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Clemens Cornielje (Lobith, 1958) werd
op 31 augustus 2005 geïnstalleerd als
Commissaris van de Koningin in
Gelderland. Daarvóór werkte hij 
22 jaar in de Tweede kamer in Den
Haag: elf jaar als kamerlid (waarvan
vier jaar als vice-voorzitter van de
VVD-fractie) en elf jaar als respec-
tievelijk beleidsmedewerker onderwijs,
politiek adviseur van de minister van
Economische Zaken en
voorlichter/hoofd voorlichting van 
de VVD-fractie. Cornielje leeft inmid-
dels 13 jaar samen met zijn vriend
Bertil Niehoff.

Clemens Cornielje is een open en beschei-
den Commissaris. Hij ontvangt me joviaal
zonder populair te doen. Hij schroomt niet
om op persoonlijke vragen in te gaan. We
hadden elkaar al eens eerder ontmoet,
misschien scheelt dat. Hij lijkt zonder
terughoudendheid te spreken, denkt hard-
op, en zegt soms het niet te weten. Slechts
één keer zegt hij: “Schrijf dat nou maar niet
op”. Op de vraag of het bevalt, dat
Commissaris zijn, zegt hij: “Het is nog veel
leuker dan ik dacht. Het is zo breed. En ik
was zo welkom, ik ben met open armen
ontvangen.”

Ik zag uw installatie als Commissaris
rechtstreeks via internet en de vanzelf-
sprekende aanwezigheid van uw vriend
ontroerde me.
“Met mensen als Peter Lankhorst, Boris
Dittrich en Anne Lize van der Stoel be-
hoorde ik tot de eerste generatie openlijke

homoseksuelen in de Tweede Kamer. Ik
heb me er nooit mee geprofileerd, maar ik
heb het ook nooit weggestopt. Ik wilde
graag onderwijs in mijn portefeuille,
anderen deden homoseksualiteit.  Maar in
interviews, bij lezingen of als ik uitge-
nodigd werd voor openbare optredens
maakte ik geen geheim van mijn homosek-
sualiteit.
In 1996 beweerde minister Netelenbos dat
homoseksualiteit in het onderwijs geen
enkel probleem was, terwijl ik andere sig-
nalen kreeg. Ik heb er toen op aangedron-
gen dat de Inspectie ernaar zou gaan
kijken. In de Wet op het Onderwijstoezicht
heb ik een amendement laten opnemen
over de veilige school, met in de toelicht-
ing dat discriminatie wegens homoseksu-
aliteit daar expliciet bij aan de orde is.
Minister Van der Hoeven doet het trouwens
goed op dit gebied, ze staat daar helemaal
achter.”

Maar ze heeft zich wel een tegenstander
betoond van de openstelling van 
het burgerlijk huwelijk voor gelijk-
geslachtelijke paren.

Cornielje schiet in de lach. “Ja, dat is een
foutje…”

Is er rondom uw installatie als
Commissaris gesproken over de rol van
uw partner in het openbaar?
Nee, door niemand. Iedereen vond het
vanzelfsprekend dat het zo ging. De voor-
dracht van de vertrouwenscommissie was
ook unaniem. Ik heb zelf mijn homoseksu-

aliteit ter sprake gebracht, de commissie
begon er niet over.
We hebben het College van Gedeputeerde
Staten en later ook de fractievoorzitters bij
ons thuis voor een borrel gevraagd, waar ze
kennismaakten met Bertil. Ik ben samen
met Bertil bij de Koningin geweest. Daarna
was er het feest in het Provinciehuis, en
niemand die de indruk wekte ervan op te
kijken. Ik heb me wel gerealiseerd dat dit
voor ons gewoon was, maar voor veel
mensen niet. Ook in de toekomst, bij repre-
sentatieve aangelegenheden, zal Bertil
erbij zijn.”

Gaat homo-/lesbisch Gelderland
merken dat er een homoseksuele
Commissaris is?
“Ik zal op dit gebied niet meer gaan doen
dan ik deed, maar ook niet minder.”

Maar een Commissaris die alles weet
van cactussen zal allicht vaker een cac-
tustentoonstelling openen dan een com-
missaris die niets van die prikplanten
moet hebben.
“Als ik iets kan doen, zal ik het doen, maar
ik moet er nog achter komen wat mijn
agenda toelaat. Ik zal vooral ook impliciet
aanwezig zijn. Als ik met Bertil een fes-
tiviteit bijwoon rond het Gelders Orkest,
ben ik ook als homoseksueel zichtbaar. Dat
is belangrijk.”

In de homo-/lesbische beweging zal men
misschien toch verwachten dat ze u
vaker zien dan uw voorgangers.

“Wat ik normaal gesproken ook niet zou
doen, ga ik ook in de toekomst niet doen.
Ik vind integratie wel een belangrijk onder-
werp. Niet dat ik op zoek ben naar neven-

functies, maar op dat vlak ben ik zeker te
benaderen, en dan heb je als Commissaris
toch een zekere impact.”

Wat heeft de homo-/lesbische beweging
van de Provincie te verwachten?
“Als bestuurlijke middenlaag heeft de
Provincie zich teruggetrokken uit het
beleid dat bij de lokale overheid thuishoort.
Welzijn valt daar ook onder. Wel kan de
Provincie  gemeenten helpen beleid op te
zetten, ze kan aanjager zijn, partnerschap-
pen aangaan. Als het om kleine gemeentes
gaat, kan de Provincie ook ondersteunen en
hier en daar incidenteel subsidiëren.”

Eigenlijk kan de Provincie dus weinig
betekenen, terwijl de maatschappij
hevig aan het veranderen is en bijvoor-

beeld homoseksualiteit in het onderwijs
een steeds groter probleem wordt?

“De Provincie zelf kan daar slechts mar-
ginaal in optreden, hooguit als het gaat om
het openbaar onderwijs; maar er worden
meer openbare scholen gesloten dan er
bijkomen. Als Commissaris kan ik wel veel
doen. Ik kan bij werkbezoeken zaken ter
sprake brengen, ik kan mijn opvattingen
geven, ik kan onderwerpen aansnijden, dis-
cussies starten.
Ik stel me ook voor dat ik, als we ons hier
gevestigd hebben, diners ga geven voor
uiteenlopende gezelschappen, dwars door
alle politieke en andere lagen  heen, om
open gedachtenwisselingen te stimuleren,
verbindingen te leggen. Mijn grote voor-
beeld Frits Bolkestein deed dat ook.”

Hoe ziet u de rol van de homo-/lesbis-
che organisaties in deze veranderende
tijd?
“Moeilijk. Mensen worden steeds minder
makkelijk lid van allerlei clubjes, dat zie je
overal. We communiceren anders tegen-
woordig, de samenleving is uiteengevallen
in veel opzichten. Vroeger keek iedereen
naar één televisiezender en hadden we een
gedeelde ervaring. Dat is weggevallen. Om
dat te compenseren moeten we bewust
mogelijkheden creëren elkaar te ont-
moeten. Ontmoeting is belangrijk, daar
moeten plekken voor gecreëerd worden,
maar we moeten niet verzanden in navel-
staren, we moeten erop uittrekken.

Ik geloof in netwerkorganisaties. Mijn stijl
van politiek bedrijven is de dialoog. Praat
niet over voetbalclubs waar homo’s gedis-
crimineerd worden, maar ga erheen, ga
praten. 
Ik wil respectvol met mensen omgaan en
respect terugkrijgen. Doorbraak of onver-
schilligheid, dat is de keuze. Je moet naar
de mensen toegaan en zorgen dat je een
netwerk opbouwt in politieke organisaties,
in vakbonden en partijen, in plaats van één
club te vormen zoals het COC waarvan je
alles verwacht. 

Maar eerlijk gezegd ben ik niet zo’n spe-
cialist op het terrein van de homo-emanci-
patie, ik weet het niet zo precies… Ik ben
slechts ervaringsdeskundige. Eén ding
weet ik wel zeker: de mensen hebben voor-
beelden nodig, zichtbaarheid, daar gaat het
om. Zichtbaar en aanwezig zijn, dat wil
ik.”

Kun je het zien? De Gelderse Commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje, is
openlijk homoseksueel en zegt: “Eén ding weet ik wel zeker: de mensen hebben voor-
beelden nodig, zichtbaarheid, daar gaat het om. Zichtbaar en aanwezig zijn, dat wil ik.”

In Nijmegen hebben Homohuis Villa
Lila en homojongerenorganisatie
DITO! het initiatief genomen voor de
oprichting van de Stichting Gay
Festival Nijmegen. Onder auspiciën van
deze nieuwe stichting, die Nijmegen als
tweede homostad van Nederland zal
gaan promoten, zullen het Roze
Meifeest en de Roze Woensdag georga-
niseerd worden. Meer informatie over
de Roze Woensdag vind je op pagina 7.

Roze Meifeest
Tjeu Borremans, vice-voorzitter van de
nieuwe stichting: “Het Roze Meifeest werd
tot dit jaar georganiseerd door de stichting
NPFD (Nijmeegse Potten en Flikkerdag).
Ooit begon dit feest, decennia terug, als
een jaarlijks terugkerende party en een
roze infomarkt in het Kolpinghuis. Jaren
geleden werd dit uitgebreid met een straat-
feest in de Grotestraat overdag, waarbij de
organisatie feitelijk in handen was van
gaycafé METS en Homocafé-discotheek
de MYTHE. Alle andere horecaonderne-
mers in de Grotestraat organiseerden en
programmeerden mee. Daarnaast werden
er gedurende de hele maand activiteiten in
het kader van het Roze Meifeest georgani-

seerd. De Stichting NPFD heeft aangege-
ven om persoonlijke redenen te moeten
stoppen met de organisatie van het Roze
Meifeest. Zij heeft de lokale homobewe-
ging gevraagd dit over te nemen.” “Wij
hebben dit jaar niet meer de gelegenheid
om het Roze Meifeest zoals in voorgaande
jaren te organiseren”, aldus Pascal van der
Maas die optreed als woordvoerder van de
nieuwe stichting, “daarvoor is het te kort
dag.” “De nieuwe stichting wil ook naden-
ken over een nieuw concept, omdat de for-
mule na zoveel jaar toch wat sleets raakte.
De horeca ondernemers in de Grotestraat,
waaronder de Mythe, Mets, de Nieuwe
Maan, Dollars, de Fiets, de Q, organiseren
wel op 27 mei het Roze Mei Straatfeest.
Dit feest zal groots aangepakt worden. Het
start al om 1400 uur en gaat buiten door tot
middernacht. Daarna kan er in alle horeca-
gelegenheden in de straat verder gefeest
worden. Het programma, met podium
optredens en DJ, zal in april bekend
gemaakt worden”, zegt van der Maas, “de
samenwerking tussen alle horecabedrijven
in de straat is uniek te noemen. Roze en
niet roze ondernemers slaan de handen
ineen om het feest -weer of geen weer-  tot
een doorslaand succes te maken”.

Roze Meifeest en Roze
Woensdag in Nijmegen

‘Ik wil zichtbaar zijn’
Cees van der Pluijm in 
gesprek met Clemens Cornielje
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Jongeren van de Nijmeegse jongerenor-
ganisatie Blend-it, ‘Blenders’, hebben
op vrijdag 27 januari een oorkonde en
bijbehorend geldbedrag in ontvangst
genomen. Ze werden door COC
Nijmegen geëerd met alweer de tiende
Burgemeester Dalesprijs, onder meer
om het feit dat ze jongeren van diverse
achtergronden bijeen brengen en
activiteiten organiseren die vooroorde-
len omzetten in begrip en respect.

Blend-it, de Nijmeegse organisatie voor
schoolgaande jongeren is in 2002
opgericht. Allochtone en autochtone jon-
geren van 12 tot 25 jaar organiseren
activiteiten, waarbij ze elkaar leren kennen
en respecteren. 
Het gaat om activiteiten voor en door jon-
geren, met minimale ondersteuning. Onder
deze noemer valt momenteel een drietal
soorten activiteiten. 
De eerste is activiteiten voor jongeren
onder elkaar. Het gaat dan om het organis-
eren van debatten, feesten en sportevene-
menten. Zo is ‘Blend-it on tour’ een regel-
matig terugkerende activiteit waarbij per

JANHENDRIK KROOKJANHENDRIK KROOK

Roze Woonvorm voor ouderenBuddy voor jou, buddy voor mij
Een Buddy  is iemand die een vaste cli-
ënt ondersteunt met fysieke klussen,
door mee te gaan naar een ziekenhuis
of gewoon voor het sociale contact.
Buddyzorg levert tegenwoordig buddy’s
voor iedereen: homo, hetero, jong of
oud kan er een beroep op doen, als
daaraan een reële behoefte bestaat.

De eerste buddy’s in Nederland waren de
maatjes van mensen die HIV/AIDS had-
den. De originele buddyzorg werd in de
meeste steden dan ook georganiseerd door
GGD’s, die toch al veel kennis over
HIV/AIDS hadden.
In Arnhem is de buddyzorg sinds 6 jaar
bekend onder de naam Buddyzorg
Midden-Gelderland en maakt deel uit van
de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem. In
Nijmegen bestaat een gelijksoortig project:
het Buddyproject Nijmegen e.o., dat deel
uit maakt van het Nijmeegs Maatschappe-
lijk Werk. Beide clubs kunnen op dit mo-
ment enkele nieuwe buddy’s plaatsen. 
Bij buddyzorg Midden-Gelderland is men
zelfs specifiek op zoek naar mannelijke
homoseksuele buddy’s. Homoseksuele cli-
ënten vragen namelijk  vaak specifiek een

buddy die hem/haar zonder veel uitleg
begrijpt.
Help jij graag mensen? Is buddy misschien
iets voor jou? Vraag dan vrijblijvend een
folder aan of bel voor informatie naar de
contactpersonen. Een selectiegesprek en
een training sociale vaardigheden maken
deel uit van de selectie.

JANHENDRIK KROOK

JOOST HERMUS

Focus Filmtheater Arnhem
Vroeger ging je naar het filmhuis als je
een goede alternatieve film wilde zien.
Vanaf nu ga je in Arnhem naar ‘Focus
Filmtheater Arnhem’. En het kinder-
filmhuis heet voortaan ‘Focus Junior’.
Nieuwe namen, een nieuwe huisstijl en
een nieuw interieur moeten een nieuw
tijdperk aankondigen. Met de opening
van een 3e zaal moet Focus filmtheater
Arnhem zich op maken voor de toe-
komst. Maar de update op de huidige
locatie op de Korenmarkt slechts een
tussenoplossing. 

Tijdens de openingsceremonie op 17 febru-
ari j.l., in aanwezigheid van zo’n 75 men-
sen, vertelde artistiek directeur Henk Bitter
over het tot stand komen van de verande-
ringen. Bestuursvoorzitter Tineke Berg-
hauser Pont dankte vooral de vele vrijwilli-
ge medewerkers, en sprak haar zorgen uit
over de bezuinigingen in de ID-banen,
waar Focus mede van afhankelijk is.

Wethouder Sander van Bodegraven, die
Focus opende, memoreerde de historie van
het huidige gebouw: eerst de gemeentelijke

korenbeurs, daarna kunstvereniging en
vanaf 1973 het Filmhuis Arnhem. Van
Bodegraven gaf aan dat politiek Arnhem
haar filmtheater hoog in het vaandel
draagt, dat Focus in de toekomst uit zal
groeien tot een van Nederlands grootste
filmtheaters en uiteindelijk een toplocatie
krijgt in het nieuwe Rijnboogproject.

INFO ARNHEM
Lies Gehring, 
Buddyzorg Midden-Gelderland, 
tel. 026 – 327 22 66, 
email buddyzorg@swoa.nl en
internet 

www.buddyzorgmiddengelder-
land.nlINFO NIJMEGEN

Trudy Geurds, Buddyproject
Nijmegen e.o. 
tel. 024 - 329 77 31, 
email buddyzorg@nim.nl 
en internet :

www.nim.nl/buddy.html

Arnhem – Het Homo/Lesbisch Platform
Arnhem e.o. heeft vorig jaar onder leiding
van Rob Lindhout, van interieurconsultant
Puur Sang, gewerkt aan een rapport geti-
teld ‘DROOMWENS’ (© Puur Sang,
Eindhoven, 2005). Het rapport beschrijft
de contouren van een woongroep voor
‘roze ouderen’. Uitkomst is dat het plat-
form  op zoek gaat naar een locatie, waar 3
clusters van ca. 12 woningen gerealiseerd
kunnen worden voor respectievelijk homo-
’s, lesbo’s en ‘een gemende groep’. De
eenheden zijn zelfstandig, en per cluster
wordt nagedacht over een centrale binnen-
en buitenruimte. Het idee is dat er geen
leeftijdsgrens is, of een ruime marge wordt

gehanteerd vanaf 45 jaar, om de woon-
groep zo ‘divers’ mogelijk te maken.

Op dit moment vinden verkennende
gesprekken plaats met woningbouwvere-
nigingen en andere partijen uit het werk-
veld. Daarbij komen onder andere aan de
orde: locatie, koop/huurverhouding, orga-
nisatie en ballotage. Heb je interesse in dit
project, om mee te denken of ben je
nieuwsgierig naar het project om dat je er
te zijner tijd wel zelf zou willen wonen,
dan kun je meer informatie en het rapport
‘WOONWENS’ verkrijgen bij de:
COC Infoshop in Arnhem, (026) 442 31
61 of woonwensen@diverzo.nl.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

COC Nijmegen

Vrijdag 17 maart houdt COC Nijmegen haar

Algemene leden vergadering. De leden krijgen

per post de uitnodiging met agenda en locatie.

Normaal is die vergadering in Villa Lila, maar het

huis is die dag compleet bezet. Gasten, niet-

leden, die de ledenvergadering willen bezoeken

kunnen bij het COC informeren naar de locatie.

Naar verluid vindt er de kick off plaats van de

nieuwe COC site,  www.cocnijmegen.nl. 

Deze wordt ontworpen en gemaakt door 

Roel Vaessen en Marloes de Laat, 

grafisch ontwerpers. (www.inopdrachtvan.nl) .

De ‘Blenders’ op bezoek in de raadszaal van het Nijmeegse stadhuis. Zij ontvangen de
Burgemeester Dalesprijs.

Blend-it onderscheiden met
Burgemeester Dalesprijs

bus een bezoek wordt gebracht aan het
Amsterdamse Tropen-museum en het
Joods-historisch museum. Toen homojon-
gerenorganisatie Dito! nog Pinkeltje
heette, is ook een afvaardiging van deze
club in de bus meegeweest.
De tweede soort activiteiten is vrijwilligers-
werk. Maandelijks ‘rollen’ de Blenders de
rolstoelgebonden ouderen van het verzor-
gingshuis Honinghoeve door hun wijk.
Freico Amberg van Blend-it: ‘het is een
maandelijks evenement, de laatste woens-
dag van de maand. Mensen uit de wijk
staan klaar langs de route, als was het een
optocht’. 
Voor de derde soort activiteiten is Blend-it
niet onderscheiden, omdat het niet op com-
pleet vrijwillige basis gebeurt: Randstad
biedt Blenders de mogelijkheid om te
werken in de zorg tegen een vergoeding
die vergelijkbaar is met zoiets als vakken
vullen in de supermarkt. Voor de zorgin-
stellingen kan het aantrekkelijk zijn, omdat
Randstad er belangeloos aan meewerkt.

Wie betaalt de activiteiten van Blend-it?
Freico: ‘we bekijken per idee dat er
bedacht wordt, hoe we het kunnen organi-
seren en waar we om hulp kunnen vragen.
Dat betekent dat we weliswaar geld ont-
vangen van de aan ons gelieerde stichting,
maar vaak worden gewoon zaken belan-
geloos ter beschikking gesteld’.

Blend-it bestaat uit een harde kern van 
20-25 jongeren, per activiteit oplopend tot
50 deelnemers en is een gemêleerd gezel-
schap. Vrijwel van iedere middelbare
school in Nijmegen, asielzoekers, studen-
ten, leerlingen van ROC’s. Hoe komen ze
erbij om mee te doen aan Blend-it? Freico:
‘jongeren komen vaak via via bij Blend-it
terecht. Novio heeft één van haar stads-
bussen al een jaar lang met Blend-it pro-
motie beplakt rondrijden. Daar krijgen we
natuurlijk ook bekendheid mee’.

Kijk voor meer informatie over Blend-
it: www.blend-it.nl

THOMAS TRAXLER

‘De grootste kleine man van COC
Nijmegen’ werd hij wel eens genoemd; 
voor velen moge duidelijk zijn dat hier-
mee de afgezwaaide voorzitter Clem
Bongers bedoeld werd. 

Precies een half jaar geleden liep Bongers
het syndroom van Guillain-Barré op. Deze
ziekte tast het perifere zenuwstelsel aan en
veroorzaakt zodoende spierzwaktes en in
sommige gevallen zelfs volledige verlam-
ming (zie Pink&Zo nummer 5 – 2005). 
Na een korte behandeling in het Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) werd hij in
de Sint Maartenskliniek opgenomen t.b.v.
zijn revalidatie. Daar is hij op dit moment
nog volop mee bezig. “Inmiddels kan ik me
tussen twee leggers staande houden, het gaat
dus de goede kant op”, aldus Bongers. Het

herstel van de fijne motoriek loopt echter
achter, waardoor hij op dit moment nog hulp
nodig heeft bij kleine alledaagse bezigheden
als tandenpoetsen. Uit zijn dagelijkse reeks
therapieën blijkt hoe vastberaden Bongers
is, om weer z.s.m. een “normaal” leven te
kunnen leiden. 
“Van 9:00 tot 16:00 uur doe ik aan verschil-
lende therapieën, om mijn motorische func-
ties te trainen; weliswaar met wat rustperio-
des tussendoor maar ’s avonds ben ik altijd
heel erg moe”. Op zijn tijd als voorzitter van
het COC kijkt hij met heel veel plezier
terug. “Binnen die 5 jaar is heel wat
gebeurd”, aldus Bongers. De lantaarnprijs
die Nijmegen 2001 heeft gekregen, de roze
zaterdag en de opstart van het onderwijspro-
ject ‘homoseksualiteit & voorgezet onder-
wijs’ laten volgens hem zien hoe sterk de

homobeweging in Nijmegen is. Op mijn
vraag of hij het huidige bestuur wat tips wil
geven, antwoord Bongers dat hij daar niet
aan wil beginnen. “Dat hebben ze volgens
mij niet nodig en mochten de ‘jonge hon-
den’ het niet goed doen, kan ik nog altijd de
Algemene Ledenvergadering bij elkaar roe-
pen”, vertelt Clem met een glimlach op zijn
gezicht. “Democratischer kan het niet!”
Clem wil iedereen bedanken voor de lieve

kaartjes en telefoontjes.
Mocht je een keer bij hem
langs willen gaan, ben je
van harte welkom. Neem
dan wel van te voren even
contact op met zijn man,
Jac Splinter, om een
afspraak te maken. 
Zijn telefoonnummer is:
(06)17492824.

Democratischer 
kan het niet
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KERSVERS VAN VAN LOON

Beste Jeffrey,

Weer een nieuwe Pink&Zo op de deurmat! Het heeft even geduurd. Maar dan heb je
ook weer wat om deze gure februaridagen mee door te komen. Ben je al een beetje
gewend de voorzittershamer in Arnhem te hanteren? Ik moet er soms nog wel aan
wennen. Ook de hoofdredactie van ons roze magazine heeft persoonlijke mutaties
ondergaan: JanHendrik Krook is de nieuwe adjunct-hoofdredacteur en Bart van Dam
de nieuwe hoofdredacteur a.i.. A.i. betekent “ad interim”, dus we moeten toch echt
nog op zoek naar een permanente hoofdredacteur. Zouden eventuele geïnteresseerden
weten dat ze zich kunnen melden door gewoon even te bellen of mailen naar
Nijmegen?    

Een nieuwe Pink&Zo. Een nieuw jaar. Een nieuw jaar dat direct van zich laat
spreken: onze gewaardeerde landelijk voorzitter laat zich van zijn meest naïeve kant
zien door zichzelf als interim-manager in te huren, de vrijheid van meningsuiting
wordt danig op de proef gesteld en de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur.

Ik hoop dat onze mediagenieke voorzitter na alle commotie inziet dat hij een begin-
nersfout heeft gemaakt en dat hem dit zal worden vergeven wanneer hij de beslissing
terugdraait.

Zoals je weet wordt er op dit moment flink gediscussieerd over de vrijheid van
meningsuiting. Iedereen heeft het erover: mag je de koningin nou wel of niet beledi-
gen, mag je de profeet tekort doen of kan dat eigenlijk niet en mag je nou wel of geen
insinuerende opmerkingen maken over de kostschooltijd van de paus? Kun jij je het
nog herinneren? Nog maar kort geleden mocht imam El-Moumni homo’s met varkens
vergelijken. Waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting? Het blijft een
moeilijke discussie. Wij in Nijmegen kiezen er voor om blijvend de dialoog aan te
gaan.

En dan de gemeenteraadsverkiezingen! Spannend hoor. En wat voeren ze campagne
met z’n allen; ik heb nog nooit zoveel roze (kandidaat)raadsleden op recepties, borrels,
feestjes en debatten gezien. Albaer, Duco, Jan, Peter-Paul, Peter en zo hebben het er
maar druk mee. Trouwens, ik kom Jan de laatste tijd wel heel erg vaak tegen op de
meubelboulevard. Zou ie zijn wethouderskamer alvast aan het inrichten zijn? Om het
kiezen op 7 maart wat gemakkelijker te maken organiseren het COC Midden-
Gelderland op 5 maart en het COC Nijmegen op 24 februari een politiek debat. De
debaters willen daarna vast nog wel een borrel met ons drinken om de keuze nog wat
gemakkelijker te maken. Kortom, ik zie er erg naar uit. 

Veel liefs, 
Peter

JANHENDRIK KROOK

Overdag patiënt en ‘s nachts een slaaf

Naam: Thea van den Berg.
Geboortedatum:12 februari 1970.
Huidige lengte: Eén meter vieren-
zeventig.
Huidig gewicht: 59 kg.
Religie of levensovertuiging: boeddhis-
tische levensfilosofie.
Opleiding: Ruim voldoende.
Beroep: Secretaresse, secretariaat COC
Nijmegen.
(Vrijwilligers-)werk: Medewerker sticht-

ing gast (asielzoekende mensen).
Woonsituatie: Samenwonend met
Rembrandt en Picasso (poezen)
Huiselijk of uitstapjesmaker: Beide.
Trouw, monogaam: Absoluut.
Kinderwensen: Misschien.
Vrienden/vriendinnen: Genoeg.
Politieke voorkeur: Neen.
Vervoermiddel: Fiets, voeten.
Hobby’s: Dansen, muziek, lekker eten,
theater, uitwaaien aan zee, filosofie.

Favoriete lectuur: De Volkskrant.
Favoriete internetsite: Geen·
Favoriete literatuur: Eenzaam in
Mekka.
Favoriete films: Bridget Jones’s diary,
Dances with wolves.
Favoriete muziek: Van alles, behalve
Frans Bauer.
Favoriete omroepen/rtv-programma’s:
VPRO, VARA, Premtime-documentaires,
culturele programma’s.
Favoriete vakanties: Rustig en actief,
bergen, zee en warm klimaat.
Favoriet eten: Pittig voedsel.
Favoriete dranken: Lassi, fruit-shakes
en rode wijn.
Favoriete kleding: Sportief, elegant,
sexy.
Favoriete uitgaansgelegenheden: Kroeg,
bioscoop, danslocaties.
Verslavingen: Chocolade, praten met
mensen en roken.
Goede eigenschappen: Spontaan, 
enthousiast, doorzettingsvermogen en
humor. 
Slechte eigenschappen: Soms te onzeker.
Hoogtepunt in het leven: Mijn eerste
optreden met de band.
Dieptepunt in het leven: Scheiding.
Bewondering voor: Mensen die na grote
tegenslagen toch hun eigen weg blijven
bewandelen.
Hekel aan: Hypocriet gedrag.
Val op (uiterlijk of karakter): Karakter
en dan pas uiterlijk.
Geëmancipeerd: Yes!
Gediscrimineerd: Yes!
Poten- of pottenramervaringen: Nee.
Avonturieren: Ja.
De baan, blind dates, internet dates,
orgie, overspel, saunaseks, trio’s: Nee.
Te veel bezig met: Verbeteren.
Te weinig bezig met: Genieten.
Doelen of idealen: Mezelf blijven,
gelukkig zijn. 

VAN DE REDACTIE  

VAN DE VOORZITTER  

THIJS BRUMMELHUIS

UIT EN THUIS IN HET ARNHEMSE RIJNOEVERHUIS

Op 5 november 2005 werd de groep Soul-
mates, afgevaardigd door COC Nijme-
gen, uitgeroepen tot winnaar van het 11e
Nationaal COC Songfestival, gehouden in
de  Doetinchemse Schouwburg Amphion.
Drie weken later zag de organisatie zich
genoodzaakt om COC Nijmegen te dis-
kwalificeren, omdat niet alle zang live was
maar deels op band stond. En dat is regle-
mentair niet toegestaan. 
DWH (Delftse Werkgroep Homoseksuali-
teit)/Outsite uit Delft is hierbij uitgeroepen

tot de winnaar van deze 11e editie. COC
Nijmegen heeft zich bij de diskwalifi-
catie neergelegd, maar de groep Soulmates
niet. Er ligt inmiddels een brief van de
advocaat van Soulmates bij de organisator.
Soulmates vecht de diskwalificatie aan,
maar de organisator blijft bij haar besliss-
ing. De twaalfde editie van dit jaarlijkse
homofestival zal dientengevolge plaatsvin-
den op 23 december a.s. in Delft in de
sfeervolle stadsschouwburg van Theater de
Veste.

Het drama Un año sin amor laat, hoe ver-
rassend, exact een jaar zien in het leven
van Pablo Pérez (Juan Minujín), en dat is
in veel opzichten niet een jaar waar je
vrolijk van wordt. Pablo woont in een wat
grauwe flat in Beunos Aires die hij
noodgedwongen deelt met zijn tante
(Mimi Ardú). Aangezien hij worstelt met
het bestrijden van zijn HIV-besmetting
moet hij af en toe een beroep doen op haar
lichamelijke zorg. Voor geestelijke zorg
hoeft hij van haar niets te verwachten.

Schrijven van gedichten en het bijhouden
van zijn dagboek is wat hem gaande
houdt. Hij hoopt er op dat zijn werk ooit
gepubliceerd kan worden. Met af en toe
een bijles Frans zorgt hij voor wat extra
inkomsten naast de toelage die hij van zijn
vader krijgt.
Veel avonden en nachten brengt Pablo
door met zoeken naar liefde in gaybars en
pornobioscopen. Zoals te verwachten le-
vert hem dit vooral lust op in plaats van
liefde. Door een contactadvertentie komt
hij wel in contact met Báez (Osmar
Nuñez) die een meester blijkt in SM. In
zijn gevolg bevindt zich onder andere de
jongere Martín (Javier van de Couter) die
een grote aantrekkingskracht op Pablo
uitoefent, maar waar hij zonder toestem-
ming van Báez niet aan mag zitten. Zijn
verlangen om zich als slaaf aan Martín te
onderwerpen wint het uiteindelijk van de
adviezen om geen contact op te nemen.
Dit levert Pablo een avond van geluk op.
Meer weet hij er niet uit te halen en een
‘happy end’ lijkt ook niet te passen in deze
film.

Voor de Argentijnse regisseuse Anahi
Berneri is Un año sin amor haar debuut-
film. Het verhaal is gebaseerd op het dag-
boek van de dichter Pablo Perez. Berneri
heeft een manier van filmen gebruikt

waarbij veel wordt ingezoomd. Op mon-
den als er gepraat of gegeten wordt of op
handen als er geschreven wordt. Daar-
naast zijn de beelden vaak gefixeerd of
heel rustig van beweging. Het resultaat is
dat je de personen in alle rust en gede-
tailleerd voor je krijgt waardoor ze ook
figuurlijk dichterbij komen. Het aantal
locaties waar gefilmd wordt blijft beperkt
en daarmee wordt het idee verstrekt dat de
hoofdpersoon zich maar in een heel klein
wereldje begeeft. Een wereldje dat letter-
lijk weinig kleur lijkt te bevatten. Zo
vormt zich een visuele stijl die je deels
zou kunnen vergelijken met een film noir.
Hoewel de beelden mooi zijn blijf je als
kijker toch met een wat leeg gevoel achter.
Welke ontwikkeling Pablo als persoon in

dit jaar doormaakt kom je niet te weten.
Zijn karakter is erg vlak neergezet. Dit
geldt ook voor de relaties die hij heeft met
de verschillende personen in de film. Op
dat vlak is er niets verrassends te beleven
en ook als geheel zou ik de film een
weinig sprankelende voldoende willen
geven.Un año sin amor heeft al een aantal
filmhuizen aangedaan waaronder één
week in het Filmhuis Arnhem, dat tegen-
woordig Focus Filmtheater Arnhem heet,
en een paar weken in LUX Nijmegen. Een
kaskraker zal het echter niet worden.
Mocht je deze film dus gemist hebben in
de bioscoop dan is het een kwestie van
geduld hebben voordat deze onder het
Homescreen label op DVD wordt uitge-
bracht.

‘Soulmates’ uit hun bol

‘Straight from the closet’ uit Delft met het winnende nummer ‘ben je ho of ben je hé’.

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

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

Infoshop
Informatie, winkel en mediatheek
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 12:30 tot 18:00 uur

Donderdagavond van 19:00 tot 21:00
uur, zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur
Ook geopend tijdens caféactiviteiten

Hulp, advies en informatie
Bel voor een afspraak met één van onze
hulpverleners tijdens de openingstijden
naar onze Infoshop: 
026-442 31 61

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

ADVERTENTIE
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Landelijk
Op zondag 26 februari j.l. is door het
bestuur van COC Nederland de landelijke
werkgroep Homoseksualiteit en Beperking
gelanceerd. De installatie vond plaats bij
ontmoetingscafé OOXO van COC
Haaglanden, in aanwezigheid van ge-
nodigden. 

Mensen met een verstandelijke beperking
zijn voor hun welzijn en de ontwikkeling
van hun seksuele identiteit afhankelijkheid
van verzorgers en begeleiders. Homosek-
sualiteit blijkt echter een moeilijk onder-
werp wat vaak nog onbesproken blijft in
de woon- en zorgomgeving.

De landelijke werkgroep Homoseksualiteit
en Verstandelijke Beperking wil daar
verandering in brengen, door een aantal
onderwerpen onder de aandacht te brengen
bij woon- en zorginstellingen en bij zorg-
en verpleegopleidingen. Daarnaast worden
activiteiten opgezet verspreid door heel
Nederland, waar homoseksuele mensen
met een verstandelijke beperking elkaar
kunnen ontmoeten.

Gelderland
Wat betekent dit voor de regio? In
Gelderland zijn er momenteel 2 ontmoe-
tingscafés: Café Dapper (Nijmegen) en De
Soos (Arnhem). Deze cafés hebben vanaf
heden de mogelijkheid om binnen het door
de werkgroep georganiseerde landelijk
overleg ervaringen en kennis uit te wisse-
len. 
Om maar direct het grootste dilemma te
noemen: hoe bereik je als organiserend
café je doelgroep? Binnen de landelijke
werkgroep bestaan plannen om daar struc-
tureel aan te werken: een plan de cam-
pagne dat zowel gaat voorzien in PR als in
voorlichting bij de genoemde woonin-
stellingen en opleidingen.

Meer informatie over de landelijke
werkgroep en haar activiteiten kun je
krijgen via (020) 6234596 of
www.coc.nl of lwvb@coc.nl.

Landelijke
Werkgroep
Homoseksualiteit
en Verstandelijke
Beperking

aan te pakken hebben wij in ons program-
ma, zie www.zuidcentraal.nl,  het voorstel
om een discriminatiemeldpunt op de web-
site van de gemeente in te stellen. In onze
ogen leidt aangifte bij de politie niet altijd
tot het gewenste resultaat. En uiteraard
staan wij open voor uw gedachten, klach-
ten en suggesties. Overigens functioneren
in onze Arnhemse gemeenteraad pro-
bleemloos een homoseksuele wethouder
en fractievoorzitter. Bij onze fractie is,
voor zover ons bekend, geen homo- of
biseksueel fractielid aangesloten. 

Lea Manders (nr. 2) Zuid-Centraal
Arnhem.

GroenLinks staat voor:
Roze Gelijkwaardigheid

Dat betekent voor de Pink&zo lezer: dat
hij of zij bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen het beste op GroenLinks kan stem-
men. GroenLinks zal zich de komende vier
jaar inspannen om discriminatie van
mensen op basis van afkomst, geloof of
seksuele geaardheid te bestrijden. De
Arnhemse bevolking is veelkleurig.
GroenLinks kiest voor een samenleving
waar plaats is voor iedereen, met voor
iedereen dezelfde rechten en plichten. Dat
vraagt om een open houding en goede
communicatie. Om een paar duidelijke
punten uit ons programma aan te geven:
als het aan ons ligt krijgt Arnhem één cen-
traal meldpunt voor discriminatie en wordt
discriminerend toelatingsbeleid in
horecagelegenheden keihard aangepakt.

Esther Kappert-Bos (nr. 4) GroenLinks
Arnhem.

Pro Arnhem staat voor:
Tolerantie

Dat betekent voor de Pink&zo lezer: Pro
Arnhem heeft een duidelijk standpunt over
discriminatie in het programma staan. Wij
zijn tegen elke vorm van discriminatie van
mensen als individu of als groepen. Het
programma gaat echter niet in op verschil-
lende groepen omdat wij het als vanzelf-

sprekend zien. Wat betreft een standpunt
over homseksualiteit kun je stellen: ieder
mens heeft het recht om op zijn eigen
wijze zijn of haar geluk na te streven, of
dit nu in seksuele geaardheid is of door
zijn of haar kledingkeus of religie. Mensen
mogen daarop niet beoordeeld of gedis-
crimineerd worden. Dit vraagt van een
ieder een zekere mate van tolerantie.

Martin van Meurs (nr. 1) Pro Arnhem.

D66 staat voor: 
Jou en de Stad

Iedere Arnhemmer moeten we beoordelen
op zijn of haar kunnen, maar conflicten
tussen culturen, geloof en seksuele geaard-
heid zijn helaas heftiger geworden. Als het
aan D66 ligt komt er een antidiscriminatie-
bureau. Verder willen wij eisen stellen aan

De stempas heb je al in huis. Dinsdag 7 maart 

vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Jouw gemeente bepaalt zaken waar je direct en 

persoonlijk mee te maken kunt krijgen. Jij gaat invloed

uitoefenen op het lokale beleid door je stem te geven

aan die personen, partijen, ideeën, die jij belangrijk

vindt. Wie staat voor tolerantie? Wie voor emancipatie?

Veiligheid, vrijheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid,

actie? Staan er homo’s of lesbo’s op de lijst? 

Op deze pagina’s vind je de politieke partijen die

uitkomen voor de verkiezingen in Arnhem en

Nijmegen. Zij beantwoorden drie vragen. 

Waarvoor staat de partij? En wat betekent dat voor

jou? En wie is hun hoogstgeplaatste kandidaat die borg

staat voor (homo)emancipatie?

Alle betrokken partijen zijn uitgenodigd. 

We presenteren de, soms verkorte, antwoorden van

elke partij die gereageerd heeft. De volgorde van 

presentatie is die zoals je die vindt op de stemcomputer.

VVD staat voor:
Veilige stad voor iedereen

In je eigen stad, op straat gewoon jezelf
kunnen zijn; Vrijheid om te kunnen zijn
wie je bent, waar je bent. Geen angst, geen
benepen gevoel dat je ongewenste op-
merkingen naar je hoofd geslingerd krijgt
of zelfs erger. Ontoelaatbaar gedrag op elk
gebied van discriminatie dient repressief te
worden bestreden en in de kiem gesmoord
te worden. Al op school dienen deze nor-
men en waarden samen met de ouders aan
de kinderen te worden bij gebracht. De
VVD vindt dat binnen het Arnhems
antidiscriminatiebeleid ook homoseksu-
aliteit een duidelijke plaats dient te
hebben.

Paul Verhaere (nr. 7) VVD Arnhem.

CDA staat voor:
Samen

Op plaats 8 op de CDA lijst voor de
gemeente Arnhem staat mr. Wil Hendriks.
In het dagelijkse leven is Wil advocaat en
staat hij vaak homo’s en lesbischen bij in
juridische zaken. De Algemene Wet
Gelijke Behandeling is immers mede een
product van het CDA. Het CDA blijft ook
als een leeuw tegen discriminatie in
Arnhem waken. Dat zal zeker ook weer
zonder enige uitzondering van enig frac-
tielid in de nieuwe CDA-fractie het geval
zijn. Wil heeft jarenlange ervaring in de
Provinciale Staten van Gelderland en de
gemeenteraad van Arnhem. In Gelderland
was hij indertijd voorzitter van de com-
missie Klachten en Verzoeken, de zoge-
naamde Ombuds-commissie van Gelder-
land. 

Wil Hendriks (nr. 8) CDA Arnhem.

Zuid Centraal staat voor:
De burger staat centraal

Dat betekent voor de Pink&zo lezer: elke
burger is voor ons belangrijk en wij vinden
inspraak en meedenken van de verschil-
lende groepen en burgers van groot
belang. Om discriminatie in het algemeen

Arnhem – De Soos, het ontmoetingscafé
voor mensen met een verstandelijke
beperking in Arnhem, houdt sinds
afgelopen december themagesprekken
over relaties en seksualiteit. Op 12 maart
a.s. zal het onderwerp ‘je eigen lichaam en
seks’ worden besproken. Info bij de COC
Infoshop (026) 442 31 61 of soos@diver-
zo.nl of kijk op www.diverzo.nl.

Seks aan de Rijn

Arnhem – Gaycafé De Kast van COC
Midden-Gelderland heeft op 15 februari
2006 zijn deuren gesloten. Reden is dat het
café van top tot teen zal worden verbouwd.
Het café zal een nieuw interieur en een
nieuwe bar krijgen. Ook zal het café een
nieuw concept en een nieuwe naam krij-
gen. De maandelijkse Soos voor mensen
met een verstandelijke beperking en de
maandelijkse Heerensalon zullen in deze
periode wel doorgang vinden. Medio
augustus 2006 zal het café zijn, pas ge-
verfde, deuren weer openen en zal er een
groots openingsfeest worden gehouden. 

Gay Café De Kast
krijgt een facelift

gesubsidieerde instellingen om discrimi-
natie tegen te gaan. Registreer geweld ook
op de intentie van de dader en niet alleen
op delict. Ooit afgevraagd waarom je nooit
homo’s en lesbo’s hand-in-hand over straat
ziet lopen? Ze bestaan niet. Misplaatste
humor, maar realiteit als het aan veel
instanties ligt. De gemeente moet seksuele
diversiteit zichtbaar maken door medefi-
nanciering, door borg te staan en door als
bruggenbouwer te functioneren.

Jan de Wit (nr. 1) D66 Arnhem.

ChristenUnie staat voor:
Alle Mensen

Dat betekent voor de Pink&zo-lezer: dat
hij of zij rustig op de ChristenUnie kan
stemmen. Wij gaan ervan uit dat (poli-
tieke) zaken die in Arnhem spelen alle
Arnhemmers, zowel de hetero’s als de
homo’s, aangaan. Niemand wordt, om wat
voor reden dan ook, daarvan uitge-
sloten. De grond daarvan is dat voor God
ieder mens gelijk is, met gelijke kansen en
gelijke verantwoordelijkheden. De Chris-
tenUnie in Arnhem heeft de verkiezings-
lijst samengesteld op grond van beschik-
baarheid, capaciteit en politieke ervaring.
Natuurlijk onderschrijven de kandidaten
op de lijst de politiek die de ChristenUnie
voorstaat. Of er op de lijst personen staan
die homo zijn, is ons niet bekend.

Addy Plieger (nr. 1) Christenunie
Arnhem.

De complete poli
Wat beloven de politieke partij

Arnhem ..........................

Wie komt ons helpen klussen?
Van 26 tot 30 maart gaat Boekhandel
De Feeks de winkel opknappen. 
Er moet ingepakt, versjouwd, ge-
schuurd, geverfd, gezaagd, gelachen,
gevloekt en koffiegedronken worden.
Vele handen maken licht werk en alle
hulp is dus welkom!

Kijk in je agenda en laat ons even
weten wanneer je kunt. 024-3239381

Oproep
De Feeks
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GroenLinks staat voor:
Een eerlijke, tolerante
samenleving

GroenLinks komt op voor een sociaal en
groen Nijmegen. Emancipatie van homo’s
is voor ons een belangrijk item. Te vaak is
heteroseksualiteit nog de dominante norm.
Door actieve voorlichting op middelbare
scholen kunnen autochtone en allochtone
jongeren ondersteund worden bij hun com-
ing out. Inzet blijft nodig om discriminatie
op de eerste plaats zoveel mogelijk te
voorkomen. Tegen intolerante uitwassen,
bijvoorbeeld in het uitgaanscircuit, moet
effectief opgetreden worden. De politie
hoort hierop adequaat te reageren.
Nijmegen is onderscheiden met een ‘roze
lantaarn’ als meest homovriendelijke
gemeente van Nederland. Dat is iets om
trots op te zijn. Die positie moeten we
zeker zien te behouden!

Wouter van Eck (nr. 2) GroenLinks
Nijmegen

PvdA staat voor:
Kansen voor iedereen

Nijmegen is een roze stad. Roze Zaterdag
was in onze stad een succes. Toch kunnen
we ook in Nijmegen niet achterover
leunen. In de praktijk doen zich dagelijks
ernstige vormen van achterstelling en dis-
criminatie voor. Om ons ideaal van gelijke
kansen voor iedereen te realiseren zet de
PvdA in op vier thema’s:
1. Onderwijs: voorlichting op scholen over

homoseksualiteit en scholen een veilige
plek voor alle leerlingen.

2. Veiligheid: veiligheid in en om het huis,
veilig uitgaan.

3. Multiculturele samenleving: gelijke
behandeling van homoseksuelen is niet
altijd vanzelfsprekend en dat vraagt om
actie.

4. Roze infrastructuur: voor een actieve
homobeweging is huisvesting en onder-
steuning nodig. Wat de PvdA betreft
klopt de homobeweging niet tevergeefs
bij de gemeente aan voor hulp.

Peter Breukers (nr. 10) PvdA Nijmegen

SP staat voor:
Intolerantie vroegtijdig 
aanpakken

Homoseksualiteit is in de politiek nauwe-
lijks een thema. Op zich terecht: homosek-
sualiteit is tegenwoordig net zo normaal als
een rijtjeswoning, een auto voor de deur of
een huisdier. Niet iedereen gaat echter even
normaal om met alles wat normaal is. Het
Vaticaan is daar een voorbeeld van, maar
ook onder jongeren (vaak met een mos-

limachtergrond) neemt de intolerantie toe
tegen alles wat niet heteroseksueel is. Die
tendens moet gekeerd worden door intoler-
ant gedrag vroegtijdig in de kiem smoren.
Dat kan met meer en betere voorlichting op
scholen en door de confrontatie aan te
gaan. Homofobie en xenofobie zijn immers
hetzelfde verschijnsel in een ander jasje.
Jongeren verdienen steun bij hun coming
out. Daarvoor lijkt Dito! ons voorlopig het
meest geschikte maatje.

Hans van Hooft jr (nr. 5) SP Nijmegen

CDA staat voor:
Gespreide 
verantwoordelijkheid

Bij het CDA staan burgers in hun eigen
organisaties en verenigingen centraal in
tegenstelling tot liberalen waar de markt
centraal staat en socialisten/sociaal democ-
raten die staatsinvloed belangrijk vinden.
In onze visie “dragen” burgers via de civil
society de samenleving en geven ze aldus
die samenleving ook vorm. Dat is volgens
ons de beste waarborg voor sociale samen-
hang tussen mensen. De (gemeentelijke)
overheid zorgt voor een vangnet voor als er
kwesties zijn die de draagkracht van organ-
isaties en verenigingen te boven gaat.
Dat betekent voor Pink&zo lezers: dat 
wij van hen verwachten dat ze actief zijn
in de holebi beweging en dat wij als

gemeente meehelpen
in projecten zoals de
holebi-consulenten op
scholen samen met de
GGD.

Albaer Hillen (nr. 4) CDA Nijmegen

VVD staat voor:
Eigen verantwoordelijkheid,
terugtredende overheid,
gastvrij en 
bereikbaar Nijmegen. 

We geven mensen zoveel mogelijk ruimte
voor ontplooiing en het nemen van eigen
initiatief.
Dus minder regels, minder bevoogding
door de (lokale) overheid. Een gastvrij
Nijmegen, dus een Nijmegen wat open
staat voor elke groepering, ongeacht, kleur,
geaardheid, of afkomst.
Naast een ‘rode’ stad is Nijmegen ook een
‘Roze’ stad en dat moet voor de VVD
behouden blijven. Afgelopen jaar hebben
wij hier ook veel aan gedaan door er con-
creet voor te zorgen dat ‘Dito!’ een vol-
waardig subsidie kreeg en het project
voortgezet onderwijs en homoseksualiteit
een doorstart kon maken.

Het feit dat er van de eerste vijf kandida-
ten,drie homoseksueel zijn, geeft een waar-
borg dat wij bij het homo-, lesbisch en
biseksueel beleid betrokken zijn en ons
hiervoor blijven in zetten.

Peter-Paul Leferink op Reinink (nr. 1)
VVD Nijmegen

Stadspartij staat voor:
Een stad waar het voor alle
inwoners, werkers en gasten
goed, aangenaam en veilig
toeven is, ongeacht hun 
persoonlijke kenmerken.
Seksuele voorkeur is primair een privé-
angelegenheid waarmee de gemeentelijke
overheid zich niet moet bemoeien. Als
blijkt dat bepaalde groepen juridisch wor-
den achtergesteld of in de openbare ruimte
hinder ondervinden van anderen vanwege
hun persoonlijke kenmerken, ligt er wel
een taak voor de overheid. De Stadspartij is
terughoudend in het benoemen van
(sub)groepen, omdat daarvan juist een con-
traproduktief effekt kan uitgaan; je moet
van iets dat normaal is niet iets bijzonders
maken. Het huidige, in onze ogen homo-
vriendelijke klimaat van Nijmegen is in
onze ogen primair de verdienste van de

Nijmeegse bevolking. De gemeente heeft
door haar opstelling wel steeds voor een
aangenaam klimaat gezorgd.

Hans Schraven (nr. 3) Stadspartij

Nijmegen Nu staat voor:
Solidariteit

Nijmegen Nu zet zich in voor een leefbare,
culturele, gezellige en bruisende stad. Een
stad waarin iedere Nijmegenaar zich thuis
moet voelen. Nijmegen is een zeer
homovriendelijke stad en moet dat ook 
blijven. Dat betekent financiële steun voor
organisaties die zich bezighouden met
emancipatie en voorlichting zoals het COC
en de jongerenorganisatie DITO. Nijmegen
Nu vindt dat Villa Lila bij dit alles een
belangrijke plaats inneemt, ook op het cul-
turele vlak en daarom onmisbaar is in
Nijmegen.

Jerry Peters (nr. 8) Nijmegen Nu

D66 Nijmegen staat voor:
Denken, durven, doen!

De laatste nota homolesbisch beleid van de
gemeente is tientallen jaren oud. Tijd voor
nieuw beleid, vindt D66 Nijmegen. Hoe?
Verplichte voorlichting over seksuele
diversiteit op alle Nijmeegse scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs.
Veel meer aandacht voor homoseksualiteit
in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Structureel geld naar voorlichting over
HIV/AIDS, vooral aan jongeren en
allochtonen. 
Homoseksualiteit vaker zichtbaar in de
stad (zoals kussende Romeinen op Keizer
Karelplein in 2005).
Er alles aan doen dat Nijmegen de tweede
roze stad van Nederland blijft.

Stem op 7 maart D66 Nijmegen, op een
van de openlijk homoseksuele kandidaten:
Duco Bodewes (lijsttrekker), Henk
Beerten, Lennart Joosten, Joost Hermus,
Pepijn Brocken, Fred Martens, Peter van
Loon of Remco Lenssinck.

Duco Bodewes (nr. 1) D66 Nijmegen

Gewoon Nijmegen staat voor:
Gewoon doen in de 
Stad Nijmegen

Gewoon Nijmegen vindt de grenzeloze
betutteling van de overheid veel te ver
gaan. Dit geldt ook voor de stad Nijmegen.
De plaatselijke overheid verzint de ene
regel na de anderen waardoor de leef-
baarheid in de stad erg onder druk komt te
staan. Gewoon Nijmegen staat voor een
stad die bruist en leeft. Een stad die toe-
gankelijk is voor haar inwoners en waarin
alle bewoners in welke vorm dan ook naast
en met elkaar moeten kunnen wonen.
Respect voor elkaar hebben ook voor min-
derheidsgroepen. De integratie van deze
groepen moet gestimuleerd worden en
behoeft altijd aandacht. Gewoon Nijmegen
staat ook voor een positief homobeleid.
Ook Gewoon Roze is Gewoon Nijmegen

Ruud Klein Hemmink (nr. 4) Gewoon
Nijmegen

Stemwijzer www.gayvote.nl
Op www.gayvote.nl kan de kiezer voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 7 maart kijken welke partijen en welke
gemeenteraadskandidaten zich inzetten voor homo- en les-
bisch emancipatiebeleid. Hoe behartigen zij de belangen van
homoseksuelen en lesbische vrouwen? Het COC legt de
gemeentelijke politieke partijen een aantal vragen voor over
Veiligheid, Onderwijs, Gezondheidszorg en Zichtbaarheid. 

Moet de gemeente voorlichting over homoseksualiteit op
scholen stimuleren? 
Mogen bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand
weigeren om het homohuwelijk te voltrekken? 
Moet de gemeente zich actief inzetten om de straat veilig te
houden voor homoseksuelen? 

Op basis van de antwoorden op deze vragen, geeft een 
scorebalk op de website een goede vergelijking van de 
partijen. Partijen en kandidaten die meedoen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen kunnen zelf hun profiel op deze website
plaatsen.

Nijmegen ........................................................................................
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itieke potpourri
tijen in Arnhem en Nijmegen?



SANDER HAGENBEEK

Orpheus is een vereniging voor mensen,
die in hun huwelijk, relatie of gezin te
maken krijgen met homoseksuele, lesbis-
che of biseksuele gevoelens van henzelf,
hun partner, ouder of verzorger. 
Op de maandelijkse ‘open avond’ van
Orpheus krijg je geen recept wat je moet
doen, maar er is wel een luisterend oor van
iemand die zelf weet wat het is om met
deze problematiek te leven. Op de open
avond kan iedereen praten over datgene
wat hem/haar zo bezig houdt.
Bij Orpheus komen zowel homo’s, he-
tero’s, lesbo’s als bi’s. Naast de open avon-
den zijn er nog veel meer activiteiten. Er

worden jaarlijks gespreksgroepen en
ontmoetingsweekenden voor hommannen,
lesbische vrouwen en kinderen met een
homo-ouder georganiseerd. 
Daarnaast zijn er themadagen. Op de web-
site van Orpheus bestaat de gelegenheid te
chatten met mensen die ook in de
Orpheussituatie zitten.

Informatie
Open avonden, 1e zondag van de
maand om 20.30 uur
in Hotel Blanc, Coehoornstraat 4
Arnhem (tegenover NS station).
www.Orpheushulpverlening.nl. 

Op zondag 5 maart organiseert COC
Midden-Gelderland een politiek debat over
het Arnhemse homobeleid. Hieraan doen
mee: vertegenwoordigers van de politieke
partijen, de homolesbische groepen en het
publiek.

De volgende onderwerpen zullen aan bod
komen: Is Arnhem toe aan een wethouder
(homo)emancipatie? Komt er in 2006 nou
eindelijk het langgewenste anti-discrimi-
natiebureau? Gaat de wethouder van
onderwijs nou eindelijk eens wat doen aan
de sociale veiligheid op scholen? Moeten
woningbouwverenigingen en ouderen-
organisaties ook rekening houden met
homoseksuele ouderen?

Voor het Politiek Café is een speciale
dagvoorzitter aangetrokken. Winifred

Gimbel, onder meer oud-voorzitter van
COC Midden-Gelderland, zal het debat lei-
den en de politici scherp aan de tand voe-
len. Vertegenwoordigers van de homoles-
bische groepen zullen elk onderwerp
steeds als een stelling voorleggen aan de
(toekomstige) politici van Arnhem.

Bij het opmaken van de kopij hadden al 8
fracties bevestigd dat ze van de partij
zullen zijn op 5 maart! Hun reacties kun-
nen wellicht mede jouw stemkeuze op de
gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart
bepalen. Je bent van harte welkom bij dit
debat! Wil je wel even melden dat je komt?
Dit kan op (026) 442 31 61 of politiek-
cafe@diverzo.nl. Het debat vindt plaats in
Max Brothers, Roermondsplein 31 in
Arnhem. Ontvangst 13.30 uur, aanvang
debat 14.00 uur.

In deze tweede advertorial aandacht
voor portretkaarten! De Info-Shop van
COC Midden-Gelderland verkoopt al
sinds 1997 portretkaarten in de genres
‘artistiek’ en ‘erotiek’.

DE TOPPER VAN
DEZE KEER!

Portretkaarten 
(man of vrouw)
€ 0,90; 
5 stuks voor € 4,00.

Info-Shop op internet
De Info-Shop heeft haar producten ook op
de internetsite staan. Onder de knop
Homo-info/Info-Shop vind je meer voor-

beelden van portretkaarden en andere pro-
ducten (zoals Hot Rubber condooms) die
in de Info-Shop verkrijgbaar zijn. De Info-
Shop van COC Midden-Gelderland pro-
beert mensen ter zijde te staan met

Informatie, maar ook met praktische
zaken. De Info-Shop vind je in het
Rijnoeverhuis, Rijnkade 3 in Arnhem. 
De actuele openingstijden vind je op onze
internetsite  www.diverzo.nl.

Village Kunstfestival
Vrijdag 10 t/m vrijdag 31 maart 2006
in het kader van ‘Multiculturele Weken 2006’ in Nijmegen
Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert Villa Lila een multicultureel festival voor Nijmeegse homo’s,
lesbo’s, bi’s en hetero’s, autochtoon en allochtoon.

Vrijdag 10 maart: openingsfeest 
(20:30 - 01:00 uur)

Opening expositie “L’ Art en folie” 
(20:30 uur, entree gratis)
Een expositie waarbij de kunstenaars geïn-
spireerd zijn door hun fantasie!
Met werk van Lydie van Huet, Guenola
Ricard, Natacha Sladkoff, Ine de Cock &
Ozan Belen.

Indiase & Oriëntaalse dansvoorstelling
(21:30 uur, entree gratis)
Zenuradha presenteert een verassende
dansvoorstelling waarin zowel uitersten als
subtiele verschillen tussen India en Oriënt
samenkomen!

Muziekgroep Kladderadatsch 
(22:30 uur, entree gratis)
Kladderadatsch speelt vrolijke wereld-
muziek: Afrikaans, Indiaas, Klezmer,
Roemeens, enz. En alles wordt afgewisseld
met mooie zangnummers!

Vrijdag 17 maart: 
film & theater (20:30 - 24:00 uur)
Filmdocumentaire “Holebi 4x5xW” 

(20:30 uur, entree gratis)
Er bestaan zoveel interessante vragen over
homoseksualiteit! Vier creatievelingen
gaan op zoek naar de antwoorden. Volg ze
in hun zoektocht in deze documentaire!
Deze documentaire is gemaakt door Mind
Mix!, Struiksma M.E.T. & Janne de Bruin
productie.

Theatersportwedstrijd
(21:30 uur, entree gratis)
Het theatersportteam Voorheen 080 bindt
de strijd met het team L.O.S. uit Nijmegen.
De twee teams bestaande uit vier spelers
dagen elkaar uit. Op basis van reacties

vanuit het publiek, maken de spelers korte
geïmproviseerde scènes!

Vrijdag 24 maart: jongeren jam-sessie
(20:30 - 02:00 uur, entree gratis)
Wat deze jam-sessie onderscheidt van
andere sessies in Nijmegen, is dat deze zich
speciaal richt op jonge muzikanten!

Zaterdag 25 maart: dans 
(19:30 - 02:00 uur)
Streetdance-workshop voor beginners
(19:30 uur. 2,50 euro p.p.)
Deze workshop is een combinatie van
streetdance, hiphop, breakdance &
freestyle, en wordt verzorgd door de
ervaren dansdocent Suzanne te Braak.

Neotango-workshop voor beginners 
(20:45 uur. 5,- euro p.p.)
Op de moderne elektronische tango kunnen
allerlei figuren uit de tango, salsa, mambo,
bolero en streetdance gedanst worden! De
dansschool 22tango in Nijmegen zorgt
voor deze dansworkshop.

Villa Tangosalon 
(22:00 - 02:00 uur, entree: 2,50 euro)
Een speciale tangosalon met de afwisse-
lende muziek van DJ Ad.

Vrijdag 31 maart: slotfeest 
(19:30 - 01:30)

Wereldmuziekkoor ‘Skansinieki’ 
(19:30 uur, entree gratis)
Skandinieki zal liederen uit verschillende
culturen ten gehore brengen!

Gitaarsolo-optreden 
(20:00 uur, entree gratis)
Na het kooroptreden vindt er een gitaarso-
lo-optreden door Franz Neudecker plaats!

Balkan ensemble ‘Anko Anka’
(21:00 uur, entree gratis)
Anko Anka zingt Slavische juweeltjes,
deels begeleid met accordeon!

Aboriginalmuziek 
(21:15 uur, entree gratis)
Tijdens het slotfeest zijn de magische
klanken van de Didgerido te beluisteren!

Vocaal ensemble Tableau Monde 
(22:00 uur, entree gratis)
Tableau Monde laat polofynie klinken uit
vervlogen tijden!

Muziekensemble Klezchaverim 
(23:00 uur, entree gratis)
Klezchaverim speelt klezmermuziek en
zingt Jiddische liederen!

INFO-SHOP-TOPPER!!!! DENNIS DOOVE

VILLA LILA • VILLAGE KUNSTFESTIVAL PROGRAMMAOVERZICHT

WETHOUDER (HOMO)EMANCIPATIE?

Achterhoek 

Wie de nieuwsbrief van de Stichting
Homoseksualiteit Achterhoek wil ont-
vangen kan zich opgeven via de 
website van de SHA www.zodoende.nl
of mailadres info@zodoende.nl
Heb je tips of wil je een 
boodschap doorgeven aan de lezers
mail dan naar info@zodoende.nl

Hulp tussen homo en hetero

Politiek Café Arnhems Homobeleid

Lijp van friet
Ik ben er voor in therapie geweest… Maar nu is de ontkenningsfase voorbij! Ik ben 
frietzofreen. Mijn therapeut “wil er niet meer over praten” en mijn scriptiebegeleider is
op dieet. Tja, ik schrijf het maar van mij af.

Knollen
De aardappel (Solanum tuberosum) is een plant die ondergronds een energievoorraad
aanlegt in de vorm van knollen, die meestal eveneens aardappel worden genoemd. De
knollen worden gevormd aan ondergrondse stengels, stolonen genoemd. 

Doe het zelf
Frieten worden twee keer gebakken. Een eerste keer gaan de frieten het frituurvet
(130°C) in om voorgebakken te worden. Tijdens die voorbak (6 à 7 minuten) wordt de
rauwe aardappel vooral gekookt en niet zozeer gebakken, waardoor de aardappel een
groot gedeelte van zijn vocht verliest. Na die voorbak laat men de frieten een half uur
rusten, waarna ze in frituurvet van 180°C gebakken worden tot ze een mooie goudbru-
ine kleur hebben. 

De specialist
Mijn favoriete adres voor de echte Vlaamse friet is Frituur ‘de Burcht’ op de hoek van
de Burchtstraat en de Hoogstraat in Nijmegen. Mieke en Jan, de publiekstrekkers in
deze ‘frituur’, zijn altijd in voor een praatje. Op zaterdag ontleent de zaak zijn
aantrekkingskracht aan Jeffrey die zich voornamelijk bezig houdt met de ‘mis en place’.
Het meubilair van de zaak is recentelijk door de bekende Jan gerestyled. In een ‘frisse
zit’ overziet men het Kelfkensbos en de Donjon. De Burcht bakt haar frieten precies
zoals ze moeten zijn: vers gesneden, vers gebakken en met liefde gezouten door Mieke.
Lekker goudgeel en knapperig van structuur. Er is keuze tussen “groot”, “middel” en
“klein” vanaf 1,35 euro in de echte Vlaamse puntzak. Nee, voor mij geen pepersaus;
zoals het op Vlaamse frieten hoort bestel ik mayonaise. Ik moet per slot van rekening
een beetje aan de lijn denken, niet? Er is keuze uit een ruim assortiment sauzen zoals
o.a. mayonaise, frietsaus of de populaire Joppiesaus (saus met uitjes). Aan de vegetariër
is ook gedacht met de verrassend lekkere van Dobben groentekroket of een smaakvolle
kaassoufflé. Er is verse koffie, verse jus en de gebruikelijke frisdranken. Voor de
dessertliefhebbers is er in diverse maten softijs verkrijgbaar vanaf 1,25 euro.

Cafetaria de Burcht
Burchtstraat 81
Open: 12:00 – 20:00 uur
Dinsdags gesloten.

ORPHEUS JORIS VAN DEN HORK

COC krijgt meer contributie

De COC verenigingen, vroeger de afdelin-
gen genoemd, krijgen een groter deel van
de contributiegelden. Tot 2006 ging 70%
van de contributie naar COC Nederland.
Vanaf 1 januari 2006 betalen de lid-
verenigingen op kostprijsnivo voor de
leden-administratie, de Update en wat
andere kleinere zaken. De rest van de con-
tributie die de leden betalen, gaat naar de
vereningen die daarmee financieel sterker
en zelfstandiger kunnen optreden.

In Memoriam

Hans
toonbeeld voor Betuwe en ver daarbuiten

Hans Artz uit Gendt, het dorp in de Over-Betuwe,
overleed op 28 januari 2006. Een lang ziekbed gaf
hem de gelegenheid afscheid te nemen van het
leven en geliefden. Hans was gelukkig getrouwd
en na zijn coming out, gelukkig gescheiden. 
In De Kringen was hij lange tijd actief. Als homo
en vader speelde deze kleurrijke persoonlijkheid
een voortrekkersrol in de homo-emancipatie in de
Betuwe en ver daarbuiten.

Drie koren zongen op de dag van zijn begrafenis waaronder het Nijmeegse potten- 
en flikkerkoor, Cantus Obliquus, waar hij vanaf de oprichting lid was.  In het koor
verzorgde de tenor het complete secretariaat, functioneerde als waarnemend dirigent,
Lili Marleen, kameraad en vriend. 

Bart van Dam
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Af en toe vraagt het COC me om een
voorlichting of interview te verzorgen
voor bijvoorbeeld scholieren. Dat is
meestal een leuke en altijd een
overzichtelijke klus. Onlangs werd ik
geïnterviewd door twee pubers die een
werkstuk over homoseksualiteit in
elkaar moesten draaien en daar nog
één dag de tijd voor hadden. 
Het gesprek werd bepaald door de vers
aangeleerde interviewetiquette en door
de volgorde van de veertig vragen.
Halverwege het gesprek won de
nieuwsgierigheid het echter van de
voorgeschreven structuur. Want twee
vrouwen met een kind, dat was toch
wel heel erg boeiend. Bij twee colaatjes
en een koffie ging het ongeveer zo:

“Wanneer is jullie vereniging
opgericht?” 
Ik antwoord keurig dat het landelijke COC
dit jaar 60 jaar bestaat (en dat we daarom
de Vierdaagse gaan lopen), waar de afkor-
ting vandaan komt en waarom en dat de
Nijmeegse afdeling is opgericht in 1971.
“Wanneer wist u dat u lesbie bent?”
Voor de zoveelste keer draai ik mijn tiener-
ervaringen af.
“Hoe voelt het om als lesbie verliefd te
zijn?”
Dat is een vraag die zich leent om te wor-

den teruggekaatst en het einde van dit lied-
je is dat er geen verschil is tussen een ver-
liefde homo en een verliefde hetero.
“Zou u willen trouwen?”
Wat mij betreft had de juf de stofkam wel
even door de vragen kunnen halen, maar ik
antwoord braaf dat ik al getrouwd ben. Ze
giechelen en wijken voor het eerst af van

de vragenlijst. Met glinsterende ogen vra-
gen ze of we allebei een trouwjurk aanhad-
den en of het allemaal het zelfde was. Dus
ook met trouwringen en ‘ja’ zeggen? 
“Zou u kinderen willen?”
De vragenlijst sloot natuurlijk niet aan bij
alle vragen die ze wilden stellen na mijn
mededeling dat mijn lief en ik al een kind-
je hebben. “Mag ik u dan vragen hoe dat is
gekomen?” vraag de een. De ander stoot
haar onder de tafel aan en sist “Dat kan je
niet maken, dat is privé!”. Maar de eerste
dame heeft haar tanden al in een sappig
verhaaltje gezet en laat niet meer los. “Was
u dan bevallen of uw …eh … zeg maar
vrouw?” Het vragenuurtje is geopend: “en
was u dan naar het ziekenhuis gegaan voor
het zaad?? “Nee? Oh, hebben jullie het dan
met die man gedaan?” Maar met die laatste
vraag maakt de andere interviewster korte
metten door een onder tafel een korte pijn-
scheut te veroorzaken. 
Het is even stil.
“Wordt uw zoon dan ook homo?”
Ik probeer duidelijk te maken dat
homoseksualiteit niet erfelijk of besmet-
telijk is, want mijn ouders zijn immers he-

tero terwijl ik ‘lesbie’ ben. Ze lijken niet
helemaal overtuigd door mijn antwoord.
Maar schrijven het netjes op en maken zich
op voor de volgende vraag: “bent u dan
niet bang dat hij geplaagd wordt, omdat hij
geen vader heeft?” “En als er dan vriendjes
komen spelen, die schrikken zich dood”. 

Het gaat maar door en ik amuseer me wel,
omdat beide ‘interviewsters’ een eindeloze
en oprechte nieuwsgierigheid hebben.
Soms komen we zelfs tot een leuke dis-
cussie. Ik ben er van overtuigd dat het nog
lang stof tot denken en giechelen geeft. 
De overige vragen waaronder “Bent u wel
eens in elkaar geslagen, omdat u lesbie
bent?” en “Wat wil uw vereniging nog
bereiken?” passeren allemaal nog de revue.  
En na een uur staan we weer op straat. We
schudden handjes en wisselen beleefdhe-
den uit. Ik ben tevreden en heb het idee dat
ik toch maar mooi weer een bijdrage heb
geleverd aan het begrip voor de roze
gemeenschap. Totdat één van de twee af-
sluit met de opbeurende woorden: “Ik ben
wel blij dat uw zoontje twee moeders heeft,
want twee vaders dat vind ik pas écht zielig”. 

Zoals vele lezers van Pink&Zo wel zullen
weten is Nijmegen jaarlijks het toneel van
een groots landelijk evenement: dé 4-
daagse. Tienduizenden lopers verzamelen
zich in Nijmegen om van daaruit vier
dagen achtereen 30, 40 of 50 kilometer per
dag te lopen. ’s Avonds en ’s nachts wordt
de stad overgenomen door evenveel
feestvierders, vaak gaat lopen en feesten

hand in hand. Sinds enkele jaren kent de 4-
daagse de Roze Woensdag; de dag waarop
de stoet langs de Nijmeegse homo-horeca
loopt. En wat blijkt: roze en 4-daagse gaan
goed samen. 
Voor COC Nijmegen de reden om dit jaar
het 60-jarig bestaan van COC Nederland al
wandelend te gaan vieren. En daar
bovenop: wij gaan voor de multiculti ken-
nismaking. Het Nijmeegse bestuur: “Je
kunt lang en breed over elkaar als ‘minder-
heidsgroep’ praten, maar er zijn meer
manieren om kennis te maken. Vier dagen
lang de multivitaminedrankjes, de blaren,
de downs en de vele ups delen, lijkt ons
een betere kennismaking dan zitten aan de
vergadertafel.” Inmiddels hebben Stichting
Gast en Osmose al enthousiast gereageerd
op ons plan om samen te gaan lopen. Er is
al een harde kern van COC-lopers. Maar:
onder het motto ‘hoe meer hoe beter’ zoekt
COC Nijmegen zwarte, witte, roze of
andere mensen die het leuk vinden om de
vierdaagse een keer (op een andere manier)
te beleven. Wil jij je vier dagen onderdom-
pelen in een sfeer van saamhorigheid, lol
en zere kuiten? En wil je graag voor een
goed doel meelopen? Bekijk dan onze
website www.cocvierdaagse.web-log.nl
voor meer vierdaagse-informatie.  Blaren-
prikkers, verzorgers en leden voor de aan-
moedigingsclub zijn natuurlijk ook altijd
welkom! Heb je interesse of weet je mis-
schien een goede sponsor, neem dan con-
tact op met de bestuursleden Brigitte
Heezen of Tom Huntink via:
coc_vierdaagse2006@hotmail.com.

Het loopt, en het past
Aan mij, als laatst aangemelde vróuwelijke vrijwilliger, de eer
een stukje te schrijven. Dat heb ik natuurlijk laten liggen, dus nu
op de valreep nog snel iets in elkaar flansen. 

Een half jaar geleden was ik opeens weer alleen, na een lange
relatie. Los van wat dit verder allemaal inhoudt, heb je opeens
ook zeeën van tijd ‘over’. Al snel besloot ik weer wat leuke 
vrijwilligersklussen te gaan zoeken. En waarom niet ook bij het
COC, in plaats van alleen een lidmaatschap op papier?

Na een selectiegesprek met een paar bestuursleden over be-
stuursversterking –wat ik niet wilde-, kreeg ik de vraag of ik
ervoor voelde om taken van het bestuurslid ‘medewerkers’ over
te nemen. Dat leek me wel wat, dus dat doe ik nu. Het is voor een
deel nog zoeken, samen invullen; anderzijds ook al heel concreet:
gesprekken met nieuwe medewerkers, notuleren van het coördi-
natorenoverleg, het CoCo-web, beheren van het medewerkersbe-
stand (matchen van vraag en aanbod). En sinds kort ben ik ook
betrokken bij het stagebureau, de combi van COC en Villa. 
Het voelt als een cadeautje: met je neus vooraan mogen staan bij
allerlei initiatieven, mee denken en vormgeven. Ik krijg er in elk
geval veel energie van.   

Wat me van de beginperiode het meest is bijgebleven is de sfeer:
warm en welkom. Dat voelt goed. ‘Wat zijn ze jong’, schoot wel
door mijn hoofd, ‘zouden ze niet denken…………..??’ Maar het
loopt en het past; ik pas. 

Mieke Teunissen is in deze Wandelgang (Pink&Zo’s gast-
columnestafette sinds september 2004) de opvolger van Bart van
Dam, Patrick Dielissen, Martine Dünnnwald, Micheline Derks,
Elfi Voermans, Richard ten Veen en Robert van Hoorn.

DE WANDELGANG AFLEVERING 9 DOOR  MIEKE TEUNISSENBART VAN DAM

LESBISCH...EH...VADERSCHAP CARINDA JANSEN

COC- 60 JAAR BEWEGING IN DE SAMENLEVING

COC Nijmegen loopt voor 
meer dan roze alleen

Vierdaagse verlegt parcours
De Roze Woensdag volgt
Alle regionale bladen stonden er vol
van. De Vierdaagse verlegt het par-
cours en de Roze Woensdag zou ver-
dwijnen. De dag dat de Vierdaagse
langs enkele homo-horeca loopt, is de
laatste jaren tot een evenement uitge-
groeid dat aan het succes ten onder
lijkt te gaan. Pink&Zo spreekt met
Pascal van der Maas, initiatiefnemer
van Stichting Gay Festival Nijmegen
i.o, die de Roze Woensdag gewoon
door wil laten, maar dan op meerdere
plaatsen in de stad.

De Roze Woensdag is jaar in jaar uit steeds
feestelijker en uitbundiger gevierd en door
steeds meer mensen bezocht. In de
Betouwstraat en Van Welderenstraat was er
voor de lopers soms geen doorkomen aan.
Om die reden heeft de Vierdaagseleiding
besloten het parcours te verleggen naar
Waalkade, Voerweg, Hertogstraat. Door de
drukte zochten veel wandelaars een paral-
lelweg. Hierin zien de ondernemers aan de
‘getroffen’ straten een alternatief. 
Volgens Pascal van der Maas is dat echter
een gepasseerd station. Hij vindt het besluit
van de Vierdaagseleiding heel vervelend
voor de straten die de Vierdaagse nu
moeten missen. 
“Met name cafés als De Verjaardag hebben
de afgelopen jaren veel energie gestoken in
de aankleding en programmering op die
dag. Aan de andere kant biedt het weer
nieuwe kansen en voordelen, ook voor
andere ondernemers.” 
Raadslid, Jan van der Meer schrijft in zijn
weblog dat de Roze Woensdag een vlucht

voorwaarts moet maken en dat de Roze
Woensdag in de hele stad gevierd zou
moeten worden. Zover gaat Pascal van der
Maas nog niet. Zijn initiatiefgroep wil de
Roze Woensdag voortzetten langs de
nieuwe route en daarbuiten. Hij noemt de
ondernemersvereniging van de Grotestraat
+ café De Mythe, De Verjaardag in de Van
Welderenstraat en de ondernemers van de
Waalkade en het zogenaamde ‘Batavieren-
kwartier’ (Hertogstraat e.o.). 
“Binnenkort organiseren wij een bijeen-
komst om mogelijkheden tot samenwerk-
ing voor de Roze Woensdag te bespreken.

Stichting Gay Festival Nijmegen wil zich
hierbij toeleggen op coördinatie en PR. De
activiteiten, programmering en aankleding
zal door de ondernemers(verenigingen)
zelf gedaan worden. Iedereen kan bij deze
ideeën aanhaken. We zullen alle initi-
atieven voor de Roze Woensdag sti-
muleren.” 
Aldus Pascal van der Maas. En zo is het
mogelijk dat de Roze Woensdag niet ver-
dwijnt, maar stap voor stap groter groeit.
En als het publiek dat wil, wordt het Roze
Woensdag in de hele Nijmeegse binnen-
stad.

De Mythe ‘under 
construction’

Vooruitlopend op de restyling
van café - discotheek de
Mythe hebben medewerkers
vorige week het café in warm
koningsrood geschilderd.
“Omdat we de zaak gewoon
open willen houden zal er in
etappes geschilderd worden”.
Nieuw is ook de leuke
zithoek waar gasten kunnen
‘chillen’ en er zijn een
paar vette flatsscreens
gemonteerd. Wanneer de
flatscreens operationeel zijn is
het ook mogelijk om via een
wireless accespoint te inter-
netten.

Kant & Claire 

Claire Deutekom, het
gezicht waaraan ‘New Dutch’
streetfood haar
aantrekkingskracht ontleende,
opent per 1 maart 2006 haar
nieuwe nagelstudio ‘Kant &
Claire’ aan de Houtstraat 44 in
Nijmegen.

Echt zielig!
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Auteursrechten
Overname en/of vermenigvuldiging
van artikelen als bedoeld in Art.15 van
de Wet op het Auteursrecht is slechts
geoorloofd na schriftelijke toestem-
ming  van de uitgever. Aan de totstand-
koming van PINK&ZO wordt uiterste
zorg besteed. Voor het desondanks
onverhoopt onvolledig of onjuist
weergeven van informatie aanvaarden
uitgever, redactie, medewerkers en
leveranciers geen aansprakelijkheid.
PINK&ZO kan evenmin aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele gevol-
gen voortkomend uit het -met toestem-
ming van de betrokkenen- plaatsen van
teksten, foto’s of illustraties. De redac-
tie heeft het recht om zonder opgaaf
van redenen redactionele bijdragen of
ingezonden brieven te weigeren, in te
korten of anderszins te redigeren.
Anonieme of onvolledig gesigneerde
inzendingen komen niet voor plaatsing
in aanmerking. Indien nodig of
gewenst wordt een redactionele bij-
drage of ingezonden brief onder een,
door de redactie te bepalen, schuilnaam
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privacy van de contribuanten te
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PINK&ZO 2 verschijnt 29 april 2006
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Copy: WORD 95 of hoger

Art Work: JPG 300 DPI, originelen
Advertenties: PDF

Tijd voor een renaissance
van de Grondwet

Allereerst dank aan de organisatie voor de
uitnodiging om deze lezing te houden.
Komt op goed moment. De Dales-lezing
staat in het teken van artikel 1 van de
Grondwet. Ik wil het wat breder trekken,
naar de Grondwet in z’n algemeenheid.
Daar is namelijk alle aanleiding voor.
Sterker nog: wat mij betreft is er aanleiding
voor een renaissance van de Grondwet. 

Dames en heren,

2006 is het Jaar van Rembrandt. Vierhon-
derd jaar geleden werd hij geboren. Er is
veel aandacht voor de schilder, maar ook
voor de 17e eeuw, de bloeitijd van de
Republiek. Een bijzondere periode.
Avontuurlijk. Er was drang om te onderne-
men en te handelen. Openheid voor het
nieuwe, het onbekende. Veel culturen leef-
den door elkaar. Hoe keek men vanuit het
buitenland naar Nederland in die tijd? 
Ik citeer de historicus Israël. ‘Menig
buitenlandse heer die met Hollandse
trekschuit reisde, werd tot zijn ontsteltenis
aangesproken door doodgewone mensen
op een manier alsof zijn status voor hen
helemaal niet telde.’ ‘Een Duitse waarne-
mer merkte op in 1694, dat Nederlandse
dienstboden zich zozeer gedragen en
kleedden als hun meesters, dat het moeilijk
was hen uit elkaar te houden.’ Tot zover dit
citaat. 
Met andere woorden: men zag ons als een
broeinest van sociale wanorde. Buiten-
landse edellieden spotten met Nederlandse
burgerlijkheid en het ontbreken van iedere
vorm van sociale hiërarchie. Gelijkheid...
leven in vrijheid...: het is typisch
Nederlands. Dit werpt de vraag op: hoe ligt
dat nu? Is dat nog steeds zo? Hoe vanzelf-
sprekend zijn dergelijke waarden? Het
antwoord: allesbehalve vanzelfsprekend.
Het is tijd voor een renaissance van de
Grondwet.
Kijk naar de actualiteit. Het lijkt soms wel
alsof er een koudefront over onze
Grondrechten trekt. Denk aan de discussies
over veiligheid. De druk op de persoonlijke
levenssfeer en individuele vrijheid. Denk
ook aan de spanningen in onze pluriforme
samenleving en de discussies. Eerst de
hoofddoekjes, nu de boerka’s. Of neem het
recente CDA-rapport waarin staat dat we
haatzaaiers rechten moeten ontnemen. En
dit alles onder de titel: Alles van Waarde is
weerbaar.Hevige politieke strijd ging aan
onze Grondwet vooraf. Een staatsgreep
werd uiteindelijk met de Grondwet ver-
ijdeld. Het waren woelige tijden. In Europa
heerste halverwege de 19e eeuw een sfeer
van revolutie. Regeringen wankelden en
vielen. Het leek een kwestie van tijd voor-
dat ook Nederland ten prooi zou vallen aan
de grote omwenteling. Maar koning
Willem II werd in Eén etmaal van conser-
vatief tot liberaal. De ideeën van
Thorbecke - de grondlegger van onze par-
lementaire democratie - vielen nu wel in
goede aarde. Dat klinkt allemaal heel
heftig en dramatisch. Toch komt er bij ons
niet een heroïsch gevoel bovendrijven, als
we denken aan de ontstaansgeschiedenis
van de Grondwet. Het heeft nooit het aura
gehad van een groot verworven recht.
Nooit de sfeer van: dit zijn onze rechten!
Die we na een lange periode van mis-
standen Eén voor één in steen hebben
gebeiteld! Dat zou een hele andere dyna-
miek hebben gegeven.
Lange tijd was er ook geen aanleiding om
met elkaar in debat te gaan over de pre-
cieze inhoud van de grondrechten. Jazeker,
er was - begin 20ste eeuw - de strijd over
het algemeen kiesrecht, het vrouwenkies-
recht en het onderwijs. Maar de verschil-
lende zuilen die ons land kenmerkten, kon-
den gedurende de laatste decennia relatief
vreedzaam naast elkaar bestaan. Openheid
voor verschillende richtingen: dat was en is
onze kracht. Een kracht die spreekt uit
onze Grondwet. Die openheid is tegelijk
haar kwetsbaarheid. Want de openheid kan
alleen maar bestaan als er overeenstem-
ming is over de basiswaarden van de
Grondwet. En het lijkt er nu op dat niet alle
leden in onze samenleving dat ‘sociale
contract’ nog onderschrijven. Denk aan
toename van radicalisering. De laatste
jaren is de druk op de Grondwet vergroot.
Er zijn verhitte debatten. Aanleiding: de
terreurdreiging en een meer heterogene
samenleving.
Overal in het Koninkrijk is gelijkheid het
uitgangspunt. Toch wil men op de Antillen

en Aruba bijvoorbeeld het huwelijk alleen
open stellen voor hetero’s. De landen uit de
West hebben hun eigen burgerlijk wetboek
en dat moeten we respecteren. Zo zit ons
Statuut van het Koninkrijk in elkaar. Maar
ons Statuut bepaalt echter ook dat
Nederlandse trouwaktes ook overzee gere-
specteerd moeten worden. Ik eis dus niet
dat de Antillen en Aruba het homohuwelijk
invoeren. Maar ik wil wel dat ze het Statuut
respecteren. Zodat het huwelijk van
homo’s geldig is in ieder land van dit
Koninkrijk. Nogmaals: de Grondwet is dus
geen rustig bezit. Zij is niet uit zichzelf
weerbaar. Ik verwijs nog maar eens naar de
dichtregels van Lucebert. De waarden zijn
niet vanzelfsprekend. Zij worden pas weer-
baar wanneer zij breed worden gedragen.
Neem Rotterdam waarbij we bijvoorbeeld
tijdelijk een maatregel nemen om te
voorkomen dat er zich nog meer kanslozen
zich vestigen in een wijk die het toch al
moeilijk heeft. De wijk rust geven om op
adem te komen zodat het weer aantrekke-
lijk wordt om te leven. Tijdelijke vrijheids-
beperking, juist om die vrijheden op lan-
gere termijn te stimuleren. Meer ideeën en
initiatieven zijn nodig. 
Ik wil graag alle burgers - werkgevers,
beleidsmakers, schoolverlaters, buurt-
vaders - oproepen om initiatieven voor 
te leggen op basis waarvan wij jongeren
kansrijk kunnen maken. Alleen zo krijgen
de positieve verplichtingen die aan onze
grondrechten vastzitten, gestalte. We zijn
immers allemaal medebezitter van, en dus
aanspreekbaar op het discriminatieverbod. 
Ander voorbeeld. De boerka. Onlangs
kwam het voorstel op tafel om de boerka in
de openbare ruimte te verbieden. Met die
oproep wordt de nuance die de Grondwet
biedt, in de ban gedaan. We snijden dan de
discussie over waar de Grondwet voor
staat, radicaal af. In dit geval moeten we
een balans zien te vinden tussen de waar-
den veiligheid, gelijkheid en godsdienstvri-
jheid.Welwillend gelezen is het boerka-
verbod een oproep aan de draagsters en
hun thuisfront om deel te worden van de
Nederlandse samenleving. Die oproep is
op zich wel toe te juichen, voor zover
gericht aan de vrouwen die zich afsluiten
van de samenleving. Maar volgens mij
bestaat hierover een misvatting. Het is

immers niet zo dat vrouwen die een boerka
dragen zich per definitie afkeren van inte-
gratie. Het voorstel geeft een volkomen
verkeerd signaal.
Ander voorbeeld. Privacy en veiligheid.
Het recht op privacy behoort niet voor niets
tot onze oudste grondrechten. Het gaat om
de bescherming van het recht op persoon-
lijke vrijheid en ontplooiing. Ten opzichte
van de overheid. Maar ook in relatie tot de
rechten en vrijheden van anderen.Dat is
iets fundamenteels. De vrijheid om te tele-
foneren, te sms-en of te e-mailen zonder
dat iemand de inhoud controleert. Zonder
dat de overheid u controleert. Daar ligt
voor mij de grens. Hooguit weten wanneer
u belt, niet wat u zegt. Er zijn nog steeds
landen waar die vrijheid niet vanzelfspre-
kend is. Maar ook bij ons is het maar twee
generaties geleden dat ervoor gevochten
moest worden. Met de opmars van nieuwe
technieken blijf ik zeer alert als het gaat om
dit verworven recht. Want vroeger was de
‘persoonlijke levenssfeer’ overzichtelijk:
wat zich achter de voordeur afspeelt is des
burgers. De omstandigheden waaronder de
overheid door de deur mag, is bij wet
geregeld.
Wat valt me op? De Grondwet is voor
democratisch opgevoede mensen als lucht.

Lucht die je
niet meer
waarneemt.
Behalve als
je in adem-
nood ver-
keert! Voor
mensen die
niet met de

vanzelfsprekende aanwezigheid van een
grondwet zijn opgevoed, is de Nederlandse
Grondwet iets vreemds. Misschien wel
aangenaam - maar wellicht ook te mooi om
te geloven, laat staan om ze levend te
houden door er elke dag voor te gaan staan
en ervoor te vechten. De grondrechten zijn
voor hun voortbestaan afhankelijk van een
voldoende draagvlak. Als we niet oppassen
wordt dit aangetast. Hoe kunnen we dit
tegengaan? In een dictatuur kun je naleving
en draagvlak nog per decreet afdwingen.
Maar wij moeten onze Grondwet op een
andere manier levend houden. Een manier
die meer beklijft. Via opvoeding, vorming
en onderwijs, ik zou willen zeggen in een
traject van ‘een leven lang leren’. En dat
kan wat mij betreft niet vroeg genoeg
beginnen.
Waarom niet de Grondrechten tot een ver-
plicht onderdeel van het lesprogramma
maken? Ook een nieuw op te zetten
Centrum voor Geschiedenis en Democratie
kan bijdragen aan een beter besef. Meer
kennis. Meer bewustzijn.Hetzelfde geldt
voor een Nationaal Instituut voor de
Rechten van de Mens. Een bouwmeester
staat nu aan de tekentafel staat om zo’n
instituut vorm te geven. Concreet lesmate-
riaal heb ik inmiddels ook op het internet
gepubliceerd: iedereen kan de toga van de
rechter aantrekken en ervaren hoe een aan-
tal grondrechten werkt op www.zestien-
miljoenrechters.nl. Er is zelfs een tv-pro-
gramma met die invalshoek.

Dames en heren tot slot.

Ik zie het als een opdracht om de kracht en
de kwetsbaarheid van de Grondwet te
onderkennen. Het kabinet en de AIVD
hebben gewezen op de kwetsbare identiteit
van onze liberale democratie in de nota’s
‘Grondrechten in een pluriforme samen-
leving’ en ‘Van Dawa tot Jihad’. Nu de
kracht nog. 
De Verenigde Staten hoeven voor wat
betreft het belijden van vaderlandslievend-
heid niet ons voorbeeld te zijn. Maar meer
trots op de grondrechtelijke waarden kan
geen kwaad. En we mogen ze ook best wat
openlijker uitdragen. Sterker nog: zodra we
in een maatschappelijke functie stappen, en
ik denk dan aan de overheid, maar ook aan
de opvoeder, de buurtvader, de werkgever,
de imam, de ondernemer. Die moeten de
Grondrechten uitdragen. Om twee redenen. 
Een. We moeten zuinig zijn op de waarden
die we delen. Ik wil voorkomen dat burgers
de Grondwet veronachtzamen. Denk aan
het koudefront. En twee. We moeten een
tendens tegengaan waarin burgers met de
rug naar de samenleving gaan staan. En
niet langer mede-eigenaar willen zijn van
de waarden van onze Grondwet. Wat ik
duidelijk wil maken is dit: de inwoners van
dit land moeten weten waar zij aan toe zijn,
in welke staat zij leven, welke vrijheden
hen toekomen en wat de begrenzingen
daarvan zijn. Dat gaat niet vanzelf. 
Vandaar mijn oproep: 
Tijd voor een renaissance! Laat de
Grondwet niet weerloos liggen. We moeten
het aanraken, ons eigen maken. Dan zijn
we rijker dan we denken. 
Wat waren we ook alweer in de 17e eeuw
volgens de buitenlanders? Een broeinest
van sociale wanorde. Ik zou zeggen: liever
dat, dan een bakermat van ongelijkheid.
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Met Pink&Zo nr 1 2006 is 25 jaar verslaggeving uit de Gelderse homo-lesbische en
biseksuele samenleving compleet. Dit is totstand gebracht door vele vrijwilliges van
PINK, DiverZo en Pink&Zo. De redactie bedankt en feliciteert alle medewerkers van
de afgelopen 25 jaren. Een bijzonder woord van dank geldt voor Alice van Gilst en
Hans Hoksbergen die, tot deze editie, de functie van hoofdredacteur en
vormgever/adjunct-hoofdredacteur vervulden. Zij hebben de gezamenlijke uitgave van
Pink&Zo door COC Nijmegen en COC Midden-Gelderland gerealiseerd. 

Door visieverschillen op de toekomst van dit blad tussen de uitgever en de hoofd-
redacteuren hebben de laatsten besloten hun functie neer te leggen. De uitgevers
kiezen ervoor samen verder te gaan met de uitgave van Pink&Zo. De redactie is ver-
sterkt met een coördinator, een tijdelijke vormgeefster en een tijdelijke hoofdredacteur. 

Met deze doorstart handhaaft de redactie de formule en blijft  het blad zo als je dat
van Pink&Zo gewend bent. De redactie gaat het komende jaar aanpassingen en 
onderzoeken en uitvoeren en kan daarvoor versterking van het team gebruiken. 

Wil je meewerken aan Pink&Zo dan kun jij je melden bij de coördinator 
thomastraxler@hotmail.com Schrijvers, (hoofd)redacteuren, vormgevers die dit 
vrijwilligerswerk op een professionele wijze willen doen, nodigen we graag uit.

Bart van Dam
Hoofdredacteur a.i.

VAN DE REDACTIE

Ter gelegenheid van de uitreiking van de

Burgemeester Dalesprijs 2006 aan Blend-It hield

Alexander Pechtold de Burgemeester Daleslezing.

In deze lezing breekt hij een lans voor de hele

Grondwet. De Grondwet is iets waar we meer mee

bezig mogen zijn. De Grondwet is iets waar we

trots op mogen zijn. Uit de lezing, gehouden op 

27 januari 2006, zijn de belangrijkste passages

afgedrukt.




