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Met de paraplu’s in de aanslag verlieten 
we het Nijmeegse COC-pand Villa Lila. 
De buienradar had dan wel laten zien 
dat het na half twee droog zou worden, 
een garantie was dat niet. In ons hoofd 
meanderde de fraaie poëzie van Saskia 
van Leendert uit haar verse bundel ‘Hoe 
zij mij leest’. Met een speciaal voor 
deze dag geschreven gedicht had ze het 

startschot voor de wandeling gegeven. 
Het linkse eetcafé De Plak was de eerste 
stop. De kelder luisterde in de jaren 
zeventig naar de illustere naam de Pot-
tengrot. Het verhaal gaat dat bezoekers 
vooraf gecontroleerd werden op hun 
mate van lesbies-heid. Hoe dat in zijn 
werk ging weet niemand meer, maar het 
is misschien stof voor een mooi boek. 

In deze onderaardse gewelven las Anja 
de Crom voor uit haar nieuwe boek 
‘Halsoverkop’. Na de brownies en de 
thee togen wij naar de openbare biblio-
theek waar Minke Douwesz zich tijdens 
de eerste ronde staande moest zien te 
houden temidden van het Nijmeegse 
bibliotheekbezoek dat nieuwsgierig pot-
tenkijkend door de draaideur naar bin-
nenkwam. Later verhuisde ze met haar 
nieuwe roman ‘Weg’ naar de groene 
muziekruimte. Met een wandeling door 
de Nijmeegse benedenstad kwamen we 
vervolgens aan in Vrouwendocumenta-
tiecentrum De Feeks, waar Rianne Witte 
klaar zat met dropjes en haar ‘Schijn, 
hoop en liefde’. 

In een waterig zonnetje wandelden we 
later naar boekhandel De Feeks, waar de 

vier auteurs in signeerhouding plaatsna-
men achter de meest wankele tafel ooit. 
Alras verdrongen de leesliefhebsters 
zich rond de schrijfsters en om redenen 
die we nooit te weten zullen komen, 
helde de signeertafel volledig over naar 
Minke. De thee klotste vervaarlijk over 
de randen van het glas en de slinkende 
boekenstapels moesten met vrouw 
en macht voor een vrije val worden 
behoed. 
Maar wat was het feestelijk en gezellig. 
Het lesbische jonge paar van buiten de 
stad dat toevallig op koopzondag langs 
de winkel liep, verliet huppelend met 
volle tassen het pand. 
Buiten scheen inmiddels een uitbundige 
namiddagzon. De boekendozen waren 
leeg, de tassen gevuld en de harten 
verblijd. Verlangend naar tekst. En zo 
moet het zijn. 

[PvdL]

Op zondag 3 mei j.l. organiseerde www.lesbischlezen.nl 
in samenwerking met het plaatselijke COC een literaire 
stadswandeling door Nijmegen langs plekken die belangrijk 
zijn geweest voor de homo-emancipatie. Op onverwachte 
momenten doken de dichteres Saskia van Leendert en 
schrijfsters Minke Douwesz, Anja de Crom en Rianne Witte 
op om voor te lezen uit hun meest recente werk. 
Gezien het grote animo waarmee aangemeld is, werden de 
zestig deelneemsters verdeeld over vier groepen met elk 
een eigen stadsgids. Pauline van der Lans doet verslag. 

Geslaagde literaire stadswandeling

Dropjes, brownies en meanderende poëzie

Bij het verschijnen van deze Pink heb-
ben we mei reeds achter ons gelaten. 
Een maand met een  dodenherdenking 
met Cantus Obliquus en Breaking the 
Silence in Villa Lila, een literaire lesbi-
sche stadswandeling door Nijmegen, 
een open stijldansavond, een verha-
lencafé en een jongerenjamsessie, een 
B&D Café, een oecumenische viering 
in de studentenkerk, een zondagmid-
dagsalon voor oudere heren, een roze 
straatfeest op de laatste zaterdag in 
de Grote Straat en een roze feest in de 
Bloemerstraat.

Twee elementen sprongen echter 
in het oog. Allereerst is er de Gay 
Straight Alliance dag op het Stedelijk 
Gymnasium in Nijmegen. Op 13 mei 
is daar aandacht voor homoseksuali-
teit op middelbare scholen gevraagd, 
door roze koeken te verspreiden, 
flyers uit te delen, en verspreid door 
het Kronenburgerpark tegenover het 
schoolgebouw living-statue kunstwer-
ken te realiseren die same-sex koppels 
uitbeelden. Een Gay Straight Alliance is 
in dit geval een initiatief dat van leer-

lingen zelf uit gaat, in plaats van een 
externe instantie. Pink is erg benieuwd 
naar de follow-up van dit initiatief.

Ten slotte was er ook dit jaar weer 
een climax op de laatste zaterdag 
van mei. In het Kolpinghuis werden, 
in samenwerking met de gemeente 
Nijmegen en adviesbureau Osmose 
expertmeetings en debatten georga-
niseerd. Wat de vorige voorzitter van 
COC Nijmegen bij zijn afscheid al zei, 
‘er moet veel meer energie worden 
gestoken in activiteiten die homosek-
sualiteit bij allochtonen bespreekbaar 
maken’. De Stichting Roze Meifeest 
voegde de daad bij het woord, en had 
één van de expert-meetings gewijd aan 
multiculturaliteit en seksuele diver-
siteit. Verder was er aandacht voor 
ouderen en seksuele diversiteit, maar 
ook voor jongeren en veiligheid. In 
het kader van het laatste thema werd 
op die middag de Veiligheidsmonitor 
van het Antidiscriminatiebureau en de 
adviescommissie homo-/lesbisch beleid 
aangeboden aan burgemeester Thom 
de Graaf. Het is een verslag van een 

onderzoek dat gehouden is naar het 
veiligheidsgevoel van homoseksuelen. 

Voorzitter Tjeu Borremans van Stichting 
Roze Meifeest, die we enkele weken 
voor 30 mei spraken: ‘tot nu toe is 
Thom de Graaf onzichtbaar gebleven 
op activiteiten met een roze tint en dat 
is een slechte zaak. Hij zal er nu vooral 
staan als verantwoordelijke voor de 
veiligheid in de stad, maar als burger-
vader van een Roze stad als Nijmegen 
had hij dit van begin af aan mogen 
onderstrepen door met zijn aanwezig-
heid het belang van een roze gezicht uit 

te dragen. Lenie Scholten draagt ons 
als emancipatiewethouder sinds jaar 
en dag een warm hart toe, maar wet-
houders als Hannie Kunst, Paul Depla 
en Hans van Hooft hebben tot nu 
toe geschitterd door afwezigheid. Dat 
Thom de Graaf, tijdens zijn toespraak 
in de Stevenskerk op 4 mei, het begrip 
verdraagzaamheid een prominente rol 
gaf, stemde me hoopvol. En door de 
aanwezigheid in het Kolpinghuis is hij 
op de goede weg’.
 

[JH]

Burgemeester laat zijn neus zien

Roze Meimaand lijkt vlotgetrokken

De drijvende krachten achter het Roze Meifeest: Tjeu Borremans, Siem van de Broek en 
Reinout van Haperen (foto: JH)

Minke Douwesz leest voor de in openbare bibliotheek (foto: Hilda Abbing )

Signeersessie in boekhandel De Feeks 
(foto: Hilda Abbing)

Even dacht de redactie van Pink dat dit jaar het fenomeen 
Roze Meimaand in de ijskast was gelaten. Geen maand vol 
activiteiten in het roze circuit, met een climax op de laatste 
zaterdag van mei, waarbij de hele stad roze kleurt? 
Pink hoorde maar niets en wilde al een intriest verhaal 
houden over een organisatie die het bijltje erbij neer had 
gelegd. Maar nee, begin mei werd dan toch met trots een 
gevarieerd programma voor de maand mei gepresenteerd.

pink-3-09.indd   1 26-05-2009   09:04:25
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DE TUSSENBALANS

Oot Kerkhoven
Geboortedatum en plaats: 
22 mei 1949, Bolnes
Opleiding: HBO Pedagogiek, 
Kunstacademie (grafi-
sche vormgeving), ICT- en 
managementtrainingen
Lengte: 173 cm
Gewicht: ca. 75 kg 
Beroep: Ik werk als regio-
hoofd bij ICTRO, het ICT 
bedrijf van de Rechterlijke 
organisatie. Dit houdt in dat 
ik de werkplekondersteuners 
van 5 arrondissementen in 
Zuid Nederland aanstuur en 
daarnaast allerlei landelijke 
managementklusjes opknap. 
(Vrijwilligers-)werk: voor-
namelijk COC, sinds een paar 
maanden algemeen bestuurs-
lid, daarnaast medeorganisa-
tor van de Damessalon, aller-
lei losse activiteiten zoals 
samen met Brigitte Heezen 
en lesbischlezen.nl de 
organisatie van de literaire 
wandeling van 3 mei en we 
denken weer aan een Lesbian 
Festival in 2010. Ook 1 keer 
per jaar een dag meewerken 
aan het Kids en Billies festi-
val in de Goffert.

Woonsituatie: huurhuis in 
de Lindenholt
Woont samen met: sinds 
kort woont mijn dochter bij 
mij, daarvoor door de week 
alleen en in het weekeinde 
met één of twee van de kin-
deren. 
Huiselijk ingesteld: 
redelijk, heerlijk een avond 
niets hoeven op de bank, 
maar niet teveel. Ook regel-
matig uit eten, naar de film, 
vrienden en natuurlijk alle 
COC afspraken.
Trouw, monogaam: ja
Vrienden/vriendinnen: 
veel vriendinnen, paar goede 
vrienden. 
Geloof: niet, toen de paus 
in Nederland kwam, heb ik 
me als lid van de kerk laten 
uitschrijven.
Kinderwensen: 
Ik heb, samen met mijn 
ex-vriendin, 3 geweldige 
kinderen. Oudste studeert 
in Sittard, tweede is net 
gestopt met haar studie en 
nu aan het bedenken wat ze 
wil gaan doen, de jongste zit 
nog op de middelbare school. 

Met alle drie heb ik een goed 
contact en ook al ben ik niet 
de biologische moeder, ik 
ben evengoed hun ‘mam’.
Politieke voorkeur:  
Groen Links
Vervoermiddel: 
OV (ik trein heel wat af voor 
mijn werk), fiets en auto
Hobbies: 
heel veel lezen, fitness, beet-
je tuin en fietsen
Favoriete literatuur: thril-
lers, bijvoorbeeld Patricia 
Cornwell, ideaal voor in de 
trein, maar ook romans, 
ben nu ‘Nachttrein naar 
Lissabon’ van Pascal Mercier 
aan het lezen, prachtig boek. 
Vroeger heb ik alles van 
Doris Lessing verslonden en 
ik heb net, tijdens de lite-
raire wandeling, de nieuwste 
van Minke Douwesz gekocht. 
Daar ben ik heel benieuwd 
naar.
Favoriete films: 
Van alles, bijvoorbeeld 
‘Habla con ella’ of  ‘Das 
Leben der anderen’.
Favoriete muziek: klas-
siek, Tracy Chapman, Amy 

Winehouse, De Dijk, K.D. 
Lang, Rolling Stones. Ik vind 
veel leuk maar heb er erg 
weinig verstand van. 
Welke kranten lees je: 
De Volkskrant en wanneer 
die niet op tijd is, pak ik in 
’s-Hertogenbosch De Pers. 
Favoriete omroep: 
geen speciaal, kijk meestal 
waar ik zin in heb en dat kan 
op Nederland 3 zijn, maar 
ook op RTL.
Favoriet vakantie-oord: 
minimaal een keer per jaar 
naar Cadzand; zon, zee en 
fossiele haaientanden zoe-
ken. 
Dat laatst is behoorlijk ver-
slavend. We zijn net terug uit 
Cadzand en hebben veel tijd 
met zoeken doorgebracht. 
Kamperen in Frankrijk is 
ook leuk. En zo nu en dan 
ver weg. 
Favoriet eten: 
verse bruine boterhammen 
met kaas en veel andere 
dingen.
Favoriete drank: 
Coca Cola light, verse jus 
d’orange, wijn

Favoriete kleding: makke-
lijk en een beetje formeel
Uitgaan: Zo nu en dan film, 
avondje kletsen in Lux, enke-
le keer naar de schouwburg.
Verslavingen: chocola bij 
buien
Goede eigenschappen: 
betrokken, doorzetter,  
sociaal, zorgzaam
Slechte eigenschappen: te 
snel en ongeduldig
Wat zie je als hoogtepunt 
in je leven: geboorte van de 
kinderen en op mijn 55e nog 
een nieuwe baan vinden na 
een jaar baanloos geweest 
te zijn. 
En wat als dieptepunt: 
uitgaan van mijn meer dan 
21-jarige relatie, hoewel dat 
later een goede beslissing 
bleek te zijn. 
Bewondering voor: 
Afghaanse vrouwen die 
tegen de onderdrukking in 
toch demonstreren en de 
T&T dames die zo veel moe-
ten doen om te komen waar 
ze willen zijn.
Hekel aan: onecht en glad 
gedrag

Val op (uiterlijk of karak-
ter): tja uiterlijk speelt 
natuurlijk wel mee, maar 
uiteindelijk is karakter het 
belangrijkst.
Eerste homo/lesbische sek-
suele ervaring: 
rond mijn dertigste met 
mijn, nu nog beste, hetero-
seksuele vriendin en vlak 
daarna met de fysiothera-
peute in het ziekenhuis waar 
ik lag voor een hernia. 
Spannend achter de gordij-
nen rond het bed. 
Heteroseksuele ervaring: 
ik heb 7 jaar een relatie 
gehad met Rob en we zijn 
nog bevriend. 
Coming out: 
Vlak na mijn dertigste, mijn 
familie en vrienden vonden 
het prima, een puzzelstukje 
viel op zijn plaats denk ik.
In welke zin geëmanci-
peerd: altijd voor mezelf 
willen zorgen en ook gedaan, 
actief geweest in de anti-
kernenergiebeweging en 
later de vrouwenbeweging in 
de zeventiger jaren, positief 
kritisch in mijn verschil-

lende banen en nu actief bij 
het COC
Homo/lesbo bars: Voordat 
de kinderen kwamen gingen 
we redelijk veel uit in de 
Nijmeegse scene, dat werd 
drastisch minder met de 
geboorte van de oudste, 
22 jaar geleden, en op dit 
moment kom ik weleens in 
de Mets en op de T&T avond 
in de Meermin. 
In voor park/baan, sau-
na’s, blind dates of andere 
avonturen: eerste reactie is 
nee, maar een avontuurtje 
kan natuurlijk best leuk zijn. 
Waar ben je eigenlijk te 
veel mee bezig: weinig, ik 
kan soms moeilijk stoppen 
met lezen en dan wordt het 
wel eens heel laat terwijl 
de wekker weer om zes uur 
afgaat. 
Speciaal doel of ideaal: 
samen met de anderen van 
het COC bestuur en vrijwil-
ligers mooie en creatieve 
acties bedenken en uitvoeren 
om ons nog zichtbaarder te 
maken en plezierig werken 
tot mijn 65e. 

COC Nederland en GayKrant werkten 
dit jaar samen in het bestoken van de 
partijen met vragen over homoseksu-
aliteit. Grote lappen tekst, interessant 
voor de zeer betrokkene, zijn het resul-
taat op de sites gayvote.nl (COC) en 
gk.nl. De conclusie is hetzelfde als bij 
alle andere verkiezingen, en als ieder 
ander jaar: GroenLinks en D66 zijn 
het meest homovriendelijk, op de voet 
gevolgd door VVD, PvdA, SP en ook 
PVV. Maar de PVV vindt Europa niet het 
juiste vehikel om aan een betere wereld 
voor homo’s te werken, dat moet in 
eigen land. De PVV is polariserend. 
Vraag is of je vanuit polarisatie gelijk-
heid kunt bewerkstelligen. De SP doet 
het toch net even minder goed dan de 
anderen. En weinig verrassend: komt er 
een ‘C’ in voor, dan is het niet zo pro-
homo. Het woord komt dan niet voor 
in het verkiezings-programma, en rea-
geren op vragen van Henk Krol of COC 
zit er dan niet of nauwelijks in. Roze 
kandidaten vind je echter bij de meeste 
partijen. 
Hoeveel mensen laten hun partijkeuze 
enorm beïnvloeden door uitsluitend de 
homo-standpunten? Dat zijn er vast 
niet veel, en het is nauwelijks onder-
scheidend meer. De meeste mensen die 
stemmen doen dat op de partij waar ze 
altijd op stemmen, of stemmen wat ze 
nu ook voor tweede kamer verkiezingen 
zouden doen.

Beloven en doen!
Nederlandse parlementariërs als 
Kathalijne Buitenweg, Emine Bozkurt 
en Sophie in ’t Veld hebben zich onmis-
kenbaar stevig ingezet om een betere 
positie voor homo’s te stimuleren. 
Dat leidt er niet ogenblikkelijk toe dat 
Polen een homo-fijn land is geworden, 
maar het zijn wel meer dan druppels 
op gloeiende platen. Als vrijwel alle 
partijen qua standpunt dicht bij elkaar 
liggen, dan gaat het om de dagelijkse 
praktijk. Worden beloftes geoperatio-

naliseerd? En wat kun je daar zelf aan 
doen, behalve op 4 juni je stem uitbren-
gen? 
In veel landen binnen de EU is de 
positie van homo’s prima. Maar bij de 
nieuwste lidstaten is dat veel minder 
het geval. In grote steden is een vrij 
toegankelijke subcultuur, maar het 
benoemen van homoseksualiteit, laat 
staan die van jezelf, kan risicovol zijn. 
Op het platteland is het overal minder. 
En we gunnen iedereen hetzelfde roze 
klimaat als de Scandinavische landen 
kennen. Zaak dus om euro-politici via 
hun Hyves of Facebook te stimuleren. 
Vragen te stellen. Ervaringen door te 
geven. 

Roze kandidaten
Alhoewel het niet zo is dat lesbische of 
homo-parlementariërs noodzakelijk zijn 
bij het opkomen voor homobelangen, 
is het wel aardig om te weten hoe de 
partijen daar tegenaan kijken. De PVV 
hierover: ‘Tal van (openlijk) homoseksu-
ele kamerleden schaden de positie van 
homo’s juist door steeds maar weer 
mee te werken aan de massa-immigra-
tie. Linkse homoseksuele politici zullen 
toch altijd stemmen voor het openhou-
den van de sluizen. Vorig jaar kwamen 
er weer 140.000 vreemdelingen bij in 
Nederland. Veel homoseksuele politici 

stemmen daar mee in, zoals velen van 
hen ook het zoveelste generaal pardon 
hebben gesteund.’
D66 is niet gediend van positieve 
discriminatie: ‘Kwaliteit staat bij ons 
voorop. Daarom heeft D66 nooit een 
vast percentage mannen, vrouwen, 
homo’s of allochtonen op de lijst staan. 
Wel staan er regelmatig ook kandi-
daten die openlijk homo zijn op D66 
lijsten, maar dat is niet vanwege hun 
geaardheid.’ Regelmatig is een under-
statement, want er staan weliswaar 
ook hetero’s op, maar op de Europese 
lijst zijn er 2 op 30. Veel in vergelijking 
met andere partijen. Zo staan Annelien 
Bredenoord (op plaats 20) en  Björn 
van Roozendaal (lijstduwer), interna-
tionaal lobbyist van COC Nederland, 
roze op de lijst. Veel belangrijker is 
echter dat lijsttrekker Sophie in ’t Veld 
als vice-voorzitter van de ‘Intergroup 
LGTB rights’ in het Europees Parlement 
bijzonder actief geweest is bij het op de 
agenda zetten èn houden van gelijke 
rechten en de emancipatie van HLBT’s 
in de EU en daarbuiten. Dennis de Jong 
(1) en Eric Smaling (10) zijn de roze 
kandidaten van de SP. Die laten zich 
wel zien dus. En, net als bij het CDA, 
zelfs met een lijsttrekker. 
Bij het CDA is ook bij eerdere verkie-
zingen (opmerkelijk) gebleken dat 

homo’s hoog op de lijst komen. Joop 
Wijn, Gerda Verburg en EU-lijsttrekker 
Wim van de Camp nu nog op nationaal 
niveau. Toch opmerkelijk. Ze zijn er wel, 
maar voor homo emancipatie heb je 
niks aan ze. Bij de ChristenUnie/ SGP 
staan nadrukkelijk geen homo’s op 
de lijst. Het is de enige partij die hier 
expliciet over is. Ook van de PVV is niet 
bekend of er roze kandidaten zijn.
Bij GroenLinks is niet bekend wie en 
of er roze kandidaten zijn. Ook vrij 
opmerkelijk. Het zal toch niet zo zijn 
dat er op hun 19 kandidaten geen roze 
zou zijn? Het lijkt er wel op…  Terwijl, 
om het CDA te citeren, ‘het parlement 
een afspiegeling dient te zijn van de 
maatschappij’. Dat geldt toch juist ook 
voor GroenLinks? Kathalijne Buitenweg 
staat, als lijstduwer, wel genoteerd. 
De PvdA heeft naar eigen zeggen altijd 
actieve homo’s en lesbiennes, maar dat 
is geen criterium. Het gaat in eerste 
instantie om idealen, visie en compe-
tenties. Hun Emine Bozkurt staat op 
plek nummer 2 van de partij.
VVD lijsttrekker Hans van Baalen vindt 
het van groot belang dat een kandida-
tenlijst divers is, dus er moeten man-
nen en vrouwen, homo’s en hetero’s, 
blanken en zwarten op staan. Er moet 
iets te kiezen zijn, waarbij de kwaliteit 
voorop staat. Ferdi de Lange, nummer 
10 op de VVD-lijst voor de Europese 
verkiezingen is openlijk homoseksueel, 
maar volgens van Baalen ‘vooral een 
hele goede, jonge en enthousiaste kan-
didaat’.
De Partij voor de Dieren, die wel een 
reactie heeft ingezonden naar Gayvote 
maar niet is niet meegenomen in het 
COC Gayvote onderzoek, heeft geen 
bekende homoseksuele kandidaten. 
Over homoseksualiteit schrijven ze: 
‘overal waar de belangen van onder-
drukte groepen in de samenleving in 
het geding zijn, zal de Partij voor de 
Dieren voor ze opkomen, of het nu 
om de rechten van lesbische meemoe-
ders gaat, of om bescherming van het 
homohuwelijk. Homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders kunnen 
rekenen op de Partij voor de Dieren.’

[PvdM]

Binnen het Europees Parlement hebben HLBT-issues de 
afgelopen jaren hoog op de agenda gestaan. 
Denk aan het dwarsbomen van de homofobe kandidaat-
Eurocommissaris Buttiglione door het Europees Parlement. 
Of de totstandkoming van een voorstel voor een nieuwe 
anti-discriminatierichtlijn. 
Discriminatie van homo’s en transgenders komt in Europa 
veel voor en meerdere lidstaten doen daar te weinig aan. 
Voldoende reden voor Pink om aandacht aan de Europese 
verkiezingen te besteden, in Nederland op 4 juni.

Waar zijn de roze kandidaten?

EU verkiezingen: op de persoon 
Jos Brink Prijs 
voor Henk Krol

Debat Roze Mei

Op de Internationale Dag tegen 
Homofobie heeft minister Ronald 
Plasterk de eerste Jos Brink Prijs uit-
gereikt aan Henk Krol en de Stichting 
Vrienden van de Gay Krant. De jury 
(Wim van de Camp -voorzitter, Sonja 
Barend, Claudia de Breij, Sophie 
Hilbrand en Erwin Olaf) vond dat Krol 
in doel, werkwijze en resultaten een 
fundamentele bijdrage levert en heeft 
geleverd aan de bevordering van de 
sociale acceptatie van homoseksuelen 
in Nederland en daarom als eerste de 
Jos Brink-prijs verdient.Krol zei dat hij 
zijn eigen rol maar bescheiden vindt. 
"Het zijn steeds anderen geweest die 
met ideeën en plannen kwamen en 
waar ik me met veel enthousiasme voor 
probeerde in te zetten. Deze prijs is 
dan ook eigenlijk voor heel veel mensen 
een waardering voor hun aandeel in de 
homo-emancipatie." 

“Eigenlijk zijn we allemaal van de ver-
keerde kant.” Dat is de titel van het 
debat wat op zaterdag 30 mei georga-
niseerd wordt door het Roze Meifeest, 
adviesbureau Osmose en de gemeente 
Nijmegen, rondom het thema sek-
suele diversiteit en de multiculturele 
samenleving. Het programma start om 
13.00u in de receptie ruimte van het 
Kolpinghuis te Nijmegen. 
Vanaf 13.30u wordt het programma 
geopend door Ahmed Marcouch en de 
burgemeester van Nijmegen Thom de 
Graaff. Om 13.45u starten er 3 expert-
meetings met de volgende onderwer-
pen: Jongeren en Veiligheid; Seksuele 
diversiteit en multiculturaliteit; Ouderen 
en Seksuele diversiteit. Aansluitend 
zal rond 15.45u een plenair debat 
plaatsvinden tussen politiek, media en 
maatschappelijke organisaties. Aan dit 
debat zullen lokale en landelijke poli-
tici deelnemen. Daarnaast zal er een 
afvaardiging zijn van maatschappelijke 
organisaties als basisscholen en verzor-
gingstehuizen. Het debat wordt geleid 
door Qader Shafiq.
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De toestand van de wereld in Irak  

Het verhaal van Mohammad

De eerste reis weer terug naar Irak was 
in de zomer van 2003. Ik moest naar 
een copyshop om iets voor mijn broer 
te doen. Het was druk, ik moest in de 
rij wachten en zag een jonge man die 
steeds naar mij keek.

Wat vreemd, waarom kijk je zo?

Later dacht ik: o ja. Mijn gaydar begon 
te werken. Hij leek zo eenzaam, zo 
wanhopig.
Zo was ikzelf, hetzelfde, jaren geleden, 
met zoveel verdriet en eenzaamheid. 
Dit maakte indruk, toen ik erover 
nadacht, en ik aan mijn leven in 
Nederland dacht, waar het allemaal zo 
anders is gegaan. Ik heb een vriend en 
leef vrij in Nederland.

Hoewel ik om politieke redenen ben 
gevlucht, denk ik nu dat mijn leven als 
homo toen de echte reden was, en dat 
ik ongelukkig was. Ik had tenslotte ook 
in Irak kunnen blijven zitten, in een 
ander deel van het land.

In 1992 moest ik vluchten. Ik wist wel 
dat ik homo was, maar had geen con-
cept van wat homo-zijn is. In die tijd 
was ik in de war, verdrietig, verdwaald. 
Door het gevoel dat je anders bent en 
niet bij het land, gemeenschap, familie 
hoort. Er ontstaan veel problemen met 
familie, ouders en vrienden. Arabische 
vrienden die homo zijn vertellen dat 
ook zo.

Af en toe vragen Nederlandse vrienden 
wat er zou gebeuren wanneer ik ’t mijn 
ouders en familie zou vertellen. Die 
zouden het nooit begrijpen. Is het mis-

schien arrogant om te denken dat je het 
beter begrijpt dan zij? 
Maar het is bijna onmogelijk om te ver-
tellen, omdat de mensen daar helemaal 
geen ander begrip van homoseksualiteit 
hebben, dan het beeld van slechte men-
sen die homo zijn, die heel erg verkeerd 
zijn volgens religie en traditie. Ik heb 
een Arabische vriend die het zijn familie 
heeft verteld, dat hij homo is. Dat heeft 
hij gedaan toen hij in Europa woonde.

Ik vroeg hem hoe dat voelt. 
Hij zei: het voelt voor mij goed, maar 
er is een soort kloof tussen mij en mijn 
ouders ontstaan. Mijn ouders kunnen 
het nooit echt accepteren dat ik homo 
ben. En hoewel ik dit nadrukkelijk heb 
verteld, blijven zij in hun zeer beperkte 
contact met mij vragen wanneer ik zal 
gaan trouwen.

Ook met andere mensen heb ik erover 
gepraat: wat kun je doen als arabier en 
homo? Niemand van mijn kleine kring 
heeft een echt antwoord. Iedereen is 
het er wel over eens dat het gewoon tijd 
nodig heeft, misschien een lange tijd.

Het onderwerp homoseksualiteit is 
gebonden aan factoren en taboes in de 
moslim-arabische gemeenschap. 
Die taboes en factoren zijn zo sterk, dat 
er weinig tegen valt te doen.
De kleine ontwikkeling die er is, 
met internet bijvoorbeeld, wordt zo 
snel weer onderdrukt dat het weinig 
echte verandering gebracht heeft. 
Bijvoorbeeld alle websites die met 
homoseksualiteit te maken hebben zijn 
geblokkeerd in veel arabische landen. 
De ontwikkeling die internet heeft 

gebracht, was dan ook alleen in liberale 
kringen, die sowieso bereid zijn om 
homoseksualiteit te accepteren. Het 
internet heeft niet de massa bereikt.
Dit klinkt somber, het beeld dat ik nu 
schets. De enige oplossing is misschien 
om individueel mensen het gevoel te 
geven dat ze niet alleen zijn en niet 
worden gedwongen om hun familie 
te vertellen, er zou een groot initiatief 
moeten zijn, om die mensen te berei-
ken en te steunen in hun keuzes, hoe 
die ook zijn. Een paar mensen gelukkig 
maken is al belangrijk, die daardoor 
beter tegen onderdrukking kunnen.

Een voorbeeld hiervan: In Syrië heb ik 
jaren geleden een groep homo-jongens 
ontmoet. Het zijn acht mensen, zij 
ontmoeten elkaar elke vrijdag in een 
café. En zij gaan gezellig met elkaar 
praten, grapjes maken, ook over hun 
problemen. Maar vooral veel gezellig-
heid. Wat ik heel triest vond, toen ik in 
Syrië was, toen er een gewone vriend 
meekwam die niet wist dat het homo’s 
waren, toen paste iedereen zich aan 
die vriend aan en werd er niet over pri-
véleven gepraat. Omdat ik zelf nu een 
ander leven ervaar heb ik hen gevraagd: 
waarom doen jullie dat? Hoewel ik het 
antwoord al wist, was ik toch benieuwd 
naar hun antwoord. Het was eenvou-
dig: we kunnen niet anders, het is te 
moeilijk om uit de kast te komen. Zij 
hebben hun geluk op een andere wijze 
gevonden, ze steunen elkaar en heb-
ben een netwerk gebouwd. Dat netwerk 
is belangrijk voor hun bestaan en hun 
leven.

Een paar weken geleden was ik bij 
mijn broer die in Europa woont. Hij is 
macho en een typische arabische jon-
gen die ook niet weet dat ik homo ben. 
Hij vertelde me dat hij in het nieuws 
gelezen heeft dat vier homo-jongens in 
Bagdad dood op straat waren gevon-
den. Hij vond het vreselijk, was van 
slag. Dat verbaasde me heel erg. 

Later dacht ik aan de jongen die ik in 
2003 tegenkwam. Ik weet niet waarom, 
maar die jongen zou één van de vier 
hebben kunnen zijn. Dat maakte me 
erg verdrietig.

[WP & M]

Op 4 mei wordt naar aloude traditie de kranslegging op 
het Trajanusplein gevolgd door een roze samenzijn in Villa 
Lila, waarbij een optreden van het koor Cantus Obliquus 
wordt afgewisseld met aandacht voor de schending van 
homorechten elders in de wereld. Dit jaar was één van 
de cris de coeur geschreven door een vluchteling uit Irak, 
Mohammad, die zich echter niet veilig genoeg voelde, 
dit op die avond zelf voor te dragen. Op 4 mei werd zijn 
verhaal om die reden door zijn Nederlandse vriend Willy 
Peters gebracht.

Portretsonnetten 16
De zomers waren langer toen en heter

Vakanties leken eindeloos, de tijd

Had einde noch begin, er loerde nergens

Verderf, verval, verliezen of verwelken

Er was geen goed, er was alleen maar beter

En beter werd tot best, je dronk de kelken

Van jeugd zo gulzig leeg, er was geen spijt

Of zelfverwijt, geluk was altijd ergens

Je had geen haast, je taken waren licht

Het leven leek voorlopig lang genoeg

Om weg te dromen zonder angst of vrees

Die tijd – aan niets of niemand iets verplicht…

De tijd dat je nog witte broeken droeg

En slank was, strak en sappig, jong van vleesC
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COC Nijmegen heeft tijdens de doden-
herdenking afgelopen 4 mei deelgeno-
men aan diverse plechtigheden uit zijn 
werkgebied. Zo hebben leden van COC 
Nijmegen bloemstukken gelegd bij de 
herdenkingen in Nijmegen, Wijchen, 
Druten, Tiel en Beek-Ubbergen.  

De homobeweging in Nijmegen legt al 
jaren een bloemstuk ter nagedachtenis 
aan de gevallen homo’s en lesbo’s uit 
tweede wereldoorlog, maar in de klei-
nere buurtgemeenten gebeurt dit pas 
sinds een aantal jaar. COC Nijmegen 

heeft hiertoe het initiatief genomen, 
omdat in de kleinere gemeentes niet 
altijd het besef leefde, dat tijdens het 
nazi-regime ook veel homo’s zijn omge-
bracht. 
Gelukkig bleek afgelopen jaar dat men 
dit ‘vergeten hoofdstuk’ inmiddels hel-
der op het netvlies heeft. Bij alle plech-
tigheden noemden de burgemeesters in 
hun voordrachten homoseksuelen expli-
ciet als bedreigde bevolkingsgroep. 
In Nijmegen werd het bloemstuk 
namens de homobeweging gelegd door 
de organisatoren van de Transgender- 

en Travestieontmoetingsavond. Ook 
in de andere gemeentes werden de 
bloemstukken gelegd door vertegen-
woordigers van COC Nijmegen. Dat dit 
niet geheel onopgemerkt bleef, getuigt 
de reactie van een bezoeker aan een 
plechtigheid. Na afloop bedankte hij de 
vertegenwoordigers van COC Nijmegen 
en zei dat hij met tranen in zijn ogen 
stond, nu er voor deze groep ook een 
bloemstuk lag. De herdenking werd 
langzaam compleet, aldus de man. 

[HJ]

In de vorige PINK liet een gastenpanel 
zijn licht schijnen over de vraag of 
de belangstelling voor de Nijmeegse 
homo-horeca stilaan afneemt. Een 
aantal verklaringen passeerden toen 
de revue. Voor deze editie zijn alle 
Nijmeegse homo-horecagelegenheden 
gevraagd hun visie op deze vragen te 
geven. Het team van café Mets was 
daartoe bereid.  

‘Wij constateren dat het aanbod van 
de roze horeca in Nijmegen in vergelij-
king met een tijd geleden toch hetzelf-
de is gebleven. We merken tegelijker-
tijd dat de gehele horeca getroffen is. 
Dus ook de homo-horeca. Factoren als 
het rookverbod en de kredietcrisis spe-
len daarbij een rol. Homo-specifieke 
feesten vinden wij  uiteraard belang-
rijk, maar deze onttrekken tevens veel 

bezoekers aan de horeca. Wij denken 
dat de homo-horeca in de toekomst 
weer belangrijker gaat worden als vei-
lige haven omdat in de huidige maat-
schappij een verminderde tolerantie 
ten aanzien van homoseksuelen lijkt 
te ontstaan. Wij als Mets-team staan 
altijd open voor nieuwe ideeën.’ 

Aldus Rian, Kim en Rian.

De Nijmeegse Voorronde voor het 
COC Songfestival wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 24 oktober. 
Deze voorronde zal plaatsvinden in 
de Lindenberg. Kandidaten voor deze 
roze muzikale wedstrijd kunnen zich 
al aanmelden. Waarschijnlijk staat dit 
jaar het evenement een heuse festival-
band ter beschikking. De winnaar mag 
COC Nijmegen vertegenwoordigen 
op het Nationale COC Songfestival in 
Vlissingen.  

De presentatie van de voorronde ligt 
in handen van Albert-Jan Aerts. Een 
deskundige jury zal de bijdrage op 
respectvolle wijze beoordelen op zang, 
performance, originaliteit en roze gehal-
te. Naast de vakjury zal het publiek de 
helft van alle te vergeven punten voor 
haar rekening nemen. De organisatie 
wil met het festival de roze singer/
songwriter-cultuur stimuleren. Vorig 
jaar bleek al dat het aantal belangstel-
lenden groot en de kwaliteit hoog is. 
Het gaat hand-in-hand met initiatieven 
in Villa Lila, zoals de jongerenjamses-
sies en bandworkshops. Jonge artiesten  
laten zich door het COC Songfestival 

en de voorronde stimuleren. En zoals 
Leni Scholten vorig jaar zei: we kiezen 
een roze ambassadeur voor Nijmegen. 
Dat is van belang. Ons belang. Dat 
gaat verder dan één winnaar, één 
festival, één avond. Het gaat om ons 
gemeenschappelijk doel, een prettig 
geïntegreerde samenleving te helpen 
opbouwen. Met een festivalband hoopt 
de organisatie de presentatie weer op 
een hoger niveau te tillen. De band is 
beschikbaar voor alle deelnemers, maar 
gebruik ervan is niet verplicht.  Om dit 
alles te realiseren zal de organisatie 
meer gebruik maken van sponsoring. 
Sponsoren krijgen bij een bepaald 
minimum bedrag een toegangskaart, 
en vermelding als contribuant in het 
programmaboekje, de website en bij 
de projectie boven het podium. Om 
het evenement  goed in te kunnen 
richten raadt de organisatie aan dat de 
kandidaten en deelnemers zich tijdig 
aanmelden. 

Voor informatie en aanmelding zie www.
cocsongfestivalnijmegen.nl 

[BvD]

COC Nijmegen neemt deel aan diverse dodenherdenkingen

Vergeten hoofdstuk krijgt gezicht in regio

Team Mets reageert

Homo-horeca wordt weer belangrijker

Nijmeegse Voorronde COC Songfestival

Samen bouwen aan 
gemeenschappelijk doel
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Ferdi studeert aan de Pabo en woont al 
drie jaar in Nijmegen. Hij was zelf nooit 
gast bij Dito, maar zijn vriend kende 
Dito wel. Hij begon als vrijwilliger bij de 
activiteitencommissie, die onder meer 
periodiek een Pink Trip organiseert, 
waarbij jongeren samen in een bus 
naar een grote activiteit gaan, en een 
maandelijkse vrijwilligersborrel. Ferdi: 
‘het werk bij de activiteitencommissie 
deed ik voor een belangrijk deel voor 
de gezelligheid. Nu ik in het bestuur 
zit, is dat in de eerste plaats om een 
inhoudelijke bijdrage te leveren aan iets 
wat ik zelf erg belangrijk vind.’ Ferdi’s 
taak zal bestaan uit het afnemen van 
intakes met vrijwilligers en voortdurend 
in contact staan met alle vrijwilligers 
van de stichting. Ferdi: ‘het is belang-
rijk dat iedereen plezier en voldoening 
haalt uit het werk dat hij in zijn vrije tijd 
doet. Als verantwoordelijke voor vrijwil-
ligersbeleid vind ik het belangrijk om 
iedereen goed te leren kennen.’

Vragen en antwoorden
We bestoken Ferdi met wat vragen. De 
vrijwilligers bij Dito zijn al sinds jaar 
en dag vooral studenten vanaf begin 
twintig. De groep jongeren die Dito 
bereikt, zijn ook steeds jongere mid-

delbare scholieren. Is er wat dat betreft 
een kloof merkbaar tussen doelgroep 
en vrijwilligers, die ervoor zou kunnen 
zorgen dat het lastig is om vrijwilligers 
vast te houden? Is het in het algemeen 
moeilijk om mensen vast te houden? 
Wat zijn redenen voor mensen om 
bij Dito vrijwilligerswerk te komen 
doen? Ferdi: ‘ik hoop in de komende 
tijd, sprekend met de vrijwilligers, een 
goed beeld te krijgen van de wensen 
en drijfveren van de vrijwilligers van 
Dito. Ik zie op het eerste gezicht geen 
kloof, maar het is de moeite waard om 
er aandacht aan te schenken. Vanuit 
mijn nieuwe functie ben ik daarvoor de 
aangewezen persoon’. Als we ons her-
inneren dat er vroeger een speciaal aan-
dachtsveld ‘meidenbeleid’ in het leven 
werd geroepen, omdat er vrijwel alleen 
jongens vrijwilliger waren, kan Ferdi 
melden dat er nu ongeveer evenveel 
jongens als meiden vrijwilliger bij Dito 
zijn. Daar waar vroeger extra aandacht 
moest worden geschonken aan één van 
beide seksen, lijkt dat op dit moment 
geen punt van zorg.
Een belangrijk onderwerp voor een 
organisatie die dienstverlenend is naar 
jongeren die nog niet volwassen zijn, 
is het begrip integriteit. Van de bege-

leiders van de introductiegroepen, zelf 
jongeren, is bekend dat ze zich houden 
aan integriteitsregels, die er onder meer 
op neerkomen dat ze geen intieme rela-
ties onderhouden met de jongeren die 
zij begeleiden. De introductiegroepen 
hebben dit al lang hoog in het vaandel 
staan. Ferdi: ‘bij de andere vrijwilligers 
van Dito, die bijvoorbeeld feesten 
organiseren, is dat minder een issue. 
Toch is het een goede suggestie om er 
aandacht aan te schenken bij intakege-
sprekken met vrijwilligers’.

Begeleiding
Ferdi is nog niet door de wol geverfd 
als bestuurslid vrijwilligersbeleid, 
maar neemt zijn taak serieus. Hij is 
nieuwsgierig en probeert door intensief 
contact met ieder die bij de homojon-
gerenorganisatie actief is, inzicht te ver-
schaffen dat voor de individuen, maar 
ook voor de organisatie erg waardevol 
kan zijn. Ferdi: ‘toen ik me voor deze 
functie aanmeldde, wist ik dat er ook 
iets van me verwacht werd. Toch maak 
ik ook in deze functie deel uit van een 
leuk team, en Dito is een gezellige club 
om bij actief te zijn’. 

[JH]

Het bestuur van Dito meldt 
met trots: ‘voor het eerst 
zijn alle bestuursposten 
binnen Dito! bekleed, door 
de invulling van de func-
tie Algemeen Bestuurslid 
Vrijwilligersbeleid door Ferdi 
Keuren’. Door deze nogal 
boude pr-uitspraak werd 
Pink’s nieuwsgierigheid 
gewekt, en we spraken met 
de nieuwe aanwinst.

Nieuw bestuurslid ruwe diamant

Plezier en voldoening halen 
uit het vrijwilligerswerk 

In 1982 was de Roze Zaterdag in 
Amersfoort en met een club vrien-
dinnen nam ik de trein, klaar voor 
een feestje! Dat pakte anders uit: 
van alle kanten werden we bedreigd, 
automobilisten reden op de stoet in, 
en langs de kant stonden mensen te 
schelden en met dingen te gooien. 
We gingen vroeg terug naar het sta-
tion, maar werden achterna gezeten 
door een clubje agressieve jongens en 
moesten door de politie beschermd 
worden. Ik wist natuurlijk van het 
bestaan van dit soort homohaat, 
maar had het nog niet zelf meege-
maakt. Het maakte me ineens per-
soonlijk bewust dat ik tot een kwets-
bare groep hoorde die ooit vervolgd 
was en soms nog werd.

In 1983 ging ik net als anders naar de 
dodenherdenking, toen nog een kleine 
aangelegenheid in Nijmegen. Ditmaal 
had ik een roze driehoek op mijn jasje 
en ik legde zelf een paar roze rozen 
neer. Dat ben ik jaren blijven doen. Ik 
kan me het gevoel van blijdschap en 
trots herinneren toen ik het eerste 
officiële bloemstuk van het COC zag 
liggen, dat toen nog in stilte werd neer-
gelegd. Die officiële dodenherdenking 
was het enige moment in het jaar en 
de enige plek waar ik stil kon staan bij 
de mannen en vrouwen die mij voor 

waren gegaan. Op zaterdag 5 september 
1987 veranderde dat met de feestelijke 
onthulling van het Homo-monument. 
Al vanaf het einde van de tweede 
wereldoorlog werd er gepraat over een 
monument om homoseksuele oorlogs-
slachtoffers te gedenken, maar pas in 
de jaren ’80 was de tijd er rijp voor. 
Het Homo-monument wil echter niet 
alleen de slachtoffers van die tweede 
wereldoorlog gedenken. Het gaat om 
alle homoseksuele mannen en vrouwen 
die onderdrukt en vermoord werden òf 
worden door regimes die niet van hen 
gediend waren of zijn. Het monument 
eert homoseksuele mannen en vrouwen 
die gestreden hebben voor de vrijheid.
De gemeente Amsterdam bepaalde 
de plek op de Westermarkt waar het 
monument mocht komen. Het ont-
werp van Karin Daan bestaat uit drie 

driehoeken van roze graniet die met 
elkaar verbonden zijn door een streep. 
Ze symboliseren verleden, heden en 
toekomst. Eén van de driehoeken ligt 
tegen de kade van de Keizersgracht en 
hangt voor een deel boven het water. 
De punt van deze driehoek, die het 
heden symboliseert, wijst naar het 
Nationale Monument op de Dam. De 
tweede driehoek is een soort podium 
van zestig centimeter hoog en sym-
boliseert de toekomst. Deze driehoek 
wijst naar het gebouw van het COC 
in de Rozenstraat. De derde driehoek 
wijst in de richting van het Anne Frank 
Huis. In deze steen staat de dichtregel: 
‘Naar vriendschap zulk een mateloos 
verlangen’, uit het gedicht ‘Aan eenen 
jongen visscher’ van de Nederlandse 
auteur Jacob Israël de Haan. Vanaf toen 
was er dus voor het eerst een altijd 

zichtbare en toegankelijke plaats. Op 
4 mei is er een plechtigheid om de 
doden te herdenken, maar enkele dagen 
ervoor en erna, op Koninginnedag 
en Bevrijdingsdag, staan op datzelfde 
monument homoseksuele mannen en 
vrouwen uitbundig te feesten. Ik was 
diep onder de indruk. Daar lag het, 
zomaar midden in Amsterdam, op de 
historisch beroemde Westermarkt, vlak 
bij het Anne Frankhuis. En ik vond het 
prachtig. De steen met de spreuk, en 
vooral die punt die met trapjes boven 
het water uitsteekt. Telkens als ik in 
Amsterdam kwam ging ik er even langs 
om stil te staan bij wat ik ben, en waar 
ik bij hoor. Altijd lagen er bloemen. In 
de beginjaren stonden er vaak mensen 
met tranen in de ogen te kijken naar 
hun monument, elkaar te omhelzen. 
Er stonden ontroerde buitenlanders 
die hoop kregen dat het wèl kon, zo’n 
plek, zo’n openheid. Er heerst vaak 
een serene sfeer, maar er worden ook 
feesten gegeven, liefdes bezegeld, 
doden herdacht. Op 2 mei jongstleden 
was ik er weer eens voor het eerst in 
een jaar of vijf. Wat ik aantrof was het 
toppunt van integratie. Een hele ploeg 
van de gemeentelijke reinigingsdienst 
zat gezellig hun middagboterham te 
eten op de trappen. Er werden geen 
flauwe grappen gemaakt als er mensen 
dichterbij kwamen. En toen ik één van 

de mannen vroeg om Marijke en mij 
samen op de foto te zetten, werd ook 
dat zonder commentaar vriendelijk 
gedaan. Het homomonument is een 
integraal onderdeel van de stad gewor-
den en ik voelde me trots dat we dit 
de afgelopen twintig jaar voor elkaar 
gebokst hebben. Gewoon door er te zijn 
en elke dag in zichtbaarheid te leven, 
door onze plek in de zon in te nemen 
en door anderen gastvrij toe te laten in 
ons domein. 
Het geeft me inspiratie om door te gaan 
onze geschiedenis zichtbaar te maken 
en te houden. En het geeft me kracht 
om onbevreesd openlijk als lesbiënne 
te leven, waar ik ook ben. In 2010 is de 
roze zaterdag opnieuw in Amersfoort, 
ik zal erbij zijn en ik weet zeker dat we 
vol zelfvertrouwen daar onze vrijheid 
kunnen vieren. 

Renée Schoffelen doet onderzoek naar de 
roze historie van Nijmegen. Zij werkte mee 
aan de Lesbo Encyclopedie en is betrokken 
bij het Ooggetuigen project van het COC, 
waarvoor zij oudere lesbische vrouwen 
interviewt. 
Pink vroeg haar een persoonlijke beschou-
wing te schrijven op een kunstwerk dat 
actueel is, of actueel zou moeten zijn; iets 
uit heden of verleden dat haar geïnspireerd 
heeft tot goed of kwaad, wijsheid of ergernis.
Zie ook: www.homomonument.nl

'Altijd zichtbaar' – Renée Schoffelen over het Homo-monument in Amsterdam

Oude tijden herleefden op 25 april 
jongstleden. In café De Verjaardag in de 
Van Welderenstraat werd een ‘Back to 
’t Bakkertje avond’ georganiseerd. 
’t Bakkertje was jarenlang een begrip in 
de Nijmeegse homowereld. Na tien jaar 
werd het tijd voor een eerste, geslaagde 
reünie. Dj’s van weleer Patrick en Roy 
vermaakten het publiek met oude 
en nieuwe nummers. Ook de laatste 
eigenares van ’t Bakkertje was van de 
partij, evenals oud-medewerkers en 
natuurlijk de gasten van weleer.   

Op de hyves-pagina van De Verjaardag 
staat te lezen dat veel mensen erg veel 
plezier hebben gehad tijdens de reünie 
en dat het zeker voor herhaling vatbaar 
is. Café De Verjaardag wordt al enige 
tijd gerund door Hermie en Orestes. 
Men denkt nu na over een formule 
om vaker soortgelijke avonden te 
organiseren. Verschillende mensen 
hebben overigens aan Hermie gevraagd 
waarom hij zijn café niet omdoopt tot 
’t Bakkertje. 

Hermie: ‘Het is eigenlijk heel eenvou-
dig. ’t Bakkertje haal je nooit meer 
terug; je zou een suggestie wekken 
dat je vijftien jaar terug in de tijd zou 
kunnen. Alles is anders geworden door 
internet en door het feit dat wij (geluk-
kig) als homo’s en lesbiënnes in elk 
café meer dan welkom zijn. Ik wil en 
kan ook geen kopie zijn van iets wat 
zoveel jaren geleden een succes was.’ 

Toch timmert De Verjaardag aardig 
aan de weg. Iedere laatste vrijdag-
avond van de maand organiseert men 
bijvoorbeeld een goedbezochte vrou-
wenavond. Klanten weten de weg naar 
het café weer te vinden sinds Hermie 
en Orestes het café vorig jaar overna-
men. ‘Back to ’t Bakkertje’ was dus een 
mooie oefening voor nieuwe activiteiten 
in de komende maanden. 

Voor meer informatie over De Verjaardag: 
cafedeverjaardag.hyves.nl

[MK]

Veel plezier tijdens reünie

‘Back to ’t Bakkertje’ 
in De Verjaardag

Het Team Voorlichting van COC Midden-Gelderland geeft gastlessen 
op middelbare scholen en in het beroepsonderwijs, om de leerlingen en 
studenten bewust te maken van het belang van de omgang met seksuele 
diversiteit. Daarnaast werkt het Team aan de voorbereiding van nieuwe 
producten als  docententrainingen en interactief theater. COC Midden-
Gelderland zoekt een nieuwe Teamleider Voorlichting.

Zij zoeken iemand die leiding kan geven aan de voortgang van 
bovengenoemde processen, die de spil kan zijn tussen bestuur en het 
Team Voorlichting en de voortgang van de actiepunten en taakverdeling 
binnen het team kan bewaken. In ruil daarvoor bieden ze een gezellig team 
medewerkers variërend van 14 tot 50 jaar en een maatschappelijk relevant 
werkveld (seksuele diversiteit en onderwijs).

Een uitgebreide profielschets vind je op www.diverzo.nl onder ‘vacatures’. 
Verdere informatie kun je krijgen bij de huidige teamleider: 
Janhendrik Krook, tel. 0488-428 453 of janhendrik@diverzo.nl

Midden-Gelderland zoekt teamleider Voorlichting 

Transgender, Roze Driekhoek, Regelnicht, De Kringen
Oplossing Homogram
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Glimlachend, waardoor haar ene tand 
goed zichtbaar is, kijkt de oude vrouw 
naar het merkwaardige groepje men-
sen dat om haar heen zit: Ricardo, een 
mooie homoseksueel met een kapsalon 
aan huis en een grote gedrevenheid om 
homoseksuelen van alcohol en drugs-
verslaving af te helpen. Juan, de jongste 
van het stel, die zeer geïnteresseerd is 
in theater en die dat wil inzetten om 
homoseksuele jongeren, zoals hijzelf, 
meer gevoel van eigenwaarde te geven. 
Rien en Annie, vertegenwoordigers 
van Arca en de stedenband Masaya-
Nederland. Xavier, schrijver van een 
door Arca en BTS uitgegeven boek met 
autobiografische verhalen over homo-
zijn in Nicaragua en organisator en 
inspirator van het geheel. Verder zijn 
er Yvette en Els, op vakantie in Midden 
Amerika en nieuwsgierig naar wat de 
resultaten van het homo-mensenrech-
ten project van COC Nijmegen zijn, en 
Carlos, openlijk homoseksueel en AIDS-
werker in een gezondheidscentrum, en 
één van haar elf kinderen. 
Aan het eind van de vergadering hangt 
Xavier plechtig een roze sjaaltje uit 
Nijmegen aan het hek van het huis, en 
verklaart dit huis tot homovriendelijk. 
Opnieuw lacht de oude vrouw haar 
tand bloot…

Katholicisme
Nicaragua is één van de armste en 
meest problematisch landen van 
Centraal-Amerika. Sinds de contra’s in 
de jaren ’80 met hulp van de Verenigde 
Staten de linkse sandinisten met geweld 
verdreven en de toenmalige demo-
cratische revolutie in de kiem hebben 
gesmoord, zijn de verschillen tussen 
arm en rijk er groot.  Logisch in een 
land waar rijken door vriendjespolitiek 
genoeg mogelijkheden hebben om 
belastingen te vermijden. Katholicisme 
doordrenkt de samenleving. Zo staat 
in verschillende taxi’s de radio keihard 
te preken en doet een taxichauffeur 
verwoede pogingen Yvette en mij te 
bekeren: ‘homo’s en zwakzinnigen 
komen in de hel’. Dit is een land waarin 
de regering aan gelovigen geld geeft om 
op pleinen in de hoofdstad gezamenlijk 
te bidden voor het welzijn van de presi-
dent, die, ach arme man, van seksueel 
misbruik is beschuldigd. 
Resultaat zijn hoge werkloosheids-
percentages, alcoholisme en grote 
gezinnen waarin de gezinsleden voor 
hun overleving volledig van elkaar 
afhankelijk zijn. Voor homoseksuelen 

wegen deze problemen nog extra zwaar. 
Bij zo’n krappe arbeidsmarkt maken 
zichtbare homoseksuelen weinig kans. 
Ook zijn familiebanden extra belangrijk 
bij werkloosheid. Alle jongens waarmee 
we in onze week in Nicaragua gepraat 
hebben wonen thuis en zijn afhankelijk 
van hun familie, al heeft minstens één 
van hen ruzie met zijn vader over zijn 
homoseksualiteit. Samenwonen met 
een man is ondenkbaar, als daar al de 
financiële middelen voor zouden zijn…

Butch-femme
Wat vinden deze mannen zelf de groot-
ste problemen voor homoseksuelen 
in Masaya? Verrassend genoeg zegt 
Xavier: ‘dat wij homomannen geen 
mannelijk vriendje kunnen krijgen. 
Een kat eet geen kat, zeggen we in 
Nicaragua’. Inderdaad zijn vrijwel alle 
openlijk homoseksuelen die we tegen-
komen zeer vrouwelijk en zeggen te 
vallen op mannelijke (hetero-)mannen. 
Want per definitie zijn homomannen 
hier vrouwelijk, passief, zij laten zich 
penetreren. Mannen die de ‘actieve rol’ 
spelen worden niet als homo gezien 
en zijn vaak zelfs getrouwd. Zij kun-
nen probleemloos seks hebben met 
mannen: zo lang ze maar die actieve 
rol spelen gaat dit niet tegen hun man-
nelijkheid in. Veel van deze macho 
mannen laten zich zelfs betalen voor 
seks. Ook in dit opzicht bevinden de 
openlijk homoseksuelen zich in een 
afhankelijke positie. In deze samenle-
ving, waarin machismo hoogtij viert 
en huiselijk geweld en vrouwenonder-
drukking in grote mate voorkomen, is 
het heteroseksuele rolmodel kennelijk 
ook bij de homomannen dominant. 
Het doet sterk denken aan de butch-
femme relaties van lesbiennes vroeger 
in Nederland, waarbij toen de butches 
voor een deel de last van zichtbaarheid 
in de samenleving moesten dragen, 
bij deze mannen zijn dat dus de ‘vrou-
welijke’ mannen. Overigens lijken ook 
de lesbiennes uit Nicaragua traditio-
nele hetero-verhoudingen te herhalen, 
inclusief het dominante, drinkende en 
soms  gewelddadige gedrag van som-
mige ‘vrachtwagen lesbiennes’, zoals 
ze hier genoemd worden. Wat, anders 
dan een revolutie ter grootte van de 
Sandinistische, zou hier nog kunnen 
helpen? Is, zoals sommige lesbien-
nes in Nicaragua geloven, er eerst een 
feministische revolutie nodig, vóórdat 
homorechten zelfs maar aan bod kun-
nen komen?

Trots
Maar laten we niet al te pessimis-
tisch zijn, want misschien zijn we 
hier, op een warme zomermiddag op 
een veranda in Masaya wel getuige 
geweest van de oprichting van een 
Nicaraguaans COC. Een aantal van de 
acties in het verleden, ondersteund 
door Arca, Hivos, en Breaking the 
Silence van COC Nijmegen, hebben 
nu al verschil gemaakt. Er zijn foto 
exposities van homomannen en gemas-
kerde lesbiennes uitgewisseld tussen 
Nijmegen en Masaya. Het boek van 
Xavier over homo-zijn in Nicaragua is 
in het Spaans uitgebracht en er zijn al 
verschillende voorlichtingsbijeenkom-
sten over homoseksualiteit geweest, 
niet alleen aan universiteiten maar ook 
bij middelbare scholen. Maar misschien 
nog wel belangrijker, Annie en Rien 
hebben een duidelijke ontwikkeling 
gezien bij een aantal mensen die ze 
hier hebben leren kennen. Van verlegen, 
amper uit-de-kast-komende mannen, 
zien ze nu zelfbewuste homo’s die vol 
vuur hun plannen voor de toekomst 
presenteren. Ze willen straattheater 
over homoseksualiteit maken, de voor-
lichtingsbijeenkomsten op middelbare 
scholen voortzetten en liefst uitbreiden, 
een telefonische hulpdienst opzetten 
nu onlangs heeft een vriend van hen 
zelfmoord pleegde vanwege zijn homo-
seksualiteit, en een internetsite maken. 
Niet alleen is voorlichting en het geven 
van een gevarieerd beeld van homo-
seksualiteit belangrijk, het mooiste is 
misschien nog wel het scheppen van 
voorwaarden waardoor homomannen 
en lesbische vrouwen zich trots kunnen 
voelen op hun identiteit. Een discussie-
bijeenkomst van twintig homomannen 
bleek te gaan over het recht van homo-
seksuelen op voortplanting, iets waar 
de meesten het pas na lang discussië-
ren mee eens waren. Deze en andere 
empowerment-activiteiten kunnen 
ervoor zorgen dat niet alleen de moe-
der van Carlos tevreden glimlacht, maar 
ook Carlos zelf tevreden en zelfbewust 
door het leven kan gaan.

Hulp
Wat kunnen wij vanuit Nederland doen? 
Er zijn een paar kleine mogelijkheden, 
zoals het vertalen van verhalen uit 
Nicaragua, en het over laten komen van 
Xavier zodat het COC en hij kunnen uit-
wisselen hoe voorlichting aan middel-
bare scholieren, met name uit macho-
culturen, het beste aangepakt kan wor-
den. Maar eigenlijk komt alle mogelijke 
hulp maar op één ding neer: financiële 
steun. Hierbij, namens de homoman-
nen en vrouwen en Masaya dus veel 
dank aan Arca en BTS, maar ook aan 
alle Nijmeegse homo’s die tijdens 
zowel de Roze Zaterdag als de Potten 
en Flikkersdag vorig jaar briefkaarten 
met foto’s van homo’s uit Nicaragua 
hebben gekocht. Ons geld wordt goed 
besteed! Nog een keertje doen?

[ER & YH]

Is homo-emancipatie in Nicaragua mogelijk? Sommigen 
denken dat een revolutie in de orde van de Sandinistische 
nodig is. Een groep bezoekers van de Nijmeegse zusterstad 
Masaya presenteert in PINK een beeldend verslag.

Vorige week was ik in de hoofdstad 
voor de presentatie van het nieuwe 
boek ‘criminele schlemielen’ van 
mijn freund-noir; Steve Brown. Mijn 
auto verbleef in de duurste parkeer-
garage, ik sliep in het goedkoopste 
hotel. Zo hou je toch nog iets budget 
over om lekker te gaan dineren en 
om een groot deel van de dag op het 
Leidseplein te kunnen vertoeven. De 
Oesterbar is een visrestaurant gele-
gen aan het Leidseplein, een stads-
monument dat al 71 jaar met elan in 
goede en slechte tijden wordt geëx-
ploiteerd. Hier kunt u genieten van 
de klassieke Franse keuken en ‘fruits 
de mer’. De vis wordt tweemaal 
daags vers aangeleverd. De Guide 
Michelin beoordeelt de bar dan ook 
met twee bestekjes. 

De zaak is vrijwel geheel betegeld met 
antieke tegelplateaus en in het meren-
deel van de zaak dineer je met een 
imposant aquarium aan je zijde. Binnen 
word ik vriendelijk begroet door ober 
Wouter Salari en mag plaatsnemen aan 
een klein tafeltje voor het raam, com-
fortabel op de bank. Op een serveerta-
fel staat een enorm boeket en een grote 
ijsgevulde schaal met aangebroken fles-
sen champagne en huiswijn. De ober 
schenkt mij een wijntje in en vermeldt 
dat hij even een nieuwe fles gaat pak-
ken om bij te schenken. Huiswijn kun 
je buiten het zicht van de klant best 
bijschenken, maar aan tafel doe je dat 
volgens de Michelin-norm toch echt in 
een tweede glas. Uitstekende ‘Cabernet 
Sauvingnon - Dom Lalanne’ (€4,50) 
overigens, maar dus wel een klein 

minpuntje voor een bedrijf met deze 
entourage.
De amuse wordt gebracht, een asper-
gecrème vergezeld van brood, boter 
en zeezout. Vooraf voor mij de Fines 
Claires no. 2 (€12,50 per 6 st). De 
oesters zijn super! Goed koud op ijs 
geserveerd met naar keuze, citroen of 
wijnazijn met uitjes. Inmiddels is een 
zestal ‘nieuwe rijken’ van Israëlische 
afkomst gearriveerd, zij nemen onder 
enig protest plaats op de andere bank 
voor het raam en raken verwikkeld 
in een zakelijk gesprek. Een ober van 
Noord Afrikaanse afkomst informeert 
in zijn beste Engels wat de voertaal 
is en begint vervolgens met zijn ‘wel-
come to…’ toeristenpraatje. Minder 
subtiel informeert hij de gasten over 
hun plaats, de gastheer zit namelijk 

‘position nr.5’. Inmiddels wordt mijn 
½ kreeft geserveerd (€32,50). Aparte 
op(s)maak met kreeftensaus, groene 
asperges en paddenstoelen. Chefkok 
Jeroen Donker heeft de kreeft al 
‘voorgekraakt’ zodat je het vlees mak-
kelijk uit de schalen kunt lepelen. Een 
uitstekend smakenpallet en een lust 
voor het oog. Inmiddels is een dame 
van onbestemde leeftijd gearriveerd, 
die klaarblijkelijk (met bijbehorende 
uitstekende service) tot de oude garde 
van het personeel behoort, en meteen 
met de ambiance begint. De tafeldame 
van de Israëli, die ook Nederlands blijkt 
te spreken, vraagt aan de ober wat het 
verschil is tussen rosé en rode wijn. 
‘Rosé is van witte en rode druiven, als 
je wijn van alleen rode druiven wil, dan 
moet je onze huiswijn de Pinot Noir 

proberen.’ De ober, die eerder vertelde 
dat hij graag een gastheertraject zou 
willen volgen, debiteert vervolgens ook 
nog, dat ‘Pinot Noir in het Frans rood 
betekent, dus dan weet je zeker dat je 
alleen rode druiven hebt.’ 
Ik ben toe aan het dessert, huisgemaak-
te vanilleparfait (€8,50). Twee krokante  
obliehoorntjes met geroosterde aman-
delen en verse slagroommousse, koffie 
(€3,50) na. Een uitstekende afsluiting 
voor een geslaagde avond met prima 
ambiance door ‘mijn’ Javaanse jongen, 
voor 70,00 euro inclusief tip.

De Oesterbar, Leidseplein 10
1017 PT Amsterdam
info@oesterbar.nl

[SH]

PINK CULINAIR De Oesterbar: klassiek genieten

In Wijchen organiseerde COC Nijmegen 
op 18 april de hand-in-hand-actie. Het 
was voor de derde keer dat deze suc-
cesvolle, maar subtiele zichtbaarheids-
actie werd gehouden. Ditmaal niet in 
het vertrouwde centrum van Nijmegen, 
maar in het kleinere Wijchen. Met deel-
nemende stellen uit Wijchen zelf, maar 
ook uit Nijmegen.    

De hand-in-hand-actie was deze keer 
overgenomen door meer COC’s, en 
werd ook in Eindhoven, ’s-Hertogen-
bosch, Rotterdam en Zwolle gehou-
den. Landelijk COC-voorzitter Wouter 
Neerings was desalniettemin naar 
Wijchen gekomen om daar zijn steun 
aan het initiatief te laten blijken. Voor 
Neerings staat deze actie symbool voor 
de samenleving waar het COC naar 
streeft: dat je hand-in-hand kunt lopen, 
ongeacht wie er naast je loopt. Als het 
niet meer uitmaakt wie de geliefde is 
waarmee je over straat wandelt, pas 
dàn is er een pluriforme, tolerante 
samenleving waar iedereen mag zijn 
wie hij of zij is. 

Dat hier nog niet overal sprake van is, 
bleek uit de reacties die een aantal stel-
len kreeg. Voorzitter Herman Janssen, 
die een gelegenheidskoppel vormde 
met Wouter Neerings, kreeg meermalen 
buitengewoon negatieve reacties. Zoals 
een Wijchenaar het uitsprak: ‘Die ver-

dienen dus de doodstraf, dat doen ze 
in het buitenland ook!’. Of een andere 
jongeman die bij het zien van twee 
hand-in hand lopende mannen zijn 
walging zodanig verbaal moest uiten 
dat al het andere winkelende publiek 
hiervan getuige was. ‘Dat mensen 
kijken is prima, want zeker in Wijchen 
zal het niet alledaags zijn, dat twee 
mannen hand-in-hand lopen, maar dat 
je een doodswens naar je toegeroepen 
krijgt of dat iemand zijn walging niet 
kan inhouden gaat echt veel te ver. Je 
zult maar een meisje van 16 jaar zijn, 
dat net haar coming-out heeft gehad 
en samen met haar eerste vriendin-
netje hand-in-hand door het centrum 
van Wijchen wandelt. Wanneer je zulke 
reacties krijgt, laat je het een volgende 
keer wel,’ aldus voorzitter Janssen. 

Gelukkig waren er ook positieve reac-
ties van Wijchenaren die vonden dat 
je ook in Wijchen hand-in-hand moet 
kunnen lopen, of je nu hetero of homo 
bent. Al met al was het een succesvolle 
zichtbaarheidsactie. Door de actie niet 
in Nijmegen te houden, maar elders 
in het werkgebied van COC Nijmegen, 
werd eens te meer duidelijk dat er nog 
volop geïnvesteerd dient te worden 
in de emancipatie van LGTB’s. COC 
Nijmegen denkt al na over waar de 
actie volgend jaar gehouden zou kun-
nen worden.

Terugblik op de Hand-in-Hand-actie

‘Die verdienen 
dus de doodstraf !’

Machismo en katholicisme in Nicaragua 

Een kat eet geen kat

Voormalig COC voorzitter Peter van Loon met zijn vriend Gerdo tijdens 
de Hand-in-Hand-actie van 2007
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We hebben afgesproken tijdens het 
Gaudeamus Vertolkersconcours in het 
Amsterdams Conservatorium, waar 
Luc die avond ook zelf optreedt. Best 
zenuwachtig is hij, in de zaal zitten 
veel aanstormende talenten die hij net 
beoordeeld heeft. Een kritisch publiek. 
‘En als je dan net als jurylid heb zitten 
zeiken dat anderen heel ongelijk spelen, 
dan schept dat verwachtingen omtrent 
je eigen optreden. Maar het lukte alle-
maal wel goed onder die spanning.’

Wie is je vader en wie is je moeder
Terug naar de roots, en tante Es in 
gedachten: Luc, wie is je vader en wie is 
je moeder? 
‘Ik ben zo’n 55 jaar geleden geboren 
uit nogal onconventionele, klasseloze 
ouders. Mijn vader stamde uit een 
Belgische kunstenaarsfamilie, met een 
sterke anarchistische achtergronden. 
Dat anarchistische had bij hem sterke 
libertijnse kanten, ondeugend, onge-
bonden, maar hij was tegelijkertijd 
ook wel sociaal voelend. Mijn moeder 
was heel anders, Luthers opgevoed. Al 
jong van het geloof afgevallen, maar 
wel altijd geloof behouden in de goed-
heid van de mens. Ook zij was heel 
erg maatschappelijk betrokken. Mijn 
ouders waren niet met elkaar getrouwd 
en mijn vader was 14 jaar ouder dan 
mijn moeder. Na haar dood bleek dat 
ze de liefdesbrieven tussen haar en 
mijn vader keurig had geordend en bij 
elkaar gebonden. Het was fascinerend 
om te lezen hoe de anarchistische 
vrijdenker en de principiële ethica eerst 
een gevecht voeren en dan pas elkaar 
vinden in iets heel sterk gemeenschap-
pelijks. Ik denk dat het mij heel erg 
heeft gekleurd, ik heb die beide dingen 
in me, geloof ik.’

Anders
Luc heeft zich al van jongsaf ‘anders’ 
gevoeld als zijn leeftijdsgenoten. Niet 
alleen wat betreft seksuele oriënta-
tie, hij had veel andere interesses, 
luisterde naar klassieke muziek, keek 
naar beeldende kunst en was al jong 
geïnteresseerd in filosofische vragen. 
Op het gebied van aantrekkingskracht 
voelde hij zeker tot zijn 14e geen enkel 
verschil tussen jongens en meisjes. Tot 
hij bij zijn pubertijd hard op de ‘feiten’ 
gedrukt werd; je was of een stoere 
hetero, die in het fietsenhok met meis-
jes scharrelde, of een verwijfd mietje. 
Luc voelde zich geen van beiden, maar 
paste zich zo goed en zo kwaad als het 
ging aan zijn omgeving aan. ‘Ik ervaar 
mijn eigen biseksualiteit als een lange 
weg terug naar het gevoel dat ik vóór 
mijn pubertijd had. Dat het geen reet 
uitmaakt of iemand een man of een 
vrouw is. Maar de praktijk leert dat 
zo’n ideaal niet zomaar te bereiken is, 
daarvoor zijn we ons hele leven te veel 

geconditioneerd in het hokjesdenken. 
Maar langzaamaan ga ik steeds weer 
stappen verder. Het is een illusie om 
seksuele oriëntatie te zien als iets dat 
statisch is. Ik merk dat het steeds 
veranderd, tenminste als je open staat 
voor veranderingen.’

Het belang van het LNBI
Het LNBI heeft maar weinig leden, hoe 
denkt Luc dat hij de achterban zicht-
baar kan vergroten? ‘Het is waar,’ aldus 
Houtkamp, ‘het LNBI is niet al te groot 
al denk ik dat het aantal leden niet het 
enige is dat de betekenis van de vereni-
ging bepaalt.’ 
‘Er zijn zoveel biseksuelen die het 
moeilijk hebben en in de kast zitten. 
Biseksuele mannen die keurig met een 
vrouw zijn getrouwd en in het geheim 
de baan op gaan of naar de sauna is 
natuurlijk een overbekend voorbeeld. 
Onderbelicht: er zijn ook vrouwen die 
moeilijkheden hebben met hun geaard-
heid. En niet te vergeten homo’s en 
lesbo’s die na lange tijd ineens toch 
verliefd blijken te kunnen worden 
op iemand van het andere geslacht. 
Voor deze mensen proberen we ook 
hun belangen te behartigen, terwijl ze 
niet zo snel lid zullen worden van het 

LNBI.’ Luc wil hard gaan werken aan 
het ledental. Des te meer leden des te 
groter de invloed.

Welke kant wil je met het LNBI op? 
De langzaam zorgvuldig formulerende 
Houtkamp verhaalt verder. ‘Belangrijk 
vind ik het doorbreken van het hokjes-
denken op seksualiteit, relaties en gen-
der. Het LNBI moet een organisatie zijn 
met een wat progressief liberale signa-
tuur, wars van ‘het nieuwe fatsoen’. Het 
LNBI is er voor mensen die zich niet als 
hetero kunnen benoemen, zich ook niet 
thuis voelen in de homobeweging of 
omgeving, voor mensen die een eigen 
keuze in diversiteit maken. Het imago 
van het LNBI dat ik met de nieuwe 
bestuursploeg die naar verwachting 
9 mei gekozen wordt, wil neerzetten is 
die van speels, vrolijk, open en soms 
een tikkeltje ondeugend. Bi’s moeten 
energie krijgen van het LNBI, gestimu-
leerd en geprikkeld worden. 

Slachtoffergedrag
Luc, even wat botter: Biseksuelen 
komen vaak zeurderig en slachtofferig 
over: ‘jullie hebben biseksualiteit niet 
genoemd’ is de meest gehoorde tekst. 
Waarom dat slachtoffer-gedrag en 

waarom is het volgens jou belangrijk 
dat biseksualiteit genoemd wordt?
‘Als je biseksueel bent lijkt het nog altijd 
alsof je een of andere erge ziekte heb, 
of op z’n minst geestelijk in de war. 
Alleen al zo’n woord als “lotgenoten”, 
daar krijg ik enorm de kriebels van.’ 
Veel biseksuelen bevinden zich volgens 
Houtkamp ook in een moeilijke situ-
atie. Biseksueel zijn wordt verbonden 
met ontrouw zijn, onbetrouwbaar, niet 
uitkomen voor wat je werkelijk bent. 
Het is vechten voor erkenning en  dat 
veroorzaakt heel veel stress bij men-
sen. Bovendien moet je als biseksueel, 
meer nog dan anderen, besluiten hoe je 
met relaties omgaat. Monogaam, één 
partner en dan af en toe een scharrel, 
of meerdere partners? Bi’s moeten zelf 
uitvinden wat het beste voor ze werkt, 
monogaam is niet beter of slechter dan 
poly. Maar het is een feit dat biseksue-
len vaak met hun omgeving in botsing 
komen doordat ze zich niet altijd mak-
kelijk kunnen of willen schikken in door 
de maatschappij opgedrongen relatie-
vormen. Het is in de eerste plaats heel 
erg belangrijk dat biseksuelen een beter 
zelfbeeld krijgen. Niet in die reflex van 
de slachtofferrol kruipen. ‘Als je last van 
onderdrukking hebt, trek dan je muil 

open en doe er wat aan! daarin kan het 
LNBi een enorm grote rol spelen. Maar 
laat bovenal zien dat biseksueel zijn 
leuk is, en er open over zijn dat het je 
gelukkig kan maken.’

COC
Hoe kijk je tegen de homobeweging 
en het COC aan? Binnen de homobe-
weging wordt soms wat moeilijk tegen 
biseksualiteit aangekeken.
‘We zijn tot nog toe een buitenbeentje 
in de queerscene. Terwijl we als bi’s 
juist heel veel te bieden hebben aan de 
homobeweging. Wij brengen mannen, 
vrouwen, transgenders en zelfs hetero’s 
bij elkaar. Waar ik me nogal kan ergeren 
is die enorme segregatie bij homo’s en 
lesbo’s. Ik kan me voorstellen dat je 
het rond je coming-out nodig hebt om 
met je eigen sekse apart op te trekken, 
maar waarom al die tuttigheid daarna? 
Zijn die stoere homo’s bang dat ze een 
slappe krijgen als er ineens een vrouw 
in de darkroom rondloopt?’
Volgens Luc moet het LNBI een luis 
in de pels zijn van de homobeweging, 
steeds uitend hoe belangrijk het is om 
je eigen grenzen te doorbreken, weg 
van de hokjesgeest die al zo veel in de 
maatschappij rondwaart. Wij stellen 
ons duidelijk achter een brede LGBT 
benadering.

Muziek
Je bent ook musicus. Zit er verbinding 
in je experimentele muziek en je bisek-
sualiteit?
‘Het is altijd gevaarlijk om een directe 
verbinding te maken tussen je kunst en 
je seksuele geaardheid. Maar je hebt 
gelijk, ze komen beide uit  dezelfde 
persoon, met dezelfde ideeën over het 
leven, over de maatschappij. Voor mij 
is het belangrijk te zijn wie je bent, en 
compromisloos te doen wat je werkelijk 
wilt, ook als dat niet gemakkelijk is. In 
mijn muziek verzet ik me net zo tegen 
de hokjesgeest als in mijn geaardheid. 
Daar voel ik mij goed bij, en hopelijk 
straalt mijn muziek dat net zo uit als de 
manier waarop ik met mijn geaardheid 
omga.’

Luistertips:
‘Homage to Hazard live’
Bimhuis Amsterdam, 26 June 2008
(X-OR FR 14, 2009)

‘Birdsong From Inside The Egg’
(X-OR CD 019, 2006) 

[PvdM]

Sinds twee jaar voorzitter van het LNBI, de eerste termijn zit er vrijwel op. En op negen 
mei is Luc kandidaat voor z’n tweede termijn. Wat heeft Luc bereikt? Wat is dat LNBI 
eigenlijk? Is Luc niet die saxofonist die de Boy Edgarprijs won? Wie is die man?

Luc Houtkamp 

Onorthodox musicus en levenskunstenaar 

Homo’s en lesbische vrouwen met 
kinderen, zijn gelukkig eindelijk gewoon 
geworden. 
De kansen voor homo’s en lesbische 
vrouwen om uit het buitenland een kind 
te adopteren nemen echter fors af, als 
het aan minister Hirsch Ballin ligt. 

Interlandelijke adoptie kan nu nog op 
twee manieren. De volledige bemidde-
ling en de deelbemiddeling. 
Bij volledige bemiddeling wordt al het 
werk gedaan door een adoptieorganisa-
tie, de zogenaamde vergunninghouder. 
Vaak is er maar één voor een bepaald 
land. Een monopoliesituatie dus. Als 
adoptieouder ben je daar volledig van 
afhankelijk.
Veel homo’s en lesbische vrouwen kie-
zen voor deelbemiddeling. Dan doe je 
als adoptieouder vrijwel al het werk zelf. 

Hirsch Ballin baseert zich op het rap-
port van de commissie-Kalsbeek hier-
over. Die vindt dat bij deelbemiddeling 

zorgvuldige procedures onvoldoende 
gewaarborgd zijn. Dat wordt met veel 
aplomb beweert, maar niet aangetoond. 
Terwijl de excessen zich juist voordoen 
bij volledige bemiddeling. 

Feit is helaas dat de minister het oor te 
veel laat hangen naar die vergunning-
houders. En die zijn niet gelukkig met 
‘zelfdoeners’. De kansen voor homopa-
ren om een kindje te adopteren, worden 
door afschaffing van deelbemiddeling 
veel kleiner. 

Als Minister Hirsch Ballin zijn plannen 
doorzet en de directe verscherpte con-
trole blijft handhaven dan treft hij hon-
derden adoptiestellen, waaronder onze 
vrienden of familieleden, die thans in 
de procedure zijn kinderen liefdevol op 
te nemen in hun gezin. Ga naar www.
coc.nl om de petitie tegen afschaf van 
de  deelbemiddeling te ondertekenen.

[PvdM]

Adoptiekansen voor homostellen kleiner

Deelbemiddeling onder druk Homogram

Oplossing homogram: 
zie elders in dit nummer.  

Luc Houtkamp (foto: Joker Nies)

Homo, Hetero, normaal, anders? 
Iedereen kan meedoen aan het thea-
ter van het COC Midden-Gelderland. 
Enthousiaste vrijwilligers oefenen al 
vanaf 11 mei met een nieuw theater-
stuk om seksuele diversiteit onder de 
aandacht te brengen. De doelstelling 
is meer begrip en openheid te creëren 
voor andere ideeën, dan alleen de 
bestaande standaardpatronen.
De theatervoorstelling is voor docenten 
en misschien ook voor leerlingen van 
middelbare scholen en ROC's. Tijdens 
het oefenen zullen zij aandacht beste-
den aan het versterken van de vaardig-
heden van de theaterspelers en zullen 
zij kleine scènes bedenken. Interactie 
tussen de spelers en het publiek is 
een belangrijk onderdeel. De theater-
groep wordt getraind door een aan-
komend theaterdocente van de Artez 
Hogeschool voor de Kunsten. 
De groep is 11 mei gestart en zoekt nog 
meer theaterspelers. Seksuele voorkeur 
onbelangrijk, wel inzet en lol. 
Voor meer informatie of meedoen kun je 
mailen naar theater@diverzo.nl

Theaterspelers 
Seksuele diversiteit
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