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In het onderzoek van Pink 2 van dit 
jaar kwam een divers beeld naar voren. 
Sander Ederveen wil dit beeld wat 
specifieker krijgen. Daarvoor wil hij een 
onderzoek uitvoeren middels een online 
enquête. 
Daarvoor gaat hij in gesprek met erva-
ren onderzoekers en bureau Movisie, 
het kenniscentrum voor homo-/lesbisch 
beleid. Verder is hij nog in gesprek met 
enkele andere geïnteresseerden, waarbij 
valt te denken aan horeca en overheid. 
Een aantal resultaten zullen op de 
site bekend gemaakt worden. Hij wil 
middels de vragenlijst achterhalen wat 
de holebi’s uit het knooppunt Arnhem-
Nijmegen van belang vinden als ze 
willen uitgaan. 
Sander Ederveen hoopt op minimaal 
400 reacties. Dan is er voldoende res-
pons om conclusies te kunnen trekken. 
Het is de bedoeling dat het onderzoek 
vanaf half/eind oktober te vinden is op 
gaygelderland.nl 

Roze netwerk borrel
Sander organiseert diverse evenemen-
ten waaronder de Roze Woensdag. 
Daarin wil hij meer partijen betrekken 
dan tot nu toe het geval is geweest. Om 
die partijen te bereiken start hij een roze 
netwerk borrel. 
‘Er zijn veel gays met diverse maat-
schappelijke functies. Die kunnen 
allemaal belangstelling hebben voor 
zo’n netwerk borrel. Iedereen heeft een 
netwerk en dat kan altijd uitgebreid 
of onderhouden worden. Ik wil 2 of 4 
keer per jaar een roze netwerk borrel 
organiseren. Daarbij kan dan telkens 
een organisatie of een project gepre-
senteerd worden.’ Tijdens de eerste 
borrel, 6 november, is er een presentatie 
van Villa Lila dat haar 5e lustrum gaat 
vieren. Henk Beerten zal de dagvoorzit-
ter zijn. Wethouder Lenie Scholten zal 
aanwezig zijn. De borrel is in principe 
voor genodigden. Wie belangstelling 
heeft kan zich aanmelden op derozenet-
werkborrel.nl 

[BvD]

Op 24 oktober vindt in De Lindenberg 
de Voorronde plaats voor het COC 
Songfestival. De internet-kaartverkoop 
is reeds gestart via delindenberg.
com. Een aantal artiesten strijden om 
de eerste plaats. Daarbij worden zij 
beoordeeld door een publieksjury en 
een vakjury. Zij kijken en luisteren naar 
zang, performance, originaliteit en 
het roze gehalte. Vorig jaar roemde de 
jury het niveau van de inzendingen en 
mochten Roy & de Mellebels het COC 

Nijmegen vertegenwoordigen op de Fi-
nale in Roermond. Omdat Zeeland toen 
de eerste prijs won, vindt de Finale dit 
jaar plaats in Vlissingen. Op 24 oktober 
wordt dus bepaald wie COC Nijmegen 
in Vlissingen mag vertegenwoordigen. 
De presentatie is in handen van mede-
organisator Albert-Jan Aartsen. Na af-
loop van de Voorronde zal in Café Mets 
een afterparty gehouden worden met de 
beste Eurovisie Songfestival hits.

[BvD]

De Gelderse homo-horeca is met het verdwijnen van de 
Lounge en Club Style een stuk kleiner geworden. En erg 
druk is het er niet. Wat interesseert de Gelderse holebi nou 
eigenlijk? Waarvoor komt ’ie het huis uit? Dat wil Sander 
Ederveen zien te achterhalen door een online onderzoek. 

Wat wil de scene?

Voorronde COC Songfestival

Uit een vergelijking van de resultaten 
lijkt de tendens zichtbaar te worden, dat 
het gevoel van veiligheid in Nijmegen is 
afgenomen. Het overgrote deel van de 
respondenten (80%) vindt Nijmegen 
een veilige stad voor HLBT’s, ook als 
driekwart zich wel eens onveilig voelt 
vanwege zijn of haar seksuele geaard-
heid. Qua veiligheidswaardering scoort 
de stad lager dan drie jaar terug, maar 
nog steeds hoger dan gemiddeld. De 
resultaten van dit recente onderzoek 
zijn echter niet met zonder meer te ver-
gelijken met die van drie jaar geleden: 
omdat nu waarschijnlijk andere mensen 
gereageerd hebben als toen, is het 
mogelijk dat voor dit onderzoek toeval-
lig mensen zijn bevraagd die überhaupt 
wat angstiger zijn aangelegd. 
Ook los van de mogelijke veranderingen 
in veiligheidsbeleving biedt het onder-
zoek echter nog voldoende aanleiding 
om opnieuw te kijken naar te voeren 
beleid. 
Zo blijken veel slachtoffers van beledi-
ging of fysieke bedreiging het incident 
‘niet zo belangrijk, niet de moeite 
waard’ vinden het te melden. Deson-
danks lijken mensen het stadscentrum 
en de grote evenementen te mijden, 
júist omdat ze bang zijn daar gepest 
en uitgescholden te worden. Kennelijk 
is er onopgemerkt een tweede natuur 
ontstaan van lijdzaam ondergaan dat je 
gepest of gediscrimineerd wordt.

Voorbarig
Pink vroeg de voorzitter van COC 
Nijmegen of hij ook de indruk heeft dat 
er meer onveiligheid wordt ervaren? ‘Ja 
en nee. Ja, want onze jaarlijkse hand-in-
hand-actie wordt minder goed bezocht 
dan we zouden verwachten. Als we 
rondvragen in ons netwerk dan horen 
we steeds vaker, dat men niet meer 
hand-in-hand wil lopen. Men wil zich 
liever niet duidelijk als homo of lesbo 
profileren en dus ook niet meedoen met 
onze actie. Als we hierop doorvragen 
dan blijkt dat men negatieve ervaringen 
heeft gehad. Men heeft dus gevoe-
lens van onveiligheid en die nemen 
toe. Ook zie je steeds meer op allerlei 
profielen-sites dat men zich profileert 
met typeringen als: “straight-acting” of 
“straight-looking”. Hiermee wordt het 
“heteroseksuele” gecultiveerd tot een 
soort statussymbool. Anderzijds was de 
eerste Outdoor Kiss Kiss Club tijdens 
de Nijmeegse Zomerfeesten een door-

slaand succes. Dit laat zien dat homo’s, 
lebo’s, biseksuelen en transgenders niet 
bang zijn zich in het openbaar te laten 
zien. Want uit het onderzoek blijkt juist 
dat dit een evenement is waar LGBT’ers 
zich minder veilig zouden voelen.’
‘Sommige conclusies van het onder-
zoek herkennen we. We weten uit verha-
len van bezoekers van COC-activiteiten 
dat deze allemaal incidenten hebben 
meegemaakt, wat ook uit het onderzoek 
naar voren komt.  Tegelijkertijd willen 
we de conclusies uit het onderzoek 
wel iets nuanceren. Er lijkt door dit 
onderzoek een beeld te ontstaan dat 
Nijmegen onveilig is en dat lijkt ons wat 
voorbarig. Nijmegen is niet voor niets 
beloond met de Lantaarnprijs voor bes-
te LGBT-beleid van Nederland, en heeft 
het tot tweemaal toe tot de top-drie 
geschopt. Nijmegen is een stad waar 
de gemeente in de voorhoede loopt als 
het gaat om beleid vorm te geven voor 
de roze inwoners. We hebben een groot 
en actief COC en ook nog eens een 
succesvolle homojongerenorganisatie. 
En dan noemen we nog niet eens alle 
andere initiatieven die er ondernomen 
worden.’

Maatregelen
Kan COC Nijmegen maatregelen tref-
fen om aan de gesignaleerde manco’s 
iets te veranderen, zoals het slechte 
meld-gedrag omdat het ‘niet de moeite 
waard is’, of de verminderde zichtbaar-
heid van LGBT’s? ‘Ja, dat kunnen we 
zeker. Nijmegen is een van de twee 
pilotsteden om de meldingsbereid-
heid bij zogenaamde  ‘hate-crimes’ te 
vergroten. Nijmegen loopt sinds een 
jaar mee in de pilot en daardoor wordt 
er extra aandacht gegenereerd om hate-
crimes te melden. Uit landelijke cijfers 
weten we nu dat dit ook effect heeft. 
In de politieregio Gelderland-Zuid zijn 
er veel meer meldingen dan in de rest 
van het land, waar hier geen specifieke 
aandacht voor is.
Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat 
inzet effect heeft. Wij willen dan ook 
dat deze extra aandacht gecontinueerd 
wordt. Ook zullen we nog prominenter 
aanwezig zijn in de binnenstad met 
acties om seksuele diversiteit in het 
straatbeeld (terug) te brengen. Onze 
hand-in-hand-actie is daar een mooi 
voorbeeld van, maar ook de Roze OV-
bus die gaat rondrijden door Nijmegen 
en omgeving.’  [NA]

Albert-Jan Aartsen presenteert de Nijmeegse Voorronde voor het COC Songfestival in 
de Lindenberg. Na zijn presentatie vorig jaar kreeg veel aanbiedingen om ook elders 
programma’s te presenteren. Inmiddels heeft hij besloten het programmawerk tot zijn 
beroep te maken. Zijn baan heeft hij er zelfs voor opgezegd en ondertussen heeft hij al 
huisvesting gevonden in Amsterdam.

Sander Ederveen gaat een onderzoek doen naar wat de gelderse holebi’s nu eigenlijk ver-
wachten van een avondje uit en welke ontmoetingsgelegenheden hun voorkeur genieten. 
Daarnaast start hij een roze netwerk borrel.

September presenteerde de gemeentelijke Adviescommis-
sie Homo-/Lesbisch Beleid de resultaten van hun veilig-
heidsonderzoek. Het onderzoek werd door de universiteit 
van Utrecht belangeloos uitgevoerd. Doordat het een 
herhaling is van een onderzoek van drie jaar terug, werden 
er voorzichtige uitspraken gedaan over de verandering in 
veiligheidsbeleving van homo’s, lesbo’s, transgenders en 
biseksuelen.

Resultaten veiligheidsonderzoek gepresenteerd

Schelden lijkt normaal

Samen met LUX en gemeente Nijmegen wil het COC een filmdebat opzetten 
rond de film ‘Mijn zus Zahra’. ‘Of hoe ik mijn vader wilde veranderen in 52 
minuten’ is het persoonlijke verhaal van Saddie Choua over haar zus Zahra die 
in conflict komt met haar ouders omdat ze lesbisch is. Saddie doet iets wat 
weinigen haar hebben voorgegaan: ze brengt mannen en vrouwen van Arabische 
origine voor de camera om te getuigen over hun homoseksualiteit. 
In een cultuur waar familie en tradities heel belangrijk zijn, is er veel moed nodig 
om op te komen voor je eigenheid. Behalve het vertonen van de film is het de 
bedoeling een debat te organiseren met diverse zelfhulporganisaties. Houdt de 
programmering van LUX in de gaten als je dit wilt meemaken.

‘Mijn zus Zahra’: een dappere fi lm

Voor al uw persoonlijke:

- foto albums

- trouwboeken

- foto’s op canvas

- kalenders

- kaarten en uitnodigingen

- posters

- tegel kado’s

- Direct Smile foto’s

Actiecode BENDA25

Nu tot 25% korting

Op vrijdag 20 november staat de vol-
gende Algemene Leden Vergadering van 
COC Nijmegen gepland. 
Op de agenda staat behalve de begro-
ting en het werkplan voor 2010 mogelijk 
de verkiezing van nieuwe bestuurs-
leden. Kandidaten worden daarvoor 
nog gezocht. Zie hiervoor de oproep 

elders in PINK.Daarnaast zal een deel 
van het project ‘Levende Geschiedenis’ 
vertoond worden. 
Het ruwe materiaal van interviews 
met oudere homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen over het holebi-leven 
vroeger worden vertoond. Het gaat dan 
om een periode vanaf de jaren ’50.

Ledenvergadering COC Nijmegen
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Hiervoor is een voorlichtingsmethode 
ontworpen door drie studentes van de 
opleiding Culturele en Maatschappelijke 
Vorming van de HAN. Directe aanlei-
ding om een methode te gaan ontwer-
pen waren vragen van een Nijmeegse 
basisschool. Zij wilden graag een 
voorlichting op maat hebben, maar 
COC Nijmegen had niet direct iets klaar 
liggen.  Uit navraag in het land bleek 
dat collega-organisaties ook weinig te 
bieden hadden voor deze doelgroep. 
Hierop heeft COC Nijmegen de oplei-
ding CMV benaderd voor een afstu-
deerproject. Doel van het project was 
om onderzoek te doen en vanuit dat 
onderzoek een voorlichtingsmethode te 
ontwerpen, specifiek voor basisschool-
leerlingen uit groep 7 en groep 8. 
Anne, Evelien en Tanja zijn nu cum 
laude op dit project afgestudeerd. Het 
onderzoek alleen al leverde bijzon-
dere gegevens op. Zo blijkt uit hun 
onderzoek onder vijf basisscholen dat 
scholen enthousiast zijn om iets met 
seksuele diversiteit te gaan doen. Ook 
de leerlingen uit groep 7 en groep 8 vin-
den dit thema interessant en willen er 
graag iets mee doen. Inhoudelijk moest 
de reguliere voorlichting wel aangepast 
worden. Voorlichting op middelbare 
scholen gaat veelal over seksuele diver-
siteit en seksuele vorming, terwijl de 
voorlichting op de basisscholen veel 
meer moet gaan over verschillende 
vormen van samenwonen, samen leven 
en op welke manieren je bijzonder 
kunt zijn. Eigen voorbeelden uit de 
belevingswereld van de leerlingen staan 
hierbij centraal.

Spellencircuit
Er is een nu een voorlichtingsmethode 
ontworpen dat ingekaderd is in een 
voortraject en een natraject. Het voor-
traject bestaat uit een korte introductie 
van de voorlichting door middel van 
een themahoek in de klas, waar leerlin-
gen al hun ideeën kunnen verzamelen. 
Ook staat er een vragenbus in de klas 
waar ze anoniem vragen kunnen depo-
neren, die in de voorlichting behandeld 
zullen worden. De voorlichting zelf 
bestaat uit een spellencircuit van vijf 
spellen. Aan de hand van een legpuz-
zel, een strip met een open einde die 
de leerlingen mogen afmaken, een 
memory-spel, een associatieve denk-
tank en een quiz worden ze ingeleid op 
het thema seksuele diversiteit. Daarna 
volgt er in de voorlichting een plenair 
gedeelte waar alle spellen worden 
nabesproken. Het hoogtepunt van de 
voorlichting vormt het openen van de 
vragenbus, waarna leerlingen de vra-

gen mogen voorlezen. De voorlichter 
beantwoordt deze vragen en gaat er, zo 
nodig, dieper op in om zo goed moge-
lijk antwoord te geven. De ervaringen 
uit de pilots leren dat de leerlingen dit 
onderdeel het meest waarderen. Het 
natraject borduurt voort op de voorlich-
ting zelf, maar dan onder begeleiding 
van de leerkracht. 
In het najaar zullen alle basisscholen 
die meegewerkt hebben met de pilots 
opnieuw benaderd worden of ze de 
voorlichting weer willen afnemen. 
Er heeft al een basisschool op eigen 
initiatief contact gezocht met COC 
Nijmegen, om de voorlichting nog eens 
te geven. 

Wil je meer informatie over de voorlich-
ting voor de basisschool of wil je graag 
dat de voorlichting op jouw basisschool 
gegeven wordt? 
Mail dan naar info@cocnijmegen.nl 

[HJ]

COC Nijmegen geeft al jaren voorlichtingen over homo- en 
biseksualiteit op  scholen binnen het voortgezet onderwijs 
in Nijmegen. Ook komen zij langs op de lerarenopleiding 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en op het 
ROC Nijmegen om workshops te verzorgen rondom seksu-
ele diversiteit. Daarnaast geven vrijwilligers vanuit de Roze 
Loper, het bewustwordingstraject voor verzorgingshuizen, 
ook voorlichting aan ouderen in verzorgingshuizen. Nu 
is daar een nieuwe doelgroep bijgekomen: de Nijmeegse 
basisscholen.

COC Nijmegen gestart met voorlichtingen voor basisonderwijs

Voorlichting op kleine maat 

Roze Woensdag in beeld

Homosudoku
In de homosudoko moeten alle afgebeelde icoontjes in elke horizontale lijn én in 
elke verticale kolom één keer voorkomen. Bovendien moeten alle negen blokjes van 
drie bij drie ook weer steeds éénmaal ieder icoontje bevatten.

Jan van der Meer en Thom de Graaf

De Roze Woensdag tijdens de 
Vierdaagse heeft een paar moeilijke 
jaren achter de rug. Dit jaar werd de 
dag wat uitgebreider opgezet. Naast 
de Voerweg en de Hertogstraat werd 
nu ook het Mariënburg in de dag 
meegenomen. Het publiek stroomde 
volop toe. Vrolijke muziek spoorde de 
wandelaars aan de laatste loodjes niet 
zo zwaar te nemen. Roze bloemen-
kransen werden uitgedeeld en vonden 
gretig aftrek. Burgemeester Thom de 
Graaf tapte een aantal pilsjes met een 
collega-burgemeesters die graag naar 
de Roze Woensdag kwamen omdat zij 
zelf openlijk homo zijn. 
Wethouder Jan van der Meer was zoals 
altijd ook van de partij. ’s Avonds vond 
op het Mariënburg een buiten-editie 
van de Kiss Kiss Club plaats. Ook 
deze activiteit werd ondanks een fikse 
regenbui een groot succes.

Het COC Songfestival bestaat sinds 
1995. In dat jaar mocht Nederland 
voor het eerst niet meedoen met het 
Eurovisie Songfestival. COC Limburg 
organiseerde toen als alternatief een 
Songfestival-avond met deelnemers die 
elk een regio van het COC vertegen-
woordigden.

Serieus evenement 
Wat begon met een handjevol deelne-
mers groeide door de jaren heen uit tot 
een serieus evenement met steeds meer 
deelnemers. Maar ook steeds meer 
bezoekers en media weten het festival 
te waarderen. 
Daarnaast is het festival het grootste 
evenement in Nederland waar het roze 
lied centraal staat. Sinds 2001 doet ook 
het Zeeuwse COC mee en in december 
2008 won de percussieband TRESJ 
overtuigend de finale, waardoor het 

festival voor het eerst in de historie naar 
Zeeland zal komen.
Het COC Songfestival start om 19 uur 
en duurt tot circa 23 uur. Aansluitend 
is op dezelfde locatie de after-party, 
‘Tommy’s Gay Friendly Party on Tour’. 
De after-party begint om 23.30 uur en 
duurt tot 04.00 uur. Dit is een unieke 
samenwerking met als gemeenschappe-
lijk doel: Samen een groot feest neerzet-
ten dat we nog nooit gehad hebben in 
de provincie Zeeland!

De kaartverkoop 
Op 1 juli gaat ook de kaartverkoop van 
start, dit loopt ook via de site. 
Als je een kaartje koopt voor het festival 
betaal je T 22,50 en heb je gratis toe-
gang tot de after-party. 
Als je alleen naar de after-party zou wil-
len komen zijn de kaarten te bestellen 
voor T 7,50. Er is slechts een beperkt 
aantal kaarten te koop, dus bestel deze 
tijdig. De kaartverkoop is gestart op 
1 juli en in de eerste 4 dagen waren 
reeds 104 van de 290 kaarten vergeven, 
zorg er dus in ieder geval voor dat je er 
bij bent deze avond en bestel tijdig je 
kaarten via cocsongfestival.nl.

Landelijk COC Songfestival 
en Tommy’s Gay Friendly 
Party on Tour in Zeeland
Op zaterdag 28 november 2009 zal het 
COC-songfestival, en daaraan vastge-
koppeld het grootste holebi-feest dat 
ooit in Zeeland heeft plaatsgevonden, 
gehouden gaan worden in het Arsenaal-
theater in Vlissingen.

Als voorproefje op het Lesbian Festival Nijmegen 2010 nodigden La Vita 
Publishing en LFN2010, de Iers-Canadese schrijfster Emma Donoghue uit voor 
een presentatie van haar nieuwe boek ‘Landing’. Op 22 november biedt Villa Lila 
een podium aan deze schrijfster waarvan eerder onder andere de lesbische titels 
‘Stir-fry’ en ‘Hood’ verschenen. 
Op 22 november staat ‘Landing’ in de schijnwerpers; een intelligente, hart-
veroverende romantische komedie over de lange-afstandsrelatie tussen de Ierse 
stewardess en vrouw van de wereld Síle en de Canadese tomboy Jude. Noteer 
dus naast 15, 16 en 17 januari 2010 vooral ook 22 november 2009 in je agenda. 

Aanmelden kan vanaf half oktober via: lesbianfestivalnijmegen.nl. 

Emma Donoghue in Villa Lila

Lesbian Festival Nijmegen Het 
bestuursteam van COC Nijmegen is op 
zoek naar versterking. COC Nijmegen 
is een vereniging met ruim 80 vrijwil-
ligers die zich voor verschillende acti-
viteiten en doelgroepen inzetten. COC 
Nijmegen is toonaangevend binnen 
LGBT-Nederland door telkens nieuwe 
activiteiten, acties of interventies te 
bedenken en uit te voeren. We wor-
den door verschillende collega-COC's 
gevraagd om kennis & 'know-how' met 
hen te delen. 

COC Nijmegen is actief met het geven 
voorlichting, organiseren van ontmoe-
tingsgelegenheden voor oudere heren 
en dames, homo's en lesbo's met 
een verstandelijke beperking en we 
ondersteunen het T&T cafe. Daarnaast 
houdt COC Nijmegen zich bezig met 
belangenbehartiging en beïnvloeding 
van de lokale politiek. Tenslotte zijn ook 
zichtbaarheidsacties belangrijk. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit: 
Herman Janssen, voorzitter
Rogier Beekman, secretaris
Siem v/d Broek, penningmeester
Oot Kerkhoven, algemeen bestuurslid

Het bestuur is klein, maar daadkrach-
tig. Toch zouden we graag versterking 
willen om onze activiteiten nog beter 
te kunnen uitvoeren. Het bestuur 
vergadert eens per drie weken op 
maandagavond. We proberen op iedere 
vergadering gasten uit te nodigen die 
ons bijpraten over hun activiteiten. 
Denk hierbij aan coördinatoren van 
COC Nijmegen, maar ook samenwer-
kingspartners. Uiteraard bespreken 
we ook lopende projecten en nieuwe 
initiatieven.
Mocht je interesse gewekt zijn, maar 
vrees je alle vrije tijd kwijt bent als je 
het bestuur komt versterken? In de 
praktijk valt dit best mee. Alle nieuwe 
aspirant-bestuursleden draaien de 

eerste tijd gewoon mee met alleen de 
bestuursvergaderingen. Zo krijg je een 
goed beeld van COC Nijmegen en ook 
de werkwijze van het bestuur. We wer-
ken niet met specifieke portefeuilles, 
dus na verloop van tijd kun je zelf bepa-
len waarmee je aan de slag wilt gaan. 
Mocht het wederzijds bevallen, dan kun 
je op een Algemene Ledenvergadering 
gekozen worden tot bestuurder. 
 
Zijn de volgende kreten voor jou van toe-
passing? 
organisatietalent – humor – enthousias-
me – geen woorden, maar daden – team-
speler – verantwoordelijkheid – zelfstandig 
– netwerker – communicatief vaardig – 
professioneel – doelbewust – HBO/ WO 
denk&werkniveau – bezige bij
 
Dan ben jij wellicht degene die onze plan-
nen waar kan gaan maken!
mail naar info@cocnijmegen.nl voor een 
kennismaking of voor meer informatie.

‘Veel plannen, maar geen tijd meer voor de uitwerking’

COC Nijmegen zoekt nieuw bestuurstalent 

De methode die met COC Nijmegen 
ontwikkeld is om voorlichting te geven 
over homoseksualiteit op basisscholen 
is voorgedragen voor de MOVISIE 
Diversiteitsprijs. Aldus Herman 
Janssen, voorzitter COC Nijmegen.  
MOVISIE werkt voor en met overhe-
den, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en 
professionele organisaties met als doel 
de participatie en de zelfredzaamheid 
van burgers te bevorderen  De organi-
satie bekroont jaarlijks een project dat 
invulling geeft aan diversiteit op lokaal, 
regionaal of landelijk niveau. Het thema 

van 2009 is ‘Seksuele diversiteit... Hoe 
anders mag je zijn?’.
Met de Diversiteitsprijs wil MOVISIE 
goede praktijken verzamelen die de 
meerwaarde en kracht van diversiteit 
zichtbaar maken. De Diversiteitsprijs 
wordt in 2009 voor de derde keer 
georganiseerd. Eerdere thema’s waren 
‘armoede’ en ‘jongeren’.
Voor de voorlichtingsmethode is inmid-
dels ook belangstelling getoond door 
Teleac dat overweegt een reportage over 
deze methode te maken ten behoeve 
van  een docentensite.

Voorlichting basisschool
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Allo-homo’s pleiten voor voorlichting en opvanghuis  

Praten met elkaar helpt

De Amsterdamse politicus Ahmed 
Marcouch gaf de aftrap van het ‘roze 
debat’ dat eind mei in het Kolpinghuis 
werd gehouden. Tientallen mensen 
keken en luisterden naar zijn video-
boodschap. Marcouch maakt zich 
sterk voor homo-emancipatie in zijn 
stadsdeel. Hij is in dat opzicht de 
meest uitgesproken politicus met een 
Marokkaanse achtergrond. Hij slin-
gerde het debat aan met een betoog 
dat je pas vrij bent als ‘iedereen’ vrij is. 
Het debat vond in groepen plaats. Het 
voorstel van Marcouch om de Canal 
Parade in zijn stadsdeel Slotervaart te 
laten starten werd niet door iedereen 
omarmt. Sommigen roemen hem om 
zijn politieke durf om de Marokkaanse 
gemeenschap met het thema homo-
seksualiteit te confronteren. Anderen 
noemen hem een knuffel-allochtoon die 
de confrontatie juist te veel opzoekt. De 
groep deelnemers aan de discussie is 
zeer divers. Mensen uit verschillende 
culturele en etnische achtergronden, 
en met een ruime variatie aan beroeps-
groepen, staan elk op persoonlijke 

wijze in het thema. Al die verschillende 
invalshoeken levert voor velen nieuwe 
inzichten op. Herkenbaar is het idee 
van de ‘voortdurende coming-out’. 
Was het ooit zo dat als je het één keer 
verteld had, dat je mocht aannemen 
dat iedereen wist dat je homo bent, 
nu is er sprake van een doorlopende 
procedure. Je krijgt een nieuwe baan, 
een nieuw team, een nieuw adres en 
telkens wanneer je jezelf voorstelt komt 
er weer een moment waarop jij je als 
homo moet presenteren. Telkens moet 
je een inschatting maken hoe de ande-
ren erop reageren. Vooral als die ander 
een allochtoon is, blijken veel homo’s 
te denken dat dit problemen op kan 
leveren. 

Negatieve uitlatingen
Dit is natuurlijk te danken aan nadruk-
kelijk negatieve uitlatingen van jongeren 
of streng gelovigen. Andere allochtonen 
verbazen zich er echter over dat hole-
bi’s zich wat ongemakkelijk voelen om 
zo’n coming-out bij hen neer te leggen. 
Een van de aanwezigen schreef later 

in een column in de Gelderlander: ‘die 
nieuwe collega van toen zei: “Ik moet 
je iets vertellen.” Een geheimzinnige 
stilte viel. “Ik ben … een homo.” Ik was 
eigenlijk opgelucht dat er niets ernstigs 
was. “So what? Je vindt groen mooi, en 
mijn kleur is paars. Vinden wij elkaar 
soms aardig of niet?” zei ik. Waarom 
voorzichtig zijn over wie je bent? Je 
moet juist níet voorzichtig zijn met een 
vrouw, een Arabische achtergrond, tien 
jaar asielervaring, een “allochtoon”, 
die soms uitgesloten en gediscrimi-
neerd wordt’. Ama Karma besloot 
haar column met te pleiten voor meer 
voorlichting over homoseksualiteit op 
jongere leeftijd, vóór de kids ouder wor-
den en elkaar voor ‘homo’ uitschelden 
zonder te beseffen wat ze zeggen. En 
daarmee verwoordt zij de conclusie van 
de groepsdiscussie in het Kolpinghuis.

Veilige haven
Niet veel later vond er in Villa Lila 
een debat plaats met bijna evenveel 
ervaringsdeskundigen rondom een 
vergelijkbaar onderwerp. In dìt debat 
ging het om de vraag hoe we hulp kun-
nen bieden aan homo’s en lesbo’s uit 
de allochtone bevolkingsgroepen. Hun 
isolement is groter en reguliere hulp 
schijnt hen niet te bereiken. Het grote 
voorbeeld voor goede hulp is ‘Veilige 
Haven’ van de Schorerstichting. Dit 
is een opvanghuis voor allochtone 
homo’s en lesbo’s. Veilige Haven 
biedt onderdak, hulp door individuele 
gesprekken en contact met lotgenoten. 
De stelling is dat er in het oosten van 
het land, bijvoorbeeld in Nijmegen, 
nog zo’n opvanghuis moet komen. Dat 
biedt de mogelijkheid om mensen uit 
hun directe omgeving te halen zodat ze 
elders een eigen leven kunnen opbou-
wen. De vergelijking met een ‘Blijf van 
mijn lijf huis’ dringt zich hierbij op. 
Het belang van deze hulp wordt onder-
streept door de verhalen van een viertal 
homojongeren met een allochtone 
achtergrond. Het meest sprekend is het 
verhaal van een jongeman die op zijn 
twintigste zijn coming-out beleefde in 
Deventer. Omdat zijn Turkse omgeving 
homoseksualiteit totaal ontkent, besluit 
hij die coming-out serieus aan te pak-
ken en wel via een televisieprogramma 
over allochtone homo’s. Daarna is hij 
verhuisd. Met zijn ouders gaat het wel 
goed komen, zegt hij, maar gemakkelijk 
is het niet.

De Marokkaanse cultuur is anders dan 
de Turkse, maar heeft eveneens moeite 
met homoseksualiteit. De Turkse tele-
visie toont homo’s als entertainment. 
Maar terwijl het Turks een woord 
heeft voor ‘homo’, ontbreekt dit in het 
Marokkaans.  A Salaam, de Nijmeegse 
Marokkaanse jongerenorganisatie 
meldt dat uit een enquête blijkt, dat 
de helft van hun achterban niets met 
homoseksualiteit te maken wil hebben. 
Andere voorbeelden uit Iran en voorma-
lig Joegoslavië worden ook genoemd. 
De homofobie van ouders en omgeving 
maakte het voor de betrokkenen erg 
moeilijk om hun eigen seksualiteit te 
ontwikkelen. Moeders die zelfs in de 
tweede generatie het Nederlands niet 
beheersen, onderstrepen het belang 
van goede inburgering, zeggen deze 
jongens. Goede voorlichting op scholen 
aan leerlingen en ouders is  noodzake-
lijk: ‘Het is tijd dat wijzelf en de politiek 
in actie komen. Allochtone homo’s 
weten er zelf te weinig van omdat zij in 
hun omgeving alleen negatieve verha-
len horen over homoseksualiteit.’ 

Het belang van de omgeving wordt 
geïllustreerd door onderzoeksresul-
taten die aangeven dat Marokkaanse 
jongeren die op een ‘witte’ school 
zitten, geen conflicten hebben. Waar 
de Marokkaanse cultuur dominant 
is, ontstaan die conflicten wel. In het 
algemeen wordt dit samengevat als een 
Arabische macho-cultuur. Voor alloch-
tone homo’s geen prettige omgeving 
om zichzelf te zijn. Het probleem is 
volgens de ervaringsdeskundigen in het 
vierkoppige forum enorm. De mensen 
die aankloppen bij ‘Veilige Haven’ zijn 
slechts het topje van de ijsberg. De 
positie van allochtone lesbo’s is daaren-
tegen vaak te kenmerken door de sfeer 

van sterke sociale controle en vroeg 
moeten trouwen. Het aantal dat vlucht 
of zelfmoord pleegt, is hoog. Ook voor 
allo-lesbo’s is een soort opvanghuis 
nodig. 

Communicatie
Hoe bereik je de ouders? Zij zijn de 
directe omgeving van allochtone 
homo’s. Diverse mogelijkheden passe-
ren de revue. Voorlichting in buurthui-
zen aan moeders, of apart aan vaders? 
Tupperware-party’s voor homo’s? Meer 
taalonderwijs en opvoedingsondersteu-
ning worden geopperd. Voorlichting 
over ‘Nederlandse’ samenlevingsvor-
men. Sterke politieke signalen zoals 
van Marcouch? De moskee? Alles helpt. 
Slechts de moskee wordt als een bijna 
letterlijk doodlopende straat betiteld, 
maar dat gaat enkelen echter te ver. 
Beetje bij beetje zou daar wel degelijk 
iets te bereiken zijn. Verder nuanceert 
een van de deelnemers het belang 
van een coming-out. Wanneer jij jezelf 
accepteert heb je niet veel mensen 
nodig om gelukkig te zijn. Je hoeft er 
niet eens voor uit de kast te komen. 
Emancipatie is niet hetzelfde als uit de 
kast komen stelt hij. 

Zo blijken er heel individuele en per-
soonlijke strategieën mogelijk naast 
de maatschappelijke strategie of een 
institutionele strategie van bijvoorbeeld 
een welzijnsinstelling. Voorwaarde voor 
elke vooruitgang is dat mensen blijven 
praten en communiceren. Zo kunnen 
vooroordelen verdwijnen en kunnen 
allochtonen, autochtonen, holebi’s en 
hun directe omgeving zelf hun keuzes 
maken en hun eigen strategieën bepa-
len. Praten helpt!

[BvD]

Homo’s, lesbo’s, jongeren, allochtonen, politici en vooral 
veel hulpverleners waren aanwezig tijdens de roze debatten 
die in het begin van de zomer in Nijmegen plaatsvonden. 
De roze draad van deze debatten werd gevormd door het 
thema ‘homoseksualiteit in de multiculturele samenleving’, 
maar dan specifieker in het allochtone deel van de maat-
schappij. Bart van Dam doet verslag van deze twee sessies. 
Conclusie is dat praten helpt.

Wat zou de wereld zijn zonder 
kunst? In zo’n wereld zouden we 
best kunnen leven en ons vermaken, 
natuurlijk. Lekker eten, feesten, de 
liefde: het kan allemaal prima zon-
der kunst. Maar het zou op de lange 
duur toch een beetje kaal zijn. Af en 
toe wil het oog iets zien, het oor iets 
horen waardoor je boven de dage-
lijkse dingen uitstijgt. Iets wat je aan 
het denken of mijmeren brengt, iets 
wat je even opschrikt uit je gewone 
doen en laten.

Ik wist het even niet toen de Pink-
redactie mij vroeg een kunstwerk te 
beschrijven dat mij inspireert. Eigenlijk 
dacht ik meteen: alsjeblieft geen 
‘homokunstwerk’. Dat is meteen weer 
zo politiek en beperkt. En moet ik nu 
echt mijn persoonlijke stokpaardjes 
gaan berijden? Een boek van Gerard 
Reve bespreken? De jongste generatie 
lezers weet al amper meer wie die man 
is (zoals de schrijver zelf al jaren voor-
spelde). Of hier de lof zingen van byzan-
tijnse koorzang, die mij soms tot in de 
zevende hemel voert? Wat moet een 

lezer daarmee? Ik kan aan dit tekstje 
ook moeilijk een opname koppelen.
Het meest inspirerend vind ik trouwens 
de zon. Ja, onze eigen gulle, ronde, 
gouden zon. De zon die ons verlicht 
en verwarmt, die onze huid diep door-
dringt en ons lange zomerdagen lang 
roostert en koestert en streelt. Maar 
de zon is weer geen kunstwerk. Tenzij 
je een soort theologisch statement wil 
maken: God als de Grote Kunstenaar 

en de zon als Zijn meesterwerk. Ik voel 
er wel voor, maar dan zijn we hier erg 
snel klaar.
Daarom liever iets anders. Iets actueels 
zelfs. Ik kies voor de Nijmegen-prent 
2009, gemaakt door de Amsterdamse 
kunstenaar Marinus Fuit. Als armlastig 
blad kan PINK zich natuurlijk geen 
kleurenafbeelding veroorloven, maar de 
zwart-wit versie van de prent geeft toch 
al een aardige indruk. Ik beschrijf de 

kleuren wel voor u erbij.
We zien de Nijmeegse spoorbrug en 
de Waal, beide in voorspelbare tin-
ten. Op de achtergrond een gestileerd 
Waalstrandje in beige en groen, op de 
voorgrond een merkwaardig knalgeel 
vlak en een nutteloze wit-rode grens-
paal. Terwijl je brug en rivier nog enigs-
zins realistisch kunt noemen (alles heel 
precies weergegeven met fijne lijnen) 
geldt dat zeker niet voor de rest. De 
voorgrond doorbreekt meteen alle illu-
sie en roept vooral vraagtekens op. Wat 
moet dat vlak daar? Wat doet die witte 
muur met dat roostertje links onder? 
Van wie is die paal, en kon die niet even 
buiten beeld gezet?
De achtergrond is juist weer dromerig, 
met dat vaag aangeduide strand, zonder 
hinderlijke huizen, kribben, verkeers-
borden, vuilnisbakken en wat we daar 
verder normaal aantreffen. Zonder 
mensen ook.
Die ontbreken bij nader inzien op het 
hele tafereel: geen mens, geen machine, 
geen leven te bekennen. Alles lijkt in 
gespannen afwachting van, ja, van wat? 
Van iets, van een begin van actie, of 

van ingrijpen door mens of God. De zon 
schijnt intussen van een onmogelijke 
kant, vanuit het noord-westen of zoiets. 
Wie wel eens bij de Waal staat weet dat 
dit niet kan. Alles wat zo vertrouwd 
leek blijkt ineens hogelijk bevreem-
dend. Nijmegen in een ander heelal. 
Nijmegen na een nucleaire oorlog.
De vrolijke kleuren, vooral het domi-
nerende geel van het malle vlak op de 
voorgrond, geven somberheid gelukkig 
geen enkele kans. Integendeel, van deze 
prent krijg ik elke keer weer goeie zin.

Vincent Hunink (Nijmegen, 1962) is clas-
sicus. Hij is als universitair docent Klassiek 
en Vroegchristelijk Latijn verbonden aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 
1990 is hij actief als vertaler van teksten uit 
het Latijn en Grieks. Voor zijn vertaalwerk 
ontving hij in 2006 de Publieksprijs van 
Oikos, de landelijke onderzoeksschool voor 
klassieke studies.
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.

Inspiratie – Vincent Hunink over de Nijmegen-prent 2009

Emma Donoghue in Villa Lila

DITO compleet!
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Lesbisch feestje in drie dagen
Het Festival start op vrijdagavond met 
een vrouwen-dancefeest in popppo-
dium Doornroosje. Het  thema ‘Live 
your dreams’ wordt door dj’s en acts 
ingeleid. Het zaterdagprogramma start 
met workshops en debatten. Geslaagde 
elementen uit het concept van 2007, 
waaronder een literair onderdeel, vin-
den de bezoeksters terug. Voor onont-
dekt talent, ontmoeten, eten & drinken 
kunnen bezoeksters tijdens de debatten 
en de workshops terecht in Lindenberg 
No. 23. Het podium in de caféruimte 
van De Lindenberg is dan het domein 
van veelal beginnende artiesten. De 
zaterdag wordt afgesloten met een 
theatershow voor een publiek van 400 
vrouwen. De avond is verrassend, geva-
rieerd en dromen worden werkelijkheid. 
Met een wandeling en verrassende 
optredens op zondag wordt LFN 2010 
‘Live your dreams’ afgesloten. 
Kortom, leef je dromen uit, en noteer 

Lesbian Festival Nijmegen 2010 op 15, 
16 en 17 januari in je nieuwe agenda. 

Dromen gezocht
Is optreden jouw droom? Het open 
podium van Lesbian Festival Nijmegen 
2010 heeft nog ruimte voor artiesten 
en kunstenaressen. Vind je het tijd dat 
ook anderen kunnen genieten van jouw 
performances? Live your dreams; dit is 
je kans! Heb je interesse en past jouw 

optreden bij het thema? Laat het de 
organisatie weten.
Is jouw droom al iets te lang een 
droom? Stuur die droom –ongeacht 
wat- naar de LFN-organisatie, want 
dromen zijn er om waargemaakt te 
worden! Ook daarvoor kun je contact 
opnemen met de organisatie: info@
lesbianfestivalnijmegen.nl 

Lesbian Festival Nijmegen wordt geor-
ganiseerd door COC Nijmegen, en is 
bedoeld voor vrouwen die (ook) van 
vrouwen houden. Informatie over het 
programma en de kaartverkoop vind je 
straks op lesbianfestivalnijmegen.hyves.nl 
en op de website lesbianfestivalnijmegen.
nl. En houd natuurlijk ook de persberich-
ten in de gaten!

Lesbian Festival Nijmegen 
(LFN) 2007 was een succes 
en successen zijn voor her-
haling vatbaar. Tijd dus voor 
een tweede editie van het 
Nijmeegs Lesbian Festival. 
15, 16 en 17 januari staan 
in het teken van ‘Live your 
dreams’.

Lesbian Festival Nijmegen 2010

‘Live your dreams’ 
Ter gelegenheid van de tweede 
Nationale Coming Out Dag, 10 
oktober 2009, introduceren de 
samenwerkingspartners van het 
onderwijstraject Homoseksualiteit en 
Voortgezet Onderwijs de roze ov-bus. 
De felroze bus zal op verschillende 
lijnen in het streekvervoer van het Rijk 
van Nijmegen gaan rijden, vijf dagen 
per week, 10 uur per dag tot eind 
december 2009. Doel: aandacht en 
begrip voor seksuele diversiteit.    

Op de roze bus zal de tekst te lezen 
zijn: ‘Wat weet jij van seksuele diversi-
teit?’. Met deze tekst wil de organisatie 
voorbijgangers prikkelen om zelf na te 
denken over hoe het is als je homosek-
sueel, lesbisch of biseksueel bent. In 
de bus zullen verschillende coming-out 
verhalen te lezen zijn voor busreizigers. 
Traditionele coming-out verhalen van 
jongere homo’s die uit de kast komen, 
maar ook minder traditionele verhalen, 
zoals het verhaal van een docent die 
voor het eerst tegen zijn klas vertelt dat 
hij met een man getrouwd is! 

Coming-out dag
Coming Out Dag wordt op 10 oktober 
voor de tweede keer in Nederland  

georganiseerd op initiatief van 
het Ministerie van OCW, en COC 
Nederland. Deze dag is bedoeld om 
steun te vragen voor mannen en vrou-
wen die een ‘coming-out’ hebben. Dit 
is het moment waarop een homo, les-
bienne, biseksueel of transgender voor 
zijn of haar seksualiteit uitkomt; deze 
momenten keren telkens terug in het 
leven van een ‘niet-heteroseksueel’. De 
dag is een internationale dag, want ook 
in de Verenigde Staten van Amerika, 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Oostenrijk worden er activiteiten geor-
ganiseerd.

Het traject Voortgezet Onderwijs en 
Homoseksualiteit richt zich op het 
bevorderen van de sociale veiligheid 
van homoseksuele, lesbische en bisek-
suele leerlingen en medewerkers in het 
voortgezet onderwijs in Nijmegen. Het 
project is in 2002 gestart in opdracht 
van de gemeente Nijmegen. Het is een 
samenwerkingsverband van GGD Regio 
Nijmegen, COC Nijmegen, homo-
jongerenorganisatie Dito, Gemeente 
Nijmegen en de scholen voor voortge-
zet onderwijs in Nijmegen. De scholen 
hebben zich via een convenant aan het 
traject verbonden.

De gedichtenbundel ‘Omaplant’ van 
Hay Wijnhoven is wat men vroeger, in 
het digitale tijdperk, een multi-mediale 
ervaring zou noemen.
Maar dan op papier. ‘Omaplant’ bestaat 
uit een bundel gedichten, met acrylverf-
illustraties door Bart Drost, en een 
kleurboek-bijlage met extra ruimte 
voor eigen tekeningen of gedichten. 
Iets wat men tegenwoordig een doe-
boek zou noemen, dus.   

De aanwezigheid van een kleurplaat-
bijlage doet vermoeden dat het gaat om 
een boekje voor kinderen. 
Het is dan ook een boekje dat gaat over 
de ervaringen van kinderen, variërend 
van ‘Wij hebben thuis een zaklantaren’ 
tot ‘Als mijn oma eens moest sterven’. 

Maar is het daarmee ook een boek vóór 
kinderen? Nou ben ikzelf opgegroeid 
met de literaire werken van Dick Laan 
(‘Lach jij maar, Pinkeltje!’) en de versjes 
van Clinge Doorenbos, dus ik heb geen 
idee hoe de omaplant-gedichten het bij 
kinderen doen. 
Maar ook (of zelfs: juist) voor 
ex-kinderen zijn de gedichten zeer 
boeiend. Want terwijl ze gaan over 
jeugdervaringen, gaan ze in feite over 
de ervaring van het verliezen van de 
jeugd.
 
Het is een bewuste confrontatie met 
de tijd waarin je een zaklantaarn koes-
terde, nog een oma had, en met een 
te grote Hema-onderbroek op de zwem-
badtegels stond. 
En je je rijk voelde met knikkers en een 
kleurboek. Die confrontatie stemt wee-
moedig. 
Want niet alleen die zaklantaarn en 
die oma ben je kwijt geraakt, ook het 
vanzelfsprekende vermogen om je over 

alles te verbazen of verheugen omdat 
alles voor het eerst gebeurt. De last 
van de ervaring komt pas later. Die last 
maakt ‘Omaplant’ zichtbaar door korte 

blikken op de zuivere tijd daarvóór, en 
stelt je tegelijk in staat om even van het 
verlies te genieten.

[NA]

Tijdens de vrijwilligersdag noemde 
Herman Jansen, voorzitter van COC 
Nijmegen, drie voorbeelden waaruit 
blijkt dat COC Nijmegen het lokale 
niveau aan het ontstijgen is. De Roze 
Loper wordt door de Tweede Kamer 
geroemd en ons parlement wil dit 
landelijk uitrollen. Verder was minister 
Ronald Plasterk vol lof over de coming-
out dag die dit jaar in de Hema gehou-
den werd, en complimenteerde hij de 
hand-in-hand actie.
Tot slot is COC Nijmegen kandidaat om 
als lokale organisatie geselecteerd te 
worden vanwege zijn ‘best practices’. 

De prijs is een betaalde medewerker die 
deze ‘best practices’ gaat beschrijven. 
Het doel ervan is dat deze beschrijvin-
gen andere organisaties kunnen helpen 
hun activiteiten naar succesvolle voor-
beelden vorm te geven. Jansen geeft 
aan dat het COC Nijmegen het er soms 
druk mee heeft vragen uit het land te 
beantwoorden. Hoe is Café Dapper 
georganiseerd? Hoe krijgen jullie zo’n 
enorme continuïteit in de voorlichtings-
groep? De beschrijving van succesvolle 
acties kan anderen dus enorm helpen. 
De beschrijving van COC Nijmegen 
bijvoorbeeld.

De bus in, de kast uit!
Roze streekbus maakt 
seksuele diversiteit zichtbaar 

‘Omaplant’, een stekje weemoed

Activiteiten mogelijk landelijk voorbeeld
COC Nijmegen beschreven

Portretsonnetten 17
Ik pas nog altijd in mijn strakke broeken

Ik ben nog slanker dan de slankste den

Ik mag dan achtenzestig zijn, ik ben!

En menigeen heeft dat niet eens gehaald

(Wel werd ik onlangs veertig keer bestraald)

Mij zie je niet meer naar die ene zoeken

Die vast bestaat, hoewel ik hem niet ken;

Ik vlucht ook niet in Bachus, Brahms of boeken

Ik sjok niet naar de bus: ik fiets en ren

’t Is de jaloerse slechts die op mij smaalt

Ik ben de haan, de heerser van het hok

Ikzelf bepaal wie in mijn bed verdwaalt

En heus: ze hoeven mij niet stijf te vloeken

Ik sla de maat en neuk nog zonder stokC
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Illustratie uit: ‘Omaplant, en andere gedichten’ (Bart Drost)
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Volgens het juryrapport heeft uitgever 
Maria van Oosten ‘Zij aan Zij’ de afge-
lopen tijd een enorme ontwikkeling 
laten doormaken. Het blad profileert 
zich nadrukkelijk als een eigentijds 
magazine voor lesbische en biseksuele 
vrouwen. Zij aan Zij kijkt graag verder 
dan haar lesbische neus lang is. LNBi 
voorzitter Luc Houtkamp: ‘Ook de stap 
om als op vrouwen gericht blad een 
man als hoofdredacteur te nemen toont 
aan dat Zij aan Zij zich niet zomaar in 
hokjes wil laten duwen. De uitspraak 
van hoofdredacteur Franc Craanen dat 
“de Donald Duck tenslotte ook geen 
eend als hoofdredacteur heeft” is ons 
uit het hart gegrepen.’ Tijd voor een 
interview met Franc Craanen.

Een enthousiaste charmante wat sjofel-
modieus geklede echte man met jon-
gens-achtige uitstraling haalt me op bij 
Amsterdam CS. ‘We gaan naar Saarein,’ 
en na twintig minuten met ferme pas 
door de motregen, lopen we dit vrou-
wencafé binnen. 

‘Het is spannend bij Zij aan Zij,’ vertelt 
Franc met ongekend enthousiasme, 
‘hoe moet ik ’t  goed uitleggen...  het is 

super, ik ben opgewonden, zoveel nieu-
we dingen leren.’ Franc maakt al lang 
bladen, zoals Avant Garde en Playboy. 
Dan is ‘Zij aan Zij’ wel een enorme 
overgang, toch? 

‘Het is zo’n authentieke doelgroep. Ik 
ontmoet veel heel waarachtige vrou-
wen.  Ze hebben veel te vertellen, en 
veel is nieuw voor me. Het is tomeloos 
inspirerend. De doelgroep lesbische 
vrouwen kwam er in bladenland 
bekaaid af.  Zij aan Zij was het enige 
blad. Toen ik gevraagd werd dacht ik 
“elke heterovrouw kan kiezen tussen 
70.000 bladen”, voor de Beau-Monde-
vrouw, de Avantgarde-dame en de 
Elle-meisje. Lesbiennes hadden alleen 
die 50 bladzijden.’ Het clubblad werd 
magazine. Franc:  ‘het moest méér zijn, 
óók 100 pagina’s, óók goede foto’s, 
Zij aan Zij moet de erkenning van les-
bische vrouwen uitstralen!’

De opzet lijkt geslaagd. Er komen nu 
abonnees bij, maar er zijn er nog wel 
2000 trouwe abonnees nodig. Het is 
een kleine uitgeverij, met één maga-
zine. Abonnees zijn daarom belangrijk; 
het kan qua advertentie-aquisitie niet 

zo geölied werken als tijdschrift-fabriek 
Sanoma.
‘Hoogtepunten waren er in mijn 
loopbaan genoeg. Kylie interviewen, 
George Michael doen. Die dynamiek bij 
Avantgarde was heel leuk, maar dit is 
uitdagender, dit is super om te doen. 
Honderd lesbische vrouwen uitzwaaien 
op Schiphol was één van de concrete 
hoogtepunten. De dames gingen naar 
Lesbos met Travel Women, om een 
vrouwenfestival te bezoeken. Ik heb hen 
de nieuwste Zij aan Zij aangeboden. 
Het was een leuke, woeste (zegt hij 
gekscherend) nacht. De vrouwen rea-
geerde heel enthousiast. Eén vrouw liet 
onomwonden weten dat ze geen man 
als hoofdredacteur wou. Ze vond het 
blad wel mooi maar een man, nee, dat 
ging te ver. De andere 99% was dolge-
lukkig met het nieuwe blad. Dan voel je 
extra waarom je het doet.’

Van zijn vorige werk, bij COC  
Nederland, heeft hij vice-voorzitter Vera 
Bergkamp als columniste meegeno-
men. ‘Dat is een waardevolle samen-
werking, ik steek veel van haar op. 
Rond maatschappelijke politieke hang-
ijzers. Tja, ik ben toch een echte vent…  
Vera nam me mee in de wereld van de 
meemoeders. Een lastig issue waar de 
heterowereld aan voorbij gaat.’

Bij de Playboy schreef Franc overtui-
gend als macho. Nu pakt hij precies de 
toon van de lesbische vrouw. ‘Dat kun 
je door te luisteren naar de doelgroep, 
het is professionaliteit. Ik ben schrijver, 
ik snap voor wie het is. Voor de stoere 
macho man gebruik je andere woor-
den. Het is respect voor de doelgroep. 
Het gaat niet over mijn woord. Het is 
hart en oren openzetten. Anders zou 
het ijdelheid zijn, dan zou ik een boek 
moeten schrijven. Maar ik ben bladen-
maker. Hoe je dat wordt?  Heel suf, 
maar ik was een saai jongetje die keurig 
journalistiek ging studeren, omdat m’n 
moeder dat bedacht heeft. Je gebruikt 
altijd van die mooie woorden en je bent 
goed in talen, zei ze.’ 

‘Zij aan Zij’-abonnee wordt je door je 
via internet op te geven, of een blad te 
kopen en de bon in te vullen. Je krijgt 
uiteraard een welkomstcadeau.
Meer info: zijaanzij.nl

[PvdM]

De Bi-Award 2009 is toegekend aan het magazine ‘Zij aan 
Zij’. Pink interviewt hoofdredacteur Franc Craanen.

Aan de vooravond van de vier-
daagse opende Hotel Restaurant 
Manna haar deuren. Aan het roer 
van Manna staan Aïda Papilaja en 
haar partner Sander Hendrix. Ze 
werkten beiden bij het Wijnfort Lent 
en bij het Ambacht in Driel. Onder 
hun aanvoering heeft Manna de 
uitstraling om uit te groeien tot een 
gerespecteerd hotel-restaurant met 
landelijke allure.

Manna is het eerste suite-hotel in de 
regio en herbergt een zestal luxe inge-
richte suites die geheel eigentijds zijn 
ingericht. Bed en bad staan centraal 
in de vormgeving. Daarnaast zijn de 
suites voorzien van alle gemakken. De 
kamers zijn ingericht door Lusco Fusco 
Design en zijn standaard voorzien van 
ondermeer een Nespressomachine, 
wireless internet, een I-mac met office 
en gratis movie-on-demand. De tuin 
is aangelegd door architect Jaap Sterk 
uit Beek-Ubbergen. Het restaurant 
van Manna heeft een capaciteit van 85 
couverts, een deels open keuken, een 
cocktailbar en een Ambassadors-room 

op de vide. Manna heeft namelijk 20 
‘Ambassadeurs’, een soort obligatie-
houders die voor een bedrag van 10.000 
Euri elk, mogen genieten van speciale 
privileges. Zoals bijvoorbeeld een eigen 
wijnlocker in het besloten gedeelte van 
het restaurant.  Bij binnenkomst tref ik 
meteen de ‘crème de la crème’ van de 
Nijmeegse politiek aan: Bert, de drij-
vende kracht achter de VVD, en kan-
didaat-notaris Jeroen. Bert en Jeroen 
genieten aan de bar van champagne en 
oesters. In de tussentijd stelt gastvrouw 

Aïda zich aan mij voor. Ik meld mij 
voor een aperitief aan de bar (Grahams 
10 years € 6,00) alvorens plaats te 
nemen aan mijn tafeltje. Voor borrelen 
is er weinig ruimte, ik sta structureel 
de gastvrouw in de weg. Ik neem plaats 
aan een zwarte tweezitter van waaruit 
ik haaks de zaal en bar kan overzien. De 
vlotte bediening die met bijna persoon-
lijke attentie serveert, brengt mij het 
menu. De keuken trekt alle creatieve 
registers open om het de gast naar de 
zin te maken. Alles geportioneerd als 

tussengerecht De gerechten op de kaart 
weerspiegelen het vakmanschap van 
chef-kok en zijn brigade. Met dagverse 
ingrediënten stelt hij een menukaart 
samen die ‘global’ getint is. De gerech-
ten zijn exclusief, maar toegankelijk. 
Als voorgerecht voor mij een drietal 
super verse oesters (€ 7,50), goed koud 
op een groot bord geserveerd met een 
vers stukje citroen. Manna schenkt 
14 open wijnen, waarvan er 7 private 
labels van De Bruijn Wijnkopers, ik kies 
voor de Chardonnay (€ 3,75) private 
label. Als tussengerecht voor mij de 
kreeftensoep. De soep wordt op een 
groot diep bord geserveerd met een 
remplissage van Hollandse garnalen. 
Hierop volgend komt de gastvrouw 
met een terrine en serveert de soep uit. 
Ondanks de exclusieve entourage en 
keuken, is de sfeer in Manna gemoede-
lijk. Het is tijd voor het hoofdgerecht. 
‘Haas’ van zwezerik met verse huza-
rensalade (€ 17,00).  Persoonlijk vind 
ik het hoofdgerecht aan de krappe 
kant gegeven de prijs. De smaak, verse 
bereiding en creatieve opmaak maken 
dat voor een deel weer goed. De gast-

vrouwen hebben zichtbaar plezier in 
hun werk, persoonlijke benadering 
en flexibiliteit staan hier hoog in het 
vaandel. Er wordt geserveerd volgens 
de etiquette, maar wel met warmte en 
aandacht voor elke gast. Als dessert 
kies ik voor de kersen in aspic, verge-
zeld van vers zomer fruit, patisserie 
en een rode coulis (€ 7,00). Voor dit 
dessert kom ik zeker nog eens terug. 
Na het diner neem ik plaats aan de bar 
om af te sluiten met een koffieservies,  
blij verrast door allerlei toegevoegde 
verse lekkernijen (€ 4,00).  Kort om: 
Manna is een top locatie waar men zich 
kan laten verwennen op het hoogste 
niveau. Er zijn leuke arrangementen, er 
kan zakelijk of privé geborreld worden 
tot een uur of één ’s nachts. Blijft u sla-
pen, dan behoort een ontbijt-meeting 
tot de mogelijkheden. 

Manna-nijmegen.nl
Oranjesingel 2c
6511 NS Nijmegen
024-3650990

[SH]

PINK CULINAIR Manna: een nieuw hotel-restaurant

Mannelijke hoofdredacteur bij Zij aan Zij 

Het clubblad werd een magazine

MSM
Mantotman.nl
Ik weet niet hoe het u 
vergaat, maar als je al 
een tijdje in het homo-
wereldje meeloopt denk 
je al snel dat je alles 
al wel een keer hebt 
meegemaakt. Je weet 
dat je veilig moet vrijen, 
waar je condooms kunt 
krijgen, dat je tot de 
risicogroep behoort die 
extra vatbaar is voor 
hepatitis B en C en dat 
het slim is je daartegen 
te laten vaccineren. 
Van gonorroe, platjes 
en chlamydia heb je wel 
gehoord. Waarschijnlijk 
ken je ook mensen die 
hiv-positief zijn en er 
bijzonder gezond uit-
zien, sporten, fulltime en 
meer werken en ogen-
schijnlijk geen enkel 
nadeel ondervinden van 
hun hiv-status. Kortom, 
je weet het allemaal al 
wel, en wat zou er nou 
nieuw kunnen zijn. 

Deze week kwam ik 
weer eens op de site 
mantotman.nl, een zeer 
informatieve site van de 
Schorerstichting. Alles 

wat je zou moeten weten 
kun je er vinden. Over 
lichaamsverzorging, 
veilige seks, risico’s bin-
nen en buiten relaties. 
Je kunt er een advies 
krijgen voor een gezond 
seksleven en als je een 
vraag hebt waarop je 
geen antwoord vindt, 
kun je terecht bij de 
helpdesk. Handig en 
buitengewoon infor-
matief. Nog handiger is 
dat je via deze site ano-
niem een afspraak kunt 
maken voor een hiv-test. 
Weliswaar in Amsterdam 
of Rotterdam, maar toch.

Zoektocht
Nijmegen staat er op die 
site niet bij, dus ging 
ik eens op zoek naar 
dit soort informatie in 
Nijmegen. Eerst maar 
eens de site van het COC 
geraadpleegd. Helaas. 
Geen enkele informatie. 
Nergens iets over voor-
lichting, geen verwijzing 
naar een site over soa/
hiv/aids of veilige seks. 
Ook geen doorverwijzing 
naar de GGD of naar een 
andere informatieve site. 
Dan maar eens kijken bij 
Dito en Villa Lila. Helaas, 
ook niets. Geen enkele 

informatie en geen ver-
wijzingen. Dan blijft er 
niets anders over dan 
naar de site van de GGD 
Nijmegen te gaan. Daar 
moet toch het nodige te 
vinden zijn. Na enig zoe-
ken vind ik inderdaad 
een pagina met nuttige 
informatie en veel sites 
van andere organisaties 
waar ik meer informatie 
kan vinden, waaronder 
de verwijzing naar de 
Schorerstichting. 

Tja, als je dan als moder-
ne, seksueel actieve 
homoman op zoek gaat 
naar informatie dan zul 
best wel terechtkomen 
bij mantotman.nl of een 
andere informatieve site, 
maar ik vind het wel 
jammer dat de homo-
organisaties in Nijmegen 
over dit onderwerp geen 
specifieke informatie 
online hebben. Maar 
niet getreurd: we heb-
ben nu deze column in 
Pink als eerste stap en 
ik hoop dat zowel COC 
als Dito de handschoen 
oppakken en snel met 
een aanvulling op hun 
site komen.

Henk Beerten

Column over soa/hiv/aids en veilige seks
Tot nu toe ontbrak in de Pink een rubriek over soa/hiv/aids en veilige 
seks. Dat is jammer en kan eigenlijk niet vond het bestuur van SOAAN 
(Stichting Ondersteuning Aids Activiteiten Nijmegen). Daarom vanaf nu in 
elke Pink een actuele visie op ontwikkelingen rond dit thema. 

Stichting Ondersteuning Aids Activiteiten Nijmegen (Soaan) is een stichting 
die initiatieven voor homo-specifieke voorlichtingsactiviteiten onder-
steunt met een subsidie van maximaal 500 euro per activiteit. Heb je een 
goed idee, dien dan een aanvraag in. Stuur je aanvraag naar Soaan, p.a. 
Wilhelminasingel 36, 6524 AN Nijmegen. 
Kijk ook op www.oude-aandelen.nl/soaan

Rectificatie Jaarverslag 2008 

Het bestuur van COC Nijmegen laat weten dat in de tekst van het jaarverslag 
2008 over de Zondagmiddagsalon een verkeerde naam is aangehaald als 
(mede)oprichter. In de tekst had moeten staan dat Jan Houterman en Wim van 
de Broek oprichters zijn van de Zondagmiddagsalon. 
 
Het bestuur biedt zijn excuses aan voor deze fout. 

Franc Craanen, hoofdredacteur van Zij aan Zij.
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Andere tijden 
Iedereen met historisch besef weet dat 
Villa Lila jarenlang hèt pand is geweest 
waar verschillende groepen en mensen 
uit roze Nijmegen waren gehuisvest. 
Hele volksstammen hebben in de afge-
lopen 25 jaar vergaderd in één van de 
ruimtes. Vele mensen hebben elkaar 
ontmoet bij diverse activiteiten en vele 
vrijwilligers hebben in die periode aller-
lei werk verricht. In de afgelopen jaren 
lijkt het pand echter steeds minder 
gebruikt te worden door de oorspron-
kelijke doelgroep: holebi’s. Internet, 
e-mail en andere communicatievormen 
zijn niet te stuiten. Dit is ook te merken 
aan de manier waarop vrijwilligerswerk 
tegenwoordig gedaan wordt.

Als we Pink als voorbeeld nemen dan 
is er een wereld van verschil tussen 
vroeger en nu. Vroeger werd Pink letter-
lijk ter plaatse gemaakt. Het blad werd 
nog helemaal met de hand gemaakt, 
want een computer kwam er niet aan 
te pas. De lay-out werd handmatig 
gedaan, met knippen en plakken. Na 
het drukken werd ons blad in Villa Lila 
voorzien van adreswikkels om tenslotte 
verstuurd te worden naar de abonnees. 
Het voltooien van een nieuwe Pink 
moest natuurlijk ook gevierd worden 
met een drankje (of meer) in de foyer 
van Villa Lila. En aan de bar kwamen 
dan al snel nieuwe onderwerpen ter 
tafel, al dan niet dankzij (on-)bewust 
lekkende bestuursleden. Hoe anders 
gaat het tegenwoordig. Meestal verga-
deren we als redactie nog wel in Villa 
Lila. We bepalen de onderwerpen en 
we verdelen deze met elkaar, iedereen 
levert zijn of haar werk keurig digitaal 
aan via e-mail en vervolgens wordt de 
lay-out digitaal gedaan, ook elders. 
Tenslotte wordt Pink gedrukt en ver-
stuurd via een externe partij. Wij drin-
ken nog wel een drankje na die ene ver-
gadering, maar omdat de foyer van Villa 
Lila dan niet geopend is zien we ons 
genoodzaakt om dat elders te doen. 

Uithuizig
Het COC organiseert al meerdere 
activiteiten buiten het pand. Zo wordt 
de Kiss Kiss Club georganiseerd in 
Doornroosje en vindt het transgen-
dercafé plaats in café Meermin. De 
voorrondes voor het COC Songfestival 
worden in de Lindenberg georganiseerd 
en algemene ledenvergaderingen zijn 
ook al eens in café Billabong belegd. 
Alleen de Zondagmiddagsalon, de 
Damessalon en café Dapper zijn acti-
viteiten die in Villa Lila plaatsvinden. 
Naast het COC is jongerengroep Dito 
een vaste huurder van kantoor- en zaal-
ruimte in het pand. Homokoor Cantus 
Obliquus is daarnaast nog de enige 
vaste gebruiker. Villa Lila organiseert 
zelf nog wel de wekelijkse vrijdagmid-
dagborrel in de foyer en er wordt nog 
geëxposeerd. Toch is het aantal acti-
viteiten met een roze tintje behoorlijk 
teruggelopen.

Een vast terugkerend thema in de 
afgelopen tien jaar is de toegankelijk-
heid van Villa Lila. Het pand is amper 
geschikt voor bezoekers die minder 
mobiel zijn. Meerdere besturen heb-
ben vergaderd over de inrichting en 
de toekomst van het pand. Onder de 
naam ’Villa Nieuw’ werden ambitieuze 
plannen gemaakt voor een pand dat 
aan alle wensen van de gebruikers 
voldeed. Er werd gelonkt naar de win-
kelruimte naast Villa Lila, maar tijdens 
de besprekingen bleek dat deze inmid-
dels weer verhuurd was. Geld was een 
ander struikelblok, want de financiering 
van het geheel werd vooral in de schoe-
nen van Stichting Beheer Homohuis 
Nijmegen (SBHN) geschoven. Een paar 
jaar later werd door een nieuw SBHN-
bestuur de stap genomen om disco-
theek De Mythe aan te kopen. De ruim-
tes in Villa Lila zelf werden opnieuw 
verdeeld en het pand werd opgeknapt. 
Het avontuur met De Mythe bleek ech-
ter niet succesvol en uiteindelijk werd 
de discotheek weer verkocht – met 
verlies. Volgend jaar zal Helm de Laat 

afscheid nemen als directeur. Daarmee 
komt de continuïteit van Villa Lila ver-
der in gevaar, want het is de vraag of 
zijn plaats opgevuld kan worden.

Achter de schermen wordt al enige tijd 
flink gediscussieerd over de mogelijk-
heden en onmogelijkheden. En onlangs 
circuleerde zelfs een mail die van een 
bezorgde bezoeker afkomstig zou zijn, 
waarin gesuggereerd werd dat het COC 
uit de Villa zou willen vertrekken. Een 
suggestie waarvan het COC-bestuur 
zich overigens distantieert.

Belang van één pand
‘Wij staan voor één roze huis in 
Nijmegen’, is het eerste wat Herman 
Janssen, voorzitter van COC Nijmegen 

zegt.  ‘Villa Lila bestaat 25 jaar en wij 
gaan voor ook voor de volgende 25 
jaar. Hier aan de In de Betouwstraat of 
elders? De toekomst zal het leren. We 
zitten midden in een proces waarin we 
met Dito en Villa alle kanten bekijken 
van de mogelijkheden voor Villa Lila. 
Van belang is of het pand en de organi-
satie klaar zijn voor de komende 25 jaar. 
Bijvoorbeeld de rolstoeltoegankelijk-
heid is nog steeds niet goed geregeld. 
Verder vinden wij de zichtbaarheid in de 
Nijmeegse samenleving een belangrijke 
factor. Niet alleen voor het COC, maar 
ook voor Villa Lila. Gebruik maken van 
een eventueel ander pand? Het bestuur 
van COC Nijmegen houdt alle opties 
open. Persoonlijk wens ik activiteiten 
van COC en Dito in één pand te heb-
ben. De clubs kunnen veel aan de 
samenwerking hebben, veel van elkaar 
leren, ook al heeft Dito de Flavour-
party elders en houdt het COC de Kiss 
Kiss Club eveneens op een andere 
plaats. Het is goed wanneer diverse 
doelgroepen in één pand bereikt wor-
den. De homohoreca wordt minder; 
vergelijkbaar met de andere horeca in 
Nijmegen. Daarom is een holebi-ont-
moetingsgelegenheid nodig, waarbij het 
accent ligt op een uitnodigend karak-
ter voor verschillende doelgroepen. 
Verder hebben onze clubs een eigen 
ontvangstruimte nodig. Daarnaast is 
een gedeelde kantoorruimte denkbaar.  
Zo heeft COC Zwolle duidelijk prioriteit 
gelegd bij de ontmoetingsruimte en 
niet op de kantoorruimtes, daar kunnen 
we van leren.” ’

Herman Jansen wil eigenlijk niet ingaan 
op alternatieven, maar geeft aan dat 
er al lang over alternatieven gesproken 
wordt, maar dat overeenstemming niet 
gemakkelijk te bereiken is. Wat hem 
betreft bestaat er een gerede kans dat 
COC de komende 25 jaar verder gaat in 
hetzelfde pand gaat, maar sluit het een 
andere locatie of situatie niet uit. Villa 
Lila houdt vast aan de huidige locatie 
en gebruikelijke werkwijze. En hierin 
schuilt een frictie. Ook over de weg 
naar een oplossing voor de ontstane 
situatie bestaan meningsverschillen. 
COC Nijmegen wil eerst een goed plan 
en dan kijken naar de middelen, waarbij 
alle opties worden opgehouden. Villa 
Lila heeft een andere route voor ogen, 
namelijk eerst de middelen veilig stel-
len dan pas een plan ontwikkelen. Een 
openbaar debat over de toekomst van 
het roze huis in Nijmegen juicht hij toe. 

Dito 25 jaar in Villa
LilaHomojongerenorganisatie Dito, 
voorheen Pinkeltje, is op een paar 
maanden na, even jong als Villa Lila. 
En dat gaan ze vieren ook.  Er komen 
spetterende acties in de Roze Week op 
de Universiteit en op Roze Woensdag 
tijdens de Vierdaagse. Maar ze  begin-
nen met een oud-en-nieuwfeest in de 
‘Grote Kolonie’ op het Limosterrein.  
‘Heel Nijmegen is welkom op dit feest’, 
zegt Evelien Hulshof, voorzitter van 
Dito en van hetzelfde bouwjaar als haar 
organisatie is; 1985. Zelf is zij nu al 5 
jaar actief in de homojongerenclub.‘Het 
is uniek in Nederland dat een jongeren-
club een eigen kantoor en ontvangst-
ruimte heeft. Villa Lila biedt voor ons 
dus zeker meerwaarde. Vroeger hadden 
we het T-Café, maar nu hebben we een 
eigen ruimte voor ontvangst en kan-
tooractiviteiten. Wij hebben een goede 
samenwerking met COC en Villa Lila 
en doen een aantal activiteiten geza-
menlijk, zoals festivals en acties die de 
maatschappelijke betrokkenheid rond-
om diversiteit bevorderen. Ik geloof 
zeker in een toekomst waarin Dito, 
COC en Villa Lila in goede samenwer-
king een lang leven beschoren is. We 
praten daar nu over en onderhandelen 
over de samenwerking. We proberen  
één beweging te houden of te maken. 
Als we apart zouden gaan, zou ik dat 
zeer betreuren. Maar de gesprekken 
zijn nog gaande en het ziet er wat mij 
betreft goed uit,’ Aldus Evelien Hulshof, 
voorzitter van Dito.
‘Alle drie hebben vertrouwen in het 
concept van Villa Lila en gaan voor 
het behoud van het ‘homohuis’.  
Aanpassingen zijn natuurlijk mogelijk, 
maar daar wordt juist nu over gespro-
ken en onderhandeld. Een openbaar 
debat is altijd goed om de input van de 
achterban te kunnen gebruiken. Dito 
is niet huiverig voor veranderingen. 
Jongeren kunnen een goede inbreng 
geven, misschien wel juist omdàt de 
geschiedenis minder zwaar op hun 
schouders rust. Daarom kijken jonge-
ren er fris tegenaan.”

Boel bij elkaar houden
Maurice Nooijen, voorzitter van Villa 
Lila erkent dat er grote uitdagingen, 
danwel problemen zijn. Drie in totaal. 
‘In 2010 stopt onze directeur-beheerder 
Helm de Laat. Wij zijn nu druk bezig 
om vervanging te regelen, wellicht door 
middel van een gedetacheerd beheerder 
vanuit welzijnsorganisatie Tandem. Het 
is nog niet zeker dat dit lukt, maar we 
hebben wel een goed gevoel bij de ont-
wikkelingen. In het beste geval werken 
we straks weer met een professioneel 
beheerder. Deze functie is in 2005 weg-
bezuinigd. 
Tweede probleem is de huidige exploi-
tatie. De afgelopen jaren is er een nega-
tief exploitatieresultaat: er is meer geld 
uitgegeven dan er binnen is gekomen.  
Aan de ene kant komt dit voornamelijk 
door de rente die we moeten betalen 
over leningen, aan de andere kant zijn 
horeca-, huur- en subsidie-inkomsten 
niet hoog genoeg om dit op te vangen. 
Om uit de rode cijfers te komen zijn er 
verschillende maatregelen genomen en 

zullen er nog meer genomen worden. 
Ten eerste zijn het kleinere bezuini-
gingen om de kosten te drukken. Ten 
tweede, zullen de huur- en horecaprij-
zen verhoogd worden. Ten derde moe-
ten we meer subsidies voor projecten 
binnenkrijgen.
Om het beleid goed door te voeren en 
meer subsidies binnen te halen is het 
nodig dat er professioneel beheer is. 
Daarom is het oplossen van probleem 1 
ook cruciaal om de exploitatie sluitend 
te krijgen.

Door het verlies dat de afgelopen jaren 
is geleden, is de hoeveelheid geld 
waar Villa Lila direct gebruik van kan 
maken zeer beperkt: op de bankreke-
ningen staat nauwelijks nog geld. Dit 
betekent dat de Villa in de problemen 
kan komen om rekeningen te betalen. 
Wanneer we weer winst maken wordt 
dit probleem ook opgelost, maar voor 
de korte termijn is er tijdelijk extra geld 
nodig. Met verschillende organisaties 
zijn we in overleg (geweest) om tijdelijk 
– renteloos – geld te lenen. Dat krij-
gen we nu van het COC Nijmegen  en 
Stichting Vrienden van het GACH. Het 
is overigens niet zo dat Villa Lila hele-
maal geen kapitaal heeft, maar bijna al 
het kapitaal zit in het pand. Mochten 
we dat willen, dan kunnen we overigens 
niet zomaar een hypotheek krijgen op 
het gebouw, omdat onze exploitatie niet 
sluitend is. En zo grijpen de zaken in 
elkaar. 

We willen tot eind 2010 de tijd om de 
Villa in deze vorm voort zetten en het 
beheer, de exploitatie en dus de liqui-
diteit  op orde te krijgen. Pas bij een 
stabiele positie willen wij gezamenlijk 
met onze huurders en gebruikers in een 
brede discussie kijken naar welke func-
ties de Villa in de komende 25 jaar zal 
vervullen. Het voorbeeld van de produc-
tie van Pink geeft aan dat er nu minder 
behoefte is aan vierkante meters, maar 
er is wel meer behoefte aan ruimte voor 
integratie, aan activiteiten die voor een 
mengeling van doelgroepen zijn zoals 
holebi’s, allochtonen, autochtonen, 
transgenders, etc. COC en Dito gaan 
steeds meer de maatschappij in en 
de maatschappij komt steeds meer in 
Villa Lila. Voor onze eigen traditionele 
holebi-achterban wil Villa Lila de veilige 
haven zijn, maar wij willen ook een 
goed gastheer zijn voor andere groe-
pen. 

De toekomstplannen willen we als één 
holebi-beweging maken. Het zijn alle-
maal autonome groepen, maar ik heb 
er vertrouwen in dat we er samen uit 
komen. Een breed en openbaar debat 
over Villa Lila vind ik prima, maar ons 
ontbreken de mogelijkheden dit zelf op 
te zetten. Gezien de huidige  situatie 
richten wij ons eerst op het regelen van 
het beheer, exploitatie en liquiditeit. Het 
is inderdaad zaak dat we de boel bij 
elkaar houden, om maar eens een bur-
gemeester van Amsterdam te citeren..’ 
aldus Maurice Nooijen.

Wethouder roept op tot eendracht
De eerder genoemde mail veroorzaakt 
heel wat speculaties en discussies 
onder een grote groep betrokkenen. 
Zodanig zelfs dat wethouder Lenie 
Schoten de drie voorzitters uitnodigt 
op het stadhuis. Daar geven de voorzit-
ters elk een uiteenzetting van de stand 
van zaken. Maurice Nooijen meldt 
dat de problemen van Villa Lila haar 
bijzondere aandacht hebben en dat zij 
het huis een warm hart toedraagt. Ze 
is bereid mee te denken, maar roept 
vooral op om de eenheid te bewaren. 
De voorzitters beloven samen aan de 
slag te gaan. Dat is een voorwaarde 
voor de wethouder om eventueel zelf te 
investeren. Op welke manier zij dit wil 
doen is nog niet duidelijk, maar het laat 
zich raden dat de genoemde beheerder 
via Tandem een reële mogelijkheid is. 
Deze geschiedenis van 25 jaar Villa Lila 
wordt dus vervolgd.

[MK & BvD]

In 2010 bestaat Villa Lila officieel 25 jaar. Een goede reden 
voor een feestje, maar toch is het de vraag of er veel te vie-
ren valt. Villa Lila zit namelijk al een tijd in zwaar weer: de 
liquiditeit staat flink onder druk. Achter de schermen wordt 
al flink gediscussieerd over de toekomstige ontwikkeling. 
Hierbij zijn behalve Villa Lila twee vaste huurders betrok-
ken: homojongerenorganisatie Dito en COC Nijmegen. 
Enkele weken geleden ontstaat enige opschudding na een 
mail waarin beweerd wordt dat het COC een eigen ‘roze 
huis’ zou willen openen. PINK schetst kort de geschiedenis 
en spreekt met de voorzitters van Villa Lila, Dito en COC 
over de stand van zaken.

Problematisch pand in veranderende tijden 

25 jaar Villa Lila 

Evelien Hulshof Maurice Nooijen

Herman Janssen

Villa tegenwoordig voor iedereen
De Villa verschaft ruimte en stelt faciliteiten ter beschikking aan de holebi 
beweging van de regio Nijmegen. De organisatie richt zich nu vooral op jonge-
ren  Daarnaast is het multicultureel beleid van de Villa opnieuw tot speerpunt 
benoemd.  De Villa draagt ook programmatisch bij aan de verdere ontwikke-
ling van de holebi beweging waarbij het speerpunt van de Villa is gelegen in de 
ontwikkeling van culturele en ontspanningsactiviteit. Typerend voor de huidige 
activiteiten in Villa Lila zijn, de stageplaatsen voor studenten, jongeren-jam-
sessies, het jaarlijks multicultureel festival, de wekelijkse vrijdagmiddagborrel, 
de Zondgmiddagsalon voor oudere heren, de Damessalon, Café Dapper voor 
holebi’s met een licht verstandelijk handicap. En verder wordt er volop gezongen 
in koren, gedanst in alle stijlen en theater gemaakt. Tegenwoordig is de Villa er 
ook voor hetero’s.
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