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Nieuws over homoseksualiteit gaat 
vaak over discriminatie, schijntolerantie 
of zelfs geweld. Met wisselend succes 
wordt er op veel manieren gewerkt 
aan homo-emancipatie. Op kleine en 
op grote schaal. Soms levert dat een 
positief verhaal op. Annemarie Kateman 
vertelt over een spreekbeurt van haar 
dochter Pamela in samenwerking met 
Dito. Een bericht dat iedereen een hart 
onder de riem mag steken. 

Pamela (12) zit in groep 8 van een 
basisschool in Elst. Ze groeit op in een 
gezin van drie kinderen en twee moe-
ders. Voor haar zijn twee moeders heel 
normaal. Ze ziet er geen probleem in, 
en is er nog nooit negatief mee gecon-
fronteerd. ‘Homoseksualiteit’ leek haar 
desondanks een cool onderwerp voor 
een spreekbeurt.

Een klasgenote van Pamela heeft een 
vader die er tijdens zijn huwelijk (met 
een vrouw) achter kwam, dat hij zijn 
leven liever met een man wilde delen. 
Samen met haar zou ze de spreekbeurt 
houden.  

Toen de datum naderde vond deze het 
toch te moeilijk om het er voor de klas 
over te hebben. Ik had Pamela als les-
bische moeder wel kunnen helpen, en 
uitleggen wat ze zou moeten vertellen, 
maar het is natuurlijk niet leuk om je 
over vanalles voor te laten lichten door 
je moeder. Daarom hebben we jonge-
rengroep Dito benaderd met de vraag 

of zij Pamela zouden willen assisteren 
met haar spreekbeurt. De mensen van 
Dito waren erg enthousiast, en schoven 
Karin en Roos naar voren. Ze zijn bij 
haar thuisgeweest, en hebben gehol-
pen met de voorbereiding. De thema’s 
die in de spreekbeurt aan bod zouden 
komen waren heel divers: van ‘wat is 
homo’ tot ‘wat gebeurt er in andere lan-
den’. Het hele spectrum van acceptatie 
tot doodstraf, dus.

Op de dag van de spreekbeurt zijn 
Karin en Roos zelfs meegeweest naar 
school, om Pamela bij te staan als dat 
nodig mocht blijken. Ook de leerkracht 
vond het wel een prettig idee, dat er 
twee mensen van Dito aanwezig waren. 
Hij wist immers ook niet vantevoren 
wat het in de klas zou losmaken. Ook 
in een groep 8 zitten immers kinderen 
met homoseksuele gevoelens.

Alles verliep echter perfect: iedereen 
luisterde aandachtig, en er waren ook 
achteraf geen negatieve reacties. Terwijl 
de klas toch heel divers is, met chris-
tenen en moslims en wat al niet. Over 
het uitgedeelde informatieboekje van 
Dito werd heerlijk gegiebeld. Karin en 
Roos waren ook erg verbaasd dat het 
allemaal zo soepel verliep, en dat het 
serieus en leuk opgepakt werd. 
Een positieve ervaring over homo-
emancipatie? Het kan dus wèl, in 2009!

 
[AK]

Naar aanleiding van de uitspraken van 
paus Benedictus XVI tegen homo’s en 
transgenders in zijn kersttoespraak 
gaat COC Nijmegen in actie tegen deze 
homofobe uitspraken. 

Paus Benedictus XVI vindt dat homo-
seksualiteit en opvattingen over gender 
de mensheid naar de afgrond voert en 
daarom bestreden moeten worden. 
Die strijd is volgens hem minstens 
zo belangrijk voor het behoud van 
de mensheid als het behoud van de 
bedreigde tropische regenwouden.
COC Nijmegen is bijzonder boos en 
teleurgesteld over deze uitspraken die 
in tal van landen opgevat zou kunnen 
worden als rechtvaardiging voor het 
straffen van homoseksuelen. Ook gaat 
deze uitspraak niet alleen over homo-
seksuelen en transgenders, maar over 
iedereen die niet in de pas loopt van de 
leer van de kerk. 

Daarom roept COC Nijmegen iedereen 
op het lidmaatschap van de rooms-
katholieke kerk op te zeggen om een 
duidelijk signaal af te geven dat men 
het hier niet mee eens is. 
Naar aanleiding van het artikel over 
deze actie in dagblad ‘De Gelderlander’ 
zijn er al tientallen steunbetuigingen 
binnengekomen van personen die 
graag mee willen doen aan deze actie. 
Ook zijn er enkele kritische noten 
geplaatst bij deze actie, want waarom 
niet ook een soortgelijke actie tegen 
andere geloofsovertuigingen? Voorzitter 

Peter Van Loon erkent deze kritiek en 
antwoordt: ‘De boodschap die we met 
deze actie uitgeven geldt voor iedere 
geloofsovertuiging, echter de paus heeft 
deze bijzonder actueel gemaakt’. 
Vanaf begin februari ontvangen alle 
leden van COC Nijmegen een briefkaart 
die gericht is aan de ledenadministra-
tie van de Katholieke Kerk Nederland. 
Om het lidmaatschap van de kerk op 
te zeggen, hoeft deze kaart alleen nog 
voorzien te worden van de adresgege-
vens en handtekening en kan dan opge-
stuurd worden. 

Ook zullen er begin februari adver-
tenties geplaatst worden in regionale 
dag- en weekbladen om het algemene 
publiek op te roepen stelling te nemen 
tegen de homofobe uitspraken van de 
huidige paus. Ook hen wordt gevraagd 
zich uit te schrijven. 

Ten slotte zullen de briefkaarten ook 
in het werkgebied van COC Nijmegen 
verspreid worden om zo een nog groter 
publiek aan te spreken. 

Mocht je geen lid zijn van COC Nijmegen 
en je toch willen aansluiten bij deze actie? 
Stuur dan een mailtje met je naam & 
adresgegevens naar: info@cocnijmegen.
nl. Dan stuurt COC Nijmegen je een 
briefkaart die je alleen nog maar hoeft in 
te vullen en op te sturen! 

[HJ]
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‘Eerst had ik de Villa nodig. Pinkeltje 
was daar. Het was veilig. Toen was 
Villa handig. Ik kon er vrijwilligerswerk 
doen. Daarna werd Villa saai en stom 
en uiteindelijk was ik weg uit de Villa. 
Waarom vertel ik dit? Omdat ik iedereen 
wil laten beseffen dat het niet een kwes-
tie is van kijken naar je eigen beweeg-
redenen om te beoordelen of Villa Lila 
noodzakelijk is. Het is van belang dat 
je ook iets teruggeeft aan de beweging 
waar jezelf veel van gekregen hebt. Iets 
teruggeeft aan de toekomst, aan de 
holebi’s van morgen. De Nijmeegse ho-
mobeweging moet als goed rentmees-
ter zorgen dat dit pand blijft bestaan 
en functioneren,’ aldus de voorzitter 
tijdens zijn nieuwjaarsrede. 

Veel gebruikers ervaren het bestaan van 
Villa Lila als vanzelfsprekend. Dat is het 
echter niet. Het is met veel inzet van 
veel mensen gekocht en opgebouwd. 
En die sfeer en inzet is weer nodig. Niet 
dat de Villa niet bruist. Het tegendeel 
is waar. Het pand wordt druk gebruikt 
door diverse groepen, homo, hetero, 
jong, oud, vrijwilligers, stagiaires. Zelfs 
scholieren komen over de drempel. 
Allerlei dwarsverbanden tussen verschil-
lende groepen brengen nieuwe initia-
tieven voort. Toch ziet Maurice Nooijen 
enkele donkere wolken boven het pand 
hangen.

‘Mogelijke problemen voorziet ons 
bestuur met betrekking tot het beheer 
van het pand. Medio 2010 neemt onze 
directeur, Helm de Laat, afscheid. Zoals 
het er nu uitziet komt daar geen ver-
vanger voor door het ontbreken van de 
fi nanciering. Een dergelijk risico bestaat 
ook bij de beheerders. Bij hun vertrek 
stopt ook de fi nanciering daarvan. Dit 
hangt allemaal samen met de bezui-
nigingen van het jaar 2000. Zonder 
beheer kan dit pand niet functioneren. 
We zouden het moeten sluiten! Werken 
met commerciële beheerders leidt tot 
prijsverhogingen die het doel van het 
pand zouden ondergraven. Werken met 

vrijwilligers is een andere optie, maar 
praktisch onhaalbaar. Beheer vanuit 
DSB, die ook buurt- en jongerencentra 
beheert, is niet mogelijk voor een onaf-
hankelijke stichting. Losse fi nanciering 
is dan de enige optie die overblijft. 
Inzet van de gemeente Nijmegen is dan 
noodzakelijk. Ik roep dan ook iedereen, 
maar met name COC en Dito, op om 
samen op te trekken in het opstellen 
van een wensenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010. 
Het behoud van Villa Lila moet wat mij 
betreft inzet worden van die verkiezin-
gen.’

Villa Lila dient een veilige haven te 
blijven voor alle holebi groepen. Wat 
kunnen de mensen, buiten de politiek, 
daaraan doen? ‘Iedereen kan wat doen. 
Om te beginnen is het belangrijk om 
meer en nieuwe activiteiten op te zet-
ten. De Villa biedt goede, vernieuwde 
ruimtes en prima faciliteiten. Donaties 
zijn altijd welkom, ook al kunnen ze het 
beheersprobleem niet oplossen. Verder 
is er altijd behoefte aan vrijwilligers zo-
als in de expositiegroep en de bargroep. 
Barvrijwilligers kiezen steeds vaker om 
“embedded” in één activiteit te werken, 
bijvoorbeeld in de jongeren jamsessie. 
Ze hoeven dan alleen tijdens die avond 
te werken. Dat werkt heel goed. Verder 
helpt het enorm als gebruikers de ruim-
tes opgeruimd achterlaten. Een extra 
rondje aan de bar is eveneens welkom. 
Niet zo duur, maar wel zo motiverend is 
een “dankjewel” voor de vrijwilliger die 
je zojuist geholpen heeft.’

[BvD]

Met een enthousiast pleidooi voor meer betrokkenheid bij 
Villa Lila opent Maurice Nooijen de nieuwjaarsreceptie in 
Villa Lila. Hij pleit voor een brede en actieve betrokkenheid 
bij het  ‘homohuis’.  Zoals in de begintijd, de jaren ’80. 
Dat is nodig, want anders loopt de toekomst van Villa Lila 
gevaar. Het moet zelfs inzet worden voor de komende 
verkiezingen van de gemeenteraad. 
Bart van Dam spreekt met de voorzitter van SBHN Villa 
Lila, over het behoud van ‘ons’ cultureel erfgoed. 

Interview Maurice Nooijen

Behoud ons cultureel erfgoed!

Maurice Nooijen: ‘Villa Lila is als een rots 
in de woelige baren. Zo was het, zo is het 
nu. En dat het nog lang zo mag blijven.’ 

Pamela houdt spreekbeurt over homoseksualiteit

Een optimistisch bericht 
Homofobe uitspraken in kersttoespraak paus

COC Nijmegen in actie
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UIT EN THUIS IN

COC NIJMEGEN/Villa Lila

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

Damessalon
8 Februari Villa Lila
Aanvang 14.30 uur tot 18.00 uur
Optreden Quirine Melsen

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

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

KissKissClub
Feest voor holebi feestbeesten
Zaterdag 7 februari in Doornroosje
Vanaf 23.00 uur tot in de late 
uurtjes,
Zaterdag 4 april, 20 juni, 
5 september, 3 oktober, 
5 december

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

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

Villa Open

Voor zij die zin in uitgaan hebben: 
borrel, mensen, muziek
Gewoon even op zaterdag blij de 
deur uit om gay (m/v) te stappen
Met leuke rookruimte.

Eerste keer zaterdag 14 februari
Elke 2e zaterdag van de maand 
Vanaf 22.00 uur tot laat.  

Tango
Iedere maandag en woensdag 
in Villa Lila
Vanaf 19.30 u.
Zie www.villalila.nl

Streetdance
Iedere dinsdag van 
20.00 tot 21.00 uur
Villa Lila

Cantus Obliquus
Repetitie koor Cantus Obliquus
Villa Lila van 20.00 tot 22.00 uur
Daarna is de bar open

Dito borrel
Borrel voor holebi jongeren
In Dito-ruimte Villa Lila 
of in Café Mets
Zie www.dito-online.nl

Verhalencafe
Intercultureel verhalencafé
Elke 2e vrijdag van de maandag 
Aanvang 20.00 uur

Coming out
Voor een afspraak met één van 
onze hulpverleners kun je tijdens 
de openingstijden terecht bij ons 
secretariaat

Villa borrel
Elke vrijdag vanaf 17.00 uur

Jongeren jam sessie
6 maart en 8 mei
Villa Lila. Aanvang rond 21.30 uur

Bandworkshop
Elke 1e vrijdag van de maand
21.00-22.00 uur in Villa Lila

Villa Lila
In de Betouwstraat 9
www.villalila.nl

Wild Women Festival  
in Doornroosje

Op zondag 15 maart vindt voor de 
derde keer het Wild Women Festival 
plaats. Tijdens dit unieke festival 
staan uitsluitend vrouwelijke muzi-
kanten op het podium: 
The Cuties, pEp, 100% VET, Sushe, 
Peace of Cake en Felt. 
Entree bedraagt 12,50. Het Wild 
Women Festival is voor iedereen 
toegankelijk! Voor meer informatie: 
www.wildwomenfestival.nl

Komend voorjaar zal COC Nijmegen 
voor de derde keer de hand-in-hand-
actie organiseren. Tijdens deze actie 
worden homo- en lesbische stellen 
opgeroepen om met elkaar hand-
in-hand door de stad te wandelen. 
Hiermee wordt op subtiele manier 
zichtbaarheid gegeven aan homoseksu-
aliteit in het algemeen straatbeeld. 

De eerste twee keer was de hand-
in-hand-actie uiterst succesvol. Vele 
stellen liepen op de bewuste dagen 
hand-in-hand door de stad om zo een 
normaliserend effect te creëren van een 
openlijke uiting van homoseksualiteit 
tijdens een reguliere winkeldag. 
Stellen die meeliepen gaven aan dat ze 
nu wel hand-in-hand durfden te lopen, 
terwijl ze dit normaal niet zo snel zou-
den doen. Het gevoel dat je dit met 
meerdere stellen in de stad doet, trok 
veel deelnemers over de drempel. Ook 
vonden deelnemers dit een bijzonder 
subtiele manier om weer ouderwets op 
de barricades te gaan staan. 
Vorig jaar is de actie al uitgebreid naar 
Eindhoven en Maastricht. Samen met 
COC Eindhoven en COC Limburg heeft 
COC Nijmegen deze zichtbaarheidsac-
tie vormgegeven. COC Nederland heeft 

besloten om deze actie ook landelijk 
over te nemen en zal alle 20 lidvereni-
gingen oproepen deel te nemen. 
Landelijk voorzitter Wouter Neerings 
zegt over het belang van deze actie 
voor COC Nederland: ‘Een belangrijke 
actie voor COC Nederland, omdat bij 
deze actie de kracht in haar eenvoud 
ligt. Namelijk de vrijheid om in de 
samenleving hand-in-hand over straat 
te lopen, ongeacht wie er naast je loopt. 
Wanneer dit mogelijk wordt, dan pas 
is er echt sprake van gedifferentieerde 
samenleving waar iedereen in een vei-
lige omgeving de mens kan zijn die hij 
of zij in wezen is.’ 
COC Nijmegen denkt erover om in 
2009 de actie niet in de binnenstad 
van Nijmegen te laten plaatsvinden, 
maar in een van de gemeentes uit het 
werkgebied. De gedachte hierachter is 
dat Nijmegen een bijzonder vriendelijk 
klimaat heeft voor homo’s, lesbo’s, 
bi’s en transgenders, maar dat dit in 
kleinere gemeentes wel eens anders 
kan liggen. Daarnaast is het beoogde 
effect, namelijk zichtbaarheid, groter 
wanneer je dit in een kleiner centrum 
organiseert.  

[HJ] 

De Burgemeester Dalesprijs 2009 gaat 
naar Stichting A Salaam. Deze groep 
van Marokkaanse jongeren zet zich 
al ruim 6 jaar in om de integratie en 
actieve participatie in de Nederlandse 
samenleving te versterken en de eigen 
verantwoordelijkheid van jongeren 
hierin te stimuleren. Zij doen dit door 
gevoelige onderwerpen bespreekbaar 
te maken en door het organiseren van 
feestelijke en sportieve ontmoetingen. 
De Burgemeester Dalesprijs is op 6 
februari uitgereikt in het stadhuis van 
Nijmegen.

De jury van de Burgemeester Dalesprijs 
toont zich verheugd een organisatie 
voor te dragen die in de Nijmeegse 
samenleving een plaats geeft aan een 
groep jongeren die nu niet altijd  posi-
tief in het nieuws komt. Vooroordelen 
en generalisaties treffen hen op 
onevenredige wijze. A Salaam brengt 
jongeren met verschillende etnische 
achtergronden met elkaar in contact, 
en stimuleert zo ontmoeting en weder-
zijds respect. Op deze wijze geven zij 
gestalte aan artikel 1 van de grondwet 
‘Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behan-
deld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.’ 
Voor die inzet wordt A Salaam beloond 
met de Burgemeester Dalesprijs.

De voorzitter van Stichting A Salaam, 
Nordin Kerkri, is blij verrast met het 
toekennen van de Burgemeester 
Dalesprijs. ‘Wij voelen ons zeer ver-
eerd. Blijkbaar is onze inzet gezien. We 
doen ons werk al jaren en beschouwen 
het als een compliment en aanmoe-

diging om door te gaan. De leden die 
ik gesproken heb zijn er ook blij mee. 
Zeker omdat deze waardering van 
buitenaf komt. Dit zal ons nog meer 
motiveren.’

A Salaam (vrede) is opgericht in een 
tijd dat links en rechts enerzijds en 
allochtoon en autochtoon ander-
zijds steeds sterker tegenover elkaar 
geplaatst werden. Vooral de extremen 
komen dan naar voren. A Salaam wilde 
daar iets aan doen door eerst de eigen 
Marokkaanse jongeren te groeperen 
om vanuit daar beter te integreren. Dit 
doen zij door diverse activiteiten en 
ontmoetingen waarbij gevoelige onder-
wepen niet vermeden worden. Onlangs 
heeft A Salaam binnen Tandamon (een 
netwerk van Marokkaanse organisaties) 
een waardige demonstratie tegen de 
oorlog in Gaza georganiseerd. In drie 
dagen tijd wisten zij grote groepen 
mensen te activeren. De bijeenkomst 
heeft zonder ongeregeldheden plaats 
gevonden.
A Salaam werkt samen met diverse 
maatschappelijke instellingen als 
gemeente, politie, wijkclubs. In de 
recente ophef over ongeregeldheden in 
Meijhorst is A Salaam de gesprekspart-
ner voor alle betrokken partijen.

In de Nijmeegse Marokkaanse gemeen-
schap is A Salaam een begrip en erg 
bekend. ‘Het is jammer dat wij daarbui-
ten nog te weinig bekend zijn.’ Aldus 
Nordin Kerkri. 
De toekenning van de Burgemeester 
Dalesprijs zal zeker bijdragen aan de 
naamsbekendheid van A Salaam in de 
hele Nijmeegse gemeenschap. 

[BvD]

COC Midden Gelderland, de voormalige 
mede-uitgever van dit blad, is weg uit 
zijn pand aan de Rijnkade. Eind novem-
ber trok men, samen met HIV vereni-
ging Gelderland in een nieuw Arnhems 
pand, dit keer aan Sint Catharinaplaats, 
ook in het centrum, achter de stads-
schouwburg.

Een opvallend strak semi-blok, 
genaamd ‘Basta!’. Tot kort geleden zat 
er een multicultureel centrum in geves-
tigd. Het pand stond (en staat) op de 
Arnhemse slooplijst, mede omdat het 
na de laatste gebruikers leeg stond. 
Gelukkig kon men in Arnhem de vraag 
van COC Midden Gelderland, van wie 
de huur in het voormalige pand was 
opgezegd, koppelen aan deze blokken-
doos die voor de herfst van zijn leven 
nog een laatste bewoner zocht. Want al 
kan het pand er dankzij een aantal vrij-
willigers weliswaar weer een paar jaar 
tegenaan; onder de streep blijft toch 
staan, dat het gebied op de schop gaat.

De belangstelling voor de officiële ope-
ning op 29 november door wethouder 
Van Eeten was groot. 

Na de opening wrong iedereen zich 
door de deuropening, met een blik op 
de kantoren op de begane grond, via 
de wenteltrap naar boven. Daar is een 
grote zaal die zich qua oppervlakte 
over het pand uitstrekt, afgezien van 
een rokersruimte in een hoek, waar 
vanaf de eerste minuut volop gebruik 
van werd gemaakt. Het werd een goed 
verzorgde, door honderden belang-
stellenden bezochte avond, met een 
compleet programma. Zo waren er 
optredens van Het Herenakkoord en 
Danielle Mellenberg, die een voor-
proefje gaf van wat ze op het Nationale 
COC Songfestival voor het voetlicht zou 
brengen. De avond stemde hoopvol 
over de toekomst van een actieve roze 
beweging onder onze noorderburen.

[JH]

Zichtbaarheidsactie 
overgenomen door COC NL

Positief geluid is gehoord en gewaardeerd

Dalesprijs voor Marokkaanse
jongeren van A Salaam

COC Arnhem laatste 
bewoners blokkendoos

DE TUSSENBALANS

Willy Last
Geboortedatum 
en plaats: 
9 januari 1952, Brunssum
Opleiding: planologie 
(Radbouduniversiteit), 
vo-groepswerk (post 
HBO)
Beroep: planoloog
(Vrijwilligers-)werk: 
Werk: bestuurssecretaris 
bij een instelling voor 
verslavingszorg en maat-
schappelijke opvang.
Vrijwilligerswerk: 
momenteel alleen nog 
mensenrechtengroep van 
het COC (Breaking the 
Silence)
Woonsituatie: bovenwo-
ning in Nijmegen-Oost
Woont samen met: 
alleen, maar gelukkig 
met mezelf
Trouw, monogaam: 
varieert zeer, is afhan-
kelijk van de actuele 
verliefdheden. Ben wel 
trouw, maar lang niet 
altijd monogaam en op 
dit moment zeker niet 
Vrienden/vriendinnen: 
ja. Een klein, maar zeer 
trouw aantal 
Geloof: ik ben een zeer 
gelovige atheïst
Politieke voorkeur: 
ruim links van het mid-
den (lid Groenlinks) 
Lengte: 173cm
Gewicht: begint met het 
stijgen der jaren iets te 
veel te worden (78 kg) 
Hobbies: schande: hier 
heb ik veel te weinig 
tijd voor. Beetje sporten 
(zwemmen) en lezen
Uitgaan: weinig meer, 
maar met enige regel-
maat nog de bioscoop, 
soms theater 

Favoriete literatuur: 
epische romans (bijv. 100 
jaar eenzaamheid)
Favoriete films: 
Engelse detectives 
(Canvas) en politieke 
films (Z)
Favoriete muziek: niet 
echt, maar ouderwetse 
politieke actiemuziek kan 
mij nog zeer raken
Welke kranten lees je: 
NRC, soms: 
de Gelderlander
Favoriete omroep: 
VPRO, Llink
Favoriet vakantie-oord: 
Curaçao. Hier wonen 
twee vriendinnen & hun 
dochter
Favoriet eten: altijd 
vegetarisch en dan bij 
voorkeur pasta’s en 
groentetaarten
Favoriete drank: cap-
puccino en rode wijn
Favoriete kleding: met 
het stijgen der jaren 
steeds vaker een colbert, 
keurig hemd met strop-
das en een nette broek. 
In het weekend altijd een 
spijkerbroek en T-shirt 
of trui 
Verslavingen: werk. 
Vroeger ook: nicotine
Goede eigenschappen: 
overtuigd van waarden 
(oftewel idealistisch), 
onafhankelijk, betrouw-
baar en nauwgezet. Je 
zult van mij altijd een 
antwoord ontvangen
Slechte eigenschappen: 
die zijn voor jezelf altijd 
moeilijk te zien of te 
erkennen. Een  poging: te 
detaillistisch, soms wat 
verlegen en terughou-
dend en misschien bij tijd 
en wijlen ook pietluttig? 
Had ik maar wat meer 

mijn hart op de tong 
liggen
Wat zie ja als hoogte-
punt in je leven: mijn 
totale dienstweigering
En wat als dieptepunt: 
dat houd ik liever voor 
mezelf
Bewondering voor: 
Mahatma Gandhi, 
Nelson Mandela
Hekel aan: mensen 
die zich zelf op de 
borst kloppen
Val op (uiterlijk of 
karakter):
spontane mensen
Eerste homo/lesbische 
seksuele ervaring: toen 
ik 12 jaar was
Heteroseksuele 
ervaring: niet noemens-
waardig
Coming out: te laat. 
Twintig jaar geleden 
In welke zin geëman-
cipeerd: ik neem niet 
alles zonder meer voor 
waar aan 
Homo/lesbo bars: vroe-
ger soms, nu niet meer
Andere ontmoetingsge-
legenheden: dating sites
Discriminatie ervarin-
gen: nee, gelukkig niet
Potten/potenrammer 
ervaringen: idem
In voor park/baan, 
sauna's, blind dates of 
andere avonturen: ja
Waar ben je eigenlijk te 
veel mee bezig: werk
En waar te weinig mee: 
verliefdheden, 
vriendschappen
Speciaal doel 
of ideaal: 
een rondreis door 
Australië en Nieuw-
Zeeland. En ik hoop 
nog altijd samen oud te 
worden
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Op de algemene vergadering van COC 
Nederland in december van vorig jaar, 
stond de (financiële) toekomst van het 
landelijk COC centraal. Cruciaal hierin 
is de verkoop van het pand aan de 
Rozenstraat in Amsterdam. De financi-
ele situatie van COC Nederland is der-
mate slecht, dat verkoop de enige optie 
is om het grote liquiditeitstekort van 1,2 
miljoen euro op te lossen. 
Het eerdere plan dat er een groot ‘Roze 
Huis’ in het pand van Rozenstraat zou 
komen door middel van verkoop aan 
een woningbouwvereniging is echter 
van tafel. COC Nederland bleef met 
lege handen achter. 

Het enige dat rest is verkoop op de 
vrije markt, waarmee het pand hoogst-
waarschijnlijk voor de homobeweging 
verloren is. COC Nederland zal op zoek 
moeten naar nieuwe kantoorruimtes, 
maar COC Amsterdam moet ook op 
zoek naar een nieuwe locatie. 
In normale tijden zou het pand een 
aanzienlijk bedrag opleveren, waarmee 
alle schulden in één klap weg zouden 
zijn, maar gezien de huidige markt voor 
onroerende goederen is het de vraag 
wat het nu gaat opleveren. Men hoopt 
dat het toch de getaxeerde waarde zal 
opleveren, waarmee de liquiditeitste-
korten weggewerkt kunnen worden, 
de hypotheek afgelost kan worden 
die nog op het pand rust, en nog wat 

andere openstaande bedragen kunnen 
worden verrekend. Tenslotte zal er ruim 
700.000 euro geïnvesteerd worden in 
een renderend fonds om, wanneer COC 
Nederland in een zelfde financiële crisis 
zou komen, even vooruit kan. Er vanuit 
gaande dat ze van de afgelopen jaren 
geleerd hebben, zal dit bedrag niet aan-
gesproken worden. De rente over dit 
bedrag zal aangewend kunnen worden 
voor projecten uit de homobeweging. 

Ook blijft er dan nog een bedrag over 
voor COC Amsterdam om te investeren 
in een ‘Roze Huis’. Echter, hier zit het 
grote risico. De opbrengsten van de 
verkoop zijn allemaal al geoormerkt 
voor COC Nederland. Het bedrag dat 
overblijft is voor COC Amsterdam, 
maar dit kan variëren tussen nul euro 
en maximaal 760.000 euro.  In het 
slechtste geval is COC Amsterdam dak-
loos èn hebben ze ook geen geld om 
een nieuw ‘Roze Huis’ op te starten. 
In het meest gunstige geval krijgen ze 
het maximale bedrag waarmee, met 
de Amsterdamse prijzen, hooguit een 
souterrain of zolderetage gekocht kan 
worden.  
De eindconclusie is dan ook dat COC 
Nederland weer back in business is, 
maar mogelijk ten koste van de groot-
ste lidvereniging van de federatie. 

[HJ]

Groot reddingsplan voor 
COC Nederland in werking

Nijmegen vertegenwoordigd op Nationaal COC Songfestival 

Talent in boycot-theater 
COC Limburg organiseerde er op 6 
december jongstleden het Nationaal 
COC Songfestival. De stad Roermond 
ontpopte zich als goede gastvrouw, 
want niet alleen was het centrum die 
dag versierd met roze ballonnen, men 
had ook van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een plaatselijke roze week 
te organiseren. Zowel de burgemeester 
als de verantwoordelijke gedeputeerde 
van Limburg, presenteerden zich in 
het programmaboekje als waarlijk 
homovriendelijk.

Nijmegen werd afgevaardigd door 
Roy Binkhorst, die van tevoren al had 
aangegeven dat hij verbluft was door 
de kwaliteit van de medekandidaten in 
de Nijmeegse voorronde en dat hij des 
te trotser was dat hij door mocht naar 
Roermond. Daar presteerden hij en zijn 
backing vocals prima, maar eindigden 
bij de puntentelling van zowel publiek 
als vakjury net iets lager dan de top-
pers. Daaronder viel overigens wel een 
andere deelnemer aan de Nijmeegse 
voorronde. Debby Marijnissen gooide 
in Nijmegen al hoge ogen, maar 
Roermond was mogelijk nog meer 
onder de indruk. En verder Daniëlle 
Mellenberg, die weliswaar uitkwam 
voor Midden Gelderland, maar in 
Nijmegen tijdelijk vlamde als secretari-
aatsmedewerker op het COC.  Haar lied 
was, net als dat van Roy, geschreven 
door René Stephan. Ze werd door hem 
op de piano begeleid en had gedurende 
het hele lied als act een glas wijn in 
haar hand, waarmee ze menig jurylid de 
kans gaf om spottend te verklaren dat 
dat de reden moest zijn dat ze ander-
halve noot net niet haalde.

Een aantal nummers deed je weer 
even realiseren dat je bij een avond 
was, waarbij meedoen belangrijker is 
dan winnen, maar veel afdelingen had-
den topamusement afgevaardigd. Wie 

er niet bij was, miste onder meer de 
jury, bestaande uit een guitige Sipke 
Jan Bousema, Jody Pijper (Nederlands 
beroemdste achtergrondzangeres), 
tekstschrijfster Coot van Doesburgh, de 
Limburgse zanger Gé Reinders (bloas-
muziek) en niet te vergeten Lenny Kuhr, 
die na de pauze het tweede deel van 
de avond inleidde door zichzelf op de 
gitaar te begeleiden bij een sing-along 

versie van De Troubadour. Afwezigen 
misten naast het presentatieduo Tessa 
International en Saman Waterval ook 
een aantal markante deelnemers: een 
Zwolse variant van Robert Long, een 
Fries die harten sneller deed kloppen, 
een Limburgse Frederique Spigt met 
een ondeugend liedje, en een 18-jarige 
Eindhovense die een heuse cover voor 
haar rekening nam. De thuisblijvers 
misten de afterparty in plaatselijke 
kroeg-kelders, maar ze misten vooral 
de winnaars. De afvaardiging van COC 
Zeeland, Tresj, een Zeeuwse percussie-
band die, trommelend op vuilnisvaten 
en kliko’s met het lied ‘Ik wil eruit’ 
zorgden, dat volgend jaar ergens in 
Zeeland een zaal wellicht weer door 
talent verrast zal worden, maar waar in 
ieder geval doe-maar-gewoon voor even 
uit den boze is.

De optredens zijn nog online te bekij-
ken op cocsongfestival.nl, waarbij net 
als bij iedere theatervoorstelling geldt, 
dat ze slechts een deel van de indruk 
die de optredens maakten, vast hebben 
gelegd.

[JH]

Portretsonnetten 14
Wat moet die vent? Het lijkt of hij me kent

Maar ken ik hem? Dat hoofd, die jas, die stem?

Hij keek me steeds al zo indringend aan

Liep mee toen ik wat verderop ging staan

Ik was het liefst van alles weggerend

Maar telkens zette hij me tactisch klem

Ik kon alleen langs hem de deur uit gaan

Hij stond nooit ver genoeg van mij vandaan

En steeds als ik terugkijk weer die lach

Alsof hij in mij iets bijzonders ziet

Hij ziet niet mij, hij ziet een visioen

Van dingen die hij graag zou willen doen

Maar die hij niet meer kan of niet meer mag –

Hoe oud ik ook zal zijn, zó word ik niet!C
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Column Politiek is 
een serie gastcolumns 
geschreven door lokale 
politici. 
In deze aflevering 
Albaer Hillen: 
‘Samenleven 
doe je samen’

Zelfreflectie vind ik 
een goede eigenschap 
van mensen. In onze 
samenleving wordt die 
eigenschap steeds meer 
van ons verlangd. Als 
politicus sta je voortdu-
rend stil bij je openbare 
handelen en is het dus 
ook goed om je bewust 
te zijn van ‘waar je 
vandaan komt’. Wat mij 
betreft gaat het dan om 
gender, geaardheid en 
‘klassepositie’. Recent 
wetenschappelijk onder-
zoek geeft bijvoorbeeld 
aan dat vrouwen in 
Raden van Bestuur van 
topbedrijven zorgen dat 
die bedrijven beduidend 
beter presteren.
Het signaal is duidelijk: 
diversiteit in je team 
is gewoon goed. Daar 
streef ik als politicus 
bewust naar, zoals ik 
dat vroeger in mijn 
eigen bedrijf ook deed. 
Als je tot de holebi-
gemeenschap behoort 
ben je daar waarschijn-
lijk gevoeliger voor. En 

je bent waarschijnlijk 
gevoeliger voor signa-
len van discriminatie. 
Persoonlijk ben ik in 
mijn leven verliefd 
geweest op zowel man-
nen als vrouwen, en dat 
zorgt ervoor dat ik een 
enorme schurft heb aan 
hokjesdenken. Dat geeft 
de ruimte om voortdu-
rend breed naar mens en 
samenleving te kijken. Ik 
realiseer me daarbij wel, 
dat ik een kind ben uit 
een ondernemersgezin, 
en dus specifieker kijk 
naar bijvoorbeeld inves-
teren en consumeren. 
Zuinig zijn en lange-
termijn perspectief zijn 
in mijn denken ingebak-
ken.
Als mens kies je de 
politieke partij die bij je 
past. De christen-demo-
cratie is volgens mij een 
politieke filosofie die 
de waardigheid van het 
individu centraal stelt, 
naast het feit dat we als 
mensen slechts kunnen 

bestaan bij de gratie van 
samenleven met andere 
mensen. Die ‘civil socie-
ty’ staat bij ons centraal: 
niet ‘de staat’ of ‘de 
markt’, maar samenle-
vingsvormen van men-
sen zijn de belangrijkste 
bouwstenen voor een 
gelukkig leven en een 
gezonde samenleving. 
Dan gaat het om privére-
laties, scholen, buurten 
en verenigingsleven 
(bijvoorbeeld COC en 
Villa Lila). Maar ook om 
werkrelaties, vakbewe-
ging en ondernemers. 
En dat past dus bij mij. 
Ik heb niet de pretentie 
in mijn eentje de wijs-
heid in pacht te hebben. 
In mijn politiek hande-
len zal ik daarom steeds 
mensen opzoeken in hun 
organisaties om te kij-
ken hoe ze een bepaald 
probleem zien, of ze 
het niet beter zelf kun-
nen oplossen of welke 
taak er voor de politiek 
is weggelegd. Wij poli-
tici horen pas in laatste 
instantie aan zet te zijn 
als de samenleving het 
niet zelf kan. In onze 
complexe samenleving is 
die overheidstaak groot, 
maar het blijft de uit-
daging om oplossingen 
te zoeken samen met 
betrokkenen.

Column Politiek    Albaer Hillen

In het centrum van Roermond ligt het fraaie Theaterhotel 
de Oranjerie. Waar kennen we dat ook alweer van? 
Cabaretier Micha Wertheim reageerde tijdens een voorstel-
ling ongelukkig toen hij het display van iemands elektri-
sche rolstoel per abuis aanzag voor een mobiele telefoon 
die afging. 
Toen het slachtoffer huilend de zaal uit reed, was een deel 
van het publiek verbluft en toen Wertheim met grappen 
over gehandicapten vervolgde en verlieten ook zij de zaal. 
Daarop verklaarde de directie van het theater dat hij niet 
meer welkom was in Roermond, naar aanleiding waarvan 
een aantal cabaretiers zich achter Wertheim schaarden en 
dit theater bij hun eigen voorstellingen boycotten.

Roy Binkhorst met de Mellebels

Songfestivalwinnaars Tresj

advertentie

50+ lesbische 
mailgroepen
De lesbische mailgroepen van Seni-
orweb hebben twee vaste kenmerken: 
de deelnemers zijn lesbisch en 50+. 
Verder zijn er alleen maar verschillen: 
jong uit de kast, laat uit de kast, met 
of zonder (klein-)kinderen, samenwo-
nend of alleenstaand, nog volop werk-
zaam, genietend van een pensioen, 
gezond en vitaal, ziek of gehandicapt, 
wonend in een dorpje op het plat-
teland of in het centrum van Am-
sterdam. Misschien is het juist door 
deze diversiteit dat het leuk is om 
de dagelijkse wederwaardigheden te 
lezen en (minstens eenmaal per week) 
te schrijven waar jij mee bezig bent. 
Dagelijks ontvang je tussen de vijf 
en tien mailtjes. Ook zin om mee te 
doen: schrijf je in via www. seniorweb.
nl/mailgroepen. De enige voorwaarde 
is dat je lid bent van Seniorweb, het-
geen 24 euro per jaar kost. 
  
www.seniorweb.nl .

pink-1-09.indd   3 03-02-2009   12:27:12



In een Nijmeegs café met een fat-
soenlijke rooksalon nuanceert René de 
bewering dat de tekst van zijn hand 
is. Zowel Roy als Danielle hebben hun 
eigen input gegeven voor de tekst. 

‘Het zijn de artiesten, die het nummer 
uitvoeren. Zij dragen het uit. Het is van 
belang dat ze achter de tekst staan. 
Daarom is hun inbreng van belang, 
vooral als het nummer, zoals dat van 
Roy in het Nederlands gezongen wordt. 
De muziek, arrangementen en het ver-
zorgen van de studioband is mijn werk. 
Op YouTube kun je beide nummers 
beluisteren wanneer je zoekt op COC 
Songfestival. Het is leuk om ze daar 
terug te horen.’

De activiteiten in Villa Lila en het COC 
Songfestival zijn voor René de aanlei-
ding en  stimulans om hiermee door 
te gaan. 
‘Toen ik in jaren geleden Nijmegen 
kwam was het uitgaansleven voor mij 
wat  ingezakt. 
Ik ben in die tijd uitgenodigd om eens 
in Villa Lila te komen kijken. Daar zag ik 
allerlei activiteiten waardoor ik behoefte 
kreeg om zelf iets te doen. Zo zijn er 
de jongeren jamsessies georganiseerd 
door Aram Scholten waar ik nu, van 
te voren  op de eerste vrijdag van de 
maand bandworkshops geef.’ 

Een andere activiteit was het project 
Robert Long. ‘Roy, Melanie en ik heb-
ben samen met succes gewerkt aan 
dit project waarbij vijf nummers uit 
het oeuvre van Robert Long werden 
uitgevoerd. Dit gebeurde tijdens de pre-
sentatie van het boek “Het laatste jaar”, 
geschreven door Cees van der Pluijm. 
Voor ons allemaal was dit een reper- toire dat herontdekt moest worden. 

Dat dit goed aansloeg bewijst de DVD 
die van dit optreden is gemaakt en 
waarvan er een groot aantal is verkocht. 
Dat  werkt bij mij als een grote stimu-
lans om door te gaan met stagiaires in 
de Villa  van de o.a de Willem Nijholt 
Academie en het ROC.

Zo is er verder het COC Songfestival 
waarvan ik dacht; daar wil ik wat meer 
van maken, dat kan beter, doe het dan! 
Zo’n festival is een geweldige gelegen-
heid  voor artiesten in de dop, om op 
een grote bühne te komen. 
Voor mijzelf is het ook goed. Ik begin 
weer met muziek na een lange tijd van 
6 jaar waarin ik geen songs meer heb 
geschreven. Da’s een beetje eng en 
voelt onzeker want de muziek, stijl en 

smaak veranderen in de loop van de 
tijd. Gelukkig zijn de nummers goed 
aangeslagen. Stiekem hoop je toch op 
winst in de finale.’

‘Tresj’ uit Zeeland heeft de finale 
gewonnen en Roy en Danielle heb-
ben respectievelijk de 7e en 11e plaats 
behaald. Volgens de olympische 
gedachte is meedoen belangrijker dan 
winnen. René heeft daar een wat dubbel 
gevoel bij.

‘Het is goed dat we met het “roze lied” 
meer professioneel bezig willen zijn. 
Dat geldt voor het lied, de presentatie, 
de organisatie en de jury. Er zijn name-
lijk een aantal talentvolle kandidaten die 
in dit vak willen doorgaan en zeker op 
nationale en internationale bühnes hun 

bijdrage kunnen gaan leveren. 
In Arnhem was de voorronde het heel 
goed. In Nijmegen, met name door de 
mogelijkheden van de theaterruimte in 
de Lindenberg, was het  perfect. 
In Roermond was het groots. Wat een 
geweldige ambience daar en wat een 
theater en lichtcrew! Persoonlijk vond 
ik het jammer dat de jury er een 
behoorlijk Idols-gehalte had en  de 
geluidstechniek helaas waardeloos 
was. De backing vocals van Roy, de 
Mellebels, een fantastische vocalgroep, 
werden heel slecht versterkt. Dat was 
even slikken!’

‘Volgend jaar wil ik graag weer mee-
doen. Met de kandidaten van nu maar 
ook met nieuwe mensen. Liefst zoveel 
mogelijk binnen holebi beweging, 
maar ik ben ook zeker voor een brede 
instroom. Roy blijf ik zeker ook volgen. 
Hij zal vast weer meedoen met het 
Songfestival. Verder gaan we werken 
aan een vernieuwd optreden met 
muziek van Robert Long, maar op dit 
moment kan ik daar over nog weinig 
onthullen. Bovendien gaan we werken 
in nieuwe muzikale projecten in Villa 
Lila. 
Daar kan iedereen aan meedoen, 
hoewel we het vooral richten op jonge 
mensen die naast hun opleiding of 
stage meer willen doen in de richting 
musical, ensemble-spel, cabaret en 
komedie. Dat resulteert dan in optre-
dens die kort, maar kwalitatief goed en 
gevarieerd zijn. 
Dat kan prima in Villa Lila, bijvoorbeeld 
op de vrijdagavonden, of op de “open 
Villa” één keer per maand op de zater-
dag. De Villa heeft goede faciliteiten 
en een leuk publiek. Het zal ook veel 
nieuwe mensen over de drempel van de 
Villa helpen, net zoals dat nu al gebeurt 
bij de jongeren jamsessies en de band-
workshops.’

René kan zich voorstellen dat Villa 
Lila overdag  ruimte biedt voor aller-
lei projecten, workshops, trainingen 
van instellingen als de Willem Nijholt 
Academie en ROC. 
De Villa als dependance dus. Het is 
mooi als de faciliteiten benut worden 
door allerlei muzikale en theatrale initi-
atieven die elkaar daardoor versterken. 
Een kwestie van contact zoeken en 
netwerken dus,  en ook omdat  de ‘roze 
cultuur’ er alleen maar beter van kan 
worden. Er zit dus muziek in de scene.

[BvD]

Maar liefst twee nummers van René Stephan haalden 
afgelopen jaar de finale van het Nationale COC 
Songfestival. Roy Binkhorst ging met ‘Door jou’ voor 
Nijmegen naar Roermond. En Danielle Mellenberg 
vertolkte ‘With or whitout you’ voor Midden Gelderland.  
Een bijzondere prestatie en reden voor Bart van Dam om 
te spreken met de man achter de schermen: René Stephan, 
songwriter producer van de dubbele inzending.

Interview René Stephan: songwriter producer met twee nummers in Finale 

Er zit meer muziek in de scene 
Levenstour
René Stephan woont in Beuningen. 

Hij is geboren in Baarn, maar is in 

zijn jeugd vanwege het werk van zijn 

vader vaak verhuisd . 

Het touren zit daarom in zijn bloed. 

Al vroeg ging hij naar het conser-

vatorium waar hij de opleiding 

pianodocent en algemene muzi-

kale vorming volgde. Een klassiek 

opleiding waar populaire muziek in 

die tijd  min of meer verboden was. 

In die tijd ging hij optreden met zijn 

band Clovis. Zes jaar tourt de band 

met succes door Europa.

 ‘Ik heb dus al jong erg veel meege-

maakt en gezien en natuurlijk ook 

veel glamour en glitter voor een 

jongen van 21! Daarna heb ik in 

Tilburg een opleiding jazzharmonie 

en ensemble-spel gevolgd. In 1978 

heb ik meegedaan aan het echte 

Songfestival en hebben we de derde 

plaats gehaald. Vervolgens kreeg ik 

een contract om Nederlandstalige 

muziek te schrijven. Ook heb ik een 

tijd als docent piano en ensemble-

spel gewerkt op een muziekschool. 

Daar coachte ik ook zangers van de 

musicalafdeling. Het was een soort 

performance-coach functie.

Op een gegeven moment werd het 

financieel almaar minder met de 

muziek, minder podia, minder optre-

dens enzovoort. Toen ben ik als ma-

nager op een trainingsafdeling gaan 

werken. Mijn conclusie is dat je als 

trainer een soort performer bent. Een 

goede training is voor mij, naast de 

informatie die je wil overdragen, als 

een soort cabaret ; hoe beter de per-

formance hoe makkelijker het blijft 

hangen. Ik heb er ook commerciële 

vaardigheden leren ontwikkelen. 

Nu wil ik in Nijmegen een netwerk 

opbouwen waarin ik als perfor-

mance-coach en muziekconsulent 

aan de slag kan. Met het ROC, de 

HAN, Lindenberg / Willem Nijholt 

Academie en Villa Lila als facilitaire 

instelling zijn al veel mogelijkheden 

aanwezig. Ik denk dat er nog iets 

gemist wordt wat ik zelf goed kan 

aanbieden,’ Aldus René Stephan 

die zo zijn volgende tour plant, 

maar dan een ‘tour en place’.

Onabepuzzel
De Onabe is onze versie van de 

Japanse puzzel. Reconstrueer door 

logisch na te denken een tekening. 

De cijfers naast en boven het vels 

geven aan hoeveel vakjes er in de 

betreffende rij of kolom moeten 

worden ingekleurd. 

Staat er bijvoorbeeld 3-2 dan 

betekent dat dat er in die rij drie 

vakjes achtereen ingekleurd zijn; 

en verderop twee gekleurde vakjes. 

De blokken worden gescheiden 

door één of meer witte blokjes 

en kunnen naar rechts en links 

tot aan de rand ook witte velden 

hebben. 

De optelsom van het aantal 

gekleurde velden moet zowel 

horizontaal als vertikaal kloppen.

Oplossing: 
zie elders in dit nummer.  

Pink heeft de afgelopen jaren aandacht 
besteed aan lesbisch moederschap. 
Daarna heeft u een reeks interviews 
kunnen lezen met homo-vaders. Er 
bestaan veel verschillende vormen 
van samenwerking tussen lesbische 
moeders en homovader, en het gaat 
niet altijd zoals gepland. Wanneer het 
ouderschap niet goed geregeld is, kan 
dat leiden tot vervelende situaties voor 
moeders, vaders èn kinderen. Pink wil 
aandacht besteden aan de risico’s, en 
vraagt om persoonlijke ervaringen om 
dit onderwerp te kunnen beschrijven.

Sinds anoniem donorschap bij wet 
verboden is, komt het vaker voor dat 
homo- en lesbische stellen kiezen voor 
een homo-co-ouderschap, en geza-
menlijk een kind krijgen en opvoeden. 
Alleen al in Nederland wonen meer dan 
20.000 kinderen van homoseksuele 
ouders. Kinderen van twee vaders en 
twee moeders zijn allang geen uitzon-
dering meer. Maar wat als je de zaken 
zelf niet goed geregeld hebt?

In Nederland zijn deze zaken juridisch 
namelijk nog steeds niet goed geregeld. 
Het voordeel is aan de kant van de 
vrouw:  zij kan zwanger worden, het 
kind baren en bij de burgerlijke stand 
aangeven met een ‘vader onbekend’.  

Daarna kan ze met haar partner het 
adoptieproces aangaan en de vader for-
meel buiten spel zetten. Wat niet alleen 
vervelend is voor de man in kwestie, 
maar bijvoorbeeld ook een weeskind 
oplevert wanneer de biologische moe-
der overlijdt vóórdat de ‘adoptie’ door 
de tweede moeder geregeld is.

Het is dus niet simpel en vanzelfspre-
kend, samen een kind te krijgen en dat 
op te voeden. Er zitten de nodige haken 
en ogen aan, die vantevoren goed 
afgedekt moeten zijn. Gelukkig gaat het 
ook vaak goed en harmonieus. In deze 
beide aspecten is Pink geïnteresseerd: 
laat ons weten wat uw ervaringen zijn!

[AK]

Lesbisch moederschap: 
bedrogen vaderschap? 

René Stephan begeleid op piano enkele deelnemers aan de jongeren jamsessie. 
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Ter Haar zegt in zijn doelstelling niet 
volledig geslaagd te zijn. Het is hem 
namelijk niet gelukt een ‘elftal’ met 
bekende Nederlandse homo-sporters 
vol te maken. Wat ontbreekt, is een 
Nederlandse homo-sporter uit een 
mannelijke teamsport, die de moed 
heeft voor zijn geaardheid uit te komen. 
Zelfs als voetballers gestopt zijn met 
hun professionele carrière, blijkt het 
niet mogelijk via een gepubliceerde weg 
voor een coming-out warm te lopen. 
Kandidaat-topsporters zien volgens Ter 
Haar nog onvoldoende het maatschap-
pelijk belang in van het uitkomen voor 
hun geaardheid. De maatschappelijke 
waarde van het gay-rolmodel in de 
sport wordt volgens hem onderschat. 
Teruggetrokkenheid en geheimhouding 
moet daarom plaats maken voor open-
heid en duidelijkheid. ‘Outing in de 
sport blijkt echter nog steeds een pro-
bleem, bijvoorbeeld in teamsporten als 
voetbal. Maar juist topsporters met een 
publiek imago zijn in staat om vooroor-
delen te helpen doorbreken. Zij kunnen 
als geen ander de maatschappelijke 
acceptatie van homoseksuele levensstij-
len bevorderen.’

Kun je iets meer vertellen over de directe 
aanleiding voor je boek?

Zo’n twee jaar geleden fietsten mijn 
vriend en ik in hand in hand door 
Nijmegen-Oost. Ik had als inwoner van 
een klein Twents dorp destijds bewust 
voor Nijmegen als homovriendelijke 
stad gekozen en voelde me in mijn 
stad als een vis in het water. Plots 
liep het positieve beeld van mijn stad 
schade op, toen er een autoraampje 
opengedraaid en ons ‘vuile homo’s’ 
toegeroepen werd. Ik was verbijsterd 
dat mij zoiets overkwam, juist in de 
stad waarin ik meer homo-acceptatie 
verwachtte. Het had overal kunnen 
gebeuren, in Amsterdam of waar dan 
ook in Nederland, maar uitgerekend 
in Nijmegen. Het is dan ook niet voor 
niets, dat ik aan een voorval als dit in 
het voorwoord van mijn boek refereer.’

Ik begrijp de impact van zo’n persoonlijke 
ervaring.  Welke werking zou je willen, dat 
er van jullie boek uitgaat?

Ik kan dat het beste verwoorden door 
mijn wens uit te spreken, dat er een 
situatie ontstaat waarin voetbalspelers 
zonder angst voor imago-verlies en 
bedreiging, hun geaardheid kunnen uit-
spreken. Het homo-emancipatieproces 
zal daardoor bevorderd worden, waar-
van de maatschappij als geheel kan 
profiteren, niet alleen op of rond het 
voetbalveld.

Is dat je voornaamste reden voor de nood-
zaak van het schrijven van je boek of zijn 
er nog andere redenen?

Navraag bij mensen uit de sport over 
hoeveel sporters er nu voor hun seksu-
ele identiteit durven uitkomen, leverde 
een bedroevend beeld op. Bij de indi-
viduele sporten viel het relatief mee. 
Zo is er het verhaal van een topsporter 
uit de paardensport in mijn boek. Gal 
doet het verhaal over zijn aanvankelijke 
toekomstplannen in een heterorelatie 
en zijn uiteindelijke keuze voor een 
medesporter als levenspartner. Het is 
vergelijkbaar met een door mij opgete-
kend verhaal van een schaatsster, die 
zich prettig voelde bij een groep van 
lesbische medesportsters en via hen 
haar eigen identiteit ontdekte. Uit deze 
voorbeelden blijkt het belang van een 
boek als ‘Gelijkspel’ over identiteit en 
rolmodellen van lesbian- en gay-top-
sporters. De aanmeldingen voor een te 
publiceren levensverhaal was bij dames 
en individuele sporters vele malen 
groter, dan bij mannelijke teamspor-
ters. Het blijkt in de mannenteamsport 
nog steeds zeer moeilijk voor de eigen 
geaardheid uit te komen. 

Is het over het geheel genomen lastig voor 
je geweest aan personen voor je portretten 
te komen? En hoe ben je uiteindelijk bij 
de geïnterviewden terecht gekomen?

Het gaat met veel omzichtigheid 
gepaard en komt via-via op gang. 
Mensen, bekende sportjournalisten 
maken je op personen opmerkzaam. 
Ik heb daarbij wel ondervonden dat 
bijvoorbeeld enkele trainers niet direct 
bereid zijn over de geaardheid van hun 
pupillen te praten. Je zou dat als 

terecht kunnen beschouwen, wanneer 
de sporter er zelf niet over begint. 
Dat is ook vaak het argument dat trai-
ners gebruiken. Daarnaast heb ik het 
vermoeden, dat zij denken, dat het 
groepsproces en de sportprestaties 
onder de publiciteit rond homoseksuele 
voorkeur zou kunnen leiden. Dat wordt 
vaak beargumenteerd met: ‘privé is 
privé’. Dat is volgens mij dus geheel 
onterecht, want trainers hebben hierin 
mijnsinziens ook een taak. Gelukkig dat 
Louis van Gaal vanuit zijn ervaringen 
als publieke kop van jut, inziet dat het 
terdege van belang is. Dat zou breder 
moeten gebeuren. Het lijkt me dan ook 
een mooi doel voor een vervolgproject 
ook trainers hierbij te betrekken.

Wat is, denk je, voor de tien sporters 
reden geweest, zelf wel mee te doen?

Je hebt natuurlijk sporters die al lang 
uit de kast zijn gekomen en die al in 
onze kringen bekend zijn. Sommigen 
zien ook het belang van de werking, die 
van publiciteit kan uitgaan en hebben 
zich inderdaad door mij laten overha-
len en hun toestemming voor een te 
publiceren levensverhaal gegeven. De 
persoon achter topsporter te laten zien, 
is een van de redenen voor ons con-
cept. Dat heeft tot plaatsing van telkens 
twee foto’s bij elk verhaal geleid. Een 
foto van het gezicht van de sporter en 
daarnaast ook een foto van de sporter 
in zijn werkomgeving. Ook om te laten 
zien dat lesbian- en gay-topsporters 
gewoon hun brood verdienen in de 
maatschappij. Dat laat ook zien, dat het 
gaat om doorsnee beroepen, die niet 
verschillen van die van hetero’s. Dat 
lijkt me ook voor de geportretteerde 
sporters van belang, omdat ze door 

hun deelname aan het boek, het beeld 
van ‘doodnormaal’ willen bevorderen.

Je spreekt over vervolgprojecten. Zie je je 
boekproject breder en is er ook zoiets als 
een  Europese versie van je boek denk-
baar?

Ja, er bestaat, naast de plannen om 
trainers bij voorlichtingsprojecten 
in Nederland te betrekken, het plan 
van een Europese versie van ons 
boekconcept. In 2011 vinden de Euro-
games georganiseerd door het EGLSF 
[= European Gay & Lesbian Sport 
Federation] in Boedapest plaats. In het 
kader daarvan bestaan er al contacten 
met uitgevers en subsidiërende instan-
ties. 
Het lijkt alsof we door ons boekiniti-
atief in Nederland koplopers zijn wat 
homo-emancipatie in relatie tot (prof-)
sport. Wanneer we echter naar onze 
buurlanden kijken, bijvoorbeeld België 
en Duitsland, blijkt dat daar sterker 
op emancipatie en gelijke behandeling 
toegezien wordt. We maken wat dat 
betreft in Nederland, hoe raar dat ook 
klinkt, een inhaalslag. Gelukkig bestaan 
er in Nederland ook particuliere initi-
atieven, die homo-emancipatie in de 
sport helpen bevorderen. Zo is ons 
boek mede tot stand gekomen door de 
John Blankenstein Foundation en het 
VSB Fonds. Daar zijn we natuurlijk heel 
trots op. 

Zou je ook op lokaal niveau iets dergelijks 
kunnen realiseren en zie je daar het nut 
van in?

Natuurlijk zou je ook een boek als 
‘Gelijkspel’ over de gay en lesbians in 

de breedtesport kunnen maken en dat 
zou wel degelijk van belang zijn. Ook 
in het Rijk van Nijmegen bestaan nog 
veel bezwaren onder met name man-
nelijke ‘sporthelden’ die hun coming-
out uitstellen. We hebben behoefte aan 
rolmodellen van homo-sporters uit 
alle maatschappelijke kringen en met 
allerlei achtergronden, autochtonen en 
allochtonen. Dergelijke voorbeelden 
zetten jonge generaties aan tot navol-
ging.

Tot slot, Huub, nog een vraag: denk je 
dat een economische recessie een minder 
gunstig effect op de homo-emancipatie 
zal hebben waardoor er minder media-
aandacht voor rolmodellen van homo-
sporters zal zijn?

Onze lesbian- en gay-sporthelden zijn, 
zoals net verwoord, rolmodellen voor 
de hele samenleving. Ik wil je vraag 
daarom als volgt beantwoorden. Net 
zoals de mijnwerkers in vroegere tijden 
kanaries ondergronds meenamen, 
om via hen een signaal van mogelijk 
zuurstofgebrek op te vangen, zo zie ik 
homo’s ook als ‘gele kanaries’. Als de 
leefcultuur in een land onvoldoende 
ruimte laat voor homo’s, heeft dat een 
schadelijk effect voor de innovatie en 
creatieve slagkracht van zijn econo-
mie. Koester de bewegingsvrijheid van 
homo’s, dat is goed voor onze samen-
leving!

[RC]

Gelijkspel. Portretten van 
homo topsporters.Huub ter Haar
Eindhoven: Uitgeverij Pepijn 
ISBN 978-90-78709-04-6

Op 13 november 2008 werd het eerste exemplaar van 
‘Gelijkspel’, een portrettenboek van Nederlandse homo-
topsporters, door voetbaltrainer Louis van Gaal in 
ontvangst genomen. Als geen ander kent Van Gaal zijn 
verantwoordelijkheid voor zijn spelers. Hij laat het tijdens 
de boekpresentatie aan het publiek weten: hij vindt respect 
voor seksuele diversiteit, eigenheid en authenticiteit in, op 
en buiten het sportveld belangrijk.
Onderstaand gesprek met de Nijmeegse communicatie-
strateeg, theoloog en auteur van ‘Gelijkspel’, Huub ter 
Haar, beschrijft de noodzaak van het boek dat in tien (foto)
portretten sporters hun verhaal laat vertellen. Centraal 
staat de levensweg, de ontwikkeling en de overwonnen 
obstakels van Nederlandse topsporters die het lef hadden 
publiekelijk voor hun geaardheid uit te komen. 

Roze kanaries meten maatschappelijk klimaat  

‘Gelijkspel’ werkt aan 
zichtbare homo-topsporters  

Vanavond trakteer ik Michel en 
mij op onze wekelijkse ‘incentive’. 
De keuze valt op de Sonsbeekse 
theeboerderij, zoals de nostalgische 
hoeve bij vele Arnhemmers bekend 
staat. Dit klassieke ‘hallenhuis’ 
is gelegen in Park Sonsbeek aan 
de voormalige ‘Wildtbaen’, nu de 
Parkweg in het Arnhemse.

Na een korte wandeling langs het zeer 
fraai terras met uitzicht op de vijver 
komen we aan bij de entree van de 
brasserie. Naast het restaurant zijn er 
vier ruimten die zowel multifunctio-
neel als complementair in gebruik zijn, 
wat de brasserie toegankelijk maakt 
voor vele doeleinden. Bij binnenkomst 

worden we meteen vriendelijk ont-
haald door bediening. We nemen plaats 
in de lounge nabij de open haard waar 
we, onder het genot van een aperitief 
en de amuse, de menukaart inzien. 
Het restaurant is een combinatie van 
een klassiek en modern interieur, de 
originele ankerbalk gebinten komen 
hierin opvallend terug. In de lounge 
staan diverse lcd-schermen waarop 
zakenmensen een presentatie kunnen 
voorbereiden voor hun genodigden. Er 
is een permanente vernissage getiteld 
‘The circle of life’ van Frank uit de 
Broek. De bijzonder attente bediening 
gunt ons ruim de tijd voor een tweede 
glaasje tawny (€ 4,25) en prosecco (€ 
3,95). Op het moment dat onze voorge-

rechten worden geserveerd nodigt de 
bediening ons uit om aan tafel plaats 
te nemen. Chef-kok Tobias serveert 
ons een klassieke creatie, puur, doch 
op eigen wijze voorzien van moderne 
invloeden in smaak en textuur. Voor 
mij de gebakken ganzenlever (€ 16,50) 
die smelt op je tong, Michel geniet van 
de ‘Pata Negra’ en tonijn (€ 16,50). Aan 
de dorstige mens is ook gedacht, de 
brasserie kent een uitstekende wijn-
kaart met dito kelderschatten. Wij hou-
den het bij een ‘halve’ Chablis (€ 18,50) 
en een zelfde maat St. Emilion (€ 26,50). 
Het natte deel van de boerderij is ook 
‘spik en span’, boven het urinoir draait 
een presentatie uit de PC. Ach toch, 
Floris van Bommel is zijn schoenen 

vergeten op het toilet en nog wel drie 
paar. Gelukkig is de bediening vrolijk 
en attent zonder al te nadrukkelijk aan-
wezig te zijn, en bestaat voornamelijk 
uit ‘wild and gorgeous women’. We ver-
volgen de dis met het duo van runder-
haas en sukade met gecarameliseerde 
sjalotten (€ 26,50) en de dagverse 
zeetong (€ 32,50). Lekkere verse salade, 
frieten en spruitjes erbij. De tong is 
helaas niet goed doorbakken waardoor 
‘hij lastig van zijn graat gaat’. Zonder 
veel ophef te willen maken, vernoemen 
we terloops dat we het nog spartelende 
deel van deze vis om die reden hebben 
laten liggen. De chef excuseert zich 
meteen bij ons aan tafel en maakt één 
en ander goed met een ‘Grand Dessert’ 

voor twee. Huisgemaakte pistache par-
fait, panna cotta, whiskytrifel en choco 
cake met verse framboos en suikerspin. 
Na afloop van het diner vragen we om 
koffie. Nadat Freek heeft beloofd de 
volgende keer de melk in een kannetje 
te serveren en niet in een kuipje terras-
melk, zijn we weer helemaal blij!

Brasserie de Boerderij
Parkweg 2
6815 DJ Arnhem

Tel: 026 4424396

[SH]

PINK CULINAIR Brasserie de Boerderij
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Het voorzitterschap begon veel eerder 
dan gepland. In augustus 2005 had 
het lot Clem Bongers, de toenmalige 
voorzitter, in het ziekenhuis gebracht. 
De situatie was zorgelijk. Clem riep  het 
toenmalig bestuur bij zich, omdat hij 
wilde waken voor de continuïteit. Peter 
maakte toen als penningmeester deel 
uit van dat bestuur, en had al eens te 
kennen gegeven dat hij ambities had 
om ook voorzitter te worden. Peter 
was echter relatief nieuw in Nijmegen. 
Hij was vanaf 1998 in het Eindhovense 
COC actief geweest en was, na vijf jaar 
in Oeffelt te hebben samengewoond, in 
Nijmegen komen wonen vanwege zijn 
baan aan de universiteit. Peter was lid 
geworden van de expositiegroep van 
Villa Lila en was daarna actief gewor-
den bij het COC. Hij kende echter nog 
nauwelijks iemand. Maar als de nood 
aan de man is, zijn dat zaken die van 
secundair belang zijn.

Actie
Clem was al redelijk op de achtergrond 
gebleven toen het bestuur, dat verder 
bestond uit Herman Janssen en Brigitte 
Heezen, gewerkt had aan een beleids-
plan voor 2005-2009. Peter kon dit 
plan als voorzitter aan de vereniging 
presenteren. Peter waardeert het zeer 
dat Clem bij zijn eerste ervaring bij het 
bestuur van COC Nijmegen, daar deel 
van uitmaakte. Peter: ‘wij hadden wel 
plannen, maar waren jonge honden. 
Het was erg goed dat daar iemand bij 
zat die ervaren was. De grote kracht 
van de Nijmeegse homobeweging in 
het algemeen is, dat er nestors in rond 
lopen, waardoor er historisch besef 
blijft’. Daarover later meer. Toch, het 
feit dat ze er toen alleen voor stonden, 
zorgde ervoor dat ze nog meer de ruim-
te voelden om hun eigen ding te doen. 

Peter: ‘ik heb niets met de term 
“bestuur op afstand”. COC Nijmegen 

is gezegend met veel actieve vrijwil-
ligers die de structurele activiteiten 
op verbluffende wijze vormgeven. 
Ze houden zich scherp, maar zorgen 
vooral voor continuïteit waar het COC 
gewoon niet zonder kan. Maar als je als 
bestuur ambities hebt om nog zicht-
baarder te zijn en wilt dat er naast de 
vaste teams nog incidentele activiteiten 
georganiseerd worden, dan vind ik dat 
je niet achterover moet gaan leunen 
en wachten tot er iemand uit de lucht 
komt vallen die dat voor je doet. Dan 
moet je zelf de handen uit de mouwen 
steken. Dat hebben we ook gedaan’. 
Het begon met de actie om Nijmegen-
Oost op te roepen de gordijnen dicht te 
doen als stil protest tegen de optocht 
van de Nederlandse Volksunie door die 
wijk. Dat was een succes, net als de 1 
decemberacties, de hand-in-handacties 
in april, de actie om aandacht te vra-
gen voor het feit dat homo’s zouden 
worden teruggestuurd naar Iran, door 
op Plein 1944 “galgje” te spelen. Het 
gaf binnen het bestuur, maar ook daar-
buiten een groepsgevoel. Wat Peter 
betreft  was de actie in de HEMA op 
de coming-out dag in november een 
climax van een proces dat in gang werd 
gezet in 2005: ‘Ronald Plasterk was 
nooit gekomen als het niet zo’n ijzer-
sterk plan was en er waren driehonderd 
bezoekers juist omdat het een actie was 
die in de afgelopen jaren succesvolle 
voorgangers had.’

Hand in hand
Tijdens zijn voorzitterschap is in 
Nijmegen de gemeentelijke nota sek-
suele diversiteit ‘Hand in hand’ uitge-
komen. COC Nijmegen heeft daarvoor 
veel input geleverd, maar heeft ook 
en vooral in de uitvoering ervan zijn 
verantwoordelijkheid genomen. Peter: 
‘politiek gezien heeft Nijmegen natuur-
lijk een bevoorrechte positie en ik zou 
met name wethouder Scholten willen 
noemen, die zowel bij de totstand-
koming als bij de uitvoering van het 
seksueel diversiteitsbeleid in Nijmegen 
haar medewerking heeft verleend. 
Nadeel is dat Nijmegen mogelijk in een 
gevarenzone komt, omdat bij plannen 
voor acties in de toekomst waarvoor 
geld nodig is, de gemeentelijke finan-
ciële reactie matig zou kunnen zijn, 
omdat Nijmegen al zoveel doet’. 
Peter onderschrijft dat er in Nijmegen 
op diverse vlakken die het COC tot 
speerpunt heeft gemaakt, aan de weg 
wordt getimmerd. Het onderwijstraject 
dat in samenwerking met de GGD, 
Dito! en de gezamenlijke scholen 
wordt getrokken, verloopt goed. Voor 
de aandacht voor homoseksualiteit 
onder ouderen heeft het COC Nijmegen 
een voortrekkersrol vervuld. Peter: ‘ik 
ben enorm blij dat wij als relatief jong 
bestuur de oudere generaties niet 
hebben afgestoten, maar juist meer 
dan ooit bij het COC hebben betrok-
ken. We stonden vierkant achter onze 

zondagmiddagsalon, gaven Christiane 
Puylaerts en Clem Bongers kans om 
de Roze Loper die al eerder geïnitieerd 
was, maar nog bovenop de kast lag, 
nieuw leven in te blazen, en zijn een 
geschiedenisproject begonnen, waarin 
we de ouderen aan het woord laten’.
Ook het initiatief voor het succes-
volle transgendercafé werd van harte 
ondersteund door COC Nijmegen, 
waarmee ook de ambitie om het bereik 
wat te verbreden bevredigd werd. Wat 
wel in de kou is blijven staan, is de 
ambitie om te werken aan de positie 
van homoseksuelen in groepen met 
een moslimachtergrond. Peter: ‘op dat 
gebied moeten we op korte termijn alle 
registers open gooien, net zoals dat 
bij de middelbare scholen is gebeurd. 
Laten we daar voor enkele dagen in de 
week een professional voor aanstel-
len, die met medewerking van diverse 
organisaties, vergelijkbaar met het 
onderwijstraject, een draai in de goede 
richting kan geven aan de positie van 
homo’s en lesbo’s onder allochtonen. 
We hebben recent een koploperpositie 
verworven, waarmee we in Nijmegen 
vijfenzeventig duizend euro beschikbaar 
hebben. Dat kunnen we volledig op dat 
traject inzetten. Ik zie echter met afgrij-
zen dat deze pot met geld versnipperd 
uitgegeven gaat worden, naar advies 
van de Nijmeegse adviescommissie 
homo-/lesbisch beleid.’

Vrijwilliger
Het voorzitterschap is net als alle ande-
re functies bij COC Nijmegen vrijwilli-
gerswerk. Als medevrijwilliger realiseer-
de Peter zich dan ook dat niemand uit 
pure naastenliefde dat vrijwilligerswerk 
doet. Ook Peter niet. Ook hij werd dan 
ook niet door altruïsme gedreven.

Ten eerste gaf het hem gezelligheid, 
sociale contacten. Dit realiseert Peter 
zich het meest, nu hij ziet dat zijn 
tijd in Nijmegen een tijd bij het COC 
Nijmegen was, behalve toen hij pas in 
z’n appartement vlakbij zijn werk op de 
bètafaculteit kwam te wonen. Toen was 
het zijn woning en zijn werk.  De vrien-
den en bekenden die hij er de afgelopen 
jaren bij kreeg, leerde hij via het COC 
kennen. 

Ten tweede geeft het Peter veel voldoe-
ning dat hij in de afgelopen jaren een 
berg ervaring heeft opgedaan waar hij 
de rest van zijn leven op kan teren. Hij 
heeft ervaren dat beleidsplannen er niet 
alleen zijn om te maken, maar hij heeft 
deze woorden in een team met suc-
ces gestalte kunnen geven. Ook heeft 
hij geleerd hoe het is om ook in zijn 
vrije tijd vaak in zijn rol van voorzitter 
aangesproken te worden, iets waar hij 
geen probleem mee heeft gehad, maar 
waar hij wel aan moest wennen toen hij 
in zijn begintijd in de Mythe was en er 
voortdurend mensen bij hem kwamen 
staan om iets te bespreken. Verder 
heeft hij zichzelf leren kennen op 
momenten dat hij gesprekken voerde 
met mensen die te ver van het COC-
schip afdrijven en hij daarop aan wilde 
spreken. Peter: ‘ik heb gemerkt dat ik 
goed in staat ben, om in zo’n gesprek 
een lijn vast te houden, waar anderen 
zich mogelijk zouden laten meevoeren 
door het gesprek’. En niet onbelangrijk 
is, dat Peter veel heeft gesproken in het 
openbaar: ‘nu sta ik redelijk ontspan-
nen voor ’n grote groep mensen. Je had 
me eens in het begin moeten zien. Ik 
stond trillend achter katheders. 

Ten derde werd Peter gedreven door 
dingen die hij belangrijk vond. Dit 
element was in zijn beginperiode al 
aanwezig. Peter had in Eindhoven veel 
aan zijn COC periode gehad, en kende 
de waarde van de vereniging. Toch is 
Peter het belang van veel thema’s pas 
gaan inzien tijdens de rit. Waar hij veel 
energie uit heeft gehaald, is het in de 
spotlight zetten van mensen die vroe-
ger actief waren binnen het COC, een 
tijd geleden om verschillende redenen 
zijn opgehouden, maar nog wel veel 
kennis en inzicht hebben verworven. 

Ze krijgen weer een goed gevoel bij een 
organisatie die ze ooit achter zich heb-
ben gelaten, door de interesse die van 
het project voor ze uitgaat. Peter: ‘ik 
word verder geraakt door verhalen van 
mannen die vroeger onder schuilnamen 
door het leven gingen en elkaar in ruim-
tes konden ontmoeten, die alleen via 
een keldertrap aan de achterkant van 
waar nu die en die winkel staat, bereik-
baar waren’. 

Losweken en geschiedenis
Hij werd door zijn man Gerdo op het 
idee gebracht om van de ‘Verhalen van 
Vroeger’ werk te maken, toen Peter 
er in 2007 een beetje doorheen zat. 
Peter: ‘voorzitter zijn betekent een 
enerverende periode meemaken, maar 
je moet ook door zure appels heen 
bijten, in dienst van de vereniging. Zo 
moet je soms na een afweging afscheid 
nemen van mensen, omdat het voor 
de organisatie contraproductief is als je 
ze niet losweekt’. Als voorbeeld noemt 
Peter Gobi, de organisatie voor bisek-
suelen die na zo’n afweging geen deel 
meer uitmaakt van het COC, en zowel 
Gobi als het COC zijn daar beter van 
geworden. Peter: ‘overigens is Gobi nog 
steeds een gewaardeerde partner in 
de Nijmeegse roze beweging, die ook 
door het COC Nijmegen wordt onder-
steund’. Maar dat soort dingen vrat wel 
energie. Het geschiedenisproject dat 
Peter oppakte als energizer, bestaat uit 
interviews met personen die al in het 
begin van de vorige eeuw kennis maak-
ten met roze Nijmegen, en een uitgave 
van opnamen van theatertalkshows, die 
rond Cees van der Pluijm in Villa Lila 
werden georganiseerd. Peter vindt het 
zelf jammer dat nog niet alle interviews 
bij zijn afscheid hebben plaatsgevon-
den, maar heeft al voorpret beleefd 
door wat hij uit de eerste gesprekken 
heeft meegekregen. Peter: ‘we kunnen 
leren van het verleden. Door zichtbaar 
te zijn, bereik je dat je een gespreks-
partner wordt voor instanties. Ook 
degenen die met naaldhakken door 
de Molenstraat liepen, zorgden ervoor 
dat de homobeweging in ieder geval 
een partij was waar je niet omheen 
kon. De maatschappij moest zich er 
een mening over vormen, wat nooit 
gebeurd was, als de homobeweging 
zo onzichtbaar mogelijk was gebleven. 
Maar er is verder geen vlieg kwaad mee 
gedaan. Ik heb dan ook weinig met 
mensen die maar vinden dat homo’s 
normaal moeten doen.’

Samenwerking
De samenwerking met organisaties 
als Villa Lila en Dito! was goed. Peter 
betreurt het zeer dat de Villa met een 
forse schuld zit sinds Pascal van der 
Maas enkele jaren geleden als voorzit-
ter van Villa Lila de Mythe overnam, 
maar de consequenties niet kon over-
zien. Het COC, hoewel die slechts 
huurder was, is degene geweest die de 
grootte van de problemen bloot legde, 
waardoor de Villa uiteindelijk de stekker 
uit het project Mythe trok om erger te 
voorkomen. Peter: ‘met Maurice was 
de samenwerking prima. We snapten 
allebei dat de rol van onze organisaties 
verschillend was. Dat Helm op termijn 
als directeur weg wil gaan, betreur ik’.

Voorzitterschap en privéleven waren 
voor Peter prima te combineren, omdat 
er een enorme overlap in zat. Peter: 
‘menig vergadering ging naadloos 
over in een bezoek aan een van de 
Nijmeegse kroegen, waar we dan tot 
lang bleven hangen. Tom en Herman 
konden dan de volgende dag gewoon 
colleges spijbelen, maar ik mocht dan 
de volgende ochtend vroeg weer naar 
de universiteit met een houten kop. Die 
situatie heeft zich erg vaak voorgedaan. 
En nu naar Maastricht. Ook daar wil ik 
wel weer iets gaan doen bij het COC,  
maar ik weet nog niet precies wat. Ze 
hebben er een inloopwinkel, voor infor-
matie en gesprekken. Wie weet ga ik 
daar beginnen’.

[JH]

Peter van Loon zal op de komende ledenvergadering 
aftreden als voorzitter van COC Nijmegen, en verhuist 
naar Maastricht. De vereniging kan terugkijken op een 
voorzitterschap dat niet alleen stond voor grote waardering 
voor de vrijwilligers, maar vooral voor een bestuur dat zelf 
de handen uit de mouwen stak. 
Joost Hermus kijkt met Peter terug op die periode.

Interview met Peter van Loon

Terugblik op drieëneenhalf 
jaar voorzitterschap 
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