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Oudjaarsavond toonde Nederland 
2 de RVU documentaire 'Oud-roze'. 
Clem Bongers leidt de filmcamera 
door ‘oud-roze’ Nijmegen. Hij geeft 
een stem aan homoseksuelen op 
leeftijd in de oudste stad van het 
land. De documentaire werd uit-
gezonden in de serie ‘Voor elkaar’. 
Deze serie toont mensen die zich 
belangeloos inzetten voor een ander. 
De uitzending wordt herhaald op 10 
april, om 19.55 uur, op Nederland 2. 

Het project ‘Roze loper’ van COC 
Nijmegen komt specifiek in beeld. 
Een aantal verzorgingshuizen wordt 
bezocht. Clem Bongers spreekt met 
directeuren, personeelsleden en 
bewoners over homoseksualiteit. 
Een aantal verzorgingshuizen heb-
ben de ‘Roze loper’ als onderschei-
ding voor hun homovriendelijke 
instelling ontvangen. Er komen 
echter geen oudere holebi-bewoners 
aan het woord. Dit toont wellicht het 
taboe dat onder ouderen nog rust 
op dit onderwerp. Bemoedigend zijn 
de beelden van oudere bewoners 
die een beetje opscheppen over hun 
acceptatie van hun homozoons. 

Verder toont de documentaire beel-
den van het alledaagse leven van 
Clem Bongers thuis en wanneer hij 
op stap is. Zo zijn er zwierende beel-
den van dansende mannen tijdens 
een Zondagmiddagsalon. 

COC Nijmegen en Stichting Lesbisch 
Lezen organiseren op zondag 3 mei 
een literaire stadswandeling door de 
Nijmeegse lesbische historie, met op 
onverwachte momenten en verrassende 
plaatsen een ontmoeting met schrijf-
sters Minke Douwesz, Anja de Crom, 
Rianne Witte en dichter Saskia van 
Leendert. 

Wie kun je ontmoeten?
Saskia van Leendert (1972) probeert de 
alledaagse realiteit te vangen in begrijp-
bare poëzie. Haar gedichten hebben 
een sterk beeldend vermogen en wor-
den door een voelbaar verlangen gedre-
ven. Lichtheid, weemoed, diepgang en 
vertedering komen samen in een rauwe 
en soms achterhaalde werkelijkheid. In 
mei verschijnt haar debuutbundel ‘Hoe 
zij mij leest’. Je kent Saskia misschien 
van de Literaire Avond van het Lesbian 
Festival 2007.

Minke Douwesz (1962) werkt als psy-
chiater. In 2003 debuteerde zij met de 
omvangrijke roman ‘Strikt’, die binnen 
een jaar vier drukken beleefde en derde 
werd in de verkiezing van het beste 
lesbische boek ooit. Haar tweede boek, 
‘Weg’, verschijnt half april en gaat over 
het beëindigen van een relatie. 

Anja de Crom (1964) is schrijver en jour-
nalist. Ze schreef met Esther Bremer 
de kostschoolromans ‘Pitty naar col-
lege’ en ‘Artemis op jacht’. In 2006 
verscheen haar roman ‘Villa Volta’, een 
vrolijk verhaal over liefde, vriendschap 
en huizen kraken, dat tweede werd in 
de verkiezing van het beste lesbische 
boek ooit. 
De opvolger ‘Halsoverkop’ die eind 
april verschijnt, is een humoristisch, 
met vaart geschreven verhaal over 
trouw, vriendschap en grote sommen 
geld. 

Rianne Witte (Texel, 1972) won met 
haar korte verhaal ‘Moeders’ de tweede 
prijs bij de verhalenwedstrijd van het 
Lesbian Festival 2007. ‘Schijn, hoop 
en liefde’ is haar debuutroman. Het 
eerste hoofdstuk verscheen eerder als 
kort verhaal in de verzamelbundel ‘De 
tangosalon en andere verhalen over 
vrouwenliefde’.  

Aanmelden voor de Literaire stads-
wandeling Nijmegen kan t/m 19 april 
bij boekhandel de Feeks en via www.
lesbischlezen.nl. Een deelnamebewijs 
kost T 5,00. 
De wandeling start om 13.00u in Villa 
Lila, en de zaal is open vanaf 12.30u.

Deze activiteit wordt mede mogelijk 
gemaakt door boekhandel de Feeks, 
vrouwendocumentatiecentrum De Feeks, 
Centrale bibliotheek De Mariënburg en 
Villa Lila.

Pink is een uitgave 
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Twintig jaar is de eerstejaarsstudent 
management/economie en recht. Dage-
lijks reist hij tussen Nijmegen en Dieren 
op en neer omdat hij nog geen kamer 
heeft gevonden. Hij heeft getwijfeld 
tussen Amsterdam en Nijmegen, maar 
koos voor Nijmegen.

‘Het is hier relaxter dan in Amsterdam. 
Nijmegen is een prettige studentenstad 
en kent een fijne sfeer. Ik zocht hier iets 
leuks om te doen rond homojongeren. 
Toen ik de oproep van Dito zag ben ik 
eens gaan praten met het bestuur. Een 
leuke groep; niet te groot, leuke acties. 
Een goede manier om in Nijmegen 
vrienden te maken. En vanwege mijn 
studie ben ik wel gewend om met cijfer-
tjes om te gaan.’

Behalve bij Dito is Jean Micheal actief in 
de Jonge Socialisten van de PvdA waar 
hij de landelijke werkgroep Red & Pink 
coördineert. Daarnaast schrijft hij voor 
Expreszo, het landelijke homojonge-
renblad. Op jonge leeftijd al behoorlijk 
actief. Wanneer was zijn coming out 
dan?

‘Ik had een late coming out. Dat was 
september 2007. Ik was toen 18 jaar 
oud. Tegenwoordig komen jongeren 
steeds vroeger uit de kast. Vaak rond 
hun 14e. Kennelijk wordt het steeds 
makkelijker. Toch wel opmerkelijk om-
dat anderzijds de tolerantie af schijnt 
te nemen. Zelf dacht ik lang dat ik bi 
was. Ik heb een tijd een vriendin gehad. 
Ik kan vrouwen wel mooi vinden, maar 
raak er niet seksueel opgewonden van. 
Een tijd lang heb ik getwijfeld en dacht 
zolang ik niet verliefd ben hoef ik mijn 
ouders niets te vertellen. Toen het toch 
zover was, ging dat gelukkig erg gemak-
kelijk. Op school ook. Kennelijk had 
iedereen het wel van mij verwacht.’
Een gemakkelijke coming out op school 
is fijn, maar ook opvallend zeldzaam.

‘Je moet op school niet zo bang zijn. Je 
kunt op school sowieso beter sterk in je 
schoenen staan, weerbaar of zelfs bru-
taal zijn. Wanneer iemand je vanwege 
je homoseksualiteit aanvalt, zou je iets 
terug kunnen roepen als “jou pijp ik 
nooit meer!” of “gisteravond in bed zei 
je wel wat anders”. 
Soms roep je pesterijen immers ook 
over je af door een bange houding. 
Mensen zoeken altijd een minderheid 
om te plagen; of het nou homo’s zijn, of 
mensen met rood haar of een bril. 

Weerbaarheid is daarom heel belang-
rijk. Het is goed dat er nu gay straight 
alliances opgezet worden om scholen 
homovriendelijker te krijgen. Het pesten 
voorkomen, en de veiligheid van scho-
len verbeteren is lastig. Vooral omdat de 
scholen zo groot zijn. Dat zijn moeilijk 
te reguleren. Er is altijd een groepje 
dat zich niet aan de gewone regels van 
fatsoen houdt. Het zijn ook gewoon 
pubers hè. 
Cultuur is een ander aspect rond 
pestgedrag. Het is niet de allochtone 
achtergrond, maar de machocultuur die 
hier een rol speelt. Het is niet de religie 
zelf, maar het denkpatroon van groepen 
mensen. 

Het is lastige materie waarbij we met 
z’n allen moeten opletten dat dit niet uit 
de hand loopt. Seksuele voorlichting op 
scholen, ook over homoseksualiteit zou 
verplicht moeten zijn. Het is belangrijk 
dat iedereen bijvoorbeeld weet dat 
homoseksualiteit genetisch bepaald 
is, dat het niet besmettelijk is, dat 
het niet alleen kontseks is. Onbekend 
maakt onbemind. Onbekend maakt ook 
angstig. En dat leidt tot nare reacties.’  
Zo waarschuwt de jongste bestuurder 
van Dito.

Dito heeft een keur aan activiteiten 
waarvan Jean Micheal een aantal noemt 
die hij belangrijk en leuk vindt. 
‘De Flavour feesten vind ik erg leuk, 
en die zouden wat mij betreft wel fre-
quenter georganiseerd mogen worden. 
Het feest is nu verhuisd naar Klub 
Kolonie aan de Hertogstraat. Dat is wat 
compacter en gezelliger dan Inferno. 
De eerste avond op de nieuwe locatie 
liep zelfs beter dan verwacht. Je kunt er 
lekker jezelf zijn zonder last te hebben 
van steelse blikken of bang te zijn voor 
ruzie buiten. Jongeren kunnen zich er 

veilig voelen ook als ze zelf nog moeite 
hebben met hun geaardheid.
Dito organiseert Introductiegroepen 
waarin jongeren praten over hoe je kunt 
omgaan met je homoseksualiteit. Waar 
we praten over problemen oplossen en 
zelfacceptatie. Je leert er waar het veilig 
is om uit te gaan. Je leert er mensen 
kennen en bouwt met hen een vertrou-
wensband op. 
Op de universiteit is Dito betrokken bij 
een aantal activiteiten. Zo is er in het 
voorjaar een Roze Week. En twee keer 
per maand is er een Roze Lunch in de 
Studentenkerk. Dat is een veilige haven 
voor homo/ lesbo studenten. Maar Dito 
organiseert ook leuke incidentele activi-
teiten zoals een middagje schaatsen.’

Als homojongere wil je dus onmiddellijk 
op de mailinglist van Dito komen?
‘Alle leden Dito staan op de mailinglist. 
En wie geen lid is, kan alle activiteiten 
vinden op onze site www.dito-online.nl’

[BvD]

Sinds 1 januari dit jaar 
beschikt homojongeren-
organisatie Dito weer over 
een penningmeester. 
Het is Jean-Micheal Derk-
sen. Hij is helemaal nieuw 
in Nijmegen en meteen 
actief. PINK maakt kennis 
met deze ambitieuze 
jongeman die graag praat 
over zijn persoonlijke erva-
ringen en de plannen van 
Dito. En de penningen? 
Dat is een kwestie van even 
goed bijhouden. 

Interview Jean-Micheal Derksen

Jong aanstormend talent op de centen

Saskia van Leendert Rianne Witte Minke Douwesz Anja de Crom 

Televisieoptreden 
van Clem Bongers 
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Onverwachte ontmoetingen met schrijfsters

Literaire lesbische stadswandeling

pink-2-09.indd   1 23-03-2009   15:09:11

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl


Redacteur wordt donateur

Mensenrechtencampagne in de VS

Begonnen ben ik rond 1953, bij Toon 
Hermans, waarna ik direct werd 
geëngageerd in de jazztempel van 
Amsterdam, de Sheherazade, waar ik 
bandleidster werd van een elf-mans jaz-
zorkest. Dat was een leuk bedacht con-
cept, maar dat accepteren de mannen 
natuurlijk niet. Van hun kreeg ik dan 
ook na twee maanden al te horen dat 
ik kon vertrekken. De eigenaar van de 
Cockpit gaf mij toen de ruimte om in 
zijn club te groeien. Binnen een maand 
had ik een enorm repertoire van songs 
opgebouwd. Vanaf  1953  tot 1959 heb ik 
daar gewerkt met alle toenmalige grote 
artiesten, van wie ik ondermeer percus-
sie heb leren spelen. Het was een inte-
ressante uitwisseling van culturen.

Carrièrekeuze
Toen begon ook het reizen: Duitsland, 
Verenigd Koninkrijk,  Frankrijk, 
Denemarken Zweden. Aan het eind van 
deze 5 jaar rondreizen vroeg de pro-
ducer Quincy Jones mij, of ik met hem 
mee wilde naar de Verenigde Staten. 
Ik had toen een man en een kind in 
Nederland, en na veel overwegen 
besloot ik het niet te doen. Gelukkig 
kon ik hier mijn werk weer snel oppak-
ken, en kreeg ik een groot aantal maan-
delijkse muziekshows voor de televisie 
aangeboden. ‘Scott in de roos’ was 
het eerste programma met mijn eigen 
naam, en daarna kwam het showpro-
gramma ‘Hello Milly’. Dat werd toen 
allemaal rechtstreeks uitgezonden, met 
een groot orkest en een ballet, dus u 
begrijpt dat er hard gewerkt werd. Het 
NOS-archief en het Omroep Museum 
hebben daar gelukkig nog veel materi-
aal van.

Ik zong daarnaast met de Diamond 
Five en andere  groten zoals Louis van 
Dijk, de Boy Edgar-Bigband, de Dutch 
Swing College Band, en de Harbour 
Jazz Band. 
Toentertijd allemaal jongens van de 
absolute top. Rita Reys en ik waren 
lange tijd de enige jazz-zangeressen 
waar nog media-aandacht voor was. Ik 
maakte op een gegeven moment een 
single, die zeer goed ontvangen werd 
en daarna in snel tempo nog twee. 
Toen werden ze ineens wakker bij pla-
tenmaatschappij CNR, en moest ik naar 
het Eurovisie Songfestival. 
Daar had ik helemaal niets over te 
vertellen, want ik zat bij hun onder con-
tract. Het Eurovisie Songfestival werd 
toen in de jazz-scene gezien als com-

mercieel en men had daar geen hoge 
pet van op. Ik werd weliswaar bekend 
bij een breder publiek, maar door mijn 
jazz-collega’s werd dat niet zo gewaar-
deerd. 

Op het Festival kreeg ik maar twee 
punten. Nederland was dan misschien 
redelijk ‘gewend’ aan kleurlingen, maar 
veel landen daarbuiten absoluut niet. 
Uitzonderingen waren Engeland en 
Ierland. Van hen kreeg ik ieder 1 punt, 
waar er toen vijf te verdelen waren. Ik 
had jarenlang overal ter wereld opgetre-
den, met groot succes, maar hier werd 
ik verpulverd! Dat was mijn eerste grote 
ervaring met discriminatie. 
Anderzijds leek de nederlaag voor het 
grote publiek erger dan het was. Omdat 

ik al een volwaardige carrière binnen de 
jazz en het theater had, woog het resul-
taat in dat opzicht niet zo zwaar.

Homo’s
De eerste homo’s zag ik rond 1953 – 
in het showballet van Toon Hermans 
waren er genoeg. Ik heb dan ook altijd 
mensen die homo waren om me heen 
gehad. Ik keek er dus niet raar van op. 
Muziek- en theatermensen zijn een 
grote familie, en dan ga je toch zoveel 
mogelijk met respect en acceptatie met 
elkaar om. Er werd nooit openlijk veel 
over gesproken maar iedereen wist alles 
van elkaar.

In Duitsland stond ik in de musical 
‘West Side Story’ als Anita. Met de 

choreograaf ging ik toen mee  naar 
de plaatselijke ‘nichtenbar’,  dronk er 
wat en kwam er ineens achter dat ik 
helemaal alleen zat. De choreograaf 
was ondertussen al een tijdje bezig om 
een vrachtwagenchauffeur te ‘ritselen’. 
Ik ging dus alleen naar huis, maar dat 
maakte niet uit.

In een grote club in Brussel deelde ik 
mijn kleedkamer met een showgirl. Wat 
een prachtige vrouw was dat! Tot ik op 
een dag  net iets te vroeg de kleedka-
mer binnenkwam, en zag dat ze een 
man was. In die show traden 35 ‘vrou-
wen’ op, allemaal even mooi. Op een 
dag was bij één van deze meiden haar 
buste lek, dus moest ze met spoed naar 
Parijs, om dat ding te laten maken, 
want daar was alles aangekocht. Aldaar 
bleek dat haar nepborsten niet gerepa-
reerd konden worden, en dus kreeg ze 
ontslag bij terugkomst. 

In het eerste seizoen van de televisie-
serie ‘Vrouwenvleugel’ speelde een 
jongeman die toen in Duitsland bij het 
musicalballet zat. In de serie was hij 
een travestiet op rolschaatsen. Onlangs 
ontdekte ik, dat zij nu als vrouw 
door het leven gaat, en als Samantha 
Dennis optreed op rolschaatsen. Ze 
is getrouwd, en heeft een  man met 4 
kinderen. Ik heb dus flink wat gays en 
transgenders gezien en meegemaakt. 
Het was een onderdeel van het arties-
tenleven en heeft er voor mij gewoon 
altijd bijgehoord.

Studie
Ik werkte mijn contracten af, maar ik 
wilde ondertussen graag mijn droom 
verwerkelijken, en dat was  studeren. 
Vanaf 1986 heb ik daarom tussen de 
shows door gestudeerd. Ik heb me in 
veel zaken verdiept en studeerde uit-
eindelijk in 1990 af als hypno-neurolin-
guïstisch programmeur, waarna ik een 
eigen praktijk  opende. Dat ging gelijk 
al goed: het was een nieuwe start, ik 
had veel cliënten en was lekker bezig op 
het vakgebied dat me altijd al interes-
seerde. Neuro-fysiologie is zo’n beetje 
mijn hobby. Ik heb heel veel geleerd, en 
het was behoorlijk moeilijk.

Het gaat erom dat je jezelf accepteert 
zoals je bent: de verwerking van angst 
of minderwaardigheidsgevoelens. 
Het toelaten van eigen emoties en ver-
geving voor jezelf en voor de mensen 
die je een complex hebben aangepraat 
– of vernederd hebben.  Pas dan kan je 
de acceptatie van anderen verwachten. 
Sommige mensen hebben daar moeite 
mee, dat is dan voor hun verantwoor-
ding. Als coach en therapeut kan ik 
mensen leiden naar hun zelfgenezend 
vermogen, en de  opgelopen blokkades 
en sabotages integreren, zodat er een 
bewustzijnsverandering optreedt, en 

hun acceptatievermogen makkelijker 
zal ontstaan. Homo’s hoef ik echter 
niet van hun seksualiteit te genezen. 
Waarom immers? Moet ik dan ook 
genezen worden van mijn bruine huid? 

Nieuwe uitdagingen
In 2000 kreeg ik van René Stephan het 
verzoek om samen een demo te maken 
voor een lied dat oproept tot vrede: the 
Global Hymn, een wereldwijd lied voor 
alle volkeren. Ik vond het een geweldige 
song en zowel de muziek als de tekst 
spraken me enorm aan. Precies  het 
genre  waar ik van houd. Maar niemand 
piste er tegenaan, als je begrijpt wat ik 
bedoel: het werd niet uitgebracht .
In 2002 maakte ik een  gospel-CD  
met een arrangeur die ook een nieuwe 
versie had gemaakt van ‘Fernando 
en Filippo’ [het nummer dat Scott in 
1966 zong bij het Songfestival, red.]. 
Dat bleek René te zijn. Een tijdje terug  
wilde ik iets weten over een orkestband 
van me, en belde ik René. We raakten in 
een lang gesprek verwikkeld, waarin ik 
vertelde dat ik naast muziek ook  veel 
studeerde en mensen hielp. Toen bleek 
dat hij zeer geïnteresseerd was in het 
werk dat ik doe, en we bleken wat veel 
onderwerpen betreft op één golflengte 
te zitten. Omdat we uitgebreider wilden 
praten, ben ik naar zijn huis gegaan 
en hebben we het, naast onze muziek, 
twee dagen lang gehad over zaken als 
integratie-technieken en alle mogelijk-
heden  op mijn vakgebied. 

Pas geleden kwam René met het idee 
om een optreden te doen op 29 maart. 
‘In the spotlight’ gaat het heten en 
wordt een presentatie van ieders kun-
nen en vakmanschap. Ik heb al zo’n 
zeven jaren geen echte grote dingen 
meer gedaan, en ben dus niet elke dag 
meer bezig met mijn stembanden, 
ademhaling en improvisatiezang.
Ik stond er aanvankelijk niet echt om 
te springen, maar de gedachte dat ik 
kon meewerken aan een programma 
met jonge mensen en nieuwe talenten 
maakte me uiteindelijk enthousiast. Het 
werd voor mij duidelijk dat René en ik 
wat met elkaar moeten, en misschien 
ligt er wel iets nieuws in het verschiet 
nu ik mijn carrière en ervaringen kan 
combineren met NLP en coaching.

Het optreden de 29e doe ik daarom 
toch, en als ik op mijn bek ga – jam-
mer dan. Ik ga er vanuit dat het niet 
gebeurt, maar op mijn leeftijd weet je 
dat toch niet helemaal zeker. Maar ik 
zal er zijn, met alle drive en spirit die ik 
nog in me heb.

[MS]

Het optreden op 29 maart vond plaats in 
Villa Lila. Het was een programma van 
aankomende talenten voor publiek.

Met de recorder in de aanslag aasden Pink-verslaggevers 
onlangs op Milly Scott (jaargang 1933), therapeute, actrice 
en illuster jazz-zangeres die u ondermeer kent van het 
Eurovisie Songfestival van 1966 waar zij twee punten ver-
gaarde. Het leek mevrouw Scott echter een beter idee, het 
interview te laten varen en zelf voor Pink haar verhaal te 
doen. Hieronder leest u haar zelfgeschreven monoloog.

Milly Scott vertelt haar levensverhaal

Moet ik genezen worden 
van mijn bruine huid? 

Pink-redacteur Joost Hermus reisde 
naar de Verenigde Staten van America 
en probeerde iets mee te krijgen 
van het politiek homo-activisme in 
Washington D.C. Op 9 december vorig 
jaar werd hij daar met een handte-
kening en een contante betaling van 
twintig dollar donateur van de Human 
Rights Campaign (HCR). Daarmee 
steunde hij de grootste LGBT belangen-
organisatie van de Verenigde Staten. 
Hieronder leest u zijn ervaringen. 

Ik werd ertoe uitgenodigd door een erg 
vriendelijke student uit Washington die 
me aansprak toen ik vanaf het Witte 
Huis over de Connecticut Avenue, langs 
de Dupont Circle naar de Smithsonian 
Zoo liep. Ik was op vakantie in de 
hoofdstad, omdat ik de gelegenheid 
had met mijn vader, die er voor zijn 
werk moest zijn, mee te reizen. De 
maandag ervoor waren we rondgeleid 
door een kennis van mijn vader, over de 

National Mall, een enorme broer van 
het Amsterdams museumplein, waar 
niet alleen veel musea aan liggen, maar 
ook vrijwel alle beroemde gebouwen 
van de stad. Deze kennis had gehoord 
dat ik gay was en suggereerde me op 
een later moment in de week te gaan 
kijken rondom de Dupont Circle, een 
rotonde waar tien straten op uitkomen 
en die vaag doet denken aan het Keizer 
Karelplein vanwege het park in het mid-
den. Eromheen leeft het studerende 
en artistieke deel van de populatie van 
Washington, en er zou een bloeiend 
homoleven heersen. 
Nu was daar om een uur of elf ’s och-
tends nog erg weinig van te merken. 
Toch viel me op, dat de bezoekers in 
de Starbucks aan deze rotonde minder 
gehaast en wat vrijer waren dan in 
menig andere koffiezaak waar ik in die 
vakantie ben geweest. Nadat ik had 
afgerekend, verder liep en tegen een 
jongen aanliep die me vroeg of ik wist 

waar een of andere studentenbijeen-
komst was, kon ik me opgelucht reali-
seren dat ik er meer local uitzag dan ik 
dacht. Even verderop zag ik de student 
staan. Rugzakje, broek op half elf, te 
wijd jack en een schrijfplank met for-
mulieren erop vast geklemd, net zoals 
de enquêteurs bij ons in de stad. Wel 
een homo, dat kon ik van ver al zien.
Heel naïef ging ik er vanuit dat hij met 
een lijst en een pen in de weer was, om 
handtekeningen te verzamelen om iets 
op de politieke agenda te krijgen. Maar 
niets van dat alles, net als in Nederland 
was het ordinair om donateur te wor-
den, in dit geval van het Amerikaanse 
COC, de Human Rights Campaign. Een 
naam die iets minder verhullend, maar 
overduidelijk ook bewust niet aanstoot-
gevend. Net als ons COC houden ze 
zich vooral bezig met lobby-werk en 
lokale voorlichting, maar het is geen 
keten van ontmoetings- en informatie-
punten zoals het COC wel is. De HRC, 

dat is wat de student die me donateur 
maakte me vertelde, maar wat ik ook op 
de website hrc.org zie nu ik dit schrijf, 
is bovenal een organisatie die mensen 
oproept hun stem te laten horen, en 
doet in die zin denken, aan de cam-
pagne voor de presidentsverkiezingen. 
Even dacht ik nog dat ik donateur was 
geworden van de organisatie waar Boris 
Dittrich zich inmiddels voor inzet, maar 
dat is de Human Rights Watch, een 
organisatie die zich focust op mensen-
rechten over de hele wereld, waaronder 
ook de LGBT's. Het is maar goed dat ik 
dat pas later ontdekte, want het trok me 
op dat moment over de streep.

Ik kreeg een envelopje met twee stic-
kers met het HCR-logo, een foldertje en 
een brief waarin ik door Joe Solmonese, 
de HTC-president van harte welkom 
werd geheten als supporter van de 
HRC. Echter, niet voordat ik mijn gege-
vens had achtergelaten op één van de 

formulieren op het schrijfplankje van 
de student, wiens naam me ontschoten 
is. De volgende keer moet ik iets duide-
lijker schrijven, want ik krijg vanaf dat 
moment periodiek mailtjes die steevast 
beginnen met: 'Dear Toost...'.

[TH]

Joost Hermus met zijn vader 
in Washington D.C.

pink-2-09.indd   2 23-03-2009   15:09:12



Daleslezing door FNV voorzitter Astrid Jongerius 

Studie & werk: motoren emancipatie en integratie
De FNV wil juist nu inzetten op 
‘gewoon goed werk’.  Dit wil zeggen 
werk dat voldoende loont om zelfstan-
dig van te leven, flexibel werken alleen 
daar waar het nodig is in verband 
met pieken en zieken, gelijk loon voor 
gelijke arbeid. Dus ook voor uitzend-
krachten.

Het motto ‘Gewoon goed werk’ lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het zelfs 
in Nederland niet meer. Het aantal 
werkende armen neemt toe. In dertig 
jaar is het aantal verdubbeld tot nu 1,25 
miljoen mensen met een laag inkomen. 
Het is een vooroordeel dat armen een 
uitkering krijgen en dat hun armoede 
eindigt zo gauw zij gaan werken. 
Jongerius vraagt zich hardop af of wij 
willen dat mensen in Nederland twee of 
drie banen nodig hebben om een rede-
lijk inkomen te verwerven? Ze noemt 
postbestellers, schoonmakers, en het 
personeel in de supermarkt dat ontsla-
gen wordt wanneer ze 21 jaar worden. 

Flexibel werken bedreigt eveneens 
het principe van ‘gewoon goed werk’. 
Agnes Jongerius ziet de voordelen van 
flexibel werken als het gaat om meer 
vrijheid met betrekking tot arbeids-
tijden. Er is echter vaker sprake van 
ongewenst flexibel werken. Het gaat 
dan om tijdelijke contracten, stukloon 
en onderbetaling, langdurig werken via 

uitzendbureaus. Deze mensen hebben 
geen recht op scholing, bouwen geen 
pensioen op en hebben problemen met 
het krijgen van een hypotheek. Er is zel-
den sprake van dat mensen met flexibel 
werken een carrière opbouwen. In 
Nederland zijn momenteel 1,9 miljoen 
flexwerkers. 

‘Werk & identiteit’ hebben veel 
met elkaar te maken. De meeste 
Nederlanders ontlenen hun persoonlijk-
heid voor een belangrijk deel aan hun 
werk. De andere bronnen voor identiteit 
zoals het geloof of politieke stromingen 
spelen steeds minder. Echter de kwa-
liteit van het werk verandert. Door het 
introduceren van prestatienormen en 
administratieve registraties verliest het 
werk aan kwaliteit en aan menselijke 
maat. ‘Target gehaald, patiënt overle-
den’, vat Jongerius samen.

‘Jezelf-zijn op het werk is voor iemand 
als Paul de Leeuw niet bijzonder. Hij 
hoeft zijn geaardheid niet te verstop-
pen. Echter tweederde deel van de hole-
bi’s in Nederland houden hun identiteit 
en geaardheid geheim op het werk. 
FNV is betrokken bij een company 
pride platform van financiële multina-
tionale ondernemingen, dat probeert 
de omgang met homoseksualiteit op de 
werkvloer te verbeteren.’

‘Bedrijven die op een goede manier met 
diversiteit omgaan presteren beter. Ze 
kennen een hogere productie en een 
betere sfeer. De mensen zijn er minder 
vaak ziek. Helaas zijn bedrijven in het 
algemeen niet divers samengesteld,’ 
aldus Jongerius. Zij gaat vervolgens in 
op het belang van de emancipatie in 
Nederland en met name door alloch-
tonen.

‘Het emancipatieproces van allochto-
nen is – relatief gezien – van recentere 
datum. Er gebeuren mooie dingen:  kijk 
maar naar eens naar de prestaties van 
allochtonen in het hoger onderwijs. En 
ook de participatiecijfers vertonen een 
goede ontwikkeling. Maar het is een 
proces dat kwetsbaar is. Door de kre-
dietcrisis dreigt de winst van de laatste 
jaren verspeeld te worden. Flexwerkers 
zijn overal als eerste ontslagen en 
allochtonen zijn hierin sterk vertegen-
woordigd.’

‘Mensen beoordelen de emancipatie 
van allochtonen heel verschillend. Hele 
groepen worden gelabeld, maar indi-
viduen kunnen uitgezonderd worden 
mits daar persoonlijk contact mee is. 
De groepslabels liggen ook niet vast. 
Surinamers worden bijvoorbeeld, 
anders dan vroeger, niet meer als 
allochtoon beschouwd. Door direct 
contact kunnen vooroordelen bestreden 
worden. Voor dat directe contact tussen 
verschillende groepen zijn studie en 
werk van belang. Studie en werk zijn de 
motoren van de integratie en de eman-
cipatie.’

Agnes Jongerius sluit af met een plei-
dooi om met passie en volle overtui-
ging te blijven werken aan diversiteit-
beleid, gelijkwaardigheid, solidariteit, 
vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaam-
heid.

[BvD]

‘Er gaan dagen voorbij dat ik niet aan artikel 1 van 
de grondwet denk,’ aldus Agnes Jongerius tijdens de 
Burgemeester Daleslezing 2009. 
Toch is het artikel van belang voor het werk van de FNV,
de vakbond waarvan zij voorzitter is. 
Zij ging in haar lezing in op drie thema’s; het belang van 
gewoon goed werk, werk & identiteit en werk & diversiteit. 
Nu de effecten van de kredietcrisis op de algemene 
economie steeds sterker worden, komen deze belangen in 
het gedrang.

DE TUSSENBALANS

Tommy (achternaam is niet nodig, want iedereen kent me gewoon als Tommy, just like Madonna)

Geboortedatum en plaats: 
23 maart 1981 te Heerlen
Opleiding: MBO toerisme, 
HBO leraar aardrijkskunde
Beroep: Ik werk in een 
ontzettend leuke sauna als 
horeca en saunamedewerker. 
Ik werk er achter de bar, in 
het restaurant, of in de keu-
ken. Verder ben ik Aufguss-
Meister in het saunagedeelte. 
(voor de homo’s onder ons: 
het is geen homo- of sex-
sauna)
(Vrijwilligers-)werk: 
Ik ben me hele leven al 
bezig met vrijwilligerswerk. 
Toen ik naar Nijmegen ben 
verhuisd en een jaar later 
uit de kast kwam, ben ik 
vrijwilliger geworden in het 
voorlichtingsteam van COC 
Nijmegen. Dat heb ik een 
aantal jaren gedaan, waar-
van ik ook een paar jaren 
coördinator ben geweest. Op 
dit moment ben ik sinds sep-
tember 2007 werkzaam bij 
Villa Lila als barcoördinator. 

Ik vind het heerlijk om met 
verschillende dranken in de 
weer te zijn en om mensen 
te verrassen met een lekker 
speciaalbiertje van de tap.
Woonsituatie: Ik woon sinds 
kort in een appartementje 
in Lindenholt. Er moet nog 
redelijk wat geklust en 
ingericht worden, maar het 
wordt iedere maand weer 
een stukje bewoonbaarder. 
Het is lekker ruim na al die 
jaren op een studentenka-
mertje gewoond te hebben.
Woont samen met: 
Helemaal niemand.
Trouw, monogaam: In het 
algemeen ben ik erg trouw in 
een relatie (als ik een relatie 
heb), maar ik moet bekennen 
dat ik ook wel eens in een 
relatie ben vreemdgegaan ja.
Vrienden/vriendinnen: 
O, vriendinnen zat. Allemaal 
leuke meisjes en zelfs mijn 
homo-vrienden zijn echte 
lady’s!

Geloof: Ik ben van huis uit 
Katholiek opgevoed, maar 
ik werd niet voor niets als 
Thomas gedoopt. Ik geloof 
van het hele geloof geen 
reet. Ik geloof in mezelf en 
zelfs dat is soms al moeilijk 
om te geloven!
Kinderwensen: Bah nee, 
ik wil geen kids. Misschien 
dat ik over een paar jaar 
overweeg om zaaddonor van 
mijn twee allerbeste lesbo-
vriendinnen te worden.
Politieke voorkeur: Ik ben 
meer een man van het mid-
den, niet te veel naar links, 
niet te veel naar rechts, geef 
mij maar een partij die ver-
satile is, D66 dus.
Lengte: 183cm
Gewicht: schommelt tussen 
de 75 en 80kg
Vervoermiddel: een gam-
mele fiets en het publiekelijk 
vervoer op een stoel naast de 
knapste jongen in de bus.
Hobbies: Ik lees en schrijf 
heel veel, verder bestaan 

mijn hobby's uit shoppen, 
internetten, ouwehoeren en 
seksen.
Favoriete literatuur: 
Ik ben al een jaar bezig met 
de boeken van Raymond 
Feist. Verder lees ik ook veel 
fantasy van Tolkien en Lewis.
Favoriete films: Vooral veel 
vampier films, horror fanta-
sy, comedy en actie. Volgens 
mij betekent het, dat ik een 
erg brede smaak heb qua 
filmgenre.
Favoriete muziek: Ik luister 
veel top-40 en veel Enigma, 
verder hou ik ook veel van 
70’s, 80’s, 90’s, rock, metal, 
lounge, trance, dance, klas-
siek, r&b, urban, ambient, 
nederlandstalig en nog 
veel meer. Een nog bredere 
smaak dan films dus.
Welke kranten lees je: 
Als ik een krant lees is dat 
meestal NRC of Volkskrant 
en een enkele keer de 
Gelderlander voor het regio-
nale nieuws.

Favoriet eten:  
Bourgondisch eten, ik ben 
immers in Limburg geboren.
Favoriete drank: 
typische nichten-drankjes 
als bessen-ijs, amaretto, rode 
wijn, whisky en rosé-bier. 
Eigenlijk wel, he?
Uitgaan: 
Tegenwoordig ga ik minder 
uit. Als ik thuis kom van m’n 
werk ben ik blij dat ik op de 
bank voor de tv kan liggen. 
Bovendien werk ik in het 
weekend, en sta ik vaak nog 
bij Villa Lila achter de bar, of 
lig ik thuis in bed met één of 
andere scharrel.
Verslavingen: Seks en 
alcohol
Goede eigenschappen: 
Ik ben lief
Slechte eigenschappen: 
Ik ben ook wel eens stout
Bewondering voor: 
Mensen die hun eigen leven 
en vooral levensstijl kiezen, 
die laten zien wie ze zijn, en 
zich niet druk maken over 

hoe de rest van de maat-
schappij over hen denkt.
Hekel aan: 
kakkers, meelopers, schijn-
heiligen en echte heiligen.
Val op (uiterlijk of karak-
ter): In eerste instantie val ik 
op het uiterlijk. Daar valt ook 
uitstraling onder. Iemand die 
ik lelijk vind, heeft bij voor-
baat dus geen kans bij mij, 
hoe leuk zijn karakter ook 
mag zijn. 
Dat zal waarschijnlijk ook 
wel één van de redenen zijn 
waarom ik nog steeds single 
ben.
Eerste homo/lesbische sek-
suele ervaring: Samen met 
een Franse jongen, ’s avonds 
in de achtertuin van me 
ouders, achter de partytent, 
heb ik geleerd hoe je moet 
pijpen. Ik was toen 16 jaar en 
hij 15 jaar. Voor meer details 
moet je maar komen vragen!
Coming out: 
Twee weken vóór mijn 22e 
verjaardag bij me ouders 

op de bank. Ik durfde het 
woord homo niet eens uit 
te spreken, maar heb toen 
maar gezegd dat ik meer op 
jongens val dan op meiden, 
waarna het hele gezin in jan-
ken uitbarstte!
In welke zin geëmanci-
peerd: Well, I am a lady, 
doing manly things.
Homo/lesbo bars: 
Vanzelfsprekend heb ik 
iedere homo horeca gelegen-
heid in Nijmegen van binnen 
en van buiten gezien.
Andere ontmoetingsgele-
genheden: Ik zit ook regel-
matig op de homo-chat.
Discriminatie ervaringen: 
Ik word best vaak nageroe-
pen voor homo. Maar homo 
is geen scheldwoord, toch?
Speciaal doel of ideaal: 
Uiteindelijk zal ik een suc-
cesvol horeca-ondernemer 
zijn van de leukste homo-
kroeg/lounge/dancing van 
Nederland!

De vertegenwoordigers van A Salaam tonen trots de oorkonde behorend bij de 
Burgemeester Dalesprijs. De groep Marokkaanse jongeren spant zich in om actieve inte-
gratie en participatie in de Nederlandse samenleving te stimuleren. Hun positieve acties 
van de afgelopen 6 jaar worden met de toekenning van de prijs erkend en gewaardeerd

Scheidend voorzitter van COC Nijmegen met Agnes Jongerius, voorzitter FNV. 
Agnes Jongerius hield de Burgemeester Daleslezing 2009. Peter van Loon reikte de 
Burgemeester Dalesprijs uit aan A Salaam.
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Gastenpanel over homohoreca in Nijmegen 

Horeca loopt 
minder, dus ook 
de homohoreca?

‘De horeca loopt minder, dus de homo-
horeca ook, dat is een autonome ontwik-
keling.’ 

Pascal

‘Het loopt minder, maar ik denk dat er 
zeker niet minder belangstelling is.’

 Willem 

‘Ik kom alleen nog maar op de Kiss Kiss 
Club. Dat is altijd druk bezocht en suc-
cesvol. In de Nijmeegse homohoreca ben 
ik niet meer te vinden, nu ik verhuisd ben 
naar Breda. Ik merk dat daar overigens 
een bruisend homo-uitgaansleven ont-
breekt.’  

Joost

‘In mijn beleving gaan homo's steeds 
vaker uit in reguliere horeca of zoeken zij 
een bar waar zij een beetje kunnen jagen 
en gezien worden.’  

Alexander

‘Wij hebben inderdaad het gevoel dat de 
homohoreca terug is gelopen, maar dat 
feesten nog wel steeds goed lopen. Denk 
aan de Kiss Kiss Club en Flavour.’

Juliana en Fabiola

‘Wat ik in Nijmegen een beetje mis is een 
echt hele grote club. Gewoon een vaste 
club, die dan ook echt elke week open is. 
Het is wel leuk dat je feesten als Kiss Kiss 
of Flavour hebt, maar die zijn maar een 
aantal keren per jaar en op een niet echt 
homo-locatie. Een echte homoclub en dan 
ook wat groter vind ik persoonlijk wel leu-
ker. Maar als homo heb je toch wel een 
nadeel als je af en toe wat afwisseling wil. 
Per stad heb je meestal maar twee of drie 
echt leuke grotere tenten en dus zul je als 
homo wat meer van stad tot stad moe-
ten. Hetero’s hebben wel 40 tot 50 zaken 
per stad dus die hoeven iets minder snel 
eens een stad verder te gaan kijken.’ 

Ralf

‘Ik ben niet zo’n stapper. Nooit geweest. 
De Mets bezoek ik voor de warme choco 
en appeltaart en de Kiss Kiss Club bezoe-
ken we om de bekenden die we daar 
tegenkomen. Tegenwoordig gaan er niet 
zoveel vrienden meer naar de Kiss. Dat er 
zoiets als de Mets is vind ik wel belangrijk. 
Ik bezoek het niet vaak, maar zou het 
ontzettend jammer vinden als we geen 
Mets meer zouden hebben in Nijmegen. 
Net als dat ik het belangrijk vind dat er 
een vrouwenboekhandel is. Daar ga ik 
toch eerder heen dan de grote boekhan-
del. Het is persoonlijker.’  

Victoria
 
Sfeer en identiteit

‘Mensen vinden het heel fijn vinden om 
zich ergens mee te kunnen identificeren. 

Wat je mijnsinziens merkt is dat ook de 
grotere feesten zoals de Kiss Kiss vroeg of 
laat een vast “soort” publiek aantrekken. 
Wellicht betekent dit dat er nu juist meer 
smaken op de markt zouden moeten wor-
den gezet. Er is erg weinig keus. 
Er wordt te weinig op de vraag ingegaan. 
Oude en nieuwe kroegen gaan op de oude 
voet verder. 
Er zijn homokroegen die een “moderne” 
uitstraling wensen te hebben. Met als 
gevolg een soort snackbar-sfeer. Ik denk 
toch dat wanneer mensen willen ontspan-
nen, ze dat liever doen in een wat war-
mere setting: klein beetje stof, wat slordige 
kaarsjes op tafel is echt niet erg. Als de 
service maar goed en bediening aardig is.’ 

Willem

‘Tien jaar geleden, toen ik studeerde, was 
voor mij het uitgaansleven succesvol. Het 
maakte deel uit van mijn identiteit en dat 
gold voor zoveel andere mensen, dat het 
bijna altijd gezellig was. Na een aantal 
jaren merkte ik dat het “uit de mode 
raakte” en het steeds rustiger werd in de 
Nijmeegse homohoreca. Nu is dat geen 
ramp, want als er maar een paar mensen 
zijn die je kent, is het al snel gezellig. 
Maar juist veel mensen die ik kende, 
waren niet meer in het homo-uitgaansle-
ven te vinden. En dan houdt het snel op.’
  Joost

‘In mijn beleving gaan homo’s steeds 
vaker uit in reguliere horeca of zoeken zij 
een bar waar zij een beetje kunnen jagen 
en gezien worden. 
Zoals Rembrandt (danssalon) of het 
Bölke. Ik ga op zaterdag vaak nog even 
een rondje doen in Arnhem. Ik doe dan 
ook vaak Max Brothers aan, maar daar 
zitten tussen de 12 en 70 man op zater-
dag, dat was vroeger ruim 400. Capella 
neemt het niet zo nauw met de sluitings-
tijden en het rookverbod dus daar zitten 
60–80 man, volle bak dus.’ 

Alexander

‘Het succes van “identiteit” is tijdelijk en 
geheim. Vroeger trof een bijzonder gezel-
schap elkaar in de kelder van De Plak. 
Op zondagavond nota bene. Het was 
speciaal om er bij te mogen horen; bij die 
“arro’s”. 
Daar werd behalve versierd, ook de hele 
flikkerse actiestrategie besproken. Maar 
dat werd minder en minder onder het no-
nonsense cultuurtje dat de carrièrejeugd 
omarmde. Een tragische omhelzing.
Maar anderzijds heb ik zelf aparte feestjes 
georganiseerd waar de omzet behoorlijk 
was. Je moet soms iets bijzonders doen, 
wat afwijkt van versleten succesformules. 
Ondanks die oproep verlang ik naar een 
café op de hoek van de straat waar ik als 
homo elke avond welkom ben.’ 

Bart

‘Qua homohoreca is er weinig diversiteit. 
Zeker voor jongeren is er weinig. We heb-
ben het idee dat er wel veel homoseksuele 
jongeren zijn, maar dat de homohoreca 
niet in die ontwikkeling is meegegroeid. 
Er is weinig hips onder de Nijmeegse zon. 
Als bepaalde plekken, bijvoorbeeld door 
wisseling van eigenaar, eenmaal minder 
de loop hebben, ga je er zelf ook minder 
snel heen. Het sneeuwbaleffect. Deze 
horeca zou zich meer moeten profileren 
door meer activiteiten te organiseren met 
(heel belangrijk) een goede PR daarom-
heen. Een goede band met je publiek is 
ook heel belangrijk. Als er meer mensen 
uit eigen publiek als personeel zouden 
werken in de homohoreca, leidt dat mis-
schien tot een grotere binding met de 
klantenkring. Wij persoonlijk missen een 
leuke moderne kroeg met gevarieerde 
moderne muziek waar je rustig een beetje 
kan drinken en kletsen.’ 

Juliana en Fabiola

Grote feesten en horeca

‘De grote feesten lopen beter, maar zijn 
niet de oorzaak van de teruggang.’ 

Pascal

‘Zelf bezoek ik bijna geen homo gerichte 
feesten meer. Bij Pann is het vaak druk 
maar dat komt omdat het incidentele 
feesten zijn. De Kiss Kiss Club is lekker 
toegankelijk dus dat zal nog wel goed 
lopen, en de entree-prijs valt ook nog wel 
mee.’  

Alexander
 
‘Ik heb het idee dat de laatste keer dat ik 
op de Kiss was, dat het publiek veranderd 
was. In uiterlijk. Meer vrouwen zien er 
vrouwelijk uit (lang haar, opgemaakt, 
jurkjes). Een aantal jaar geleden was het 
volgens mij meer kort haar, strak shirtje 
en een spijkerbroek. Die verandering is wel 
even wennen, maar ook erg leuk om te 
zien. Nieuwe generatie pot.’  

Victoria

Duur sinds euro

‘Sinds de invoering van de euro loopt de 
horeca überhaupt al terug, dus ook de 
homo-horeca.’  

Juliana en Fabiola

‘Al jaren wordt de horeca steeds duurder. 
Die tendens is niet van de laatste tijd 
maar speelt al heel lang.’  Willem

‘Het verschilt erg per stad wat de 
drankprijs doet, Arnhem is duurder dan 
Nijmegen en Amsterdam nog duurder. De 
nichten willen het liefst Gerard Joling zien, 
geen of weinig entree betalen en drinken 
dan vier biertjes. Het bestedingspatroon 
ligt ook anders, kleding, uiterlijk, mobiele 
telefoon, fitness en auto’s zijn belangrijk, 
uitgaan niet zo of je moet er wat voor 
terugkrijgen zoals in de sauna.’ 

Alexander

‘Qua prijzen vind ik Nijmegen nog wel 
aardig meevallen. Per consumptie gemid-
deld zo’n T2,– à T2,20. Als je in grotere 
steden gaat kijken zoals Amsterdam, 
Keulen, Düsseldorf of Antwerpen liggen de 
prijzen vaak al hoger zo rond de T2,40 à 
T2,60 of zelfs al rond de T3,–. Voordeel is 
wel dat je er vaak wat meer homohoreca 
hebt en ook wat grotere tenten, maar 
nadeel is dan dus weer wel dat je dan ook 
meer geld kwijt bent. Alleen al om er te 
komen en ook de entreegelden. Voordeel 
van Mets of Lounge is dat je amper tot 
nooit entreegelden hoeft te betalen.’ 

Ralf

Internet-dating

‘Ik dacht dat internet-dating even weg 
was, maar het is er nog steeds in over-
vloed, met hoge verwachtingen en een 
soort “heimwee”. Dat leidt denk ik tot 
teleurstellingen.’ 

Willem

‘Internet voorziet in het leggen van con-
tacten. De grootste communities zijn 
virtueel en kunnen leiden tot contacten 
in real-life en dan juist vaak niet in de 
homobar. Voor het leggen van contacten 
is de homobar niet meer het belangrijkst. 
Dat is internet en binnen de homohoreca 
de expliciet seks-gerelateerde niche.’ 

Pascal

‘Contact via internet is alles tegenwoordig 
en dan spreekt men in een leuke volle 
kroeg af. Het contact is makkelijker dus 
en uiteindelijk draait alles toch om de 
seks.’ 

Alexander

‘De komst van internet en internet-dating 
zou op zich wel reden kunnen zijn om wat 
minder uit te gaan, maar ik merk dat zelf 
eigenlijk niet echt. Als je een avond zin 
hebt naar de kroeg te gaan, dan doe je 
dat toch wel. En als je eens een avond zin 
hebt in een date via internet kun je sites 
als gay.nl of gayromeo.com op. Beide zie 
ik eigenlijk een beetje naast elkaar, en niet 
echt dat één ten nadele van het andere 
zou werken. 
Vaak hebben sites als gay.nl juist ook 
een horecapagina waar je per stad op 
kan zien waar je uit zou kunnen gaan. 
Zo heb ik in Mönchengladbach Liberty 
leren kennen en vond Liberty toch wel 
heel leuk. Misschien ook wel omdat je er 
maar een enkele keer komt. Dat heb ik 

in Amsterdam in veel zaken eigenlijk ook. 
Als je wekelijks in zelfde zaak komt gaat 
dat soms een beetje vervelen.’ 

Ralf

Rookbeleid

‘Ik denk niet dat de terugloop met bij-
voorbeeld het rookbeleid te maken heeft. 
Ik ben daar toch van teruggekomen. Er 
zijn toch een aantal hetero-kroegen in 
Nijmegen die het heel goed doen. Op het 
oog net zo goed als vóór het rookverbod: 
gewoon leuk en gezellig. 
Rookbeleid als reden voor terugloop is 
een mooi “rookgordijn” om te maskeren 
dat er te weinig op vraag wordt ingegaan 
en nieuwe of bestaande homokroegen op 
de oude voet verder gaan. Ik denk niet 
dat er iemand is die het iets zou kunnen 
schelen om naar buiten te moeten om te 
roken. Als de sfeer van de kroeg zelf maar 
aanspreekt.’

 Willem

‘Nederlanders gaan steeds meer buiten 
leven. Begin maart zijn terrassen bij een 
beetje zon al aardig bezet. Homotenten 
op een A-locatie met terras doen het 
beter, maar zullen ook niet een expliciet 
homo karakter hebben.’ 

Pascal

‘Het rookbeleid is in het algemeen zwaar 
kut. Je zit in de kroeg als niet-roker en 
opeens loopt iedereen naar buiten; lekker 
gezellig. Dan drinken we thuis wel wat of 
in de buurtkroeg of lekker de hele avond 
op hyves.’ 

Alexander

‘Heerlijk dat er niet meer gerookt mag 
worden. Wel vervelend voor de rokers 
natuurlijk, en voor degenen die elke keer 

De Nijmeegse homohoreca is rijk geschakeerd. 
Alle homo-uitgaansgelegenheden mogen er zijn. 
De indruk bestaat echter dat de publieke belangstelling 
voor de Nijmeegse homohoreca de afgelopen jaren stilaan 
afneemt. PINK onderzoekt deze stelling met een kleine, 
niet representatieve steekproef onder haar lezers. 
Daarbij kijken we naar verklaringen en suggesties voor 
verbeteringen. Hieronder lees je reacties van een klein 
horecagastenpanel. 
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Na een lange werkdag nog verga-
deren? Dat doen wij dan tijdens het 
versterken van de inwendige mens. 
Tijdens ons bezoek aan het hoofd-
kantoor bespreken wij vaak onze 
tafelavonturen met een bevriend 
ondernemersstel, welke helemaal 
idolaat zijn van de ‘bips’ in nabij 
gelegen restaurant het Savarijn. Nou 
dat treft, mijn partner en ik zijn ook 
gek op ‘bipsen’ dus we besluiten het 
Savarijn weer eens te bezoeken

Bij het Savarijn is het altijd druk, 
gelukkig hebben we gereserveerd. We 
mogen plaatsnemen aan een ruime 
tafel. Aan het interieur is niet veel 
veranderd sinds de laatste keer dat ik 

ben geweest. De entourage en kunst 
zijn weliswaar vernieuwd, maar het 
meubilair is nog steeds jaren 70 stijl. 
We beginnen met een glaasje huiswijn 
en een tawny port, huisgemaakt brood 
met boter, tapenade, cashewnoten. 
Michel en ik nemen kennis van het 
menu en de zeer uitgebreide wijnkaart. 
Het Savarijn voert een seizoensgerichte 
moderne keukenstijl. Vanaf 2004 wordt 
Het Savarijn in de Michelin Gids met 
een ‘Bib Gourmand’ onderscheiden: een 
speciale vermelding voor restaurants 
die verzorgde maaltijden voor een 
schappelijke prijs serveren. Ach; ‘Bib, 
bips, nuance, ik heb toch ook alleen 
maar schoolkennis Frans’. We kiezen 
beiden voor de zgn. ‘Bib Gourmand’ 

(€34,50) en ik neem daarbij als tus-
sengerecht nog zeven oesters (€13,50). 
We beginnen met de in dragonboter 
gegaarde skreifilet (kabeljauw) met 
gebakken spinazie, tomaat en aardap-
pelmousseline, een prima combinatie 
van het niveau haute-cuisine. Wij 
drinken hierbij een uitstekende ‘Ermita 
Veracruz Verdejo 2006’ de lievelings-
wijn van mijn partner (€28,50). De 
zeven (creuse no. III) oesters blijken 
verser dan vers, ik eet ze regelmatig, 
maar valt hier de versheid echt op en 
zijn ze goed van temperatuur. De apart 
geserveerde vinegrette is niet helemaal 
mijn smaak. Na een ruime pauze waar-
in wij werkbespreking hebben gevoerd, 
serveert de zwarte brigade ons hoofd-

gerecht. Suprême van parelhoender 
met gestoofde linten van courgette, 
risotto met een vleugje kerrie en gevo-
geltejus. Op verzoek daarbij ‘op de huid 
gebakken’ aardappeltjes en een bordje 
groene sla met dressing. De salade is 
een beetje elementair, alleen groen en 
vinegrette, dat is een trend tegenwoor-
dig; zo lijkt het. Verder een heel fijn 
gerecht, subtiel van smaak. Je merkt 
dat hier echt met hart en ziel gekookt 
wordt. De ‘madam’ die zich tot nu toe 
voornamelijk bezig heeft gehouden met 
het bijschenken van wijn, komt even 
informeren of alles naar wens is. De 
bediening is aanvankelijk wat gereser-
veerd, maar blijkt na enige interactie 
toch erg vriendelijk en attent. Het des-

sert, een parfait van bitterkoekjes met 
karamel mousse en karamelsaus, met 
daarbij een goed glas moscatel (€5,75), 
laten wij ons eveneens goed smaken. 
Wederom een gezellige avond uit in 
een restaurant met een klassieke doch 
informele ambiance, waar kwaliteit en 
service nog altijd hoog in het vaandel 
staan. 

Het Savarijn
Van der Brugghenstraat 14
6511 SL Nijmegen
Reserveren: 024 - 323 26 15

[SH]
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weer die mensen moet aanspreken dat ze 
in dat benauwde hokje moeten roken.’

 Victoria

‘Het niet-rokenbeleid kan nog een schepje 
bovenop de terugloop in de horeca gedaan 
hebben.’ 

Juliana en Fabiola

‘Vanwege het rookverbod voel ik me zelfs 
in de homo-uitgaansgelegenheden buiten-
gesloten. Even zonder gein: ik vind er niks 
meer aan om uit te gaan en dan op straat 
te moeten gaan staan, of in een akelig hok 
met blauw licht “getolereerd” te worden. 
Dat is voor mij een absolute reden om niet 
meer uit te gaan. Uitzondering is de Villa 
(waar ze wel binnen rookruimte hebben) 
en de Kiss Kiss en de feesten in de Vasim 
waren qua roken ook erg goed geregeld.’

 Cleopatra

‘Het rookbeleid van tegenwoordig vind ik 
eigenlijk een beetje onzin. Maar ik merk 
dat ze in veel homohoreca toch wel stug 
blijven doorpaffen, boetes of geen boetes. 
Als iedereen in een rookhok of buiten 
moet gaan staan wordt het er ook vaak 
niet echt gezelliger op. Zo’n rookhok is zó 
klein en er hangt zoveel rook in dat me dit 
schadelijker lijkt dan een beetje rook in een 
grotere ruimte.’ 

Ralf

‘De hele winter ga ik bijna niet meer uit, 
omdat ik geen zin heb om op straat in 
regen en wind te moeten staan. Als homo 
heb je al weinig keus en wanneer die 
paar homokroegen zich door Ab Klink’s 
controleurs laten imponeren, dan jagen zij 
mij op straat. Uitstoting noem ik dat. Ik 
ga wel eens uit, maar verraad niet waar. 
Nederland ontwikkelt een ‘verbodscultuur’ 
en dat maakt ons land sociaal ziek. Het 
liefst zouden we de buren verbieden, de 

mannen, de vrouwen, homo’s, hetero’s , 
rokers, anti-rokers etcetera. Ruimte laten 
en compromissen sluiten zoals het polder-
model ons leert, wàs de sleutel tot toleran-
tie. Jammer dat Koninklijke Horecabond 
er niet in geslaagd is.’ 

Bart

Levenscyclus homokroeg
‘Het succes van een homokroeg kan de 
ondergang betekenen. Homo’s trekken 
heterovrouwen aan. Die trekken hetero-
mannen aan. Die stoten homo’s uit. En 
voor je het weet is het een nachtcafé waar 
de vrouwen zich niet meer veilig voelen. 
Dat is de standaard levenscyclus. Het is 
de kunst om deze aantrekkingskrachten 
voortdurend bij te sturen.’ 

Bart

‘Hetero vrouwen gaan graag uit in de 
homokroeg, bij mannen ligt dat nog wat 
gevoelig. Ik denk dat de echte gaybars 
gaan uitsterven en dat het aan de houding 
van de hetero uitbater ligt of de nichten er 
zich thuis voelen.’ 

Alexander 

‘Vaak is het een cyclus, en homo’s zijn 
wispelturig. Nu gaan ze allemaal een tijd 
alleen maar naar díe stad en díe tent en 
even later als ze daar weer iets niet bevalt 
gaan ze zo weer naar een andere stad en 
andere zaken.’ 

Ralf

Soort publiek

‘Homohoreca en heterohoreca mixen 
steeds meer. Op zich vind ik het toch wel 
erg prettig dat er homohoreca is en zal 
blijven want als homo voel je je daar toch 
nog wel net iets veiliger en meer op je 
gemak. Het is ook makkelijker als je eens 
een leuke jongen tegenkomt dat je er dan 

ook redelijkerwijs van uit kan gaan dat hij 
ook echt homo is. Bij hetero uitgaan laat 
je gaydar je heel af en toe toch wel eens in 
de steek en een hetero gaan staan versie-
ren is vaak toch niet echt heel handig.’

 Ralf

‘De doelgroep is aan het mainstreamen, 
de homobeweging en het uitgaansgedrag 
dus ook. Het bijzondere is er in de tijd wat 
afgesleten. Homo’s gaan steeds meer naar 
reguliere gelegenheden. Ik doe dat zelf 
ook, en neem waar dat ik niet de enige 
ben.’ 

Pascal

‘Homovriendelijk’ sticker 

‘Wanneer boven homohoreca een regen-
boogvlag of zo hangt of gewoon een Gay 
sticker op de deur, vind ik dat altijd erg 
prettig. Het is dan heel duidelijk dat het 
een homozaak is. En als heterohoreca een 
sticker zou hebben waarmee ze aangeeft 
homovriendelijk te zijn, is dat ook wel fijn 
maar dan moeten ze het ook wel waar-
maken. Het is natuurlijk een dilemma, je 
kunt als eigenaar van een heterozaak wel 
nog zo homovriendelijk willen zijn, maar 
klanten die er komen moeten dat dan ook 
nog willen zijn. En echt afdwingen kun je 
dat nu ook weer niet.’ 

Ralf

‘Dat zou dan zo’n brievenbus sticker 
moeten zijn. De hedendaagse nicht maakt 
tegenwoordig zelf wel uit of ze een kroeg 
leuk vinden of niet.’ 

Alexander

‘Een homovriendelijk-sticker is een leuk 
idee, maar dat is de visie van de eigenaar. 
Wil niet zeggen dat de bezoekers ook 
positief zijn. Als zo'n sticker bij de Drie 
Gezusters zou hangen, zou ik er eerlijk 
gezegd nog niet naar binnen gaan.’ 

Victoria

Met dank voor de bijdragen van: Pascal 
van der Maas, Joost Hermus, Ralf Wolfs, 
Bart van Dam en enkele anderen waar-
van de koninklijke namen gefingeerd 
zijn, maar bekend bij de redactie. 
In een volgende editie van PINK worden 
vertegenwoordigers van de horeca om 
hun visie gevraagd.

[BvD]

Stichting Roze Woensdag werkt aan de 
uitbreiding van de feestelijkheden op 
Roze Woensdag. 
Op dit moment is al duidelijk dat behal-
ve de Hertogstraat ook Kelfkensbos en 
de van Broeckhuisenstraat een roze 
programma zullen bieden tijdens de 
wandel-vierdaagse op woensdag 22 juli 
2009.

Er is echter nog ruimte om nog meer 
activiteiten op te zetten. Iedereen 
kan hieraan een steentje bijdragen. 
Voorwaarde is wel dat het gemeld wordt 
bij Stichting Roze Woensdag. Het voor-
deel hiervan is dat de stichting exper-
tise in huis heeft met het organiseren 
van activiteiten tijdens de Vierdaagse. 
Er zijn nogal wat regels waar iedereen 
zich moet houden om het feest in 
goede banen te leiden.

Er komt een heus roze lint door de 
stad. Op Kelfkensbos zetten Villa Lila 
en WHAA samen een programma 
neer met wereldmuziek en een infor-
matiemarkt. Op de Hertogstraat is 
zoals afgelopen jaren een opgewekt 
programma. Dranghekken garanderen 

een goede doorloop voor de vierdaag-
selopers. Het roze lint gaat verder. Café 
Faber sluit zich aan met een roze disco 
en zet een eigen vermaakcentrum op. 

De stichting zorgt voor zowel lokale als 
landelijke publiciteit en versterkt daar-
mee het succes van de Roze Woensdag. 
Volgens voorzitter Sander Ederveen 
is er ruimte om het roze lint van de 
Hezelpoort tot achter de Hertogstraat 
uit te breiden. Alle initiatieven zijn 
daarom welkom. 

Hij denkt onder andere aan het uit-
nodigen van alle roze burgemeesters 
van Nederland. Naar verluid is burge-
meester Thom de Graaf dit van plan 
te gaan doen. Verder kan de dag ook 
meer kleur krijgen door de verkoop van 
diverse roze artikelen, T-shirts, petjes 
etc. Sponsors kunnen hier een leuke rol 
spelen. 
Iedereen die nieuwe ideeën of initiatie-
ven heeft kan zich melden via de site 
van de stichting www.rozewoensdag.nl. 
Daar is een contactformulier te vinden 
waarmee je in contact kunt treden met 
de Stichting Roze Woensdag.

Ruimte voor meer 
initiatieven Roze Woensdag

Hoe kwam je uit de kast in de jaren-’70 
en hoe kom je er nu uit? Of niet? Hoe 
gaven lesbische vrouwen hun kinder-
wens vorm toen het woord ‘donor’ 
nog niet bestond? En wat betekent een 
lesbische identiteit voor een jonge pot 
in deze eeuw?

Het B&D-café van dinsdag 12 mei 2009 
staat in het teken van het lesbisch toen-
en-nu. Roze thema’s als coming out, 
ouderschap, strijdbaarheid en zicht-
baarheid, worden onder leiding van 
twee gastvrouwen aan de orde gesteld. 
Deskundigen, generatie-vertegenwoor-
digers en publiek krijgen de kans om 
ervaringen te delen, elkaar te verrassen 
en te inspireren.

In het eerste deel van de avond plaatst 
een deskundige enkele paaltjes in de 
tijd; zij belicht het lesbische leven van-
uit een historisch perspectief. 
De bijdrage van de deskundige wordt 
geïllustreerd met materiaal uit het COC-
project ‘levende geschiedenis’.
Na de pauze zullen de gastvrouwen 
van deze avond - aan de hand van per-
soonlijke ervaringen van vier lesbische 
vrouwen, 18, 30, 45 en 60 jaar oud - een 
lesbisch tijdsbeeld scheppen. 
Ervaringen van gasten van het B&D-
café maken de avond, samen met de 
muzikale omlijsting, compleet. 

Plaats: B&D-café in Villa Lila, 12 mei. 
Zaal open 19.45u, aanvang 20.00u

Lesbisch door de jaren heen

Homoletter-
puzzel
De afgebeelde lettercombinaties 

staan voor woorden. 

De woorden vindt u door de 

(soms fonetische) letters te 

combineren met de onderlinge 

positie. 

Oplossing: 
zie elders in dit nummer.  
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Onlangs nam Pascal van der Maas 
afscheid van zijn functie als directeur 
van COC Nederland. Pascal heeft een 
serie van functies bekleed die van 
belang zijn voor holebi’s in de regio, 
in het land en zelfs daarbuiten. Pink 
blikt met hem terug op het verleden, 
het heden en toekomst van de homo-
emancipatie. Wat hem betreft gaat dat 
terug naar de basis: gewone mensen, 
gewoon fatsoen, gewoon respect voor 
verscheidenheid.

Het waren bewogen jaren. COC 
Nederland functioneerde in een land 
dat al besloten had dat de homo-
emancipatie voltooid was. Tegelijkertijd 
ontrolden zich maatschappelijke ver-
houdingen die het tegendeel bewezen. 
Een rumoerige wereld waarin COC 
Nederland zich terugvocht op de 
politieke en maatschappelijke land-

kaart. Helaas moest daarvoor een 
prijs betaald worden. Het pand aan de 
Rozenstraat is verkocht. Het tafelzilver 
is verkocht en dat kun je maar één keer 
doen. Er was echter geen keus meer, 
meent de voormalig directeur, die meer 
crises heeft doorstaan.

Het is 1984, als Pascal van der Maas als 
jongeman toetreedt tot de net opgerich-
te homojongerenorganisatie Pinkeltje. 
Onder leiding van Jan Heimans beleeft 
hij de activerende coaching van die 
jonge club. 
‘Dat is alweer 25 jaar geleden. Ik heb 
nog een foto waarop ik aan de telefoon 
zit; de hojofoon.  Daarna kennen veel 

mensen me van mijn functie bij de 
GGD. Hiv-preventie was mijn taak. 
Zowel professioneel en als vrijwilliger 
heb ik me daarvoor ingezet. Vervolgens 
heb ik gewerkt bij de Voorlichtingsgroep 
van COC Arnhem. Daar werd ik voor-
zitter van het COC dat toen Midden 
Gelderland ging heten. Toen sprak ik 
Hans van de Riet over actief worden 
in Villa Lila. Daar ben ik bestuurslid 
geweest tot ik bijna 3 jaar geleden direc-
teur werd van COC Nederland. COC NL 
had een heftige periode achter de rug. 
Ik was de vijfde directeur in twee jaar 
tijd. Het was echt een fantastische peri-
ode. Inhoudelijk heeft voorzitter Frank 
van Dalen wonderen verricht. Hij heeft 

de homo-emancipatie weer op de kaart 
gezet. De sociale acceptatie van homo’s 
is door hem weer een issue geworden. 
En dat deed hij met veel elan. Het COC 
NL bestaat weer, dankzij hem. Voor mij 
was dat een prettig aanhaken. Hij had 
visie en tempo. Hij liep soms wel ver 
op de troepen vooruit. De herkenning 
en de erkenning daarvan komt dan vaak 
later.’

Frank van Dalen is inmiddels opgevolgd 
door het duo Wouter Neerings en Vera 
Bergkamp.   De homo-emancipatienota 
van het kabinet wordt door minister 
Ronald Plasterk intensief uitgevoerd. 
Dit mag zeker een keerpunt genoemd 
worden. Voor de medewerkers van 
kantoor en bestuur heeft dit wel veel 
energie gevraagd, meent Pascal van der 
Maas.
Het COC heeft de kernpunten  zo breed 
mogelijk aangeboden. Het gevolg is dat 
het geld voor alle doelen naar allerlei 
instellingen gaat. Relatief weinig gaat 
naar het COC. Later komt er gelukkig 
wat instellingssubsidie. Daarmee komt 
het COC NL ook financieel in 2008 op 
een aanvaardbaar resultaat.’

De directeur stuurt met name het 
kantoor aan. Ook daar is een verande-
ring in werkwijze te bespeuren. Pascal 
noemt dat de inside-out-visie.
‘Het proces is van de frontliners en niet 
van de “hoofdkantoormedewerkers”. 
Het kantoor helpt de activisten die 
iets in de maatschappij willen doen, 
door ondersteuning te zoeken en de 
“community” te versterken. Danny 
Hoeksema bijvoorbeeld. Deze jonge 
homo wilde met een boot in de amster-
damse Canal Parade meevaren, en een 
club voor jonge homo’s opzetten. Niet 
gemakkelijk voor een jongeman, maar 
met behulp van goede tips en sponsors 
lukte het wel.’

De omslag van het COC NL heeft wel 
veel investeringen gevraagd, terwijl het 
budget beperkt was. Het COC heeft de 
kroonjuwelen moeten verkopen. Het 
pand aan de Rozenstraat. 
‘80% van het pand werd niet gebruikt. 
Het pand had een negatief rendement. 
Er werd geen geld verdiend voor onder-
houd. Het COC gaat niet over baksteen, 
maar over homo-emancipatie. Het 
was wel erg moeilijk om draagvlak te 
vinden voor deze onvermijdelijke beslis-

sing. Het COC NL moet nu waken dat 
de emancipatienota goed uitgevoerd 
wordt.’

Pascal van der Maas heeft afscheid 
en afstand genomen van ‘het landelijk 
COC’.
‘Het COC is mainstream geworden. 
Aangepast aan het christelijk fatsoen. 
Aan de  christelijke manier in omgaan 
met diversiteit. Maar in de omgang met 
diversiteit gelden eigenlijk waar maar 
weinig regels: die staan beschreven in 
de tien geboden. Maar later voegde het 
christelijk fatsoen er veel meer regels 
aan toe. Met name inperkende regels!’

Pascal wil zich nu liever inzetten voor 
een meer sociaal, liberale en progres-
sieve organisatie. Dat betekent een club 
die zich niet zozeer inzet voor homo-
emancipatie, maar voor alle gender-
issues. Geen inperking van vrijheden. 
Betere man/vrouw verhoudingen. 
Geen fixatie op het standaard gezin als 
hoeksteen van de samenleving. Meer 
vrijheid in de omgang met seksualiteit 
in het algemeen. Hij wil dat mensen 
genieten van hun verscheidenheid. 
Mooie woorden, maar hoe kunnen we 
dat organiseren?

‘Ik wil nu liever een echt actieve groep 
stimuleren. Voor het COC zou dat bete-
kenen dat ze zoekt naar vernieuwing  
en verbreding, andere organisatie en 
partners. Ik kan me voorstellen dat het 
COC NL een federatie wordt met niet 
alleen COC verenigingen, maar ook 
andere “communities” betrekt, ook  als 
ze  alleen “webbased” zijn, of vooral op 
straatniveau georganiseerd zijn.’

Pascal van der Maas werkt nu als regio-
manager voor Tandem, in Nijmegen. 
Hier draagt hij bij aan de cohesie van 
de stad als gemeenschap. Hij noemt 
het leuk en zinvol werk. Werk dat ook 
de ‘inside out’ benadering kent. Het 
werk komt uit de straat of de buurt. Hij 
vindt het geweldig om zowel bewoners 
als de erg professionele groep mede-
werkers te ondersteunen. Bovendien 
heeft Tandem een homobeleid. 
Jongerenwerkers maken homoseksua-
liteit bespreekbaar. Pascal staat open 
voor alle initiatieven. Ook voor die van 
de homobeweging.

[BvD]

Tijdens zijn afscheid van 
COC Nederland riep direc-
teur Pascal van der Maas 
op tot eenheid en waarde-
ring voor alle organisaties 
die zich bezig houden 
met homo-emancipatie. 
‘Het gaat niet om jou, je 
ego, je statuur. Het gaat 
om de inhoud van ons 
werk, niet om de persoon. 
Organisaties die zich sterk 
maken voor diversiteit en 
respect moeten dat intern 
uitstralen om elkaar te ver-
sterken. Waardeer de ver-
schillen, wees trots en waar-
deer elkaars kracht, want 
dat is onze kracht.’

Interview Pascal van der Maas

Het gaat om de inhoud van 
het werk, niet om de persoon 

4 Mei. Dodenherdenking. Elk 
jaar sedert 1945 komen op die 
dag om acht uur ’s avonds in alle 
Nederlandse steden en dorpen hon-
derden, soms zelfs duizenden men-
sen samen om de slachtoffers van 
de oorlog te herdenken met twee 
minuten stilte. Zo meende ik. Sinds 
mijn onderzoek naar de verwerking 
van het traumatische oorlogsjaar 
1944 in Nijmegen weet ik dat 4 mei 
als herdenkingsdag lange tijd nog 
niet algemeen vaststond, dat er in de 
jaren zeventig in Nijmegen niet meer 
dan enkele tientallen mensen afkwa-
men op de herdenking en dat deze 
belangstelling pas vanaf 1980 weer 
groeide tot de grote menigte die nu 
elk jaar op het Keizer Traianusplein 
samenkomt.

De eerste dertig jaar van mijn leven 
ging ik met mijn vader naar de doden-
herdenking in Waalwijk, bij het oorlogs-
monument tegenover mijn vroegere 
middelbare school. Hier kwam altijd een 
grote menigte samen. Zo meende ik mij 
te herinneren. In werkelijkheid zal het 
vanaf mijn middelbare schooltijd zijn 
geweest dat ik hier naar toe ging en ik 
herinner me nu het standaardzinnetje 
na afloop: er waren weer meer mensen 
als vorige jaar, en ook veel jongeren.

Dit monument in Waalwijk is bijzon-
der, zo besefte ik pas later. Met De 
Dokwerker (1952) van beeldhouwer 
Mari Andriessen in Amsterdam en 
De Verwoeste Stad (1953) van Ossip 
Zadkine in Rotterdam verscheen het in 
1965 op een serie van drie bevrijdings-
postzegels. Waarom kwam dit beeld in 
de provinciestad Waalwijk op een post-
zegel? De belangrijkste reden zal zijn 
de kracht van het beeld en de naam van 
de maker: beeldhouwer John Raedecker 
(1885-1956), die beschouwd word als de 
grootste Nederlandse beeldhouwer uit 
jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw. Hij was onder meer bevriend 
met Charley Toorop en genoot grote 
bekendheid door de beelden die hij 
maakte voor het Nationale Monument 
op de Dam (1956) in Amsterdam.

In het beeld ‘De Gefusilleerde Man’, het 
oorlogsmonument in Waalwijk, her-
kennen we Raedeckers typerende stijl: 
figuratief en expressionistisch, grof van 
vorm, robuust, sensueel en met een 
mystieke symboliek. Het beeld werd op 
30 oktober 1949 onthuld door de wedu-
we van burgemeester Moonen. De dag 
na Dolle Dinsdag, op 6 september 1944, 
hadden passerende SD-ers haar man 
gefusilleerd als gijzelaar. Hun eis tot 
vrijlating van twee door het verzet ont-

voerde landwachters was niet verhoord. 
Oud-militair Moonen was twintig jaar 
burgemeester van het katholieke stadje, 
dat bekend stond als het centrum van 
de Nederlandse schoenenindustrie. De 
inwoners brachten het geld bijeen voor 
een beeld dat niet alleen aan de burge-
meester, maar aan alle meer dan tachtig 
Waalwijkse oorlogsslachtoffers moest 
herinneren.

Het beeld toont een oudere, magere 
man met slechts een dunne, strakke 
broek aan. Naar verluid moest 
Raedecker aan de preuts katholieke 
opdrachtgevers een concessie doen. Hij 
wenste een volledig naakte man, maar 

door de associatie met de gefusilleerde 
burgervader wilde de Waalwijkers dat 
het beeld toch een broek aan zou heb-
ben. De man lijkt te vallen nadat de 
kogels hem hebben getroffen. Zijn hie-
len verheffen zich van de grond en zijn 
knieën buigen. Maar tegelijk lijkt hij op 
te stijgen. Met zijn linker hand wijst hij 
naar zijn hart, terwijl zijn rechterarm 
een open gebaar van weggeven maakt. 
Mededogend kijkt hij naar de toeschou-
wer. Het ultieme offer voor de vrijheid: 
het geven van je leven is zelden zo aan-
grijpend tot uitdrukking gebracht. Het 
aardse lichaam valt, maar de vrijheids-
geest stijgt op. Terecht beschouwde 
de onlangs overleden kunstcriticus 
Pierre Janssen het beeld als een van de 
belangrijkste Nederlandse oorlogsmo-
numenten.

Het mannelijke naakt als martelaar. Het 
beeld staat hiermee in een lange tradi-
tie. Tijdens de Franse revolutie schilder-
de David de martelaarsdood van Marat 
in bad en van de naakte jongeling Barra. 
Met zijn martelaarsportretten, die 
een duidelijke homo-erotische lading 
dragen, staat David evenwel in de tra-
ditie van de katholieke afbeeldingen 
van Sint-Sebastiaan. Het Waalwijkse 
oorlogsmonument valt in dit opzicht te 
zien als een eigentijdse, seculiere Sint-

Sebastiaan. In Nederland zijn vergelijk-
bare oorlogsmonumenten te vinden: 
het pathetische beeld ‘Vallende Man’ 
van Cor van Kralingen, of  de erg stati-
sche ‘Man voor het Vuurpeloton’ van 
Mari Andriessen. Geen van deze beel-
den heeft evenwel de mystieke kracht 
van Raedeckers monument.

Laatst was ik weer in Waalwijk. Het 
parkje rond het monument aan de 
Burgemeester Moonenlaan, waar ik 
al spelend opgroeide, was opgeknapt. 
Er stond nu ook een monument voor 
soldaten die in Indonesië waren gesneu-
veld. Komen er nog ieder jaar op  
4 mei zoveel mensen naar Raedeckers 
beeld? En beseffen zij dat dit een van de 
meest bijzondere oorlogsmonumenten 
in Nederland is, met een universele 
schoonheid en blijvende kracht?

Joost Rosendaal is docent politieke-cultuur-
geschiedenis aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Onlangs verscheen van zijn hand 
“Nijmegen ’44” over het oorlogsjaar 1944 en 
de na-oorlogse verwerking van de gebeurte-
nissen uit dat jaar.
Pink vroeg hem een persoonlijke beschou-
wing te schrijven op een kunstwerk dat 
actueel is, of actueel zou moeten zijn, iets 
uit heden of verleden dat hem geïnspireerd 
heeft tot goed of kwaad, wijsheid of ergernis.

'Broek aan' – Joost Rosendaal over het oorlogsmonument in Waalwijk
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De taal van de Schepping
In een traditionele rede ter gelegenheid 
van het kerstfeest ging de katholieke 
kerkleider Joseph Ratzinger eind vorig 
jaar ondermeer in op de rol van het 
gezin in de samenleving. Hij benadruk-
te het belang van de heteroseksuele 
aard van de schepping, en vergeleek 
de beschermwaardigheid van het tradi-
tionele man-vrouw gezin met die van 
tropische regenwouden. Tegelijkertijd 
gaf hij aan, dat mensen die niet bereid 
zijn naar deze ‘taal van de schepping’ 
te  luisteren in strijd met de waarheid 
leven en bijdragen aan de vernietiging 
van de mensheid.

In een Engelse vertaling verzorgd door 
het Vaticaan luidt de passage als volgt:

‘If the Church speaks of the nature of the 
human being as man and woman, and 
demands that this order of creation be 
respected, this is not some antiquated 
metaphysics. What is involved here is [...] 
a readiness to listen to the “language” 
of creation. To disregard this would be 
the self-destruction of man himself, and 
hence the destruction of God’s own work.
What is often expressed and understood 
by the term “gender” ultimately ends up 
being man’s attempt at self-emancipation 
from creation and the Creator. Man wants 
to be his own master, and […] determine 
everything that concerns him. Yet in this 
way he lives in opposition to the truth […]. 
Rain forests deserve indeed to be protec-
ted, but no less does man [...]’

Ophef
Het waren deze uitspraken die voor 
de nodige ophef zorgden. De 81-jarige 
Ratzinger zou hier beweren dat homo-
seksualiteit even schadelijk is voor 
de natuur als de vernietiging van de 
regenwouden. Dat is een signaal dat 
in landen met een groot  traditioneel 
geloof in kerk en paus (en een vaak 
slechte verhouding met mensenrech-
ten) bijzonder schadelijk kan zijn voor 
de rechtspositie van homo’s, lesbien-
nes en transgenders. Waarom immers 
zou je hun rechten verdedigen wanneer 
ze zorgen voor de ondergang van de 
wereld?

Desgevraagd laat de rooms-katholieke 
priester Antoine Bodar ons vanuit 
Rome weten dat de uitspraken van zijn 
paus door de pers volkomen verkeerd 
begrepen zijn, en helemaal niet over 
homoseksualiteit gaan: ‘De paus heeft 
gesproken over de onontbeerlijkheid 
van het gezin (man  en vrouw en kin-
deren). Hoe anders blijft het mensen-
geslacht bestaan? In de natuur moeten 
we dus niet alleen zorg dragen voor de 
regenwouden maar ook voor het gezin. 
Dat was de vergelijking.’
De pauselijke uitspraken kunnen mis-
schien op deze meer onschuldige 
manier bezien worden, maar ze zijn 
wel zó breed geformuleerd dat ook een 
schadelijker interpretatie probleemloos 
mogelijk is. Als protest tegen deze 
nogal reactionaire uitspraken kwam 
COC Nijmegen daarom met een actie 
om katholieken zich als lid van de kerk 
te laten uitschrijven.

Tevreden
Voorzitter Herman Janssen is tevreden 
over het verloop van de actie. Er is een 
groot aantal reacties binnengekomen 
op de oproep, zowel positieve als nega-
tieve. De positieve reacties overstem-
men echter in ruime mate de negatieve. 
Verder heeft het de nodige media-
aandacht gekregen, en zijn de kaarten 
ook door mensen in hun netwerk ver-
spreid, waardoor de opmerkingen van 
Ratzinger niet onopgemerkt konden 
blijven.

Zou het niet beter zijn om homoseksuele 
katholieken zich vrijwillig uit de kerk te 
laten verstoten? Als de kerk hen daad-
werkelijk in strijd met god en de waarheid 
acht, zou de kerk  daar zèlf  conclusies 
aan moeten verbinden en hen excom-
municeren.

Janssen: ‘De kerk ons eruit laten trap-
pen? Dat kunnen we natuurlijk gewoon 
zelf beslissen, dat laten we niet over 
ons besluiten. Door excommunicatie 
mag je bovendien niet meer deelnemen 
aan geloofsactiviteiten. Terwijl deelna-
me aan de (geloofs-)gemeenschap voor 
veel mensen belangrijk is. Daar vinden 
zij steun in. Wanneer je je uitschrijft, 
verdwijn je weliswaar uit het leden-
bestand van de katholieke kerk, maar 
omdat je in het verleden gedoopt bent, 
mag je nog steeds deelnemen aan de 
sacramenten. Een beroep op excommu-
nicatie lijkt me dus niet op zijn plaats.’

Maar geeft deze actie niet juist het ver-
keerde signaal? Wanneer je zoveel waarde 
hecht aan zo’n uitspraak,  bevestig je 
daarmee niet juist dat Ratzinger gelijk 
heeft? Terwijl je ook zou kunnen zeggen 
dat hij het verkeerd heeft, en je de man 
hierin niet serieus moet nemen.

Janssen: ‘We sluiten ons aan bij het 
idee dat hij niet persé serieus genomen 
hoeft te worden. Zijn uitspraken over 
homoseksualiteit en gender getuigen 
niet bepaald van een groot besef van 
realiteit. Deze man heeft echter wel 
autoriteit. In Nederland misschien 
minder, maar met name in Zuid-
Amerikaanse en Afrikaanse landen wel.
Daarbij zijn we het stadium van pas-
sief afwachten en hopen dat het beter 
wordt,  echt wel voorbij. Te lang heb-
ben vele homo’s, lesbo’s, biseksuelen 
en transgenders in de kast gezeten en 
als we niet voortdurend aandacht blij-
ven geven aan sociale acceptatie van 
LGBT’s, bestaat het risico dat ze terug 
in de kast verdwijnen. Om dat laatste 
te voorkomen blijft COC Nijmegen zich 
activistisch opstellen.’

[NA]

Portretsonnetten 15
’s Nachts draait en woelt hij rusteloos

Niet dat hij droevig is of boos

Maar binnenin hem knaagt er iets

Er is iets waar hij niet voor koos

Wat doen ze nu? Misschien wel niets

Of alles soms? Iets exquisiets

Met zuchten, steunen, ah’s en o’s?

En hij ligt hier – een oude fiets

Een roestig, afgedankt object

Al zegt hij dat het niet zo is

En ligt hij morgen weer naast hem

Hij mist zijn lijf, zijn geur, zijn stem

Alsof er niets is dan gemis

Niets dat zijn misbaarheid bedektC
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Column Politiek is 
een serie gastcolumns 
geschreven door lokale 
politici. 
In deze aflevering 
Jan van der Meer: 
Roze wethouder met 
een groen hart

‘I’m Harvey Milk, and 
I’m here to recruit you’, 
aldus een strijdbare 
Sean Penn in de film 
Milk. De heteroseksuele 
Penn speelt de rol van 
Harvey Milk, de eerste 
openlijk homoseksuele 
volksvertegenwoordiger 
in de Verenigde Staten. 
De linkse homoactivist 
werd gekozen in San 
Francisco in het district 
met de homowijk Castro 
en de hippiewijk Haight-
Ashbury. In 1978 werd 
hij door een conserva-
tieve collega vermoord 
om diens homoseksua-
liteit. Als jongeling nog 
niet uit de kast zijnde, 
snoof ik veel informatie 
op over Milk toen ik van 
zijn verhaal hoorde. Ik 
vond het intrigerend en 
Harvey werd een voor-
beeld voor me. Zeker 
omdat ik ook interesse 
begon te krijgen voor de 
politiek. 
Nu ben ik zelf wethou-
der en waarschijnlijk 
de eerste openlijk 

homoseksuele wethou-
der in Nijmegen. Maar 
opzienbarend is dat al 
lang niet meer. Eigenlijk 
is het heel gewoon 
geworden dat homo’s 
en lesbiennes actief zijn 
in de politiek. Met Ien 
Dales had Nijmegen al 
in de jaren tachtig een 
lesbische burgemeester, 
in de Nijmeegse gemeen-
teraad zitten veel homo-
seksuelen en ook elders 
in den lande kennen 
we veel homoseksuele 
wethouders, burgemees-
ters en Kamerleden. 
Kortom, homoseksuele 
kandidaten worden – in 
Nederland althans – 
door partijen niet meer 
buiten de deur gehouden 
vanwege hun geaard-
heid, ook niet bij een 
partij als het CDA. Alleen 
de ChristenUnie en de 
SGP weren homosek-
suele kandidaten, maar 
laten we wel wezen, daar 
wil je als homo ook niet 
dood gevonden worden. 

Homoseksuelen func-
tioneren prima in de 
politiek. Vaak ook omdat 
ze geen kinderen heb-
ben en dus genoeg tijd 
om vrijwilliger te zijn 
en zich bezig te houden 
met de maatschappij, de 
publieke zaak.
Ik heb die tijd ook, net 
als de drive. Politiek was 
mijn hobby en nu mijn 
werk. Ik ben de politiek 
ingegaan, niet vanwege 
de strijd om homorech-
ten zoals Harvey Milk, 
maar omdat ik iets wilde 
doen aan de milieuver-
vuiling. Ik ben een roze 
wethouder met een 
groen hart, die met veel 
enthousiasme en gedre-
venheid voor een groe-
nere wereld gaat. 
Harvey Milk probeerde 
homoseksuelen te recru-
teren voor de politiek. 
Ik probeer mensen te 
recruteren voor een 
beter klimaat, voor 
energiebesparing en 
duurzame energie. Dat is 
bitter hard nodig omdat 
het bij klimaatverande-
ring niet om het zielig 
ijsbeertje gaat maar om 
het voortbestaan van de 
mens. Niet meer en niet 
minder. We moeten snel 
aan de slag. Ik ben Jan 
van der Meer en ik ben 
hier om u te recruteren!  

Column Politiek    Jan van der Meer

In de vorige Pink berichtten 
we over de oproep van het 
COC-bestuur aan leden van 
de rooms-katholieke kerk. 
Als protest tegen uitspra-
ken van de paus werd hen 
gevraagd zich uit te schrij-
ven als lid van de kerk. 
Nu het vervolg. Hoe suc-
cesvol was de actie, en is hij 
eigenlijk zinvol?

Voor de  Universiteit Utrecht verricht 
Karlijn Poortvliet onderzoek naar  
moslima’s met homoseksuele 
gevoelens. Zij is nog op zoek naar
lesbische moslim-vrouwen voor het 
afnemen van een interview. 

Het doel van dit onderzoek  is om meer 
informatie te verzamelen over de pro-
blemen waar deze vrouwen  eventueel 
tegenaan lopen, en hun hulpbehoefte. 
Uiteindelijk kan dit onderzoek  bijdra-
gen aan het ontwikkelen van gepaste en 
gewenste hulp voor deze groep  vrou-
wen. Het is Poortvliet’s taak gegevens 
te verzamelen door middel van inter-
views met de doelgroep en het schrij-
ven van een artikel over dit  onderzoek. 
In dit proces wordt zij begeleid door 
drs. A. Schouten.
Het onderzoek bestaat uit de afname 
van een  interview bij 15 moslima’s met 
homoseksuele gevoelens. Naast het 
interview zal  ook een vragenlijst wor-
den afgenomen. Hiervoor wordt met de 
deelneemster een afspraak gemaakt en 
een geschikte locatie gezocht. Het gaat 
om een face-to-face interview. Mocht dit 
absoluut niet mogelijk zijn, dan is een 
chatsessie ook een optie.  Tijdens het 
interview komen verschillende onder-
werpen aan bod. Er zal ondermeer 
worden gesproken over religie, fami-
lie, homoseksualiteit, de islamitische 
gemeenschap,  problemen, en hulp. 
Het is niet de bedoeling de diepste 
geheimen van deze vrouwen boven 
tafel te krijgen of hun seksualiteit tot in 

detail te bespreken. Het gaat er in dit 
onderzoek om te achterhalen waar deze 
vrouwen tegenaan lopen en wat de 
oorzaken van deze problemen zouden 
kunnen zijn.  

Vrijwilligheid & anonimiteit
Bij de overweging van  deelname aan 
dit onderzoek is het van belang te 
weten dat de deelneemster te allen 
tijde kan stoppen met het onderzoek. 
Als zij om wat voor reden dan ook  
afziet van deelname kan ze dit op elk 
moment aangeven. Dit heeft voor haar 
geen consequenties. Ook kan ze tij-
dens het interview weigeren bepaalde 
vragen  te beantwoorden.  Anonimiteit 
van de deelneemsters wordt in dit 
onderzoek absoluut gewaarborgd. Het 
is niet noodzakelijk telefoonnummer 
of (e-mail)adres  bekend te maken. 
Bovendien volstaat het opgeven van 
een schuilnaam. We hebben wel een 
manier nodig om een afspraak te 
maken en informatie uit te wisselen,  
bijvoorbeeld via een (tijdelijk) e-mail-
adres. Er wordt zeer zorgvuldig omge-
gaan met de gegevens.   
Zoals wellicht bekend, gaat het om een 
moeilijk te bereiken doelgroep. Bent 
u moslima, of kent u moslima’s  met 
homoseksuele gevoelens die mogelijk 
geïnteresseerd zijn? Voor vragen kunt 
u per mail contact opnemen met de 
onderzoekster.

Karlijn Poortvliet, universiteit Utrecht,
k.poortvliet@students.uu.nl

Universiteit zoekt moslima’s
Onlangs verscheen de Lesbo-
encyclopedie, waaraan onder meer 
door Renee Schoffelen is gewerkt. 
Lesbisch zijn was in Nederland 
lange tijd een ‘eenzaam avontuur’; 
de lesbische subcultuur speelde zich 
in het verborgene af, vrijwel onzicht-
baar voor de buitenwereld. 
In de jaren zeventig van de twintig-
ste eeuw veranderde dat en inmid-
dels zijn lesbo’s zichtbaar aanwezig 
in politiek, literatuur, muziek, sport, 
wetenschap, theater, kunst en het 
uitgaansleven.
De Lesbo-encyclopedie geeft in 
twintig hoofdstukken met meer dan 
vijfhonderd lemma’s, geschreven 
door meer dan honderd auteurs, een 
uitgebreid beeld van het lesbische 
leven in Nederland. Over Anna 
Blaman, Ien Dales, Barbara Barend, 
Claudia de Breij en vele anderen. 
De Lesbo-encyclopedie is een prach-
tig lees- en kijkboek, met feiten en 
foto’s, herinneringen en herkenning. 
Maar bovenal is het een boek waarin 
de veelzijdigheid van het lesbische 
leven in al zijn bekende en onver-
wachte kanten zichtbaar wordt. 

Lesbo-encyclopedie

foto: Linda van der Burg
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De komende man, Herman Janssen, 
is dan ook een jonge oude bekende 
binnen het COC Nijmegen-bestuur en 
alle vrijwilligersactiviteiten. Gevraagd 
naar de toekomstvisie en plannen geeft 
hij aan duidelijk aan het rolmodel van 
de organisatie COC Nijmegen werken. 
Binnen Nederland kan die ‘functie’ ver-
der uitgebouwd worden. 
Hij heeft er zin in. Tijdens de voorbije 
jaren heeft hij de nodige ervaring kun-
nen opdoen om de diverse groepen 
binnen COC Nijmegen te binden en 
elk hun rol te laten spelen. Bij aanvang 
van een nieuwe bestuursperiode een 
mooie gelegenheid na te gaan ‘hoe nu 
verder?’. 
De voorzitter van een vernieuwd 
bestuursteam maakt zich onder het 
motto van zichtbaarheid, integratie en 
begripsvergroting op, ons andere tijden 
binnen te leiden.

Herman, welke impact zou je bestuur-
lijke ontwikkeling binnen alle COC-
werkgroepen op je huidige functioneren 
kunnen hebben?

‘Mijn eerste activiteiten voor het voor-
lichtingsteam van COC Nijmegen 
bestonden uit het samenwerken met 
een groot team van ongeveer vijftien 
vrijwilligers. De aanleiding hiervoor 
was om meer voorlichtingen te geven 
op middelbare scholen in het Rijk van 
Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen, maar ook de Radboud 
Universiteit om zo sociale acceptatie te 
vergroten voor LGBT’s. Dit betrof ook 
voorlichting aan docenten over hoe zij 
om konden gaan met het thema seksu-
ele diversiteit. Zo zag ik mij als 18-jarige 
plotsklaps staan voorin de collegezaal 
voorlichting gevend aan een publiek 
van universitair studenten. Daar was 
ik redelijk verbaasd over om als een 
jong broekje daar al te iets te kunnen 
betekenen. 
Deze concrete voorlichtingsactiviteit 
werd al spoedig gevolgd door mijn 
coördinatie-activiteiten voor de intro-
ductiegroepen van Pinkeltje, het hui-
dige Dito, waarin we in bijeenkomsten 
met acht deelnemers in tien tot twaalf 
bijeenkomsten een introductie verzorg-
den in het roze leven. Ik heb van dit 
vrijwilligerswerk heel veel geleerd, vaak 
meer dan in mijn opleidingen. Het was 
een belangrijke leerschool waarin ik 
geleerd heb mijn enthousiasme effectief 
in te zetten. Ik leerde vergaderingen te 
leiden, maar ook oog te hebben voor 
verhoudingen in een organisatie en 
voor vrijwilligers. Je kunt het zo gek niet 
bedenken. 
Bovendien leerde ik ook binnen de 
ruimte die ik kreeg, vertrouwen in eigen 
kunnen te ontwikkelen. Vanaf 2004 
ben ik dan als lid van het bestuur, eerst 
als penningmeester en vervolgens als 
secretaris dienst gaan doen dat was een 
logische stap.’

Hoe zou je de organisatie van COC 
Nijmegen willen typeren?

‘Laat ik allereerst vermelden, dat 
we best wat trotser mogen zijn op 
datgene wat we allemaal met elkaar 
presteren als vrijwilligers. Ik krijg vaak 
complimenten te horen, vanuit COC 
Nederland, andere COC’s, maar ook de 
gemeente hoe hard en goed we aan de 
weg timmeren. 
Er is sprake van een enorm synergie-
effect tijdens onze activiteiten. 
Daarvoor geldt het éénpluséénisdrie-
principe. Kijk eens naar activiteiten 
van team voorlichting, de ‘Coming Out 
Dag’ die we samen met de HEMA orga-
niseerden, maar ook onze ontmoetings-
gelegenheden. 
We hebben een zo ragfijn uitgesponnen 
‘Special-Needs-Groups’-netwerk, waar 
je je eigenlijk alleen maar over kunt ver-
bazen. De complimenten die ik nu veel-
al ontvang, moeten meer en verder de 
organisatie in worden gebracht, zodat 
alle vrijwilligers zich af en toe in de arm 
moeten knijpen om te realiseren dat we 
dit echt allemaal doen.’

Waarin zal dit nieuwe bestuur zich van 
voorgaande onderscheiden, denk je?

‘Een kenmerk van Clem Bongers in één 
van de voorgaande besturen was, dat 
hij voor iedereen aanspreekbaar was 
en in die zin als bindende factor uniek 
was; een soort van informele nestor van 
de familie. Ik denk dat ik zelf anders 
van aard ben, zonder mij als minder 
benaderbaar te willen bestempelen. 
Ik maak deel uit van een andere genera-
tie, die je als die van de professionelen 
en effectieven zou kunnen bestempe-
len.
In het vorige bestuur vormde ik met 
Peter een tandem. Peter zou het beste 
kunnen karakteriseren als iemand die 
je met zachte hand richting aangeeft. 
We hadden zeer regelmatig overleg. In 
dat oude bestuur hebben we afscheid 
genomen van GoBi. Dat was best lastig 
voor alle vrijwilligers met zoveel inzet. 
We wilden naar sterkere professionali-
sering, qua structuur, medewerkers en 
financiën. Bovendien stonden we voor 
effectief vergaderen, zodat er nog vol-
doende tijd overbleef voor leuke zaken 
daarnaast. Bij die lijn voel ik me thuis. 
Ik zou ondanks het feit dat ik een min-
der uitgesproken en flamboyant figuur 
dan Peter ben, toch nog meer inzet wil-
len geven aan de zichtbaarheid van de 
homobeweging in Nijmegen. Ik zal aan 
de onder Peter ontstane traditie willen 
vasthouden om een keer per jaar elke 
homokroeg in Nijmegen te bezoeken. 
Ja, werken aan de zichtbaarheid, dat 
stel ik me zelf tot taak in de komende 
jaren.’

Hoe zou je jezelf als persoon willen 
omschrijven, Herman?

‘Ik beschouw me zelf als enthousiast, 
betrokken en toegankelijk wanneer je 
me belt. Ik heb een praktische kant aan-
gevuld met een strategische kant. 
Ik beschik over een breed spectrum 
van inzetbaarheid en wil dat ook in 
mijn voorzitterschap aanhouden. Je 
zult me dan ook als voorzitter aantref-
fen bij de collecte voor het Aidsfonds, 
bij de kaartenverkoop voor het Lesbian 
Festival Nijmegen of bij activiteiten van 
de Zondagmiddagsalon. Je kunt een 
beroep op me doen.’

Waaraan zou je tijdens je voorzitterschap 
willen werken? Zou je me drie punten 
kunnen noemen? 

‘Ja, er zijn zeker een aantal zaken die 
mijn persoonlijke prioriteit hebben. 
Allereerst wil ik de zichtbaarheid van 
COC Nijmegen en de homobewe-
ging vergroten. We organiseren voor 
iedere doelgroep maandelijks een 
ontmoetingsgelegenheid, maar voor 
veel bezoekers is dit vaak het enige 
moment dat ze zichzelf kunnen zijn. 
Dit gewoonweg te weinig. Om dit te 
vergroten gaan we flink aan de slag om 
de Nijmeegse samenleving meer tole-
rant te maken voor LGBT’s. Hoe? Met 
zichtbaarheidsacties, zoals de Hand-
in-hand-actie, maar ook door zichtbaar 
te zijn op de Roze Woensdag tijdens 
de Nijmeegse Zomerfeesten of tijdens 
de Roze Meimaand. Tenslotte kan het 
niet zo zijn dat je als lesbische vrouw 

met een verstandelijke beperking een 
maand moet wachten totdat er weer 
een Café Dápper is om jezelf te zijn. 
Daarnaast wil ik het begrip voor LGBT’s 
verder gaan vergroten. Hiervoor gaan 
we onze voorlichtingsactiviteiten verder 
uitbreiden. We geven nu al voorlichting 
op middelbare scholen in het Rijk van 
Nijmegen, de HAN en ROC Nijmegen 
staat in de startblokken. We zijn net van 
start gegaan om een voorlichtingsme-
thode te ontwikkelen voor basisscho-
len.. Hoe eerder kinderen weten dat er 
méér is dan de heteroseksuele norm, 
hoe meer begrip er zal ontstaan voor 
ook dit onderdeel van de pluriforme 
samenleving.’

‘Tenslotte zal de integratie ook verder 
moeten toenemen om uiteindelijk 
tot volledige sociale acceptatie te 
komen van seksuele diversiteit. En 
met integratie bedoel ik dat wij als 
COC Nijmegen of homobeweging niet 
alleen verantwoordelijk moeten zijn 
voor een tolerantere samenleving. Om 
dit te kunnen veranderen hebben we 
ook die samenleving nodig en zal de 
samenleving ook moeten zien dat ook 
zij aan de slag zullen moeten. Iedere 
homo, lesbo, transgender of biseksueel 
heeft ouders, opa’s & oma’s, broer-
tjes, zusjes, collega’s, klasgenoten, 
sportvrienden etc. Niet alleen heeft de 
LGBT’er een coming out, al die mensen 
die samenleven met de LGBT’er heb-
ben vervolgens ook een coming-out. 
En het zou toch geweldig zijn als al die 
mensen “loud & proud” kunnen vertel-
len dat hun dochter lesbisch is, hun 

kleinkind een transgender, hun collega 
homo. Iets wat niet misschien niet zo 
vanzelfsprekend is als je in een verzor-
gingshuis woont of werkzaam bent in 
een “prachtwijk” of wanneer je zondag-
ochtend het voetbalveld betreedt voor 
een wedstrijd. 

Daarnaast zijn er nog andere punten 
zoals een eigen stijl ontwikkelen onder 
het motto “keep it simpel”, iets dat 
bij mijn karakter past. En natuurlijk 
datgene uit te breiden, waarmee we 
in vorige besturen begonnen zijn. Het 
betreft meer zichtbaar maken van de 
homobeweging en het COC-Nijmegen 
en aandacht in de media voor homo 
en lesbische thema’s. We zouden con-
tinu en vanuit verschillend perspectief 
in het nieuws moeten zijn, vanuit de 
actualiteit binnen en buiten Nijmegen 
en onze positie in belangrijke kwesties 
laten horen.’

Zou je daarbij wat actiepunten kunnen 
noemen?

‘Er zijn natuurlijk talloze initiatie-
ven zoals de Roze Loper, VMBO-
voorlichtingsproject, Café Dapper, het 
Lesbian Festival Nijmegen en ander 
vrouwenactiviteiten, om maar enkele 
te noemen. We moeten daarbij zowel 
aan onze rol voorhoedelopers werken 
alsook de garantie voor de continuïteit 
van eenmaal opgestarte activiteiten op 
ons nemen.’

Zou je wat die punten betreft, ook iets 
van buiten Nijmegen kunnen noemen?

‘Zoals je weet participeren we ook in 
projecten als Breaking The Silence. We 
ondersteunden als COC Nijmegen een 
homoseksuele schrijver in Nicaragua 
om daar voorlichting te kunnen over 
homoseksualiteit. Nu zijn we vanuit 
Breaking The Silence aan het kijken hoe 
we iets kunnen gaan doen met de ste-
denbanden van gemeente Nijmegen.’
 
Het nieuwe COC Nijmegen-bestuur 
onder jouw leiding heeft nogal wat 
competente mensen aan boord.
Ja, het nieuwe bestuur kent naast de 
ervaring van elk individu als bestuurder 
binnen en buiten het COC bijzondere 
competenties. Het bestuur bestaat uit 
Rogier Beekman die net aan de slag 
is gegaan als huisarts, Oot Kerkhoven 
regiomanager ICT bij Justitie. In het 
bestuur vervult Siem van den Broek, 
van huis uit jurist, de functie van pen-
ningmeester. Hij kan de financiën die 
thans door het beleid van de Peter van 
Loon op orde zijn, continueren. Ik zelf 
ben door mijn professionele ervaring 
met jeugdhulpverlening en als student 
arbeids- & organisatiepsychologie (in 
de afstudeerfase) ook enigszins toege-
rust op bestuurlijke taken.’

Bij een nieuw COC- bestuur hoort ook 
meestal een nieuwe slagzin, heb je zoiets 
paraat? 

‘Ik vind het belangrijk aan bepaalde 
kernbegrippen vast te houden. Mij 
schieten daarbij zaken zoals “zicht-
baar”, “solidair” en “activistisch” te 
binnen. Dat laatste vertaal ik als oproep 
aan allen, wat ik noem, de comfortzone 
te verlaten. Er valt op de diverse terrei-
nen telkens opnieuw nog veel te doen: 
biseksualiteit, ouderen en jongeren 
homoseksuelen en transgenders. De 
slag moet telkens opnieuw geleverd 
worden vanuit de volle breedte van de 
homo-beweging. Wanneer je denkt dat 
je een bepaald doel gerealiseerd hebt, 
kun je daarna niet in je luie stoel blijven 
zitten. Ik wil wat dat betreft mensen 
wakker schudden, die denken hun eigen 
levensdoelen voor elkaar te hebben. 
Voor de homo-emancipatie valt nog 
veel te doen en dat is een permanente 
oproep: kom uit de comfortzone, zodat 
anderen ook vaker zichzelf kunnen zijn!’

[RC]

Op de algemene ledenvergadering van 13 maart jongstleden is er afscheid genomen van 
het zittende bestuur van COC Nijmegen. De leden waren in de afgelopen vier jaar onder 
voorzitterschap van Peter van Loon de initiators van vernieuwende activiteiten. 
Herman Janssen, de nieuwe voorzitter van COC Nijmegen, maakte reeds deel uit van 
het oude bestuur. Samen met Tom Huntink, Brigitte Heezen hebben allen onder de 
bezielende leiding van Peter van Loon een waardevolle bijdrage voor vernieuwing geleverd. 
Herman neemt na zijn ervaring met alle geledingen van het COC in Nijmegen de 
voorzittershamer over. Gevraagd naar zijn toekomstvisie en de vernieuwende inbreng 
met zíjn organisatie is een ding duidelijk: de strijdbaarheid rond homo-emancipatie zal 
de aandacht krijgen, die het verdient. De toekomst van het vernieuwde bestuur en hun 
vertrouwde voorzitter is in goede handen.

Nieuwe invalshoeken van voorzitter Herman Janssen

‘Kom uit de comfortzone’ 

Oplossingen letterpuzzel:  Z onder L in G = zonderling • P in K = pink • V in G + R = vinger • K na P = knap • H om O = homo
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