedrijfjes en ZZP-ers. 
Iedere borrel zal een thema gekozen 
worden dat in twintig minuten bespro-
ken wordt.

Na Sander Ederveen was eigenlijk wet-
houder Lenie Scholten aan de beurt, 
maar zij had wegens ziekte moeten 
afzeggen. Haar nieuwe ‘roze medewer-
ker van dienst’ van het team Integratie 
en Emancipatie nam daarom de hon-

neurs waar. De gemeente Nijmegen 
streeft naar een bruisende stad en pro-
beert mee te denken door middel van 
het zogenaamde HLBT beleid (Homo 
Lesbisch Biseksueel Transgender). 
Welke rol kan de gemeente vervullen 
ten aanzien van het netwerk? 
De ambtenaar antwoordde hierop dat 
het misschien nuttig kan zijn om deel 
uit te maken van het roze netwerk. 
De gemeente wil in ieder geval nieuwe 
initiatieven stimuleren en ondersteu-
nen. Dat geldt in de breedste zin van 
het woord: cultuur, sport, zakelijk etc. 

Na dit interview werd namens de wet-
houder roze champagne geserveerd en 
werd de eerste Roze Netwerkborrel met 
een toast geopend.

Meer informatie is te vinden op de website 
derozenetwerkborrel.nl. Geïnteresseerden 
kunnen zich tevens aanmelden via deze 
site. De borrel zal vier keer per jaar geor-
ganiseerd worden en de eerstvolgende keer 
is op 5 februari 2010. Een lokatie is nog 
niet bekend.

[MK]

Sinds 13 maart is Nijmegen een 
gezellig eet- & borrelcafé rijker door 
de komst van café het Vosje (v/h het 
Haasje) aan de Berg en Dalseweg 32. 
Uitbater Eric Vosveld exploiteerde 
eerder succesvol Bistro de Bok,
’t Poortwachtershuisje, Les Entrees 
(Bloemerstraat), ’t Stuupke, 
Les Entrees (Kelfkensbos), Le Steak 
(Berg en Dal), de Karseboom en 
La Montagne (Berg en Dal).

Vanavond zijn mijn collega Patricia en 
ik de genodigden op het ‘diner dansant’ 
van onze kantoorgenoot Dirk 
(wij maken altijd een vreugdedansje, 
als Dirk betaalt).
 Dirk is arts en dat is altijd handig als je 
uit eten gaat, in het geval het consume-
ren mocht tegenvallen. 

Dat is bij het Vosje gelukkig niet het 
geval want de keuken werkt met dag-
verse producten. De befaamde kaasfon-
due met kirsch (€ 19,00 voor 2 perso-
nen) moet je een keer geprobeerd heb-
ben, en als je niet van kaas houdt neem 
je de in roomboter gebakken biefstuk 
(200gr € 14,50) met friet en salade. Het 
Vosje is een ‘bedienend’ café waar vak-
manschap en ambiance nog hoog in het 
vaandel staan. 
Het interieur - hoewel grondig ver-
bouwd - zijn net als de oude Vos zelf, 
‘bruin en belegen’, wat een warme 
sfeer schept die je tegenwoordig in veel 
design-cafés zo mist. Ook aan de rokers 
is gedacht: een mooie, prettige ruimte 
waar je rustig je sigaar kunt combine-
ren met een wijntje of diner. Het Vosje 
wordt veelal bezocht door zakelijke 

publiek. Als je dat niet storend vindt, is 
het een restaurant waar je lekker kunt 
eten en informeel kunt borrelen. Zo nu 
en dan is er ook bezoek van de politiek. 
Ik zou dan ook graag nog eens een 
‘broodje SUV’ eten met Jan of een bor-
rel drinken met Peter-‘zorg dat je mijn 
naam goed spelt’-Paul. Maar meestal 
blijft het bij een goed gesprek met Bert. 
Het is hier in de regel gezellig druk, op 
vrijdag soms een beetje chaotisch. In de 
rookruimte zit een vader en zoon met 
passie voor ‘formula one’ in gesprek 
met een bekende tuinarchitect uit 
Beek. 
Aan de leestafel de bekende jongens 
die ‘fruit in automaten’ stoppen of hun 
brood verdienen met ‘het beleggen 
van andermans brood’. Rechts aan de 
bar wordt het bijna voltallige ledenbe-

stand van schietclub ‘de But’ bediend 
door onze nieuwe glazenwasser Sjors. 
Sjors was eerder bedrijfsleider bij de 
Groesbeekse Golfclub, de ‘buurtjes’ 
zijn hem waarschijnlijk naar het Vosje 
gevolgd. 
Het is daarom wellicht geen toeval dat 
er wild op het dagbord staat. De kokkin 
heeft de mooiste stukjes gebraden, de 
rest gestoofd tot overheerlijke hazen-
peper (€ 13,50), en uit de restanten de 
beste wildsoep getrokken (€ 5,00) die 
haar ooit was gelukt. Op de borden van 
mijn disgenoten, twee heuveltjes vers 
gestampte aardappelpuree en verse 
rodekool, de hazenstoverij erbij in een 
apart gietijzeren pannetje met rijkelijk 
saus. 
Een ‘gewoon’, onpretentieus gerecht en 
oprecht eten. Dirk is zo te spreken over 

de stoverij dat hij meteen nog een pan-
netje bijbesteld. Ik heb gekozen voor 
de varkenshaassatés, bestaande uit 
twee rijkelijk in knoflook gemarineerde 
spiesen, met saus, friet en sla (€ 14,50). 
De dessertkaart heeft de beperkte maar 
verassende keuze uit een Kaasplateau, 
Crème Brûlée of Cassata ijs (€ 5,50). 
Natuurlijk is er ook een uitstekende 
caffè macchiato verkrijgbaar. Kortom 
een gezellig café waar de muziek niet 
te hard staat en je jezelf waarschijnlijk 
snel thuis zult voelen. Met ingang van 
13 december a.s. is er elke zondag ook 
live muziek met een hapje van het huis.

borrelcafehetvosje.nl

[SH]

PINK CULINAIR Café het Vosje

Gemeente serveert roze champagne 

Eerste Roze Netwerkborrel

Portretsonnetten 18
Hij gaat niet meer naar feestjes of recepties

En als hij gaat, is hij als eerste weg

Bespaart zich hoogtepunten en decepties

Ontloopt vergadering en overleg

Begrafenis, verjaardag, presentatie

Als 't even kan, dan weigert hij beslist

Bij voorkeur mijdt hij iedere roulatie

Vermoedend dat hij toch niet wordt gemist

Thuis vindt hij wat hij liefheeft op de tast

Zijn vrienden staan geordend in de kast

Hij kent in deze wereld heg en steg

Maar zelden heeft hij zich in hen vergist

Hij deelt zijn zelfgewild isolement

Alleen met hen, slechts aan zichzelf gewendC
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Voor het eerst in de Nijmeegse 
geschiedenis is er nu een gayminded 
feest tijdens oud & nieuw: Flavour 
DeLuxe. 
‘Het is de hoogste tijd dat Nijmegen 
ook tijdens Oud & Nieuw wat te bie-
den heeft voor de homo’s, lesbiennes 
en biseksuele mensen’, volgens de 
organisatoren van Flavour DeLuxe. 
De party wordt gehouden bij Sjiek, 
Daalseweg 15-17 te Nijmegen. 

Op 31 december a.s. gaan om 22.00 
uur de deuren bij Sjiek open. 
Tijdens Flavour DeLuxe krijgen de 
gasten o.a. een optreden te zien van 
DJ Cuzco, ook wel ‘The Ambassador 
of Groove’ genoemd.
 
Daarnaast hebben de organisatoren 
nog andere verrassingen in petto voor 
de bezoekers.

Flavour Deluxe bezorgt 
Nijmegen een primeur

De kaartverkoop van Flavour DeLuxe start op 1 december a.s. en zijn voor 
€ 15 verkrijgbaar bij Sjiek, Café de Plak en Boekenhandel de Feeks. 
Alle verkooppunten zijn in Nijmegen. 
Flavour Feesten organiseert sinds 2007 gayminded feesten in Nijmegen. 
Deze feesten worden mogelijk gemaakt door homojongerenorganisatie Dito.
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Fanmail
Af en toe word ik 
geraakt door een actie 
of een bericht dat me 
aan het denken zet, of 
worden mijn gedachten 
gevangen gehouden 
door iets dat ik gehoord 
heb. De vraag is dan 
wat ik met dit gevoel ga 
doen. Hoe bereik ik het 
beste mijn doel? Is dat 
een vlammend anoniem 
betoog via de mail? Wat 
mij betreft niet. Het 
lastige van dit soort 
anonieme mails, laten 
we het 'fanmail' noe-
men, is dat de emotie de 
boventoon gaat voeren. 
Hierbij doet de vorm dan 
afbreuk aan de inhoud. 

Tegenwoordig lijkt het 
echter normaal om 
direct mails te sturen 
wanneer je je ergens aan 
stoort of zorgen over 
maakt. COC Nijmegen is 
zo’n organisatie waaraan 
mensen zich regelma-
tig storen of waarover 
ze zich zorgen maken, 
met de nodige mail tot 
gevolg. En gelukkig 
maar: onze activiteiten 
nodigen kennelijk uit 
tot discussie, meeden-
ken en reactie. Om toch 
zorgvuldig om te gaan 
met de inhoud, nodig ik 
deze bezorgde leden van 
de roze beweging altijd 

uit voor een gesprek. 
Zodat we over de inhoud 
van de kritiek kunnen 
praten en samen naar 
een oplossing kunnen 
werken. 

Enige tijd geleden werd 
mijn inbox weer opge-
schrikt met fanmail. 
Ondertussen kan ik ze 
herkennen aan een aan-
tal vaste stijlkenmerken: 
ze bevatten verwen-
singen naar het COC 
of specifieke personen 
binnen het COC, er staan 
er dreigementen of eisen 
in om de mail kracht 
bij te zetten, en ze zijn 
verzonden met een wel-
overwogen anonimiteit.

Het blijft mij een raad-
sel, wat mensen drijft 
om op deze wijze hun 
punt te maken. Naar 
mijn mening bereik je 
veel meer door open kri-
tiek te leveren en met 
elkaar in discussie te 
gaan. Daarom nodigen 
we iedere bestuursver-
gadering mensen uit die 
ons kunnen verrijken 
met hun ideeën of ziens-
wijzen. Ook zijn mijn 
mede-bestuurders en 
ik veelvuldig aanwezig 
op activiteiten en staan 
we open voor ideeën en 
kritiek vanuit onze ach-

terban. Mensen die ons 
mailen zullen we ook 
zeker blijven uitnodigen 
om met ons in gesprek 
te gaan. Maar dat kan 
alleen wanneer ze zich 
kenbaar maken, en zich 
open opstellen in hun 
kritiek. 

Uiteraard is het soms 
heel goed te begrijpen 
is dat mensen anonieme 
berichten sturen. Zo 
kregen we een anonieme 
brief binnen van een 
man die een ‘hate crime’ 
heeft meegemaakt in 
Nijmegen. Deze is nu op 
de plek waar deze hoort: 
bij de Politie Gelderland-
Zuid en dat geldt ook 
voor de mail van de 
bezorgde buurtbewoner 
die beklag deed van 
overlast bij een mannen-
ontmoetingsplek. 

Deze twee laatste voor-
beelden vallen voor mij 
dan ook niet onder de 
categorie ‘fanmail’, maar 
zijn berichten waar we, 
ook als ze anoniem zijn, 
direct mee aan de slag 
gaan.

Graag ontvang ik uw 
mail!

Herman Janssen
Voorzitter COC Nijmegen  

Van de Voorzitter

Wie is je vader en wie is je moeder?
‘Mijn vader is Chris te Braak en mijn 
moeder heet Gerda te Braak. Ik heb een 
Nederlandse vader en een Surinaamse 
moeder. Ik ben geboren in Doetinchem. 
Het is leuk om een Surinaamse moeder 
te hebben want zo krijg je iets mee 
van beide culturen. In ben Nederlands 
opgevoed, maar de Surinaamse cultuur 
is altijd aanwezig. Wij zijn ook een paar 
keer op bezoek geweest bij familie in 
Suriname. Daar hebben we een goed 
contact mee. 
Mijn zus is moslim geworden. Haar 
man is een Turkse moslim. Zij bele-
ven hun geloof op hun eigen manier 
en respecteren hen die zij liefhebben. 
De familie van mijn zwager weet bij-
voorbeeld dat ik lesbisch ben en dat 
gaat eigenlijk prima zo. Het gaat om 
respect. Ik ben zelf geen moslim, maar 
respecteer mijn zus en zij respecteert 
mij.’

Hoe ben jij in Nijmegen en in Villa Lila 
terecht gekomen?
‘In 2004 ben ik in Nijmegen Culturele 
en Maatschappelijke Vorming gaan 
studeren. Ik woonde aanvankelijk in 

Arnhem, maar ben naar Nijmegen 
verhuisd. Tijdens mijn opleiding ben ik 
gevraagd een dansworkshop te doen 
tijdens het Global Village Festival. Daar 
vroeg men mij of ik in de Villa stage 
wilde lopen. En dat heb ik toen gedaan 
door een theaterstuk te ontwikkelen. 
Het ging over een groep jongeren op 
school, waarbij homoseksualiteit als 
rode draad door de voorstelling liep. 
De voorstelling is twee keer in de Villa 
en een keer in Café de Mythe en het 
Steigertheater opgevoerd. Daarna heb 
ik nog een stage gelopen in Villa Lila. 
Daarin heb ik een dansgroep opgezet 
waar homo en heterojongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. Ik heb gekozen 
voor hiphop. Voor de hiphop-jongeren 
was het aantrekkelijk omdat het een 
goedkope manier was om te dansen en 
voor homojongeren was het leuk omdat 
het in de Villa gebeurde. Eenmaal bezig 
hadden beide groepen een binding met 
elkaar via de dans. Homoseksualiteit 
deed er niet meer toe. Ik heb zes cur-
sussen gegeven.’

Nu werk je voor COC Nederland. Wat 
doe je daar?

‘Sinds anderhalf jaar werk ik als pro-
jectleider Jongeren & Onderwijs. Het 
behelst drie projecten: Jong & Out, 
de Gay-Straight Alliances en de Roze 
Olifant. 
Jong & Out is een community website 
voor homoseksuele jongeren. Een keer 
per maand organiseren wij een bijeen-
komst ergens in Nederland, meestal bij 
van de COC verenigingen. 
De Gay-Straight Alliances is een scho-
lenproject waarin jongeren hetero 
als homo samen initiatieven nemen 
om hun school homovriendelijker te 
maken. Het COC NL ondersteunt deze 
initiatieven. In Nijmegen heeft afgelo-
pen zomer een meid van het Stedelijk 
Gymnasium een actie opgezet in het 
Kronenburgerpark. Op een woens-
dagmiddag hebben leerlingen diverse 
“living statues” verbeeld van man/man 
en vrouw/vrouw relaties. Verder hebben 
ze roze stenen door het park neerge-
legd met de tekst “We leven niet meer 
in het stenen tijdperk”. Dit om duidelijk 
te maken dat in deze tijd ruimte moet 
zijn voor homoseksualiteit. 
De Roze Olifant is een project voor 
homoseksuele docenten en leerlingen 
die hun school niet veilig vinden met 
betrekking tot homoseksualiteit. Zij 
kunnen ons benaderen en wij gaan 
dan in gesprek met die school over de 
gemelde moeilijkheden. De leerlingen 
of docenten die zich melden blijven 
meestal anoniem. Daarom komt dit 
project niet zo vaak in de publiciteit.’

Heb je nog tijd voor andere zaken?
Ik ben nog actief in Villa Lila als stage-
begeleider. Meestal gaat het dan om 
dans- of muziekactiviteiten. Nu ben ik 
bezig om speeddating op te zetten. Dat 
doe ik samen met Rian van Aar, van 
Café Mets, en Judith van den Berg. We 
hebben onlangs een succesvolle dating-
avond gehad voor vrouwen. Succesvol 
omdat er redelijk veel belangstelling 
voor was. Er hebben zich 27 vrouwen 
aangemeld. Van hen konden er slechts 
5 geen match vinden. De anderen heb-
ben vervolgafspraken gemaakt of gin-
gen hand-in-hand ervandoor.
Waarschijnlijk gaan we dit herhalen. We 
bekijken of we opzet aan willen pas-
sen rekeninghoudend met leeftijden 
en woonplaatsen. Verder wordt er ook 
een speedate-avond georganiseerd voor 
mannen.

Wie meer wil weten over de speeddating 
kan voor informatie kijken op de site van 
Café Mets: cafe-mets.nl.

[BvD]

In Villa Lila werken de laatste jaren vaak stagiaires. Vaak blijven zij als vrijwilliger actief. 
Bijvoorbeeld Susanne te Braak. Een vlotte meid met een vlotte babbel en zelfs een vlotte 
carrière. Een lesbisch carrière zelfs. Pink spreekt met haar in de stijl van Jörgen Rayman.

Interview Susanne te Braak

Lesbische carrière 

Speetdate

Folkloristische dansgroep De 
Pierewaaiers uit Nijmegen bestaat 
ruim 30 jaar en is uitgegroeid tot een 
toonaangevende folkloristische groep 
met optredens in binnen- en buiten-
land. Bijgestaan door eigen muzikanten 
brengen zij een uitgebreid repertoire 
Nederlandse en Vlaamse dansen ten 
tonele. Deze dansen vinden allemaal 
hun oorsprong in de traditionele volks-
dansen maar worden op eigentijdse 
wijze vorm gegeven. 

De Pierewaaiers kenmerken zich door 
hun aanstekelijke enthousiasme en 
ongedwongen sfeer. 
Zij treden op in het veelkleurige kos-
tuum van het eiland Marken, waarbij 
de klompen uiteraard niet ontbreken. 
Daarnaast dansen zij ook in traditionele 

Zuid-Nederlandse dracht die ruim 100 
jaar geleden te zien was in Vlaanderen 
en het land van Maas en Waal tot en 
met het Rijk van Nijmegen. 
De Pierewaaiers treden op vóór maar 
ook mèt het publiek.

Momenteel is er in de groep weer 
plaats voor dansers, bij voorkeur man-
nen. Danservaring is niet vereist maar 
is wel een voordeel. De groep repeteert 
elke week op vrijdagavond van 20.30 tot 
22.30 uur in Wijkcentrum Burghardt, 
aan de Burghardt van den Berghstraat 
in Nijmegen. 
Wil je een keer vrijblijvend komen kij-
ken? Van harte welkom! Bel van tevoren 
even met Bernard van Houtum, tel: 
024-3224462. Meer informatie op inter-
net: depierewaaiers.nl

Dansers gezocht

VREEMD 
in Café de Plak

VREEMD is een Queer-party onder 
de Plak, waarbij geen enkele muzikale 
stijl de boventoon zal gaan voeren. 
De eerste editie in november was zeer 
succesvol. 

De volgende party zal plaatsvinden op 
zaterdag 9 januari 2010.  Het is een 
feest voor iedereen die anders is en/
of gewoon wil feesten!
Het wordt in ieder geval geen 
‘gewoon’ feestje!
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Van de Voorzitter Voorronde COC Songfestival Nijmegen 

Jos wint Voorronde COC Songfestival

Het nummer ‘Schijn’ gaat over de ver-
lokkingen in het (homo-)leven. Ook als 
je al een partner gevonden hebt, spelen 
die verlokkingen een rol. Maar als jouw 
partner de ware Jacob is, dan is de rest 
maar schijn. De partner van Jos, die 
in de zaal de vertolking meemaakt en 
enkele steelse blikken krijgt toegewor-
pen, zal er vast een warm gevoel van 
krijgen. En hij is niet de enige. Zowel 
zaal als jury beoordelen dit mooie en 
vakkundig vertolkte nummer als beste 
kandidaat voor de Finale. Jos de Ridder 
heeft het verdiend. Met enige regelmaat 
neemt hij deel aan het festival. Vorig 
jaar nog eindigde hij behoorlijk hoog, 
maar dit jaar is het scoren voor hem. 
De tekst werd geschreven door Jos de 
Ridder, Marc Damen en Marcel Sweers. 
De muziek is van Marc Damen. 

Het programma van het COC 
Songfestival Nijmegen heeft zes uit-
stekende kandidaten. Daarnaast zijn 
er enkele extra optredens. Danny 
Droes bijt het spits af met een vrolijke 
Eurovisie Songfestival medley. Davide 
la Cara, ook al een COC-Songfestival-
bekende, brengt een sterk en over-
tuigende Michael-Bublé-medley. Een 
bijzondere act wordt gebracht door 
studenten van de Willem Nijholt 
Academie. Onder muzikale begeleiding 
van René Stephan op vleugel, zingen 
zij een wervelende medley van musical-
songs met een hier en daar een knip-
oog naar het ‘vrolijke’ gay festival. De 
winnaars van vorig jaar hebben traditi-
oneel de eer hun nummer nog eens te 
brengen en dat zijn Roy en de Mellebels 
met ‘Door jou’.
Roy neemt dit jaar deel met het num-
mer ‘Van de mannen’. Hij schreef het 
samen met René Stephan die verant-
woordelijk is voor de muziek. Het is 
een opgewekte coming-out-song waar-
van Roy als een ervaren podiumdier 
de vonk naar het publiek weet over 
brengen. 

Kristof Urbain is eveneens een artiest 
die COC-Songfestival-ervaring heeft. 
Twee jaar geleden won hij in dezelfde 
Lindenberg voor COC Limburg de 
finale. Dit jaar zingt hij een fraai lied 
over een jongeman die in een alloch-
tone cultuur opgroeit en moeilijkheden 
heeft met zijn coming out. De tekst van 
‘Niemand die mij ziet’ is geschreven 
door Bert van Gent en de muziek door 
Romeo Samuel. De bijzondere bood-
schap en muzikaal verscholen multicul-
turele combinatie ontgaat waarschijnlijk 
het grootste deel van het publiek. Iets 
meer toelichting in het programma-
boekje kan de organisatie meenemen in 
haar evaluatie.

Zangeres-pianiste Debby Marijnissen 
en dichteres Vera Frieling zijn een suc-
cesvol koppel. Ook dit jaar gooien zij 
hoge ogen met het nummer ‘Laat me 
je gezicht zien’. Debby raakt altijd een 
gevoelige snaar zowel bij vrouwen als 
mannen. ‘Laat me je gezicht zien’ toont 
een opgewekte Debby in een meer 
uptempo nummer. Het is jammer dat 
er geen songfestivalorkest is, want daar 
is het nummer geschikt voor. Maar met 
Debby solo op piano maakt het indruk 
op publiek en jury. 

Diego Kai is gescout door de organi-
satie tijdens ‘Global Village’, het multi-
culturele festival dat Villa Lila jaarlijks 
organiseert. Diego zingt het nummer 
‘Je bent niet alleen’. Een nummer dat 
hij schreef om zich succesvol uit een 
gevoel van eenzaamheid te tillen. René 
Stephan verzorgde samen met hem 
het arrangement. Diego Kai begeleidt 
zich zelf solo op gitaar en weet met 
een krachtige uithaal aan het einde van 
het lied een punt te zetten. Presentator 
Albert Jan Aartsen betitelt René Stephan 
als de  ‘Cor Bakker’ van dit festival van-
wege zijn grote en frequente bijdrage 
op het podium, het notenschrift en de 
studiowerkzaamheden. Het mag duide-

lijk zijn dat deze grap bedoeld is als een 
compliment.

En dan is Sladjana Lalic aangekondigd 
met het nunnmer Vanity. Deze vrouw 
die van geboren is op de Balkan, moet 
vanwege ziekte het stokje overdragen 
aan een zangeres die ’s ochtends 
gebeld is met de vraag of ze op de 
valreep wil meedoen. Het is Melany 
Petrici, zij verzorgde ‘Hometown glory’ 
van de engelse singer/songwriter Adele 
Adkins. Als backing vocal bij Roy en 
de Mellebels, heeft zij al eerder op dit 
podium gestaan en die ervaring straalt 
ze uit. Op haar gemak zingt ze de 

sterren van de hemel. Het nummer is 
echter een cover en daarmee verliest zij 
punten op originaliteit. De jury beoor-
deelt namelijk op zang, performance, 
roze gehalte en originaliteit. Zij krijgt 
veel lof toegezwaaid en aanmoediging 
om volgend jaar met een eigen num-
mer deel te nemen.
 
Na afloop van de prijsuitreiking in de 
Lindenberg volgt een after party in café 
Mets, waar zowel getoost als getroost 
wordt. Enige troost brengen enkele 
organisaties die nog geen kandidaat 
hebben voor het COC Songfestival. 
Zij vragen enkele artiesten om voor 

hen deel te nemen aan de finale. 
Vorig jaar ging Debby Marijnissen 
voor COC Haaglanden naar de finale. 
En zij behaalde een hoge score. Dit 
jaar valt dit soort geluk ten deel aan 
Kristof Urbain en Roy Binkhorst. Zij 
gaan alsnog naar Vlissingen namens 
COC Haaglanden en de Krijger-
Zuiderwijkstichting uit Zeeland. En zo 
selecteert de Nijmeegse Voorronde, 
niet alleen een kandidaat voor COC 
Nijmegen, maar is het tevens soort 
halve finale voor het Nationale COC 
Songfestival.

[Bvd]

Om te bepalen wie ‘Nijmegen’ mag vertegenwoordigen op 
de Finale van het COC Songfestival hield COC Nijmegen 
24 oktober een fraaie voorronde. Net als vorig jaar is de 
jury verrast door de hoge kwaliteit en heeft moeite om de 
punten te verdelen. 
De ‘douze points’ kunnen maar één keer gegeven worden. 
Echter bijna alle vakjuryleden en de publieksjury kiezen 
het nummer ‘Schijn’ van Jos de Ridder. Hij gaat met zijn 
backing vocals naar Vlissingen. En in zijn kielzog hun fans. 
De organisatie uit Zeeland weet te melden dat meteen na 
de Voorronde in Nijmegen veel kaarten besteld zijn met 
een 024-telefoonnummer.

Oplossing  puzzelKiss Kiss Club Special
Tweede kerstdag 
in de Vasim

Bijna een traditie en toch bijzonder: de 
Kiss Kiss Club op tweede kerstdag (26 
december) in de Vasim. 
Dit extra grote feest is altijd erg popu-
lair onder de feestbeesten die na fami-
liebezoek behoefte hebben aan ontmoe-
tingen met die ‘andere familie’. 

Deze spetterende editie zal het kerstge-
voel stoppen in een te gekke party voor 
alle homo’s, lesbo’s, biseksuelen en 
andere gay-minded feestvierders! 
De eerdere edities waren slechts opwar-
mertjes. Met kerst gooien we alles erin 
en wordt het een feest waar je bij moet 
zijn!

De Special Edition van de Kiss Kiss 
Club wordt gehouden van 23u tot 6u 
’s ochtends.
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Een van de hoogtepunten in de laatste 
wethoudersperiode is het opstellen 
van de nota Hand In Hand die gestalte 
geeft aan het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van homo-emancipatie.
‘Een van de speerpunten is het vergro-
ten van de maatschappelijke acceptatie 
van homoseksualiteit. Deze is moeilijk 
te beïnvloeden. De maatschappelijke 
acceptatie is het minst onder jongeren 
en allochtonen. Om die reden zijn de 
initiatieven vanuit het COC  voor het 
onderwijsproject in het voortgezet 
onderwijs ondersteund. In de eerste 
jaren is dit project tijdelijk gefinan-
cierd. Met de vaststelling van het 
WMO-beleidsplan is het project struc-
tureel gefinancierd. We wilden 50/50 
financiering met de scholen, maar die 
weigerden dat. Uiteindelijk hebben we 
besloten dat de gemeente de project-
leider financiert, en de scholen nemen 
produkten af die zij betalen. Inmiddels 
doen alle scholen mee, en is het vast 
onderdeel van een breder thema als 
sexualiteit. Omdat het aan alle derde 
klassen gegeven wordt, worden àlle jon-
geren bereikt en dus ook alle allochtone 
jongeren. Dit is een enorme winst ten 
opzichte van  een aantal jaren geleden. 
Sinds een half jaar is ook het ROC 
aangesloten, waarmee we veel oudere 
jongeren bereiken.  
De volgende slag die gemaakt zou 
moeten worden is gericht op het basis-
onderwijs. De eerste scholen hebben 
zich hiervoor al aangemeld. Het gaat 
dan om groep 7 en 8. De jongeren zijn 
op die leeftijd al bezig met seksualiteit 
en de intolerantie in die groep neemt 
toe. Op die leeftijd begint het schelden 
en wordt het woord homo in negatieve 
zin gebruikt. Door op basisscholen aan-
dacht te besteden aan homoseksualiteit 
en diversiteit hopen we er eerder bij te 
zijn. Voorkomen is beter dan genezen. 
In de nieuwe nota jeugdbeleid wil ik dat 
binnenkort nog gaan regelen.’

Resultaat
‘De jeugdmonitor meet regelmatig ook 
de acceptatie van homoseksualiteit. 
Dat gebeurt door vragen als “wat zou je 
doen als je beste vriend homo blijkt te 
zijn?” Na zes jaar met deze projecten 
te werken blijkt uit de jeugdmonitor 
dat de acceptatie onder jongeren daad-
werkelijk toeneemt. Het blijkt dat deze 
projecten resultaat opleveren. We zien 
ook verschillen tussen scholen die meer 
of minder met het onderwijsprokect 
samenwerken.’
‘Verder is destijds in de nota Hand in 
hand gezegd dat de gemeente zelf het 
beleid meer kan uitdragen. Wij hebben 
een voorbeeldfunctie, dus op strategi-
sche momenten laat je je zien, draag 
je uit dat je het belangrijk vindt. Een 
mooi voorbeeld vind ik toen Nijmegen 
als oudste stad werd geprofileerd, bur-
gemeester Guusje ter Horst poseerde 
op een foto met een roze ANWB bord 
dat Nijmegen aangaf als oudste roze 
stad. Een andere actie was met de lan-
delijke coming out dag die in de HEMA 
gehouden werd. Minister Plasterk had 
gezegd dat hij wel wilde komen als er 
ook gewone mensen op die dag zouden 
zijn. Daarop organiseerde het COC die 
dag in de Hema. En er was veel winke-
lend publiek, de gemeente en de minis-
ter. De zaak was helemaal met roze 
banners aangekleed en dat gold ook 
voor de etalages, de HEMA investeerde 
echt in het thema die week. Iedereen 
werd op compleet roze tompouzen 
getrakteerd. Het was een fantastische 
actie. Een laatste voorbeeld is Thom 
de Graaf die op roze woensdag bij de 
Vierdaagse roze burgemeesters uitno-
digt. Ook daarmee geef je een signaal 
af en dat is belangrijk.’

Infrastructuur
‘In de nota Hand In Hand is aangege-
ven dat de gemeente de infrastructuur 
zal steunen. Dat gebeurt in de praktijk 
vooral door subsidies en daar is altijd 
een politiek draagvlak voor geweest. 
Dat is uiteindelijk ook gelukt bij de 
landelijke roze zaterdag. Verder wordt 
de Villa ondersteund omdat ze werken 

met gesubsidieerde krachten die zorgen 
voor de coördinatie van de activiteiten. 
Het mooie van Nijmegen vind ik de 
wisselwerking met èn binnen de bewe-
ging. Die beweging blijft daarmee inno-
vatief en wordt daardoor vanzelf steeds 
diverser. COC en Dito zijn zeer actief. 
Dan komt er een Roze Loper uit de bus. 
Dan ontstaat Café Dapper. Het lijkt wel 
of er elk jaar een nieuw initiatief ont-
staat. En goede initiatieven kunnen  op 
steun van de gemeente rekenen. Zoals 
nu ook weer voor het tweede Lesbian 
Festival.’

Villa Lila
‘Villa Lila staat naar mijn mening voor 
een dilemma. Er is behoorlijk geïnves-
teerd in de vermaatschappelijking van 
Villa Lila. Er is een groter draagvlak 
voor activiteiten voor en door jongeren. 
Stagaires van het ROC werken er, jon-
gere muzikanten houden er jamsessies 
en zo maken jongeren op een positieve 
manier kennis met Villa Lila. Aan de 
andere kant constateren we dat het 
homopubliek de Villa minder bezoekt. 
Ik draag het plan, door diverse acties 
jongeren en homo’s elkaar te laten 
ontmoeten, een warm hart toe.  Het 
is echter zonde als het ene deel van 
het publiek het andere verdringt. Ik 
denk dat het  bij een oplossing van dit 
dilemma om de maatvoering van beide 
delen gaat.’
‘Inmiddels ligt er het plan om het pand 
te verruilen voor een andere locatie. Ik 
begrijp dat er risico’s kleven aan een 
verkoop van het pand zonder dat er 
een nieuw pand is. Er kleven nadelen 
aan het oude pand. De ziekte van Clem 
maakte dat weer eens pijnlijk duide-
lijk. Soms moeten deelnemers van de 
herensalon de trappen opgedragen wor-
den. Dat levert echt gevaarlijke situaties 
op. Gelukkig zijn de partijen, Villa Lila, 
COC en Dito het nu met elkaar eens. 
Ik heb een klein rolletje gespeeld om 
de partijen bij elkaar te brengen. Het 
is belangrijk om eenheid in de bewe-
ging te hebben op dit soort belangrijke 
zaken. De club die de mogelijkheden 
onderzoekt, kan hulp krijgen van de 
gemeente via onze afdeling Vastgoed. 
Het is echter het bestuur van Villa Lila 

dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor 
de huisvesting.’

De portefeuille 
‘De post emancipatie zit bij weinig wet-
houders in Nederland in portefeuille. 
Als voorzitter van de Sociale Peiler waar 
de grootste 32 gemeenten in deelne-
men, merk ik dat. Meestal zit het in 
de post diversiteit en dan gaat het veel 
vaker over integratie. Apart beleid op 
homoseksualiteit ben ik nog niet veel 
tegengekomen. 
Ik vind het een leuke post omdat het zo 
inspirerend is. De wisselwerking met 
de Nijmeegse homo-/lesbische bewe-
ging zorgt voor die inpiratie. Zo waren 
we als gemeente bezig met de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
en vroegen ons af hoe we zorg voor 
holebi’s bij de verantwoordelijke zorg-
aanbieders konden regelen, zonder 
het af te dwingen. En dan komt er 
zo’n initiatief als de Roze Loper waar 
directies van zorginstelling enthousi-
ast van worden. Niet repressief maar 
positief en stimulerend. Inmiddels 
is deze aanpak zelfs door de Tweede 
Kamer omarmt. De Lantaarnprijs, die 
Nijmegen een keer gewonnen heeft, 
geeft landelijke erkenning van  het 
gemeentelijke beleid. Ik vind dat dit 
ook een erkenning is van de Nijmeegse 
holebi-beweging. Opvallend vind ik de 
goede samenwerking met het COC. 
Voorzitters als Peter van Loon en 
Herman Jansen zorgen voor korte lij-
nen. We hebben regelmatig contact en 
houden elkaar op de hoogte. Het zijn 
echt maatjes en we werken aan dezelf-
de doelstellingen. En het mooie is dat 
we dus ten aanzien van de acceptatie 
aantoonbare resultaten boeken.’

Veiligheid
‘Helaas is het niet allemaal rozegeur 
en maneschijn. Met Thom de Graaf, 
het Anti Discriminatie Bureau en de 
Adviescommissie Homolesbisch beleid 
hebben we het veiligheidsonderzoek 
besproken. Daaruit blijkt dat de gevoe-
lens van onveiligheid onder homo’s en 
lesbo’s toenemen. Maar het aantal inci-
denten neemt feitelijk af. Uit landelijke 
cijfers blijkt dat Nijmegen veel veiliger 

is dan andere steden. Dat is het goede 
nieuws. En het is mooi dat de inspan-
ningen beloond zijn. Dat gaat nog 
terug tot de tijd dat de gemeente en het 
COC met René van Soeren het project 
“Geschopt, gepakt en geslagen?!” heeft 
uitgevoerd, samen met de politie. Dat 
mensen nu door het gevoel van onvei-
ligheid niet meer hand-in-hand over 
straat durven, is wel een belangrijk sig-
naal waar we mee aan de slag moeten. 
Het grof geweld is afgenomen, maar 
pesten en schelden neemt toe. En daar 
reken ik ook de spreekkoren van NEC 
toe die “yes, de homo’s van Vites” roe-
pen. Ik vind dat NEC dat teveel bagatel-
liseert, ze zouden daar echt grenzen 
aan moeten stellen.’
‘Ook niet zo goed gaat het met alloch-
tone homo’s. Voor hen is een coming 
out extra moeilijk. Hoe kunnen zij hun 
leven vorm geven? Wat is voor hen een 
veilige omgeving? Lang geleden had-
den we nog Brown Blossom, maar nu 
is het nog steeds moeilijk deze groep 
te bereiken.  Momenteel werken we 
met films die het thema bespreekbaar 
maken. Zo vertoonden we onlangs 
een film van een homoseksuele bokser 
van Marokkaanse afkomst die worstelt 
met zijn coming out. Helaas waren, 
behalve een groep leerlingen van het 
Kandinsky, de allochtone bezoekers op 
een hand te tellen. We gaan dit her-
halen in Dukenburg, maar zetten het 
laagdrempeliger op en nodigen groepen 
gericht uit. De contacten met zelforga-
nisaties op dit thema zijn ook belang-
rijk. Interlokaal maar ook DHD (Turkse 
organisatie) ondernemen inmiddels zelf 
aktiviteiten op dit thema.’

Integratie 
Lenie Scholten is niet gelukkig met de 
toon waarop in de Tweede Kamer het 
integratiedebat gevoerd wordt. 
‘In Nijmegen voeren we dat gelukkig op 
een andere toon. Wij proberen voort-
durend actief in gesprek te gaan met 
alle bewoners in alle wijken. Gelukkig 
laat de stadsmonitor zien dat in 
Nijmegen de acceptatie van de nieuwe 
Nederlanders, zoals we ze van Van 
der Laan moeten noemen, toeneemt. 
Ook andere wethouders in Nederland 

ervaren dat het in hun gemeente 
anders aan toe gaat dan in de Tweede 
Kamer. In Nijmegen heeft de PVV bij de 
Europese verkiezingen ook veel minder 
stemmen gekregen dan elders. Dat zegt 
toch iets over het klimaat in deze stad.’
Toch heeft Lenie Scholten de afgelopen 
jaren wel een paar keer voor dilemma’s 
gestaan. Als voorbeeld noemt ze de tijd 
waarin gemeenten van minister Rita 
Verdonk geen hulp mochten verlenen 
aan uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Ze had enerzijds behoefte om zich in 
het debat te mengen, maar anderzijds 
liep Nijmegen dan het risico dat de 
gemeente op het matje geroepen zou 
worden en de noodopvang misschien 
zou moeten stoppen. Nu doet er zich 
weer zoiets voor ten aanzien van de 
gescheiden inburgering. Van der Laan 
vindt dat inburgeringscursussen niet 
voor mannen en vrouwen gescheiden 
moeten worden gegeven. Van der Laan 
dreigt de financiering van die geschei-
den inburgering te stoppen. Nijmegen 
vindt de gescheiden inburgering wel 
zinvol en blijft dit vooralsnog ook aan-
bieden.

Toekomst
Lenie Scholten zal na haar tweede ter-
mijn als wethouder in Nijmegen niet 
meer in deze functie terugkeren. 
‘Na acht jaar bespeur ik enige sleets-
heid. Je doet je werk acht jaar op jouw 
manier. Enerzijds wil je graag het kar-
wei afmaken en anderzijds is het voor 
de vernieuwing goed dat er nieuwe 
mensen aan de slag gaan. Het eman-
cipatiebeleid kan ik met een gerust 
hart overdragen.  Er komen echter wel 
zware bezuinigingen aan. Nou kost dit 
beleid geen tonnen gemeenschapsgeld 
en zou je gek zijn om hier in te snijden: 
je zit met zoveel vrijwilligers voor een 
dubbeltje op de eerste rang. Het is van 
belang al die mensen gemotiveerd te 
houden. Daarom is blijvende onder-
steuning nodig omdat je anders het 
risico loopt alles kwijt te raken.’
‘In het algemeen voelt het werken in 
een linkse coalitie als een warm bad. 
Samen sta je voor een ongedeelde stad 
waar we de positie van de maatschap-
pelijk kwetsbaardere mensen willen 
versterken. Bij investeringen in de groei 
van de stad willen we de kloof tus-
sen kansrijken en kwetsbare mensen 
verkleinen. Of dat volgende jaar wordt 
voortgezet bepaalt de Nijmeegse kiezer. 
Een andere coalitie gaat waarschijnlijk 
andere keuzes maken. Henk Beerten 
bepleit bijvoorbeeld meer investeringen 
in cultuur. En daar heeft hij absoluut 
een punt. Gaat hij geld toevoegen 
aan cultuur, of gaat hij snoeien bin-
nen bestaande voorzieningen? Ik ben 
benieuwd wat eruit gaat komen, want 
een linkse coalitie van drie partijen kan 
zichzelf ook gevangen houden met 
bepaalde heilige huisjes.’
Lenie Scholten stelt zich niet verkies-
baar, maar op de lijst van GroenLinks 
krijgt zij het nummer 30. Ze wordt 
lijstduwer. Een goed gebruik in de poli-
tiek. ‘Ik maak het werk als wethouder 
eerst af, voordat ik ga solliciteren naar 
een nieuwe baan.  Natuurlijk denk je 
over de toekomst na . En dan kijk ik 
ook nadrukkelijk buiten Nijmegen, 
enige afstand in het begin lijkt me wel 
goed. Maar ik zal Nijmegen nooit echt 
verlaten, ik wil hier oud worden. Zo heb 
ik me aangemeld voor de wethouder-
spool van GroenLinks heeft. Met col-
lega wethouder Costongs in Maastricht 
heb ik een week meegelopen.  Het is 
verfrissend  dat daar weer hele andere 
kwesties spelen en een andere aanpak 
gehanteerd wordt.’
Het is dus niet uit te sluiten dat Lenie 
Scholten toch nog wethouder wordt, 
maar dan in een heel andere plaats.

 
[BvD]

Lenie Scholten, wethouder voor ‘ons soort mensen’ zal na de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2010 niet terug te keren in de Nijmeegse politiek. Reden om eens terug te 
kijken wat er in acht jaar wethouderschap zoal de revue is gepasseerd op het terrein van 
emancipatie en integratie. Lenie Scholten vindt deze portefeuille bijzonder inspirerend. 
Er zijn successen geboekt door de wethouder namens GroenLinks, maar er zijn ook nog 
wel stappen te zetten.

‘Wethouderschap is de baan van mijn leven’

Lenie Scholten verlaat college van B&W
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