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Wethouder Lenie Scholten nodigde 
samen met de adviescommissie Homo-/
Lesbisch beleid in november 2006 alle 
maatschappelijke organisaties, de poli-
tieke partijen, en een delegatie uit de 
homobeweging uit op een pressure cook 
bijeenkomst. Een bijeenkomst waarvan 
de uitkomsten verrasten en de komende 
jaren het klimaat rond seksuele diversi-
teit in Nijmegen op een goede manier 
zullen beïnvloeden. 

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
werd het al duidelijk in een debat dat 
plaatsvond in Villa Lila: het beleid dat de 
gemeente Nijmegen voert ten aanzien van 
homo- en biseksualiteit moet nodig opge-
schud worden. Peter van Loon, voorzitter 
van COC Nijmegen: ‘tijdens die bijeen-
komst werd zichtbaar wat er mis was: wij 
vonden dat de gemeente veel te passief 
was, en dat de maatschappelijke instellin-
gen niets deden. De gemeente riep dat juist 
de homobeweging er was om met initiatie-
ven te komen en het gesprek met instellin-
gen moest aangaan. De homo-lesbische kar 
leek ook niet door de maatschappelijke 
instellingen zelf getrokken te gaan worden. 
Maar het was wel duidelijk dat over de 
wenselijkheid van hernieuwd beleid ten 
aanzien van seksuele diversiteit geen mis-
verstand bestond.
Joost Rosendaal, voorzitter van de advies-
commissie Homo-/Lesbisch beleid in 
Nijmegen: ‘ons leek een pressure cook 
bijeenkomst, een middag waarbij alle 

betrokkenen op dezelfde plaats zijn en in 
korte tijd tot gezamenlijke oplossingen 
moeten komen,  de enige mogelijkheid om 
iedereen te activeren’. Van Loon was onder 
de indruk van het resultaat: ‘superlatieven 
schieten tekort om het gevoel te beschrij-
ven als je zoveel maatschappelijke en 
politieke organisaties bij elkaar ziet. Het 
was ook heerlijk om met een groep mensen 
om de tafel te zitten die dat wij-gevoel heb-
ben. Allemaal mensen die naar de bijeen-
komst waren gekomen omdat ze de proble-
men onderkenden, zonder dat eerst moest 
worden uitgelegd waarom een apart beleid 
rond seksuele diversiteit echt noodzakelijk 
is. Een bijeenkomst waar een positieve 
vibe van uit ging’. Vertegenwoordiging uit 
politieke partijen, ambtelijke organisaties, 
culturele verenigingen, scholen, politie, 
multiculturele organisaties, de GGD, oude-
renorganisaties, maatschappelijk werk, 
welzijnswerk, en uiteraard de homobewe-
ging zelf: allemaal zetten ze de roze bril op. 
Hetzij op 3 november, hetzij op de tweede 
bijeenkomst in februari om de concept-
homonota te bespreken, die inmiddels door 
wethouder Scholten is opgesteld.

Concept homonota
Met de uitkomsten van de pressure cook 
bijeenkomst, is Lenie Scholten aan de slag 
gegaan, en heeft haar plannen voor het 
homo-lesbische beleid van de komende 
jaren in een concept homonota opgeschre-
ven. Dat concept komt erop neer dat al het 
goede dat in Nijmegen is opgebouwd aan 
homo-lesbische organisaties, omarmd zal 
blijven worden door de gemeente Nij-

megen, door een voortzetting van de struc-
turele subsidies. Ook het traject onderwijs 
en homoseksualiteit, dat het klimaat rond 
homoseksualiteit op de Nijmeegse scholen 
moet verbeteren, zal voorzien worden van 
een structurele subsidie. Goed nieuws voor 
menig scholier en docent in Nijmegen.
Maar er zijn ook ‘nieuwe acties’ uit hun ei 
gekomen, die daar zonder de bijeenkomst 
ongetwijfeld nog even in waren blijven zit-
ten. Neem het voornemen om aan subsidie 
voor sportverenigingen de voorwaarde te 
verbinden, dat zij de gedragscode ‘verbod 
anti-homoseksuele uitingen’ opnemen in 
hun reglement. Ook de aandacht binnen het 
welzijnswerk voor homoseksualiteit wordt 

opgeschud, zowel voor jongeren als voor 
ouderen.
Voor homoseksualiteit bij etnische minder-
heden vraagt Scholten in haar conceptnota 
ook aandacht. Ze wil binnenkort een verge-
lijkbare pressure cook bijeenkomst organi-
seren, die dit specifieke probleem als 
onderwerp zal hebben, om hierover spij-
kers met koppen te kunnen slaan.

Voortgang
Rosendaal: ‘op het concept homonota zijn 
reacties gekomen op de bijeenkomst in 
februari. Deze zullen door de wethouder 
worden verwerkt en uiteindelijk verwacht 
ik dat er in mei een homonota aan de 
gemeenteraad kan worden voorgelegd, 
zodat die voor het zomerreces aangenomen 
kan worden. De adviescommissie Homo/ 
Lesbisch beleid zal daar overigens ook nog 
een advies over uitbrengen’. Zowel Rosen-
daal als Van Loon hopen dat de uitvoering 
van de homonota die uiteindelijk zal wor-
den aangenomen, op voldoende ambtelijke 
ondersteuning vanuit de gemeente kan 
rekenen. 
Van Loon: ‘in de concept homonota wordt 
veel gesproken in termen van ‘dit zou moe-
ten’ en ‘blijft onder de aandacht’. Als er in 
de uiteindelijke nota geen concretere plan-
nen staan, dan zou dit geen recht doen aan 
de actieve houding van de organisaties die 
de voorzetten hebben gedaan. Al met al 
ben ik positief over de manier waarop de 
wethouder tot nu toe te werk is gegaan, en 
hoop ik dat hiermee een traditie is geboren 
in een gezamenlijke manier van aanpakken 
van maatschappelijke thema’s’.

Homonota uit een snelkookpan
‘Ineens was er een positieve vibe’

Lenie Scholten, wethouder voor  
homo-/lesbisch beleid in Nijmegen 

BART VAN DAM

Maurice Nooijen, voorzitter van SBHN 
Villa Lila, voelt zich voor het blok 
gezet. Tal van verbeteringen ten aan-
zien van de brandveiligheid zijn aange-
bracht. Brandblusser, nooddeuren en 
brandwerende deuren. Allemaal in goed 
overleg met de brandweer. Wat er nog 
moet gebeuren is het verwijderen van 
vloerbedekking en het aanleggen van 
een brandmeldinstallatie. De stichting 
werd echter verrast door de mededeling 
dat de brandweer op maandag 26 
maart zou komen controleren en het 
Nijmeegse homohuis een dwangsom 
boven het hoofd zou hangen als de zaak 
niet brandveilig zou zijn. De gemeente 
zet namelijk bestuurlijke dwang in.

Wrang is dat dinsdag 27 maart de gemeen-
te vergaderde over het verstrekken van een 
lening om de betreffende verbeteringen 
aan te kunnen brengen. De handhavende 
tak van de gemeente wilde daar niet op 
wachten. Gevolg is dat Villa Lila zondag 
25 maart gesloten werd voor alle publieke 
gelegenheden. Inmiddels is de lening toe-
gekend en worden de verbeteringen zoals 
de brandmelders aangelegd. Het is een 
kostbare en ingrijpende klus die veel tijd 
vergt. Het kan enkele weken duren. Villa 
Lila gaat in zee met een bedrijf dat voor 
deze zaken ISO gecertificeerd is. Ze wil 
geen enkel risico meer lopen op een afkeu-
ring door de brandweer. 
Bitter is verder dat Villa Lila een alterna-
tief had kunnen hebben. Dat is een nood-
gang naar de openbare weg via hun achter-

tuin en de tuin van restaurant Claudius. In 
de scheidingsmuur zou dan een nooddeur 
geplaatst moeten worden. De eigenaar van 
het restaurant weigert echter elke mede-
werking. ‘Volstrekt asociaal’ noemt direc-
teur Helm de Laat deze houding. 
Wethouder Lenie Scholten heeft tevergeefs 
enkele bemiddelingspogingen gedaan rich-
ting brandweer en bestuurshandhaving. 
Maurice Nooijen waardeert deze inzet, 
maar ook de wethouder bleek in deze zaak 
machteloos. De voorzitter meent dat Villa 
Lila deze situatie niet had kunnen zien 
aankomen. We zijn voortdurend met de 
brandweer in goed overleg geweest. En 
zelfs een woordvoerder van de brandweer 
vindt de dwang en de haast overdreven.
Gevolg is dat alle geplande activiteiten 
elders ondergebracht moesten worden. De 
medewerkers van Villa Lila zijn erin 
geslaagd alternatieve locaties te vinden. 
Café Dapper wordt liefdevol opgevangen 
door Café Meermin, de stagiares mogen bij 
Café Mets werken en daar is ook de 
damessalon van eerste paasdag welkom. In 
de Mythe worden de Hip Hop Cursus en de 
repetities van enkele theatergroepen onder-
gebracht. Daar worden ook de Zondag-
middagsalons voor oudere heren gehou-
den. Cafe Ammané geeft onderdak aan 
dansschool 22Tango. Ook Grote Broek en 
De Plak hebben hulp toegezegd.
Vlak voor het ter perse gaan van deze Pink 
& Zo werd bekend dat de Villa feestelijk 
kan heropenen op 9 mei en dat de activitei-
ten die in mei en juni gepland stonden 
gewoon door kunnen gaan.

Villa Lila plotseling gesloten
Feestelijke heropening op 9 mei

Zondag 15 april werd een herdenkingsdienst georganiseerd in Druten voor Antoon van 
Welie. Een overzichtstentoonstelling van het werk van Antoon van Welie (1866-1956)  
is zaterdag 14 april geopend in Museum Het Valkhof. Van Welie is wereldwijd bekend 
schilder, maar in Nederland en in zijn geboortestreek, het Land van Maas en Waal, bijna 
vergeten.
Het COC Nijmegen was uitgenodigd om naast de conservator en de burgemeester van 
Druten te spreken tijdens de herdenkingsdienst. De initiatiefnemer van de dienst wilde 
dat de homoseksualiteit van Van Welie een plek zou krijgen in de herdenking.

ADVERTENTIE

Royale lintjes-
regen voor 
homo-voorvechters
Bij de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid 
van Koninginnedag zijn aan een aantal 
voorvechters van de homo-lesbische eman-
cipatie onderscheidingen uitgereikt, waar-
onder Jannie Klifman, Jan Wolter Wabeke, 
Lydia la Rivière-Zijdel en Paul de Leeuw. 
Jannie Klifman heeft een lintje gekregen 
voor haar inzet voor de homo-emancipatie. 
Klifman is benoemd tot Ridder van Oranje 
Nassau. 
Ze kreeg de onderscheiding vrijdagochtend 
uit handen van burgemeester Knip van 
Almelo. Klifman is jaren actief geweest in 
SLOW, de stichting voor ouders van homo-
seksuele kinderen. Ze gaf onder meer voor-
lichting aan ouders die het moeilijk hadden 
met de homoseksualiteit van hun kind.
Aan mr. Jan Wolter Wabeke is de zeer bij-
zondere onderscheiding van Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau toegekend. 
Wabeke was een van de architecten van de 
plannen die in 2001 leidden tot de openstel-
ling van het burgerlijk huwelijk voor paren 
van gelijk geslacht. Samen met Henk Krol 
nam hij daartoe 16 jaar eerder het initiatief.
Wabeke is momenteel Nationaal Ombuds-
man Verzekeringen. 
Wabeke was in die functie vrijdagochtend 
voorzitter tijdens een internationaal congres 
in Londen. Daar kreeg hij compleet onver-
wacht burgemeester Letty Demmers van 
Best aan de lijn die hem het heuglijke 
nieuws kon meedelen. Zijn echtgenoot Jan 
Swinkels nam even later in het gemeente-
huis de hoge onderscheiding voor hem in 
ontvangst.
Ook Lydia la Rivière-Zijdel werd benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zij krijgt deze onderscheiding voor haar 
grote inzet binnen de Europese en internati-
onale vrouwenbeweging, haar inzet voor 
gehandicapte vrouwen en meisjes in empo-
werment en zelfverdedigingscursussen en 
haar werk voor de holebi-beweging.
Paul de Leeuw kreeg eveneens een bijzon-
dere onderscheiding: Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. De Leeuw heeft 
vooral via zijn tv-programma's een grote 
bijdrage geleverd aan de homo-emancipatie. 
De Leeuw was volkomen verrast toen de 
Burgemeester van Blaricum hem het eer-
volle nieuws thuis kwam vertellen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl
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Brigitte, Steffie, Angelique, Riekje, 
Caro, Yvette, Els, Roos, Dagmar, Cil, 
Oot en Maria zijn al uit de startblok-
ken. Zij organiseren het Lesbian 
Festival Nijmegen. Het weekend van  
5, 6 en 7 oktober staat bol van de 
activiteiten. Voor een volle zaal presen-
teerden zij hun plannen en deze werden 
enthousiast ontvangen.

De activiteiten van het Lesbian Festival 
Nijmegen passen in vier stromingen. 
Empowerment, Lifestyle, Family, Body & 
Mind. Aan de exacte invulling wordt nog 
volop gewerkt. Evenals aan de financiële 
onderbouwing. In elk geval is er genoeg 
geld toegezegd om de doorgang te garan-
deren. Aldus Brigitte Heezen. Zij heeft 
haar taken in het bestuur van COC 
Nijmegen neergelegd om zich volledig op 
de organisatie van het LFN toe te leggen.
In vogelvlucht ziet het programma er als 

volgt uit. Op vrijdag is de opening, een 
literaire avond en een kroegentocht langs 
homovriendelijke horeca. Zaterdag vinden 
de meeste activiteiten plaats. Genoemd 
worden een expositie, workshops, debat-
ten, documentaires, informatiemarkt en 
verschillende optredens. De tweede dag 
wordt afgesloten met een LFN party in 
Doornroosje. Op zondag wordt er gewan-
deld, geluncht in Villa Lila en is er een 
afsluiting in het centrum van Nijmegen.
Meer informatie over de programmering 
wordt op 25 mei bekend gemaakt. Begin 
september verschijnt het definitieve pro-
gramma. 

Voor diverse coördinerende en uitvoerede 
taken zijn nog vrijwilligers gevraagd. Je 
kunt mailen naar lesbianfestival@cocnij-
megen.nl Voor de meest actuele informatie 
kun je kijken op de website  www.lesbian-
festivalnijmegen.nl . 

Lesbian Festival Nijmegen

Debat over homohuwelijk

 BART VAN DAM

 PETER VAN LOON BART VAN DAM

Zaterdag 19 mei vindt het Roze Meifeest 
plaats op het binnenplein van de geheel 
vernieuwde Lindenberg. De programme-
ring op de middag is met medewerking van 
o.a.: Bonny St Clair, De Flageolettes (live 
muziek & cabaret), DJ R@lph (groovy 
dance met supporting act live sax). Tot slot 
treedt de band 'Dwars' op met spetterende 
allround live muziek. Om het feest com-
pleet te maken, loopt theatergroep 'Plees-
to-be' rond door de stad om de mensen te 
entertainen en gratis drankjes uit te delen.
Daarna mag het feest voortgezet worden in 
de café's Mets, Sterre, De Verjaardag, 
homodiscotheek De Mythe en de kelder 
van De Plak.

Avondprogrammering vanaf 22:00 uur
* Lindenberg: ‘After Lounge’ 
* Café Mets: ‘Spring Break Party’
* De Mythe: ‘Club Classics After Party’
*  Café de Sterre: ‘Dansen in Sterre - pink 

edition’
*  Café de Verjaardag: ‘Hollandstalig altijd 

feest’ 
*  Eetcafé de Plak: vanaf 17:30 uur een roze  

menukaart. En swingfeest ‘Underdog’ 
met als thema ‘Hond in de Pot’

Zaterdag 19 mei Roze Meifeest Nijmegen

In opdracht van Europa wordt er op het 
hele continent door jongeren gediscussi-
eerd over tolerantie en discriminatie. In 
Nijmegen is dit onder andere vertaald in 
een debat over de weigerambtenaren. Een 
zeer gemêleerd en jong publiek liet zich 
informeren door Rob Verhofstad, ambte-
naar burgerlijke stand. 
Hij meent dat de Christen Unie door het 
recht op discriminatie te eisen voor ambte-
naren van de burgerlijke stand het debat 
weer op scherp gezet heeft. Peter Breukers, 
raadslid PvdA, wil wet en religie strikt 
scheiden en vindt dat elke ambtenaar zijn 
werk moet doen. Anders kun je steeds 
meer uitzonderingen. De spagaat van 
christelijke homo’s werd vertegenwoor-

digd door Rober Daverschot van Contratio.  
Tom Huntink vertelde wat het COC doet 
en dat de club vindt dat iedere ambtenaar 
zijn werk moet doen en dus tegen weige-
rambtenaren is. 
Op een enkeling na die vindt dat God het 
zó niet bedoeld heeft, was het enthousiaste 
publiek van mening dat het homohuwelijk 
door elke ambtenaar voltrokken moet kun-
nen worden. 
Meer informatie over deze acties is te vin-
den op www.livetogether.nu 

Tijdens de algemene ledenvergadering pre-
senteert het bestuur een overzicht van alle 
activiteiten van 2006 en de plannen voor 
2007. En dat is niet mis. Na de opsomming 
verzucht voorzitter Peter van Loon dat 
Nijmegen ook nog het COC Songfestival 
gewonnen heeft. Gevolg is dat Nijmegen 
de volgende finale mag organiseren. ‘Wie 
moet dat doen?’ vraagt een van de leden. 
‘Dat gaat vast wel lukken,’ is de conclusie 
van de vergaderde club. 

Behalve het COC Songfestival, staat er 
nog meer op stapel. In het najaar vindt het 
Lesbian Festival Nijmegen plaats. Het 
COC ondersteunt deze organisatie. De club 
draagt haar steentje bij aan de totstandko-
ming van de gemeentelijke homonota. In 
dat kader organiseert ze een ‘hand in hand 
– actie’ in de Nijmeegse binnenstad op 14 
april. Verder neemt het COC Nijmegen 

deel aan een landelijk project met betrek-
king tot ‘macht in lesbische relaties’. Het 
Roze Keurmerk voor verzorgingstehuizen 
wordt op verzoek van de instellingen 
omgedoopt tot Roze Loper. Er is een nieuw 
team geformeerd dat dit project gaat voort-
zetten. Een heel andere, jongere doelgroep 
wordt in het najaar bediend met gesprek-
groepen 25+. Er wordt eerst onderzocht 
welke opzet het best aan de behoefte vol-
doet. Nieuw is de maandelijkse bijeen-
komst voor transgenders café de Meermin. 

Het COC bestuur bestaat slechts uit 3 
leden. De ledenvergadering is unaniem 
voor het herkiezen van voorzitter Peter van 
Loon. Het bestuur heeft nu bovendien twee 
aspirantleden: Rogier Beekman en 
Leonieke Ariaans.

‘Prima hoor’ en ‘vuile homo’, dat waren 
twee van de vele reacties na het zien van 
twee hand-in-hand lopende jongens of 
meiden van het gelijke geslacht. Afgelopen 
zaterdagmiddag deelde het COC Nijmegen 
in de stad buttons uit met daarop twee han-
den. 
Het doel van de actie was, dat Iedereen, 
homo, hetero, biseksueel, autochtoon en 
allochtoon oftewel iedereen die in 
Nijmegen woont, op deze zonovergoten 
zaterdagmiddag zich solidair te kon tonen 
met het belang van een tolerante stad.
Jongens liepen met jongens en meiden met 
meiden hand-in-hand. Aan de voorbijgan-
gers werd gevraagd wat men daar nou van 
vond. 
Gelukkig was een groot deel van de reac-
ties positief of men vond het wel oké. Een 
aantal reacties waren van andere aard. Op 
het Koningsplein werden twee jongens 
uitgescholden voor vuile homo. Ook was 
er een reactie dat het niet mocht van God.
Het COC Nijmegen is desondanks toch 

tevreden met de actie, hoewel ze absoluut 
beseft dat er juridisch nog maar weinig 
onderscheid wordt gemaakt met heterosek-

suelen, de dagelijkse dingen als het hand-
in-hand lopen ook in Nijmegen nog lang 
niet tot de norm hoort.

Debat in Nijmegen.

COC Nijmegen: druk, druk, druk
‘En dan ook nog het Songfestival’

Empowerment – Lifestyle – Family – Body & Mind

Roze Meifeest 2006

Van ‘Prima hoor’ tot ‘vuile homo’
Hand-in-hand lopen nog lang geen norm

COC voorzitter Peter van Loon ging met zijn vriend Gerdo hand in hand de straat op.
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Een pand in de Arnhemse wijk 
Klarendal. In de bovenwoning vind ik 
Mark en Marco, in de benedenwoning 
een goede vriendin. Ze zijn met z’n 
drieën ouder van twee zoons, Yulian en 
Yunes van één en vier jaar oud. Ik 
praat met Mark Kuilder, één van de 
vaders.

Mark had altijd al de wens om vader te 
zijn. Toen hij en Marco gingen samenwo-
nen bleken ze dat samen ook te willen. 
Tijdens de jaren dat ze samen zijn, zijn 
meerdere opties de revue gepasseerd: 
adoptie, een gedeeld ouderschap met een 
bevriend vrouwenstel. Mark: ’dat hadden 
we allemaal nog niet uitgewerkt. Totdat we 
erover spraken met een goede vriendin van 
ons, en bleek dat zij ook een kinderwens 
had. We konden erg goed met elkaar 
opschieten, en ineens kreeg onze kinder-
wens concreet vorm: een co-ouderschap’.

Co-ouderschap
Hun vriendin werd moeder, Mark en Marco 
werden vader, en met zijn drieën verzorgen 
ze het co-ouderschap, een begrip dat al 
langer bestaat bij heteroparen die uiteinde-
lijk gaan scheiden, maar toch samen de 
kinderen opvoeden. 
Kenmerkend is dat het ouderlijk gezag 
samen wordt verzorgd. Mark: ‘juridisch 
voeren twee ouders het ouderlijk gezag uit. 
Wij hebben zelf twee kinderen. Over onze 
ene zoon heb ik het ouderlijk gezag, samen 
met onze vriendin, over de andere zoon 
mijn vriend Marco’. Werkt deze construc-
tie in de praktijk? Mark: ‘Co-ouderschap 

wordt misschien geassocieerd met heen-
en-weer zeulen met kinderen. Kijk, wij 
doen niet alles met z’n drieën. Een deel van 
de week zijn de kinderen bij hun moeder, 
een deel van de week zijn ze bij ons. Maar 
zowel hun moeder als wij wonen in het-
zelfde pand. Fysiek hebben de kinderen 
dus altijd één thuis. Binnenkort gaan we 
verhuizen, maar ook daarbij hebben we een 
twee huizen naast elkaar gevonden, zodat 
we opnieuw min of meer samen wonen.

Reacties
De omgeving van Mark en Marco reageert 
positief op de onconventionele opvoeding 

die hun zoons krijgen. Toch zijn er ook af 
en toe bezorgde geluiden: is het niet 
gedoemd om snel fout te gaan? De kinde-
ren zijn immers niet geboren uit een hete-
roseksuele liefdesrelatie! Mark: ‘natuurlijk 
hebben we als geen ander uitgebreid stilge-
staan bij de invulling en de dingen waar je 
liever niet over nadenkt. We hebben daarbij 
erg goede afspraken vastgelegd over de 
opvoeding en waar de grenzen liggen. Los 
van het feit dat de uitwerking er op dit 
moment werkelijk harmonieus uit ziet. Ik 
heb een oprecht goed gevoel over de 
manier waarop onze zoons momenteel 
opgroeien. En het plaatje van een vader en 

een moeder die samen een gezin bestieren, 
is er slechts één van de vele. Ik weet nog 
goed dat ik bij het eerste verjaardagsfeestje 
waar Yunes heen ging, nog twee koters 
achterin de auto had zitten. Toen zij het 
erover hadden, vertelde de één dat hij 
alleen een papa had en één van hen alleen 
een mama, onze eigen zoon vertelde trots 
dat hij twee papa’s had, om vervolgens 
gewoon weer over te schakelen naar andere 
onderwerpen als voetbal en school. En 
wiens opvoeding is er in die auto dan 
abnormaal? En als Marco en ik met Yunes 
in een winkel zijn, en hem wordt gevraagd 
wie van ons tweeën zijn vader is, wijst hij 
naar ons en zegt lichtelijk verwonderd dat 
wij alle twee zijn papa zijn, en dat vindt hij 
heel gewoon’.

Aanrader
Mark had vroeger al wel een beeld van wat 
een vaderschap inhoudt, maar alle andere 
vaders zullen het met hem eens zijn, dat je 
je pas echt bewust wordt van je vader-
schap, als de baby er uiteindelijk is. Mark: 
‘het voordeel van het gedeelde ouderschap 
waar wij voor gekozen hebben, is dat we 
een deel van de week echt voor onszelf 
hebben. Dat we de hobby’s die we er op na 
willen houden, kunnen blijven uitoefenen, 
zonder dat we de kinderen naar een oppas 
brengen. Op die dagen zijn ze dan bij hun 
moeder in de benedenwoning. Ik had het 
me nooit zo gerealiseerd, maar zoals wij 
het doen, ik kan het iedereen aanraden!’

Internet
Kijk ook op www.meerdangewenst.nl

Mark Kuilder (links) met zijn vriend Marco en de kinderen Yunes en Yulian.

Kinderwens vormgeven met co-ouderschap
‘Ik kan veel dingen gewoon blijven doen’

Enkele edities geleden wezen we u op de 
theatergroepen die aan ‘homo-theater’ 
doen in onze regio. Naast Theater AanZ en 
Theatergroep Myview, die een permanent 
aanbod hebben op scholen en instellingen, 
wil Pink&Zo de twee theatergroepen die 
jaarlijks een nieuw stuk op de planken 
brengen, uitlichten, omdat hun programma 
voor 2007 bekend is gemaakt.

Theatervereniging Merano 
www.theatermerano.nl
Merano speelt in 2007 ‘Anterotikon’. In 
een villa in Hongarije zitten acht acteurs 
min of meer opgesloten in afwachting van 
hun regisseur. Ze zijn afzonderlijk  uitge-
nodigd om in diens nieuwe film te spelen. 
sommige kennen elkaar al en hebben al een 
mooie (minder mooie) geschiedenis met 
elkaar, andere zijn nieuw in het vak of 
komen uit de soap of porno wereld.
De regisseur blijkt in een ziekenhuis opge-
nomen te zijn en het onzeker wanneer hij 
zal arriveren.
Als de verveling toeslaat, besluiten de 
acteurs om de voor hen bedachte rollen  
alvast improviserend te gaan uitspelen. 
Met een grote impact: Hoe meer maskers 
er op gaan , hoe minder de sociale wetten 
lijken te gelden.

Spel: Fred Wolters, Eric Dechnar, Willie 
Luttikholt, Syl van Bommel, Tom Huntink, 
Eric Veerman, Marcel Stoks, Linde 
Notmeijer
Regie: Monique in het Veld

Data:
2 juni: Villa Lila Nijmegen
15 juni, 16 juni, Lindenbergtheater 
Nijmegen

Theatergroep Augustus 
www.theatergroepaugustus.nl
Augustus brengt ‘Nomaden’, met als 

ondertitel ‘dat wat gebeurde gebeurde’. 
Zeven mensen zijn op elkaar aangewezen 
in een vervallen pension, gelegen aan 23 
Lenna Taing op het eilandje West Burgh, 
onderdeel van de Shetlandeilanden.
Ze hebben ieder een eigen aanleiding om 
daar te zijn, maar de drijvende kracht ach-
ter hun ontmoeting blijkt dezelfde. Terwijl 
ze worden geconfronteerd met hun zwak-
tes en problemen, ontrafelen ze samen het 
mysterie van hun meer dan toevallige 
samenkomst.
Nomaden is geschreven door Frank Rieter-
Lambers, van wiens hand Augustus al eer-
der Emoticon en Enkel de Nacht speelde. 
De karakters zijn ontstaan door improvisa-
tie van de 7 spelers, waarna Frank Rieter-
Lambers de vrijheid kreeg om met deze 
karakters een boeiend stuk te schrijven. In 
het theaterstuk hebben zowel spel als zang 
een rol.

Regie: Mark Kuilder en Esther van de 
Broek
Spel: Martijn Banning, Maartje Bulthuis, 
Ruud van Hirtum, Mark Kuilder, Theo 
Loeffen, Jitske Varkevisser, Marinelle 
Verriet.
Piano: Nikkie Varkevisser.
Data: 
1 juni, Villa Lila
2 juni, Lindenbergtheater Nijmegen
9 juni, Huis van Pucktheater, Arnhem

Het Roze Voetlicht

Rauwe IJslandse voetballers
De film eleven men out vertelt het ver-
haal van Ottar Tor (Björn Hlynur 
Haraldsson) Hij is sterspeler bij 
IJslands meest hoogstaande voetbal-
club KR in Reykjavik. Als hij wordt 
geïnterviewd voor een weekblad is voor 
Ottar het moment daar om zijn homo-
seksualiteit openbaar te maken. Dit tot 
grote schrik van de club en zijn fami-
lie.

Ottar woont alleen en heeft samen met 
voormalig miss IJsland Gugga (Lilja Nótt 
Pórarinsdóttir) een zoon van 13 jaar oud; 
Magnus (Arnaldur Ernst). Ze leven al 
jaren gescheiden van elkaar. Magnus 
woont bij zijn moeder maar is trouw en 
trots bezoeker van de voetbalwedstrijden 
van zijn vader. Als hij via het roddelcir-
cuit hoort dat zijn vader zich ge-out heeft 
vindt hij dat Ottar hem dit niet kan aan-
doen. Hoe moet hij zich nu staande hou-
den op school?
De vrij labiele en aan alcohol en drugs 
verslaafde Gugga hoopt hem in het begin 
nog te bekeren en wordt voor dat doel 
zelfs uitgenodigd voor een familiediner 
bij de ouders van Ottar thuis. Maar het 
mag niet baten. Gugga lijkt het na ver-
loop van tijd geaccepteerd te hebben.
De vader van Ottar is eigenlijk nog het 
meest van slag. Als directielid bij de 
voetbalclub waar Ottar speelt voelt hij 
zich totaal ten schande gemaakt tegen-
over de rest van de club. De directievoor-
zitter draagt hem daarnaast ook nog eens 
op om te zorgen dat Ottar zijn uitspraken 
intrekt. KR kan eigenlijk niet zonder de 
voetbalkwaliteiten van Ottar maar als 
homo kan hij zeker niet blijven voetbal-
len. Dat zou de club te veel schaden.
Ottar ziet het niet zitten de rest van zijn 
contract op de reservebank door te bren-
gen en stopt bij KR, waarna hij zich aan-
sluit bij een amateurclub waar nog meer 
jongens spelen met dezelfde geaardheid. 

Voor dit team is het belangrijkste doel 
om iedere week lekker te voetballen maar 
als ze naam maken als IJslands "gay-
team" worden er opeens wel erg veel 
wedstrijden afgelast. De politieke lading 
die ze hiermee als groep vanzelf krijgen 
is niet meer te negeren.
Uiteindelijk lukt de vader van Ottar toch 
om hem terug te krijgen naar KR, maar 
Ottar doet dit alleen als aan een speciale 
voorwaarde voldaan wordt.
Voor de IJslandse regisseur Róbert 
Douglas is deze gay voetbalkomedie zijn 
vierde film. Zijn eerdere films zijn niet 
bekend en mogelijk ook nooit de grens 
van zijn geboorteland over gekomen. 
Waarom dat met deze film wel is gebeurd 
is me niet helemaal duidelijk. Het wordt 
als komedie gepresenteerd maar het is 
zeker geen dijenkletser. Mijn mondhoe-
ken komen bij deze film af en toe wel 
iets omhoog. 
Maar dat kan bij iedereen anders zijn. 
Het verhaal van een coming-out door een 
topvoetballer is niet mainstream en een 
onderwerp dat wat aandacht kan gebrui-
ken. Ook is het interessant om te zien hoe 
een tienerzoon omgaat met een vader die 
schijnbaar opeens op mannen valt. 
Ondanks deze interessante thema’s heb ik 
als kijker toch het gevoel dat de film een 
beetje aan me voorbij gaat. Ik raak niet 

echt betrokken bij de hoofdpersonen en 
daardoor bij de film. De vraag wat Ottar 
nou echt bezig houdt en waardoor hij nu 
wel of niet geroerd raakt blijft onbeant-
woord. Hierdoor worden de hoofdperso-
nen een soort karikaturen die de hele film 
hetzelfde kunstje doen. Één van de rede-
nen voor de wat ongevoelige hoofdperso-
nen zou de IJslandse taal kunnen zijn. 
Het klinkt nogal rauw en in tegenstelling 
tot veel Europese talen kan je er niets 
bekends in terughoren. De film laat je in 
ieder geval wel kennismaken met IJsland. 
Naast de taal komt ook het bijzondere 
landschap aan je voorbij, al is dat dan 
met regenachtig en mistroostig weer.
Als algehele conclusie is te zeggen dat 
het zeker geen topfilm is maar wel een 
omgeving en verhaal laat zien dat bijzon-
der genoeg is om er een keer naar te kij-
ken. 

Eleven men out uit 2005 is sinds kort 
Nederlands ondertiteld en te huur op 
DVD.

Roze Zaterdag, 28 juni 2008 is het zover. 
Dan vindt deze dag in Tiel plaats. Om dit 
mogelijk te maken zijn er nog heel wat 
handjes nodig. Wil jij die op welke manier 
dan ook uitsteken om dit evenement tot 
een succes te maken? Geef je dan op via 
info@rozezaterdagtiel.nl.
Plannen genoeg voor Roze Zaterdag, maar 
zonder hulp komt er niet veel van terecht. 
Daar hebben we vrijwilligers voor nodig. 
Mensen die ons op de dag zelf willen hel-
pen, maar ook mensen die mee willen 
helpen in de voorbereiding. Weet je alles 
van aggregaten? 
Of is het begeleiden van de parade meer 
iets voor jou. Ervaring of geen ervaring het 
is allemaal geen probleem, want wij kun-
nen ieders hulp gebruiken.

Promotieteam
Vanaf Roze Zaterdag in Bergen op Zoom 
op 28 juni beginnen de promotieactivitei-
ten voor deze dag. Heb jij zin om tijdens 
verschillende evenementen, zoals Roze 
maandag op de Tilburgse kermis, de pann 
feesten in Utrecht en de Gay Pride in 
Amsterdam mee te flyeren?  Laat het dan 
weten en geef je naam, en adres door via 
info@rozezaterdagtiel.nl Mocht je op een 
andere manier willen helpen bij de organi-
satie van het evenement laat het dan ook 
weten, want alle hulp is welkom.
Kijk voor meer  informatie op
www.rozezaterdagtiel.nl

Tiel zoekt 
vrijwilligers

THIJS BRUMMELHUIS
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Op 30 maart jl. werden door homojonge-
renorganisatie Dito! voor het eerst de fla-
vourfeesten georganiseerd in discotheek 
Inferno. 
Het jonge broertje van de Kiss Kiss club, 
letterlijk jong omdat de gemiddelde leef-
tijd niet boven de 25 jaar uit kwam, was 
meteen de eerst keer al een groot succes, 
met een bezoekersaantal dat ver boven 
verwachting lag. 
Een Grande Première, en dat was dan ook 
meteen het thema van deze eerste keer: de 
ingang van Inferno was opgetuigd met een 
rode loper en twee kolossale Oscar-

beelden. Dito!-voorzitter Tjeu Borremans: 
‘die discotheek heeft van zichzelf al een 
hoog nachtclub-gehalte, dus dat paste per-
fect bij dat thema’.
Dito! werkt met deze feesten aan zijn eigen 
naamsbekendheid, en trok jongeren van 
ver buiten de regio. Op termijn zal de 
Dito!-kas met deze flavourfeesten gespekt 
worden, maar voorzitter Tjeu is voorzich-
tig: ’het eerste jaar kost zo’n feest ons ook 
een hoop geld’.  Het volgende flavourfeest 
is op 29 juni, en zal dan in een Latin sfeer 
gehouden worden.
Meer informatie: www.flavourfeesten.nl

Flavourfeesten groot succes

Uit

Angel
Deze nieuwe Engelstalige film van regis-
seur François Ozon beschrijft het verhaal 
van de jonge schrijfster Angel Deverell 
die begin vorige eeuw groot succes heeft 
met haar romantische novelles. Nadat ze 
het hoogtepunt in haar leven heeft bereikt 
en al haar dromen zijn uitgekomen volgt 
het onvermijdelijke dieptepunt.
Een van de bijrollen is voor Charlotte 
Rumpling die in de film Swimming Pool 
van Ozon erg goed speelde. Lijkt een 
samenwerking die alleen kan leiden tot 
een schitterende film. 
Draait sinds eind april in verschillende 
filmzalen in Nederland 

Thuis

Shortbus
Een opvallende film van regisseur John 
Cameron Mitchell over een wekelijkse 
bijeenkomst in een nachtclub in 
Manhattan, New York. Centrale persona-
ges hierin zijn een sextherapeute die zelf 
nog nooit een orgasme heeft gehad een 
homostel dat twijfelt of ze een open rela-
tie willen of niet. De film is echter vooral 
een poging om de vertrutting in het 
Amerika van George Bush tegen te gaan. 
Mitchell heeft er voor gekozen dit te 

doen door een “gewone” film vol te stop-
pen met porno. Het politieke statement 
dat er achter zit kan je dan in ieder geval 
als excuus gebruiken om de DVD te 
huren. Als je dat nodig hebt natuurlijk.

Loving Annabelle
Deze Amerikaanse film uit 2006 
beschrijft het verhaal van de 17-jarige 
annabelle die op een katholiek meisjes-
internaat zoveel aandacht opeist, dat de 
directrice van de school lerares Simone 
opdracht geeft om een oogje in het zeil te 
houden. Annabelle maakt vervolgens 
diepverborgen gevoelens bij Simone los. 
Kan en wil de lerares zich hieraan over-
geven? Dat kan je te weten komen op  
12 juni als deze film op DVD uitkomt.

Gay en Lesbian verzamelboxen
Homescreen brengt twee nieuwe DVD 
verzamelboxen uit met voor ieder wat 
wils. Allereerst de Lesbian Life 
Collection 2, met de films Claire of the 
moon, Sister my Sister en When night is 
falling. Voor de andere helft is er de Gay 
Lift Collection 2, met daarin de films 
AKA, Cachorro en Sebastian-When eve-
rybody knows. Maar je kan natuurlijk 
ook allebei in je DVD-kast zetten. Je 
moet alleen even wachten tot 22 mei, 
want dan zijn ze te koop.

Filmoverzicht mei en juni

In het vorige nummer van Pink&zo 
plaatsten wij een oproep voor deelname 
aan een enquête waarmee wij de waar-
dering voor de Infoshop van COC 
Midden-Gelderland wilden peilen. 
Achtergrond was dat sinds het jaar 
2000 de bezoekersaantallen gestaag 
teruglopen: van zo’n zeshonderd in 
2000 naar negenenzeventig in 2006. 
Het aantal telefonische vragen nam 
in diezelfde periode af van vierhon-
derdzevenendertig naar tweehonderd-
zevenvijftig.

Dertig mensen gaven gehoor aan de 
oproep, die gelijktijdig ook via onze mai-
linglist en via onze website werd verspreid. 
De respondenten waren homo, lesbisch of 
biseksueel.
Vijfenveertig procent van de respondenten 
was vrouw, vijfenvijftig procent man. De 
helft van de respondenten woont in 
Arnhem, de andere helft in de rest van de 
provincie.
Vijfendertig tot vijftig procent van de res-
pondenten geeft aan wel eens gay-gerela-
teerde tijdschriften, boeken, DVD’s of 

video’s te kopen. Op de vraag waar deze 
artikelen worden gekocht, scoren vooral de 
gewone winkel en het internet hoog. 
Slechts tien procent van de respondenten 
koopt deze zaken wel eens bij COC 
Midden-Gelderland.
Ook op het gebied van informatieverstrek-
king heeft het internet de rol van het COC 
overgenomen: vijfenzeventig procent van 
de respondenten geeft aan wel eens infor-
matie van het internet te halen en slechts 
dertig procent is ook wel eens voor infor-
matie bij de Infoshop van COC Midden-
Gelderland geweest.
De conclusie lijkt voor de hand te liggen: 
het COC is geen alleenheerser meer op het 
gebied van de homogerelateerde produc-
ten. Meer en meer klanten en cliënten vin-
den hun goederen en informatie in (inter-
net)winkels en op informatieve internetsi-
tes. Op dit moment inventariseert COC 
Midden-Gelderland welke ‘niche’ zij kan 
invullen binnen de homogerelateerde pro-
ductgroepen.
De complete uitslag van de enquête kun je 
lezen op: www.diverzo.nl onder de knop 
‘Homo-info’ en dan ‘Enquête-uitslag’.

Infoshops zijn ‘out’!?

Vorig jaar stopte de Stichting Homoseksu-
aliteit Achterhoek (SHA) haar maande-
lijkse caféavond. 
Er was onvoldoende belangstelling, zowel 
aan de organisatiekant als aan de bezoe-
kerskant. Maar géén ontmoetingsgelegen-
heid in Doetinchem bevalt ook niet, zo 
blijkt nu.
Op 5 januari organiseerden oud-medewer-
kers van SHA samen met COC Midden-
Gelderland een nieuwjaarsbijeenkomst. 
Op de oude vertrouwde locatie in het ‘Hart 
van Doetinchem’. Deze bijeenkomst werd 
druk bezocht, de ‘toptijden’ van de SHA 
herleefden.
Er komt nu een vervolg: COC Midden-
Gelderland heeft nu een eigen ‘Team 
Doetinchem’. Het team zal dit jaar nog 3 
maal een bijeenkomst organiseren: op de 
vrijdagen 1 juni, 7 september en 2 novem-
ber. 
De locatie wordt het ‘Bruin Café’ van het 
Hart van Doetinchem, Rozengaardseweg 
3, Doetinchem. Aanvang van de avonden: 
21.00 uur.
Wil je meer weten of helpen ons team te 
versterken? Op 1 juni staan onze mede-
werkers om 20.00 uur al klaar om informa-
tie te vertrekken over Team Doetin-chem. 
Je kunt ook contact opnemen met Winifred 
Gimbel via winifred@diverzo.nl.

‘Team Doetinchem’ 
opvolger van SHA

CARINDA JANSEN

Trouble in paradise
(On)macht en afhankelijkheid in lesbische relaties
Het thema huiselijk geweld krijgt sinds 
enkele jaren veel aandacht. Iedereen die 
als slachtoffer, pleger of omstander met 
een ernstig ontspoorde relatie te maken 
krijgt, kan tegenwoordig op diverse 
plaatsen aankloppen voor hulp. 
Eind 2006 organiseerde het B&D-café 
een thema-avond over macht, onmacht 
en afhankelijkheid in vrouwenrelaties. 

In een propvol café Billabong bleek dat 
niet alleen lesbische vrouwen veel belang-
stelling hebben voor het thema; een lande-
lijk project staat sinds maart van dit jaar  in 
de steigers.
Hierna volgt een korte weergave van de 
belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens 
deze zeer geslaagde avond. We maken 
daarbij dankbaar gebruik van de inleiding 
van Mariëtte Hermans.

Illusie van gelijkheid
Bij het verklaren van het ontstaan van hui-
selijk geweld bij hetero’s wordt graag 
gewezen naar (machts)verschillen tussen 
de seksen. Het gaat dan over veronderstel-
de verschillen in sekse-rolsocialisatie, 
weerbaarheid of economische zelfstandig-
heid. 
Grote verschillen op deze punten, kunnen 
bijdragen aan verstoorde machtsverhou-
dingen in een relatie. Het klinkt logisch, 
maar waarom heeft één op de vier á vijf 
lesbische vrouwen dan te maken (gehad) 
met fors geweld in een vrouw-vrouw-rela-
tie? Tussen vrouwen vallen die verschillen 
toch weg? 
Mariëtte Hermans maakt in haar inleiding 
korte metten met de gedachte dat een vrou-
wenrelatie gelijkheid met zich meebrengt:
Veel vrouwen denken dat als ze met een 
vrouw een gelijkwaardige relatie hebben. 
Gelijkwaardiger dan een relatie met een 
man ooit zal zijn. 
Maar ook tussen vrouwen spelen machts-
verschillen en geweld een rol. Lesbische 
relaties zijn niet vrij van macht. Het is niet 
zo dat – omdat je hetzelfde lichaam hebt – 
je ook dezelfde maatschappelijke positie 
hebt. 
Verschillen in machtspositie kunnen bij-
voorbeeld komen door leeftijdsverschillen, 
maar ook verschillen in opleiding of werk-
plek kunnen leiden tot machtsongelijkheid. 
Maar machtsverschillen kunnen simpel-
weg ook met karakter te maken hebben: 
een van de partners vindt het moeilijk om 
haar grenzen aan te geven, terwijl de ander 
een dominanter karakter heeft en besluit-
vaardiger is. 
De vrouw die wel weet wat ze wil, kan dan 
bepalend worden in de relatie. Zij neemt 
het woord, beslist over de vakantiebestem-
ming en schaft een hond aan zonder over-
leg. 

Dealen met verschillen
Niet alle verschillen tussen partners leiden 
tot ongelijkheid. Sterker nog; verschillen in 
persoonlijkheden, maatschappelijke positie 
of levensfase zijn in principe goed. 
Verliefdheid ontstaat juist doordat de ander 
je verbaast, verrast. Toch zijn lesbische 
vrouwen geneigd om verschillen weg te 
moffelen en op elkaar te gaan lijken, alles 
samen te doen en alleen nog maar over 
‘wij’ te praten. 
Uit hevige verliefdheid of uit angst voor 
verlating of ruzie willen wij verschillen het 
liefst uitbannen. Omgaan met verschil is 
dan ook de kunst in relaties. 
Hermans noemt verschillen tussen vrou-
wen op zich is dus niet erg; machtsmis-
bruik op basis van verschillen is wél scha-
delijk. Machtsmisbruik is het manipuleren 
van een ander op grond van verschillen. 
Dat kan in het ergste geval leiden tot 
geweld. 
Wanneer je delen van jezelf wegstopt, 
omdat je bang bent dat de ander boos 
wordt, wanneer er taboes zijn in de relatie, 
wanneer je concessies doet (zoals je vrien-
dinnen of je familie niet meer zien, omdat 
je partner dat niet wil), wanneer een van 
jullie altijd haar zin krijgt, wanneer je je 
heel afhankelijk voelt van je partner, ter-
wijl je niet het idee hebt dat zij afhankelijk 
is van jou, wanneer jouw geluk bepaald 
wordt door wat zij denkt of zegt, dan is het 
machtsevenwicht scheef. 
Samen of alleen naar een hulpverlener om 
de knoop te ontwarren, kan dan een oplos-
sing zijn. 

Dealen met een vuil nest
Het is niet mis, tijdens onze voorbereidin-
gen stuitten wij op bronnen waaruit blijkt 
wat damesdaders hun vrouw aandoen; ver-
krachting, opsluiting, poging tot elektrocu-
tie, wekelijkse mishandelingen, bedreiging 
of  huisraad van de geliefde in elkaar slaan. 
We waren geschokt en we zijn niet de eni-
gen, we hebben een lesbisch taboe te pak-
ken. 
Karin Spaink schrijft hierover: “Er is 
onmiskenbaar sprake van een taboe rond 
mishandeling in de lesbische beweging. 
Sommigen zijn bang dat verhalen over 
mishandeling onder lesbiennes door de 
buitenwacht als argument tegen homosek-
sualiteit gebruikt zullen worden. ‘Ik moet 
er niet aan denken dit aan mijn familie te 
vertellen. Al die jaren dat ik geprobeerd 
heb ze te overtuigen dat mijn manier van 
leven goed was...’ 
En dat is ook precies het probleem voor de 
hele lesbische gemeenschap. Wie wil nu 
toegeven dat er iets mis kan zijn met lesbi-
sche relaties? Degene die dat ideaal verder 
afbreekt door te vertellen wat haar is over-
komen, kan in tegenstelling tot een hetero-

seksuele vrouw die het slachtoffer van een 
man is geworden, bepaald niet rekenen op 
een warm onthaal of een schouder om op 
uit te huilen”. De vuile was mag, volgens 
Spaink, niet buiten gehangen worden en de 
cohesie van de groep mag niet aangetast 
worden.
Dit is precies het onderwerp waar de the-
ma-avond verhit raakte; we hebben werk 
aan de winkel. Geweld in lesbische relaties 
is een feit, daar kunnen we niet omheen. 
Een vrouw die durft te vertellen dat ze in 
een gewelddadige relatie verstrikt is 
‘bevuilt het nest niet’, zij moet kunnen 
rekenen op steun uit haar omgeving. 

Hoe nu verder?
Gedurende de drukbezochte B&D-avond 
werd duidelijk hoezeer het thema leeft en 
aandacht behoeft. Het signaal was duide-
lijk: niet alleen individuele vrouwen wor-
den opgeroepen om aandacht te hebben 
voor het thema, ook COC-Nijmegen wacht 
een schone taak. 
Daarom heeft COC-Nijmegen het ‘hoger-
op’ gezocht. De initiatieven van COC-
Nijmegen hebben geleid tot een vruchtbare 
samenwerking met MOVISIE. Deze lande-
lijke organisatie en COC-Nijmegen hebben 
onlangs getekend voor een ambitieus  pro-
ject. 
Dit project wil aandacht bevorderen voor 
seksuele diversiteit bij het voorkomen en 
bestrijden van huiselijk geweld en eergere-
lateerd geweld. 
Binnen het project wordt gebruik gemaakt 
van de documentaire ‘Tussen macht en 
onmacht, partnergeweld in lesbische rela-
ties’ die B&D-café speciaal over dit thema 
maakte. 

Informatie
U gaat u zeker nog van dit project horen, in 
de tussentijd is meer informatie verkrijg-
baar via info@cocnijmegen.nl of bij 
Carinda Jansen (06-55814141).

 Voor vragen over geweld in relaties kunt u 
bellen: 
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
(Gelderland) 0900-6600066.

Bronnen:

Mariëtte Hermans is freelance journaliste 
en auteur van o.a. Lesbische Seks. Een 
praktisch handboek (Schorer, 2003). 

Karin Spaink. Dames als daders, incest, 
mishandeling en ander grof vuil. Opzij, 
1990 www.spaink.net/varia/opzij_daders.
html)

Met dank aan Mariëtte Hermans

Je vindt de Infoshop van COC Midden-
Gelderland in het Rijnoeverhuis, 
Rijnkade 3 in Arnhem. De actuele ope-
ningstijden van de Infoshop vind je op 
onze internetsite: www.diverzo.nl. 
Onze webwinkel vind je op 
www.diverzowebwinkel.nl.

DE TOPPER VAN 
DEZE KEER!
‘Attractions’ 
Foto’s van David Vance, 
uitgegeven door Bruno 
Gmünder
104 pagina’s
Zwart-wit
17,8 x 24,3 cm 
Prijs:  27,95 Euro
(bezorgkosten per bestelling: 
2,25 Euro)

Thuisbezorgservice
Maak het totaalbedrag (gewenst aantal 
maal 27,95 euro plus 2,25 euro bezorgkos-

ten) over op gironummer 353991 
t.n.v. COC Midden-Gelderland te Arnhem 
onder vermelding van jouw adres en 
‘Attractions’. Je krijgt, na ontvangst 
van jouw betaling op ons gironummer,  
zo spoedig mogelijk je bestelling thuis-
gestuurd.

INFOSHOPTOPPER RIA VAN LEEST

Janhendrik Krook

Nederlands eerste en enige Lesbo-Encyclo-
pedie is in de maak! Het wordt hét boek over 
de lesbische cultuur en geschiedenis in 
Nederland. De Lesbo-Encyclopedie zal wor-
den uitgegeven door Ambo|Anthos en is een 
initiatief van Mirjam Hemker en Linda 
Huijsmans. 
Maar zij kunnen het niet alleen. Om een 
mooi en zo volledig mogelijk naslagwerk te 
maken is ook hulp van de gemeenschap 
nodig. Bezoek hun website. Daar vind je een 

overzicht van hoofdstukken en lemma’s en 
lees hoe je kunt bijdragen. De makers zoe-
ken onder andere schrijvers en/of mensen 
die onderzoek willen doen. Ook zijn ze op 
zoek naar foto’s en ander illustratiemateriaal 
voor de encyclopedie.
Een vluchtige blik door de lijst met lemma’s 
leert dat onder andere Vila Lila, Uitgeverij 
Vita en boekhandel de Feeks al een plekje 
veroverd hebben. Maar is de lijst compleet? 
Lees het na op www.lesbo-encyclopedie.nl 

Eerste lesbo-encyclopedie in de maak
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ADVERTENTIE

Janhendrik Krook

PORTRETSONNETTEN 4

Hij neemt nog steeds haar foto met zich mee
En telkens weer als hij zijn portemonnee
Gebruikt, kijkt zij hem stralend lachend aan:
Beschermengel en eeuwig goede fee

En thuis ziet hij haar oude spullen staan
Hij heeft er nog niet dát van weggedaan
Nog steeds dezelfde bril op de wc
Dat geeft een warm gevoel bij ’t zitten gaan

Zijn vrienden zeggen: “Zet haar van je af
’t Is ongezond, het leven gaat toch door?”
En dat is waar, maar staat hij bij haar graf
Dan klinkt haar stem weer dwingend in zijn oor:

“Mijn jongen laat zijn moeder niet alleen”
Blijf mij nabij staat smekend op haar steen

V/H DE SHAKESPEARECLUB    CEES VAN DER PLUIJM

Afgelopen zomer liet de organisatie van 
Roze Zaterdag Bergen op Zoom weten 
dat de bezoekers van de sozen voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king op 30 juni 2007 ‘VIP-gasten’ zijn. 
Zij krijgen echter een heel weekend 
aangeboden: van vrijdag 29 juni tot en 
met zondag 1 juli zijn zij welkom in 
Stayokay Bergen op Zoom. Om een heel 
weekend onbeperkt te feesten.

Joop Verkerk, voorzitter van de Stichting 
Roze Zaterdag Bergen op Zoom, zelf werk-
zaam in de begeleiding van mensen van 
een beperking, was van mening dat de 
doelgroep van ‘sozen’ niet mocht ontbre-
ken. Aangemoedigd door Roze Zaterdag 
Zwolle (2006), waar Café Oké met een 
eigen wagen mee deed aan de parade, wil 
Bergen op Zoom iets neerzetten dat nòg 
groter is. Reeds in het voorjaar van 2006 
schreef Joop Verkerk een projectplan en 
regelde subsidiegelden. Het resultaat mag 
er zijn: er zijn voldoende financiële mid-
delen geregeld om een heel weekend de 
plaatselijk Stayokay, de vroegere jeugdher-
berg, te reserveren.
StayOkay Bergen op Zoom bestaat uit 
4-persoons en 8-persoons kamers en twaalf 
aparte 6-persoons vakantiewoningen. 
Totaal kan de Stayokay 152 mensen her-
bergen. 
De locatie is fantastisch: midden in de bos-
sen, net buiten Bergen op Zoom.
Op zaterdag 30 juni zullen de deelnemers 
aan het weekend een bezoek brengen aan 
de Roze Zaterdag in het centrum van 
Bergen op Zoom. 
Daarnaast is er voldoende te doen bij het 
complex zelf: er is een gezellige bar met 
zitjes, een pooltafel, een Tv-kamer, een 
internetdesk en een sport- en speluitleen. 
Buiten is een fiets- , step- en skelterverhuur 

en een boogschietbaan. Verder zijn er faci-
liteiten als een wasserette en vergaderza-
len.
In samenwerking met de Landelijke 
Werkgroep Verstandelijke Beperking van 
COC Nederland is het plan verder uitge-
werkt. Inmiddels zijn alle sozen van 
Nederland per brief uitgenodigd om het 
weekend in Bergen op Zoom door te bren-
gen. De sozen uit Arnhem, Rotterdam en 
Breda hebben zich al aangemeld voor deel-
name. Binnenkort volgt een nabelronde om 
afspraken te maken met de overige sozen.
Het verblijf in Bergen op Zoom maakt deel 
uit van het streven om jaarlijks één grote 
ontmoetingsactiviteit voor mensen met een 
verstandelijke beperking te organiseren. Na 
de feesten in Arnhem in 2005 en Den Haag 

in 2006, is het nu dus de beurt aan Bergen 
op Zoom. De begeleiders en leden van de 
soos ‘Dubbel Apart’ van COC West-
Brabant-West en Tholen zullen dit week-
end optreden als gastheren. Het is wel de 
bedoeling dat elke groep die mee doet zijn 
eigen begeleiders meebrengt. 
Het verblijf op de Stayokay kost slechts 15 
euro voor een heel weekend. Begeleiders 
mogen gratis overnachten. Daarnaast moet 
iedereen voor eigen vervoer naar Bergen 
op Zoom zorgen. Daarom worden de sozen 
aangemoedigd om in groepsverband te 
komen, om zo veel mogelijk mensen te 
laten meegenieten van dit grandioze week-
end.
Meer info over het weekend en over opga-
ve kun je krijgen bij: lwvb@coc.nl

Een heel weekend onbeperkt feesten!

Café Oké op de Roze Zaterdag Zwolle in 2006  © Peter van Tuijl

VAN DE VOORZITTER         

Kersvers van Peter
Dag Winifred,

Leuk dat je een brief aan me schreef in de vorige Pink & Zo. Een editie van ons  
gezamenlijke blad dat weer bol stond van de informatie en activiteiten.

Allereerst wil ik je danken dat je In Spe, de organisatie voor Jongeren, Dialoog en 
Politiek Gelderland, naar ons in Nijmegen hebt doorverwezen. Erg attent van je.
Afgelopen maandag 16 april hebben we met In Spe en diverse andere organisaties een 
debat in Lux georganiseerd met discriminatie als thema. Goed om te zien dat  
veel jongeren hier mee bezig zijn en erg goed te merken dat de initiatiefnemers het 
belangrijk vinden om ook homoseksualiteit onderdeel te laten zijn van het debat.

Zaterdag 14 april is in het museum Het Valkhof een nieuwe tentoonstelling geopend 
over het werk van de schilder Antoon van Welie, “de laatste decadente schilder”.  
Naar aanleiding hiervan is in zijn geboortedorp Afferden een herdenkingsdienst geor-
ganiseerd op zondag de 15de. Het COC Nijmegen was gevraagd om ook te spreken 
tijdens deze dienst, aangezien Antoon van Welie homoseksueel was. Hij leefde van 
1866 tot 1956 en heeft onder andere drie pausen geportretteerd. Ik ben erg blij dat 
Helm de Laat de toespraak voor me geschreven heeft en dat ik daarmee een mooi 
tijdsbeeld kon schetsen over Antoon van Welie en zijn homoseksualiteit.

Verder kan ik je vertellen dat onze hand in hand actie erg geslaagd was. Zaterdag  
14 april was zonovergoten! Heel anders dan de vorige stormachtige donderdagavond. 
Erg leuk om te merken dat diverse leden van het COC langs kwamen om aan onze 
actie deel te nemen. Heren en dames, bedankt!

Zo Winifred, ik wens je een mooie lente toe en ik hoop dat onze samenwerking op 
deze voet zal doorgaan!

Veel groeten,
Peter

Geboortedatum en plaats: ik ben niet 
geboren maar uit de klei getrokken op  
05-02-1978 te Velp (gld)
Huidige lengte: nu ben ik 1 meter 78 
centimeter maar ik ben alweer aan het 
krimpen 
Huidig gewicht: teveel. Van de arts moet 
er nu nog tenminste 10 kilo af 
Religie of levensovertuiging: Rooms 
Katholiek  maar ik zit niet elke zondag in 
de kerk
Opleiding: Middelbare Laboratorium 
opleiding in Arnhem met veel plezier 
afgerond in 1997
Beroep: Beheer- en onderwijsassistent in 
het voortgezet onderwijs te Arnhem
(Vrijwilligers-)werk: mijn huidige werk 
is in het onderwijs en mijn vrijwilligers-
werk bestaat uit het Fem Xtra Café van 
COC Midden-Gelderland
Woonsituatie: op kamers maar wil snel 
iets voor mijzelf hebben
Huiselijk of uitstapjesmaker: een gezel-
lige huiselijke uitgaande jongedame
Trouw, monogaam: ik ben trouw en 
monogaam als ik voor iemand ga, ga ik er 
ook helemaal voor
Kinderwensen: ja (maar ik heb er al 600; 
mijn leerlingen)
Vrienden/vriendinnen: te weinig. 
Na mijn scheiding ben ik veel vrienden 
verloren
Politieke voorkeur: SP maar niet actief
Vervoermiddel: de benenwagen, fiets en 
het openbaar vervoer
Hobby’s: wandelen, lezen,  tekenen  en 
gezellig uitgaan
Favoriete lectuur (kranten, magazines): 
Zij aan Zij en de Gelderlander, die spit ik 
altijd elke dag trouw door
Favoriete internetsite: een spelletjes site 
en mijn favoriete spelletje is The Legende 
of El Dorado
Favoriete literatuur: Dan Brown, 
J.K. Rowling en Charles Dickens, en 
familie- en streekromans van Leni Saris
Favoriete films: Alle films met Anne 

Hathaway, en alles wat zwijmelt
Favoriete muziek: klassiek en dan voor-
al Mozart maar zo nu en dan een nummer 
van Marco Borsato is ook welkom.
Favoriete omroepen/rtv-programma’s: 
klusprogramma’s, diverse soaps (GTST, 
B&B), medische programma’s
Favoriete vakanties: lang en niet te 
warm en mijn voorkeur gaat uit naar 
Scandinavië, Engeland, Ierland en 
Oostenrijk 
Favoriet eten: chocolade en een bord 
spinazie met een schnitzel
Favoriete dranken: thee en water en 
warme chocomelk met slagroom 
Favoriete kleding: een lange rok liefste 
tot op de grond, van een soepele stof van 
Normal Crazy
Favoriete uitgaansgelegenheden: de 
bioscoop, Burgers Zoo (ik heb een jaar-
abonnement) en fem Xtra
Verslavingen: de soaps kijken en winke-
len maar niks kopen, en genieten van 
alles wat mooi is.
Goede eigenschappen: punctueel, 
opruimerig (heb het liefst alles op een 
eigen plek staan), lief en zorgzaam
Slechte eigenschappen: kan mijn plant-

jes niet in leven houden
Hoogtepunt in het leven: toen ik weer 
vrijgezel werd en weer lekker kon uit-
gaan, het leven op kamers
Dieptepunt in het leven: samenwonen 
met mijn ex, het was een echte ramp
Bewondering voor: mensen die piano 
kunnen spelen, Clinic Clowns ze doen 
zulk goed werk
Hekel aan: bikkelharde  popmuziek, en 
mensen die continu ruzie maken
Val op (uiterlijk of karakter): eerlijke, 
lieve en gezellige meid, iemand die ook 
graag onafhankelijk wil blijven in een 
relatie
Eerste homoseksuele ervaring: nog niet 
gehad, ik ben net driekwart jaar uit de 
kast
Heteroseksuele ervaring: te slecht voor 
woorden daar spreek ik liever niet over
Coming out: een driekwart jaar geleden
Geëmancipeerd: een vrouw heeft abso-
luut het recht op haar eigen leven en baan 
en niet het aanrecht zoals zoveel mensen 
nogsteeds denken
Gediscrimineerd: soms om mijn te stevi-
ge uiterlijk, maar heb een brede rug waar 
het vanaf kan glijden
Poten- of pottenrammervaringen: geen
Avonturieren: sta ik open voor
(de baan, blind dates, internet dates,
orgie, overspel, saunaseks, trio’s): de 
baan  leuk en afwisselend, blind dates 
spannend en de rest begin ik niet aan en 
ik hoop mijn eventuele levenspartner ook 
niet.
Te veel bezig met: piekeren, ik heb nog 
niet alles verwerkt van mijn scheiding
Te weinig bezig met: genieten van het 
leven en dat is zo belangrijk
Doelen of idealen: snel een eigen dak 
boven mijn hoofd (een leuk appartement) 
en een eigen plekkie creeëren waar het 
helemaal van mij is.

In 2004 organiseerde Café Xtra al een 
top 100 van Eurovisie-
songfestivalliedjes. Op zaterdag 2 juni 
a.s. wordt er wederom een Top-100 
georganiseerd. Bezoekers kunnen nu al 
stemmen om hun voorkeur aan te 
geven.

Team Xtra heeft een speciale website gelan-
ceerd voor de 2e editie van de Eurosong-
Top-100: www.eurosongtop100.nl. Via deze 
website kun je jouw Top-tien aangeven. Net 
zoals bij het Eurovisiesongfestival kun je aan 
tien nummers punten geven: twaalf, tien, 

acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee of één 
punt(en). De totaalscore van alle bezoekers 
van de website bepaald de uiteindelijke Top-
100. Op 2 juni wordt dan de uitslag bekend 
gemaakt door de Top-100 te draaien op een 
speciale avond in Café Xtra. Om 20.00 uur 
starten we met nummer honderd, en tegen 
02.00 uur volgt de ontknoping met nummer 
één!
Mensen die hun keuze doorgeven en dus 
meestemmen maken kans op leuke prijzen 
die verloot worden op de avond zelf!
Kijk op www.eurosongtop100.nl om te zien 
hoe het werkt!

 RICHARD TEN VEEN

Eurosong-Top-100 in Café Xtra
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Colofon

Pink&Zo is een uitgave van COC 
Nijmegen & COC Midden-Gelderland. 
Verschijnt 6 keer per jaar in heel 
Gelderland en omgeving (282 plaatsen) 
Oplage 1.000 exemplaren (2500 lezers) 
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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 totstandkoming van PINK&ZO 
wordt uiterste zorg besteed. Voor het 
desondanks onverhoopt onvolledig of 
onjuist weergeven van informatie aan- 
vaarden uitgever, redactie, medewer- 
kers en leveranciers geen aansprake- 
lijkheid. 
PINK&ZO kan evenmin aansprakelijk 
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gen voortkomend uit het – met toe- 
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sen van teksten, foto’s of illustraties. 
De redactie heeft het recht om zonder 
opgaaf van redenen redactionele bijdra- 
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brief onder een, door de redactie te 
bepalen, schuilnaam geplaatst. 
PINK&ZO verplicht zich de privacy 
van de contribuanten te beschermen. 
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Twee maanden na zijn installatie verklaart 
Thom de Graaf dat het hem in Nijmegen 
prima bevalt. De eerste weken staan vooral 
in het teken van het deels hernieuwd ken-
nismaken met de stad. Dat gebeurt door 
talloze gesprekken en tassen vol met stuk-
ken. Inmiddels heeft hij ook een woning in 
Nijmegen. Zo nu en dan is hij ook nog bij 
zijn gezin in Leiden. Zijn nieuwe werk als 
burgemeester ervaart hij als intensief. Van 
zijn werkzaamheden en indrukken doet hij 
dagelijks verslag op zijn weblog. En die is 
te vinden op de site van de gemeente.

Weblog
‘De weblog schrijf ik zelf. Ik werk dus niet 
met een ghostwriter. Ik wil de lezers inzicht 
geven in wat de burgemeester doet. Het is 
één manier van communiceren. Verder kan 
ik er standpunten innemen en me in discus-
sies mengen. Op mijn weblog ga ik niet in 
op standpunten van gemeentelijke politie-
ke partijen. (De burgemeester hoort boven 
de partijen te staan.) Maar een burgemees-
ter heeft natuurlijk wel zijn eigen porte-
feuille. Door een weblog kun je ook goed 
nagaan waar anderen mee bezig zijn. Als 
minister las ik altijd de weblogs van andere 
ministers.’

Welkom
Thom de Graaf is de pleitbezorger van de 
gekozen burgemeester. Die is er niet geko-
men. Dat hij desondanks zelf burgemeester 
wordt, heeft dan ook tot kritiek geleid. De 
Nijmeegse gemeenteraad heeft hem echter 
unaniem gekozen. Daarom is er min of 
meer toch sprake van een ‘gekozen’ burge-
meester in Nijmegen. Thom de Graaf is de 
zoon van Theo de Graaf (KVP), die van 
1967 tot 1978 burgemeester van Nijmegen 
was. Hij groeit op in Nijmegen, studeert er 
en begint in Nijmegen aan de politiek. 
Hieraan besteden diverse sprekers uitge-
breid aandacht tijdens zijn installatie. Alle 
Nijmeegse en nationale bobo’s zijn aanwe-
zig om kennis te maken, om ‘TomTom’ 
welkom te heten en te feliciteren. ‘Een 
avond om nooit te vergeten. Tijdens de 
installatie voel ik me als een popster die 
over het publiek surft.’

Rooms – Rood?
Op de vraag of Nijmegen tussen zijn ver-
trek en thuiskomst van Rooms naar rood 
gekleurd is, antwoordt hij dat de stad des-
tijds al rood was. ‘De hervormingen aan de 
universiteit waren daar toen al een teken 
van. De rechtenfaculteit uitgezonderd. Dat 
het CDA een grote partij was in een rode 
gemeente is te verklaren doordat de poli-
tiek achter de maatschappelijke ontwikke-
lingen aanloopt. 
Een deel van de mensen stemde bovendien 
traditioneel terwijl hun opvattingen veran-
derd waren. Nijmegen was een naar binnen 
gekeerde stad. Dat merk je aan de tegen-
stellingen en de gepolariseerde gemeente-
raad van die tijd. Het Piersonstraatconflict 
is daarvan de beste aanwijzing. Ik heb 
altijd gevonden dat het gemeentebestuur 
gefaald heeft om mensen en meningen bij 
elkaar te brengen.’

Thom de Graaf slaat zijn vleugels uit en 
verlaat de stad om ambtenaar bij Binnen-
landse Zaken te worden en het uiteindelijk 
tot minister (Bestuurlijke vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties) en vice-premier te 
schoppen. Behalve de waardevolle toegang 
tot de Haagse lobby verschaft hem dat  
bovendien een helikopterview over het 
maatschappelijke en politieke veld. In 
Nederland is de laatste jaren veel veran-
derd, maar Thom de Graaf relativeert de 
omwentelingen. 

Omwenteling?
‘In het algemeen kent Nederland een libe-
raal, libertijns politiek klimaat. Die stro-
ming is, in niet-materiële zaken, kleiner 
geworden. Of er sprake is van een grote 
omwenteling kunnen we pas achteraf zien. 
De vraag is of de huidige hang naar het 
gemeenschappelijke structureel is, een 
mode of een correctie op het ik-tijdperk. 
Als er zaken teruggedraaid moeten worden 
omdat ze doorgeslagen zijn, vraag ik me af 
wàt er doorgeslagen is.’

Homohuwelijk
Van de ChristenUnie mogen ambtenaren 
van de burgerlijke stand een homostel dat 
wil trouwen, weigeren. In Nijmegen geen 
probleem meent Thom de Graaf.

‘Ambtenaren moeten de wet de uitvoeren. 
De gemeenteraad heeft principieel besloten 
dat alle ambtenaren van de burgerlijke 
stand alle huwelijken moeten sluiten. Het 
punt dat ambtenaren geen homo’s en les-
bo’s willen trouwen speelt in Nijmegen 
niet. In het coalitieakkoord is ruimte 
gemaakt om te weigeren voor ambtenaren 
die voor 2001 zijn aangesteld. Verder 
houdt het op. Ik ben niet gelukkig met deze 
passage uit het regeerakkoord: ik ben er 
zeer tegen. De vraag is of we ons hier druk 
over moeten maken.’

De PvdA wil zoeken naar oplossingen 
waar het in de praktijk tot problemen leidt. 
Het COC meent dat er geen nieuwe ambte-
naren benoemd moeten worden die om 
principiële of geloofsredenen huwelijken 
mogen weigeren.

Thom de Graaf: ‘In de Nijmeegse praktijk 
doen alle ambtenaren alle huwelijken. Het 
is een tactische vraag hoever  je voor het 
principe wil gaan. Moet je hiervoor de bar-
ricade op?’
René van Soeren stelt dat het gaat om 
gelijkberechtiging. En niet om een ‘beetje’ 
gelijkberechtiging.
‘In 1998 heb ik samen met Boris Dittrich 
de wettelijke openstelling van het huwelijk 
voor paren van gelijk geslacht in het 
regeerakkoord geschreven. Het is formeel 
een wet geworden. Belangrijker dan de 
formele overwinning is echter de culturele 
overwinning.’

Burgemeester geen zedenmeester 
Welke rol kan de overheid spelen in cultu-
rele veranderingen? Bijvoorbeeld t.a.v. 
homo-emancipatie, de multiculturele samen-
leving of bestrijding van radicalisering?

‘Het gaat natuurlijk vooral om de sociale 
acceptatie. Als overheid moet je ook geen 
zedenmeester willen zijn. Met Rouvoet 
heb ik hier lange discussies over gevoerd. 
Ik ben van mening dat je uitwassen moet 
tegengaan. Verder moet de overheid terug-
houdend zijn en niet altijd zelf het voor-
touw willen nemen. De samenleving dient 
zèlf waarden te ontwikkelen. De overheid 
legt primair de grenzen vast door middel 
van wetten en het verbieden van die uit-
wassen. Verder kun je in de randvoorwaar-
den sociale acceptatie stimuleren. Dat kan 
door subsidies, prijzen, lezingen en projec-
ten.’

Hand in hand
De gemeente werkt aan een nieuwe nota 
Homolesbisch beleid. Het COC bepleit het 
motto ‘Hand in Hand’. 
Homo’s voelen zich namelijk in Nijmegen 
nog niet veilig genoeg om hand in hand 
over straat te gaan. Hoe kijk je daar tegen-
aan?

‘Dat homo’s niet hand in hand over straat 
durven gaan is, denk ik, een gevoel van 
angst voor negatieve reacties. Ik heb geen 
bewijs dat er in Nijmegen op dit punt 
onveiligheid is. Ik denk dat er in Nijmegen 
een grote acceptatiegraad is. Het is een 
roze stad. Nijmegen mag trots zijn op haar 
verdraagzaamheid. Het zijn de mensen zelf 
die dat doen. 
De gemeente kan mensen bij elkaar bren-
gen en hiervoor faciliteiten scheppen. De 
gemeente kan de veiligheid in de stad 
bevorderen, de sociale cohesie stimuleren, 
ervoor zorgen dat verdraagzaamheid ont-
staat en blijft, maar ze kan het niet opleg-

gen. Je kunt als overheid niet de geesten 
van de mensen bepalen. Het gaat anders-
om. 
Daarom begreep ik wel dat Donner ooit zei 
dat als de overgrote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking de Sharia zou wil-
len invoeren, hij dat niet kon tegenhouden. 
Net zo min als je ’t zou kunnen verbieden 
als héél Nederland achter Geert Wilders 
aan zou lopen.
De democratie en democratische cultuur 
kun je niet afdwingen. Die komen uit de 
bevolking, de mensen zelf. Zij dragen de 
weerbaarheid van de democratie en bepa-
len hun overheid.’
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Burgemeester Thom de Graaf: 
‘Democratie kun je niet afdwingen’

WIL JIJ OOK PINK&ZO ONTVANGEN!

Vul dan deze bon in en verstuur 'm naar het COC waar jij je het meest bij 

thuis voelt: 

COC Midden Gelderland, Postbus 359, 6800 AJ Arnhem

of  

COC Nijmegen, In de Betouwstraat 9, 6511 GA Nijmegen.

Naam:   

Straat:  

Postcode:  

Plaats:  

Geboortedatum: 

Vrouw / Man: 

Telefoon:  

Mailadres:  

Lid worden is al mogelijk vanaf euro 42 per jaar. Behalve Pink&Zo krijg je 

een ledenpas, het landelijke blad Update en kortingen op COC activiteiten.

Kijk ook op de sites van www.diverzo.nl of www.cocnijmegen.nl

De Nijmeegse raad heeft een nieuwe burgemeester 
gekozen. Voor Thom de Graaf  is het ‘thuiskomen’. 
Zijn installatie vindt plaats in een overvolle Vereeniging. 
Hij ervaart zijn ontvangst als ‘een popster die over het 
publiek surft’. 
René van Soeren en Bart van Dam spreken de burger-
vader van het ‘Havanna aan de Waal’. Het interview 
ontwikkelt zich tot een debat over principiële 
opstellingen met betrekking tot ambtenaren van burger-
lijke stand en de weerbaarheid van de democratie.

Oproep ‘Seventies in Nijmegen’
In Museum Het Valkhof opent op 31 augustus a.s. de tentoonstelling Seventies in 
Nijmegen (tot 6 januari 2008). In deze tentoonstelling wordt het weidse scala van 
Nijmeegse tegencultuur uit de jaren 1970-1980 belicht. Ook aan de homo/lesbische 
cultuur van dit decennium (van de Rooie Flikkers tot de Pottengrot, van homo-organi-
saties tot homostudies, van nichtenkitten tot vrouwenhuizen, etcetera) zal een zaal 
worden gewijd.
In de voorbereidingsfase is ons duidelijk geworden dat de mooiste stukken uit deze 
woelige jaren zich nog bij de mensen thuis bevinden. Vandaar deze oproep: wie heeft 
er nog mooie stukken van Nijmeegse homo/lesbische cultuur thuis in de kast of op 
zolder? Natuurlijk zijn er vast affiches, folders, foto’s en nog meer ander papier te 
vinden. Maar we zoeken ook objecten, vooral objecten, want die lijken dun gezaaid en 
weinig bewaard te zijn. Dat is eens iets anders dan al dat platte papier! Want de zalen 
moeten vol! Ook waarderen we het zeer wanneer we op weinig bekende verzamelin-
gen zouden worden geattendeerd.
Contactpersoon voor deze tentoonstelling in Museum Het Valkhof is 
Hans Timmermans,  te bereiken via tel. 024-3608805, 
en via e-mail h.timmermans@museumhetvalkhof.nl

‘Popster’ burgemeester surft over principes


