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at is lang geleden. Heeft het
COC wel mijn juiste adres?
Waarschijnlijk is menig lezer verbaasd nog een PINK in de brievenbus te
ontvangen. Het is al weer anderhalf jaar
terug dat de laatste PINK verscheen.
En dit is de allerlaatste. De redactie legt
uit waarom.
Het team van PINK bestaat uit een kleine
groep vrijwilligers die al jaren voor het
blad werken. Allemaal naast een baan,
partner, kinderen en andere beslommeringen. Een PINK maken geeft veel voldoening, maar is een bewerkelijk karwei
waar stiekem veel energie in gaat zitten
en dat wreekt zich soms. Daarnaast dringt
zich de vraag op wie er nog op een blad
van papier zit te wachten, nu er zoveel
snellere media digitaal beschikbaar zijn.
De redactie heeft daarom vorig jaar al
besloten te stoppen met PINK in de huidige vorm. Er is nog flink gebrainstormd
over een digitale, meer interactieve versie.
Van die plannen werd de redactie wel
enthousiast, maar het was de vraag of
er voldoende commitment is om zelf een
doorstart als redactie te maken.
Het bestuur van COC Regio Nijmegen is
ondertussen al aan het nadenken over
vernieuwing van de website en PR in het
algemeen. Een plan voor de toekomstige
communicatie van ons COC. Op de ledenvergadering van het COC Nijmegen is
ons voornemen uitgebreid besproken. En
hier is besloten weliswaar te stoppen met
PINK op papier, maar door te gaan met
een nieuwe website en PR. Deze zullen
aangekondigd worden met een laatste
PINK op papier. En nu is het zover.
COC Regio Nijmegen is op facebook aanwezig. Zoek ze maar eens op. COC Regio
Nijmegen stuurt nieuwsbrieven per mail;
stuur een email om je huidige adres door
te geven. Het secretariaat krijgt heel veel
foutmeldingen omdat oude emailadressen
van leden niet aangepast zijn. GEEF HET
SNEL DOOR aan info@cocnijmegen.nl .
En kijk op www.cocnijmegen.nl voor de
nieuw webstek.

Op initiatief van de Nijmeegse LHBTI-beweging is voorafgaand aan de komende raadsverkiezingen
een Regenboog Stembusakkoord gesloten met een groot aantal Nijmeegse politieke partijen.
In het akkoord is afgesproken waar de partijen en de LHBTI gemeenschap gezamenlijk werk van
willen maken in de periode tot 2022. In 2014 was Nijmegen de eerste gemeente van Nederland
met een Regenboog Stembusakkoord. In 2018 zijn meerdere gemeenten Nijmegen hierin gevolgd.
COC-Nijmegen-voorzitter Ap
Willemsen stelt: “De afgelopen jaren
hebben wij als Nijmeegse LHBTIbeweging veel werk gemaakt van het
vriendelijker maken en houden van
Nijmegen voor transgenders, biseksuelen, homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen (LHBTI). Wij doen
dit onder meer door het organiseren
van bijeenkomsten voor transgenders,
ouderen, verstandelijk beperkten,
asielzoekers en door voorlichtingen te
geven op scholen. Wij proberen daar
zoveel mogelijk zelf middelen voor te
genereren, door bijdragen van onze
leden en inkomsten uit bijvoorbeeld
benefieten, fondsenwerving en feesten. Om al deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten is steun van
Nijmeegse bedrijven, instellingen en
sociaal-culturele organisaties nodig,
maar zeker ook van de gemeente
Nijmegen”.
Daarom is ingezet op een Regenboog
Stembusakkoord waarin zowel de politieke partijen als de LHBTI-beweging
aangeven waarop zij de komende
jaren gezamenlijk willen inzetten.
Gezamenlijke doelen waaraan zowel
de gemeente als de beweging in
woord en daad gaan bijdragen. Gezien
de brede steun vanuit de verschillende politieke partijen is de verwachting dat het nieuwe Nijmeegse
coalitieakkoord of raadsprogramma
de zin zal bevatten dat komende 4 jaar
gewerkt zal worden aan de uitvoering
van de afspraken uit het Regenboog
Stembusakkoord.
Daan Janssen van homojongerenorganisatie Dito vult aan: “De gemeente
heeft de afgelopen jaren laten zien dat
haar inzet het verschil kan maken. Zo
is er veel werk gemaakt van het ondersteunen van het onderwijsproject
SchoolsOUT: een succesvolle onderwijsmethode die inmiddels landelijk
navolging krijgt. Ook het feit dat er
een gemeentelijke adviescommissie
LHBT-beleid is, speelt een belangrijke

UIT HET ARCHIEF

Ap Willemsen, voorzitter COC Regio Nijmegen: “De beweging en de gemeente
Nijmegen gaan de komende jaren samenwerken om de doelen van het
stembusakkoord te realiseren.” (Foto: Michel Kiel)
rol in de continuïteit van het gemeentelijke beleid. Het is van belang voor
de oudste roze stad van Nederland dat
ondersteuning van deze zaken ook in
de toekomst doorgaat.”
Sander Ederveen van Roze Woensdag
is verheugd over het af te sluiten
Regenboog Stembusakkoord: “Door
de ondertekening laten de politieke partijen en de LHBT-beweging
zien zich eensgezind hard te willen
maken voor een prettig en veilig roze
Nijmegen. En dat Nijmegen zich zowel
binnen als buiten gemeentegrenzen

manifesteert als een trotse LHBTI-stad
met evenementen als Roze Woensdag
en de Eurogames ” Adrie Luykx van
Gay Sport Nijmegen stelt verder
“Met het ondertekenen van het Roze
Stembusakkoord laten Nijmeegse
partijen zien hoe belangrijk het is dat
er een klimaat wordt gestimuleerd
waarin LHBTI’ers zichzelf kunnen zijn
zonder gediscrimineerd of belemmerd te worden, bijvoorbeeld bij het
sporten.” Dian Voortman van het Roze

[Bart van Dam]
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neke Duursema maakte deze foto in
1991. Toen werd PINK nog door de
redactie zelf handmatig opgemaakt. Na
het schrijven van de teksten was het foto’s
rasteren, printen, knippen met een scherpe
schaar en plakken met rubbercement.
Op een lichtbak werd gecontroleerd of de
tekstkolom of foto wel binnen lijnen van de
opmaak zit. Dat laatste is tegenwoordig met
professionele apparatuur wat gemakkelijker.
Ingrid Sewpersad van IS-Ontwerp verzorgt
nu al meer dan 10 jaar de lay out van PINK.
Ondanks de techniek blijft het altijd een
hele puzzel om het passend te krijgen op
een even aantal pagina’s en het mooi en
leesbaar vorm te geven.
Het Lesbisch Arhief maakt stap voor stap
alle oude Pinken digitaal beschikbaar. Ze
zijn te vinden op www.pink-nijmegen.
nl Bijgaande foto is te vinden op www.
flickr.com/photos/lesbischarchief-nijmegen/
albums Hier heeft het archief veel foto’s,
affiches uit het verleden geplaatst.

[Bart van Dam]
Tel. 024 - 3771188 - www.benda.nl

Huis Nijmegen vult aan: “het is mooi
dat de politieke partijen de rol van de
LHBTI-beweging erkennen en dat zij
deze willen blijven ondersteunen en
faciliteren. Dat geldt nadrukkelijk ook
voor de huisvesting van de beweging.
Een goede en betaalbare huisvesting
is noodzakelijk om te blijven functioneren”
De belangrijkste afspraken uit het
akkoord zijn:
• Acceptatie van LHBTI-jongeren
bevorderen
• Genderinclusief beleid voeren
• Sporten toegankelijker maken
• Het LHBTI-merk ‘Nijmegen’ verder
uitbouwen
• LHBTI-vluchtelingen zich thuis en
veilig laten voelen
• De Roze Loper uitrollen naar de
sociale wijkteams
• Samen werken aan een veilige stad
• Extra aandacht besteden aan transgenders en intersekse personen
• Hard blijven werken aan seksuele
gezondheid: pilot HIV-preventiepil
PrEP

• R
 ekening houden met verscheidenheid aan samenlevings- en gezinsvormen
• Beter faciliteren van de LHBTIbeweging
Op 9 maart is tijdens de verkiezingsavond Regenboogstemmen Tellen het
Regenboog Stembusakkoord ondertekend door de lijsttrekkers van SP,
GroenLinks, D66, PvdA, VVD, CDA,
Stadspartij De Nijmeegse Fractie,
VoorNijmegen.nu, Partij voor de
Dieren, Ouderen Belangen Nijmegen,
Gewoon Nijmegen. Partijen die niet
ondertekenen zijn ChristenUnie en
50-Plus. Tussen 19:00-21:00u. kruisen
de lijsttrekkers van de politieke partijen de degens tijdens de verkiezingsavond in het Roze Huis in Nijmegen
(Sint Anthoniusplaats 1).
Namens LHBTI-Nijmegen tekenen
COC Regio Nijmegen (oa. Team
Voorlichting, ASG/COCKTAIL voor en
met LHBT asielzoekers, Damessalon,
Transgendergroep, Bi-Café,
Herensalon, Café Dapper), Dito!

(Nijmeegse organisatie voor LHBTjongeren t/m 26 jaar, met Jong & Out
dat ontmoetingen organiseert voor
jongeren onder 19 jaar, ongeacht seksuele- en genderidentiteit), Gay Sport
Nijmegen (organisator Pink Summer
Sports toernooi in samenwerking met
de nijmeegse gaysportverenigingen),
Lesbisch Archief Nijmegen (beheert
duizenden (Nijmeegse) affiches, prentbriefkaarten, buttons, boeken, video’s
en foto's van en over de Nijmeegse
vrouwen- en pottenbeweging),
Nederlands Netwerk Intersekse/DSD
(nationaal hoofdkantoor gevestigd
in Nijmegen), Pride Photo Nijmegen
(brengt lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) in al
hun verscheidenheid en diversiteit in
beeld), Roze Woensdag (is de stichting achter de Roze Woensdag in de
Vierdaagse) en Het Roze Huis (de
thuisbasis van COC Regio Nijmegen,
DITO en vele andere organisaties en
initiatieven)

[Bas van de Meerendonk]

Infographic: vormgeving Ineke Duursema, foto: An Stalpers.
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Regenboog Stembusakkoord Nijmegen 2018 - 2022
Ondersteunen en faciliteren van
initiatieven om acceptatie van
LHBTI-jongeren te bevorderen
Er valt nog veel te winnen op het
gebied van (zelf)acceptatie en kennisuitbreiding van LHBTI-jongeren, met
name onder de 18 jaar. Hier ligt een rol
voor de gemeente door middel van het
faciliteren en (financieel) ondersteunen
van initiatieven ter bevordering van
deze acceptatie. Tevens blijven Dito! en
Jong&Out zich inzetten om activiteiten
te organiseren voor de jongeren t/m 28
jaar. COC Regio Nijmegen blijft voorlichtingslessen verzorgen op scholen
en onderwijsinstellingen. De gemeente
blijft SchoolsOut financieel mogelijk
maken.
Genderinclusief beleid voeren en
een voorbeeldrol nemen in het
uitdragen hiervan.
We zijn hard op weg naar een steeds
inclusievere samenleving. Een logische stap is het inclusief benaderen
van de inwoners van Nijmegen, door
genderinclusief te communiceren en
genderinclusieve faciliteiten te realiseren. De gemeente neemt hierin een
voorbeeldrol tegenover de organisaties
en bedrijven waar ze mee samenwerkt
en/of subsidie verstrekt. COC Regio
Nijmegen geeft advies over het voeren
van een genderinclusief beleid.
Sporten toegankelijker maken
De gemeente zet zich in voor een inclusieve samenleving, ook binnen sport.
De gemeente stimuleert activiteiten die
bijdragen aan een veilige sfeer binnen (amateur) sportverenigingen, waar
iedereen wordt geaccepteerd en ieder-

een zichzelf kan zijn. De LHBTI beweging initieert voorlichting binnen de
verschillende doelgroepen, sportopleidingen en sportclubs. Gemeente en Gay
Sport Nijmegen gaan werken aan een
bidboek om het LHBTI-sporttoernooi
EuroGames 2023 naar Nijmegen te
halen.
Het LHBTI-merk ‘Nijmegen’
verder uitbouwen
De gemeente Nijmegen en de
Nijmeegse LHBTI-beweging manifesteren zich zowel binnen als buiten
gemeentegrenzen als een trotse LHBTIstad. De gemeente doet dat door de
promotie van de Nijmeegse LHBTIbeweging buiten Nijmegen, zoals deelname aan evenementen buiten de stad,
te faciliteren en door de Nijmeegse
LHBTI-beweging evenementen te laten
organiseren in de stad, die aantrekkelijk
zijn voor bezoekers van buiten de stad.
LHBTI-vluchtelingen zich thuis
en veilig laten voelen
LHBTI-vluchtelingen, hebben het vaak
niet gemakkelijk. Met de bijeenkomsten
van de Asylum Seeker Group (ASG) en
Rainbow Nijmegen en het buddyproject Cocktail, wordt een significante
bijdrage geleverd aan het welzijn van
LHBTI-vluchtelingen door middel van
ontmoeting, empowerment en ondersteuning. Nijmegen is daarmee een ontmoetingsplek voor LHBTI-vluchtelingen,
die vaak op verschillende plekken in
het land wonen en weinig middelen van
bestaan hebben. De gemeente ondersteunt daarom de LHBTI-beweging om
deze bijeenkomsten mogelijk te blijven
maken.

We rollen de Roze Loper uit naar
de sociale wijkteams
In 2015 is de ambulante zorg overgegaan van de AWBZ naar de WMO en is
de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Het blijkt uit onderzoek, dat veel
professionals in de zorg en het sociale
domein, niet erg LHBTI-sensitief werken.
Bewustwording hierin is belangrijk om
tot goede, respectvolle zorg te komen.
De gemeente neemt hierin het initiatief
en zorgt voor samenwerking en afstemming tussen betrokken organisaties
(Sociale wijkteams, thuiszorgorganisaties, Sterker Sociaal Werk, RIBW,
Hil-Tandem, andere aanbieders) om
LHBTI-beleid bij hulpverleningsorganisaties gestalte te geven. Daar waar
mogelijk neemt de gemeente Nijmegen
dit ook mee in de aanbesteding. Vanuit
de beweging stimuleren we de sociale
wijkteams om zich te kwalificeren voor
de Roze Loper.
Samen werken aan
een veilige stad
Gemeente en beweging werken samen
aan het voorkomen van discriminatie
en geweld en aan het vergroten van
de meldingsbereidheid. Inzet is een
veilige stad waar alle inwoners en
bezoekers zichzelf kunnen zijn en waar
discriminatie, dreiging of geweld niet
wordt getolereerd. Een veilige stad,
waar klachten serieus worden genomen.
Waar anti-LHBTI geweld als zodanig
(vroegtijdig) wordt herkend: waar snel
en efficiënt wordt ingegrepen bij signalen van geweld of onveiligheid, zowel
fysiek als verbaal. De gemeente neemt
de regie in samenwerking tussen politie

(roze in blauw), GGD, Anti- discriminatievoorziening Ieder1Gelijk, COC Regio
Nijmegen, Dito! en andere (burger)
initiatieven.
Extra aandacht besteden aan
transgenders en intersekse
personen
De LHBTI-beweging blijft bijeenkomsten organiseren voor transgenders
en intersekse personen. De gemeente
Nijmegen ondertekent de verklaring
van Dordrecht, waarbij wordt ingezet
op verbetering van de positie van transgenders op de arbeidsmarkt.
De gemeente zorgt voor training
van medewerkers van gemeentelijke
instellingen in transgendervriendelijke
communicatie en zet in op het bevorderen van deskundigheid op het gebied
van transgenders bij zorg- en hulpverleners. Er zijn helaas nog steeds organisaties die zich inzetten voor vrouwelijke
genitale verminking dan wel intersekse
genitale verminking. De gemeente
gaat niet met deze organisaties samenwerken.
Hard blijven werken aan seksuele
gezondheid: pilot HIV-preventiepil
PrEP
PrEP zorgt voor sterke vermindering
van het aantal HIV-infecties. De
gemeente Nijmegen verzoekt de GGD
daarom om een pilot met PrEP-zorg in
Nijmegen te starten. Mannen die seks
hebben met mannen kunnen hierdoor
vertrouwen op kwalitatief goede voorlichting, begeleiding en monitoring
wanneer ze PrEP gebruiken. Daarnaast
blijft de GGD in staat seksuele gezondheid in Nijmegen te monitoren en

risico’s voor de volksgezondheid tot een
minimum te beperken.
Rekening houden met verscheidenheid aan samenlevings- en
gezinsvormen
De gemeente Nijmegen houdt rekening met de verscheidenheid aan
samenlevings- en gezinsvormen waarin
Nijmegenaren leven. Zo houdt ze bijvoorbeeld rekening met kinderen
en ouders uit meeroudergezinnen.
Daarnaast moedigt ze onderwijs- en
zorginstellingen aan dit ook te doen.
Beter faciliteren van
de LHBTI-beweging
Het imago van Nijmegen als trotse
LHBTI-stad kan voor een belangrijk
deel op het conto worden geschreven van de LHBTI-beweging en de
ondersteunende rol van de gemeente
Nijmegen. Ook de komende periode
blijft deze beweging zich onverminderd
inzetten. Er ontstaan vernieuwende
ideeën vanuit de LHBTI-beweging, naast
de belangrijke bestaande activiteiten.
Er is steeds meer professionalisering in
de uitvoering van de activiteiten.
Dit rechtvaardigt een groter budget
voor de regenboogportefeuille in de
komende coalitieperiode. De gemeente
erkent de rol van de LHBTI-beweging
en zal blijven ondersteunen en faciliteren. Dat geldt nadrukkelijk ook voor
de huisvesting van de beweging. Een
goede en betaalbare huisvesting is
noodzakelijk om te blijven functioneren. De gemeentelijke adviescommissieLHBT-beleid, als kritische meedenker,
blijft in stand.

Ollongren versus Baudet

Daleslezing leidt tot
verhitte discussies
Op vrijdag 2 februari 2018 vond in
het stadhuis van Nijmegen de 21ste
Burgemeester Dales Lezing plaats.
Deze jaarlijkse lezing geeft prominenten uit de samenleving gelegenheid zich uit te laten over het
non-discriminatiebeginsel, zoals
dat is verwoord in artikel 1 van de
Grondwet.
De stichting Burgemeester Dales
Lezing koos ditmaal voor Kajsa
Ollongren als spreker. Op het eerste
gezicht een veilige keuze: zittende
bewindspersonen laten veelal niet het
achterste van hun tong zien. Of zou de
minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties iets nieuws gaan
zeggen over de gemaakte afspraak in
het regeerakkoord? Namelijk: de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet
tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking?
Het resultaat bleek, zoals u waarschijnlijk weet, totaal anders. Zouteloos was
de lezing niet. Het knetterde na afloop
als nooit tevoren.

De bewuste passage uit de lezing
Wat zei minister Ollongren nu daadwerkelijk? Te midden van een betoog
de Grondwet in Nederland meer uit
te dragen en een uiteenzetting van
haar eigen familiegeschiedenis richtte
Ollongren alle pijlen op de partij van
Thierry Baudet (bron: www.daleslezing.nl):
“De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt.
De partij van Baudet lijkt geobsedeerd
te zijn door één van de weinige taboes
waar ik als progressieve liberaal aan
hecht: Het praten over rassen in het
politieke debat. Rassenmenging kwam
al voorbij uit de mond van Forumleden.
Rassenverdunning ook. De afgelopen
weken ging Baudet opnieuw verder.
Geconfronteerd met uitspraken dat
Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan
andere rassen, een uitspraak van een
kandidaat van Forum bij de verkiezingen aanstaande maart, zei de voorman

Roze club Tiel wint de Burgemeester Dalesprijs 2018

van Forum dat hij daar geen afstand van
wilde nemen. Volgens Baudet was dit
een wetenschappelijk debat. Daar wilde
hij zich niet in mengen. Zo laat hij het
dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis
van ras.”

Media-aandacht
Waar (tot dan toe) niemand van de
toehoorders erg in had, was het verdere vervolg. Binnen no-time bracht
de communicatieafdeling van het
ministerie die avond nog een persbericht over de inhoud van de lezing
naar buiten. Het daarin noemen van de
naam van Thierry Baudet bleek garantie voor (sociale) media-aandacht. Nog
geen 15 uur later deed de Forum voor
Democratie-leider aangifte tegen de
minister wegens smaad en laster. En zo
werd een rel geboren. De dagen erna
kwamen zowel voor- als tegenstanders
aan het woord: had de minister dit
mogen zeggen? Er kwamen kamer- en
persvragen richting het kabinet.
Ik kijk nu al uit naar de spreker van
volgend jaar!

[Demian Stokebrand]
Ollongren spreekt de burgemeeser
Daleslezing 2018 uit.
(Foto: Eric van Haalen)

Hans Beenakker, burgemeester van Tiel, feliciteert de Roze Club. (Foto: Eric van Haalen)

D

og nDe Burgemeester Dalesprijs is
dit jaar toegekend aan het de Roze
club Tiel. Onder begeleiding van veel
bezoekers van de Roze Club en de burgemeester van Tiel namen Ton Jansen en Cees
Anker de prijs in ontvangst.
De Roze club Tiel organiseert activiteiten
voor 40+ mannen uit Tiel en uit de kleinere,
landelijke gemeenten eromheen. Deze ontmoetingsgroep biedt mensen uit de regio
Tiel die homoseksueel zijn of rondlopen met
homoseksuele gevoelens, de mogelijkheid
uit een isolement te komen. Het gaat om
mensen die in een voor hen sociaal lastiger
omgeving wonen, een regio waar geloof de
omgang met seksuele diversiteit bemoeilijkt,
en die zich niet aangetrokken voelen tot het
uitgaansleven in grotere steden.
De jury van de Burgemeester Dalesprijs geeft
aan dat Roze club Tiel sinds 6 jaar, op basis
van enkele trouwe vrijwilligers en zonder
financiële steun van buitenaf, laat zien wat
er met een kleinschalig initiatief bereikt kan
worden. De jury bestempelt de Roze club
Tiel als een schoolvoorbeeld van een emancipatoire activiteit en beschouwt daarom de
toekenning van de Burgemeester Dalesprijs
ook als een aanmoedigingsprijs voor
andere activiteiten voor LHBT groepen in het
Rivierenland.”
Ton Jansen van de Roze club Tiel vertelt hoe
hij zelf in het verleden discriminatie vanwege zijn homoseksualiteit heeft ervaren.
Uitsluiting en ontslag zijn enkele voorbeelden. Hij werd een overtuigd voorvechter voor
gelijke rechten en is dat op hoge leeftijd
nog steeds. In 1975 werd hij in Neerrijnen

fractievoorzitter voor de PvdA. In 1986 werd
Jansen daar wethouder en in augustus 1988
volgde zijn benoeming tot burgemeester van
die gemeente. Deze benoeming was landelijk nieuws, niet zozeer omdat het ook toen
al ongebruikelijk was dat een wethouder in
zijn eigen gemeente tot burgemeester wordt
benoemd, maar omdat hij de eerste openlijk
homoseksuele burgemeester van Nederland
werd. Later was hij betrokken bij een
informeel genootschap van homoseksuele
burgemeesters.
Cees Anker vertelt hoe belangrijk de Roze
club Tiel voor de bezoekers is. “Het is niet
iedereen gegeven om de barricades op te
gaan. In het traditionele rivierenland is zelfs
een coming out een reden om afstand te

bewaren of iemand te isoleren. Daarom is
de kleinschalige ontmoetingsgelegenheid
van groot belang voor deze deelnemers,
die soms schoorvoetend over de drempel
komen. Eenmaal daarover, zien ze vaak uit
naar de volgende bijeenkomst. “
De Burgemeester Daleprijs, bestaande uit
een oorkonde en een bedrag van 500 euro,
is bedoeld ter ondersteuning van mensen en
organisaties die zich belangeloos inzetten
voor de emancipatie van minderheden, de
gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de
breedste zin van het woord.

[Bart van Dam]

Cees Anker en Ton Jansen aan het woord na ontvangst van de Dalesprijs voor
de Roze club Tiel. (Foto: Eric van Haalen)

DE TUSSENBALANS
Joost Hermus

Vervoermiddel: Peugeot 308.
Hobbies: Piano, fitness, theaterbezoek, sinds
2016: met vrienden songfestival gerelateerde
acties ondernemen.
Favoriete literatuur: Luisterboeken of voor op
het strand.
Favoriete
films: Films waarbij uit de
Geboortedatum en plaats: 24 december 1976
reclamefilm vooraf blijkt dat ik niet naar een
Eindhoven.
mannenfilm kijk. Verwaterende Netflixliefde.
Opleiding: Planologie en Lerarenopleiding
Favoriete muziek: Sinds enkele jaren dus het
Aardrijkskunde in Nijmegen.
eurovisiesongfestival.
Beroep: Consultant ruimtelijke ordening.
Welke
kranten lees je: Via blendle diverse,
Vrijwilligerswerk: COC Songfestival, actief
de
correspondent.
lid D66 Breda, scheidend PINK redacteur.
Favoriete omroep: Publieke, vrijwel altijd
Woonsituatie: Appartement naast station
terugkijkend.
Meerdere podcasts voor
Breda.
onderweg waarvan ik De eeuw van de
Woont samen met: Op mezelf.
Amateur met name noem.
Huiselijk ingesteld: Veel op pad.
Favoriet vakantie-oord: Oostenrijk, Gran
Trouw, monogaam: Ooit wel.
Canaria.
Vrienden/vriendinnen: Enkele fijne, waarvan
personen die zich vriendin noemen, een kleine Favoriet eten: Oesters, gebakken ei.
Favoriete drank: Koffie.
minderheid zijn.
Favoriete kleding: Overhemd en spijkerbroek.
Geloof: Nee, was wel ooit misdienaar.
U
itgaan: Zelden zomaar, vrijwel altijd bij
Kinderwensen: Nee.
evenementen of festivals.
Politieke voorkeur: Links liberaal.
Verslaving: Koffie.
Lengte: 1.81 m.
Goede eigenschap: Vriendelijk.
Gewicht: 77 kg.

Slechte eigenschap: Ik kan niet ruiken.
Bewondering voor: Welbespraakte mensen.
Hekel aan: Pestkoppen in welke vorm dan ook
(hevig allergisch).

Val op (uiterlijk of karakter): Goedlachs.
Eerste homo/lesbische seksuele ervaring:
De avond na mijn eerste bezoek aan Pinkeltje,
ik was 19.
Heteroseksuele ervaring: Ja, in de brugklas.
Coming out: Tijdens en na mijn introductie op
de universiteit, geen problemen bij ervaren.
In welke zin geëmancipeerd: Vrij en eerder
bevoorrecht dan achtergesteld.
Homo/lesbo bars: Tijdens en vlak na de studie
wel, nu nauwelijks.

Andere ontmoetingsgelegenheden:
Cafés op de markt in Breda.
Discriminatie ervaringen: Nee, tijdens het
lesgeven ben ik met de jongeren in gesprek
gegaan.
Potten/potenrammer ervaringen: nvt

In voor park/baan, sauna’s, blind dates
of andere avonturen: nvt
Speciaal doel of ideaal: Waar het kan voor
anderen een lichtje aandoen als het anders te
donker is.

Nieuwe PR COC regio Nijmegen

D

e nieuwe website bouwen en restyling van de Nieuwsbrief. Dat zijn de
twee speerpunten van het PR team.
Booike During coördineert dit team. Zij vertelt wat er allemaal op stapel staat.
“Wij zijn nu volop bezig me het inrichten
van de nieuwe website. We zoeken goede
foto’s die de verschillende activiteiten van
COC Regio Nijmegen illustreren.
De inhoud van de website is in grote lijnen
vergelijkbaar, maar het geheel krijgt een
andere ‘look and feel’. De nieuwe huisstijl
past beter bij deze tijd en is veel visueler.
We delen de informatie in naar doelgroepen
zoals jongeren op zoek naar voorlichting
of senioren op zoek aan gepaste ontmoetingsgelegenheid. Het is gericht op de
gebruiker en niet meer geordend naar de
werkgroepen die het COC toevallig heeft.
De informatie is gericht op iedereen die het
COC nodig heeft. Bovendien is alles nu ook
op een mobiel leesbaar.“
Op de nieuwe website komt een nieuwsupdate. Hier worden alle belangrijke
nieuwsberichten geplaatst. De PR commissie
doet dit vooralsnog zelf, maar elke bijdrage
is welkom mits er een goede foto bij zit.
Goede illustraties zijn essentieel.
Bijdragen kunnen gestuurd worden naar
pr@cocnijmegen.nl

De agenda blijft informeren over alle activiteiten die voor LHBTI mensen interessant
zijn. Bijdragen voor de agenda kunnen naar
bovengenoemd adres verzonden worden.
Naast de website gaat de PR club van
Booike de COC Nieuwsbrief restylen.
Qua inhoud zal deze vergelijkbaar zijn.
De COC Nieuwsbrief wordt per mail naar
alle leden gestuurd. Daarom is het belangrijk dat alle leden hun actuele mailadres
aan COC Nijmegen doorgeven. Dat kan op
info@cocnijmegen.nl Later dit jaar wil de
club zich ook nog toeleggen op verbetering
of intensivering van de interne communicatie. Booike geeft als voorbeeld dat teamleden van Voorlichting beter weten waar het
COC nog meer actief is, zoals bijvoorbeeld
bij de Senioren, zodat er nog beter samengewerkt kan worden.
Het PR team kan nog ondersteuning gebruiken van grafisch ontwerpers. Niet alleen de
website en nieuwsbrief moeten aangepast
worden; dit geldt ook voor alle flyers en folders. Er is dus nog veel te doen. Mensen die
willen helpen bij het PR team krijgen allemaal een cursus waarin zij leren de site bij
te houden op een goede en vlotte manier.

[Bart van Dam]

Geld beschikbaar uit
nieuw LHBTIQA fonds
In februari hoorde Dito! dat zij geld
ontvangt voor een nieuwe camera
en een workshop fotobewerking. Zo
kan de jongerenorganisatie zich
up-to-date op sociale media profileren. Een wens die leeft, maar
niet zomaar uit Dito!’s PR-budget
betaald kan worden. Daarnaast
kan Rainbow Nijmegen rekenen op
financiële steun voor een weekend
waarin homoseksuele vluchtelingen
even op adem kunnen komen en
steun bij elkaar kunnen vinden.
Dit zijn slechts twee voorbeelden uit
de subsidietoekenningen van het nieuwe ProProS-fonds. Ook COC Nijmegen
en het Lesbisch Archief Nijmegen
kregen geld toegekend. Er is echter
dit jaar nog geld beschikbaar en
bovendien komt er de komende jaren
meer geld vrij. Het geld is er in principe voor iedereen die de LHBTIQA in
Nijmegen e.o. wil bevorderen.
Kapitaal uit verkoop Villa Lila
In 2010 is Villa Lila verkocht. SBHN (de
beheerder van Villa Lila en later het
kapitaal) heeft in de eerste vijf jaar
daarna, volgens afspraken tussen de

grote roze organisaties van Nijmegen,
het geld beheerd. Het stond toen
geparkeerd voor eventuele grootschalige investeringen, zoals de koop van
een nieuw pand. In deze periode is
uiteindelijk geen aanspraak gemaakt
op het geld.
SBHN heeft na het verloop van die vijf
jaar opnieuw gezocht naar hoe het
geld het best terecht kan komen bij
de Nijmeegse LHBTIQA-beweging.
Daarom heeft het in 2016 en 2017
gesprekken gevoerd met COC
Nijmegen, Dito!, Lesbisch Archief
Nijmegen (LAN), Stichting Het Roze
Huis (RH), de gemeentelijk adviescommissie LHBT-beleid en de voormalige
adviesraad van SBHN. Er is gepraat
over toekomstbeelden, uitdagingen
en behoeften van de Nijmeegse
LHBTIQA-gemeenschap. En uiteraard
over de vraag hoe het kapitaal in de
gemeenschap te investeren.

ProProS
Op basis van de gesprekken formuleerde SBHN een plan dat in een vervolggesprek met COC, Dito!, LAN en
RH positief werd ontvangen. Wat houdt

het plan in? In de periode 2018-2022
blijft ongeveer de helft van het kapitaal gereserveerd voor zwaar weer of,
mocht zich een goede mogelijkheid
aanbieden, de koop van een pand.
De rest van het kapitaal wordt via
een Project- en ProfessionaliseringsSubsidiefonds (ProProS) beschikbaar
gesteld aan de beweging. ProProS kent
twee subsidiekanalen. Via ProProS I is
jaarlijks €15.000 beschikbaar voor projecten en professionalisering van, door
of voor de brede Nijmeegse LHBTIQAbeweging. Via ProProS II konden specifiek COC, Dito!, LAN en RH eenmalig
geld aanvragen.

Subsidie aanvragen?
Via het ProProS I fonds kan in het
lopende jaar nog zeker €5.000 uitgekeerd worden. Tot en met 2022 vult
SBHN het fonds jaarlijks bovendien
met €15.000 aan. Zie voor de aanvraagprocedure van ProPros I en
voor de criteria www.facebook.com/
SBHNProProS. SBHN nodigt iedereen uit om een beroep te doen op
het fonds. In de toekomst is op de
Facebookpagina ook meer informatie
te vinden over toekenningen uit het
ProProS-fonds.

[Niels Spierings & Meike Kühl
(bestuursleden SBHN)]

DE TUSSENBALANS
Bart van Dam

bijna foutloos schrijven, corrigeren, plannen.
Een pc gebruiken! Strijdbaar en diplomatiek
optreden, vergaderen, netwerken. Conflicten
uitspitten. Een redactiestatuut hanteren. Foto’s
organiseren en beoordelen. Het bedenken van
compositie en stijl voor een verhaal. En je af te
vragen hoe een lezer het ervaart. Dankzij alle
mederedacteuren, schrijvers, bestuursleden en
andere actievelingen. Allemaal van ‘de familie’.
Woont samen met: Jurriaan. Sinds hij aantrad
als pianist bij Cantus Obliquus hebben wij
Geboortedatum en plaats:
wat met elkaar. Inmiddels is ons partnerschap
30 augustus 1958 Venlo.
geregistreerd. Met een huisje en boompje. Het
Opleiding: Sociale geografie / planologie.
beestje mag nog komen. Het kattenluikje is al
Beroep: Helpdeskmedewerker bij een
klaar.
bank, daardoor ook betrokken bij de
Huiselijk ingesteld: Nu we een eigen huis
ondernemingsraad en de FNV.
met tuin in Lent hebben gebouwd, ben ik veel
(Vrijwilligers-)werk: Ik heb veel voor de
huiselijker.
beweging gedaan. En veel voor PINK. Dat is
Vrienden/vriendinnen: Veel & weinig.
een leuke manier om grote thema’s kleinschalig Veel vrienden in mijn leven gemaakt, maar
te beleven. Mijn PINK archief staat naast het
maak er te weinig tijd voor.
rijtje dagboeken en reisverslagen dat ik ooit
Geloof: In het goede van de mens.
schreef. Het is en documenteert een deel
Politieke voorkeur: Solidair, duurzaam, open
van mijn leven. Voor mij was PINK een grote
voor een alternatief: Lid van GroenLinks.
oefening, een etude, want ik heb via PINK
Vervoermiddel: OV en fiets. Nu ik in Lent woon,
ontzettend veel geleerd: interviews doen,
geniet ik van een elektrische fiets. Af en toe

huur ik een auto van Greenwheels en pak ik het
busje van BrengFlex bij slecht weer en moeilijke
aansluitingen.
Hobbies: Muziek. Zong bij Cantus Obliquus en
Dubbelzang. Fan van COC Songfestival. Ik speel
trombone bij Kladderadatsch. Met dit gezelschap
treden we vaak op en maken soms buitenlandse
reizen. De club is een alternatieve familie. Een
paar dagen per jaar speel ik in Venlo.
Met ‘Underste Baove’, mijn carnavalsfamilie.
Favoriete films: Nao ’t Zuuje; documentaire film
over carnaval 2017 in Venlo. Ik ben er een hele
seconde in te zien.
Favoriete muziek: Live, en nog eens live.
Laat me graag verrassen.
Welke kranten lees je: Trouw en Gelderlander.
Favoriete omroep: VPRO.
Favoriet vakantie-oord: Suriname, Cuba, Oost
Turkije, Zuid Afrika, Georgië en de Ooijpolder.
Favoriet eten: Eenvoudig doch voedzaam. In
woongroepen heb ik leren koken. Dus voordelig,
veel, vlot en voor elk wat wils. Laatst had ik
mijn vroegere huisgenoten op bezoek en we
hebben samen de ouderwetse chili con carne
gemaakt. Ik sla geen kookboek meer open, maar
improviseer met wat we in de winkel vinden.

Favoriete drank: Goed bier en af en toe een

Eerste homo/lesbische seksuele ervaring: In
de jaren ’80 vorige eeuw.
Coming out: Vrij laat, maar gaat elke dag door,
telkens wanneer ik me voor mag stellen aan
nieuwe collega’s, buren, familieleden, enz.
In welke zin geëmancipeerd: Nog best een
lastige vraag. Ik durf mezelf te zijn en op mezelf
te vertrouwen.
Homo/lesbo bars: Vind ik nog steeds leuk en
lekker relaxed qua atmosfeer.
Andere ontmoetingsgelegenheden: Ooit verloor
ik een tand in café Dollars toen de nieuwe club
Wat zie ja als hoogtepunt in je leven:
met live bands begon en het publiek stond te
Heel veel, eigenlijk bijna alles.
springen van enthousiasme. Kom er nog graag.
En wat als dieptepunt: De vroege dood van
De Kaaij en Brebl vind ik altijd gaaf. Een biertje
mijn vader in 1969. De ziekte van mijn
op het terras van Stoom vind ik een fietstocht
moeder eind vorige eeuw en de geringe
mededeelzaamheid van hulpverleners in die tijd. waard.
Bewondering voor: Mensen die open staan
Discriminatie ervaringen: Weinig en subtiel.
voor het goede, het leuke, voor verbetering,
Potten/potenrammer ervaringen: Door een
en dat durven aan te pakken.
cursus zelfverdediging voor homo’s in de jaren
Hekel aan: Mopperkonten zonder creativiteit; ’80, die gebaseerd was op karate, voel ik me
mensen die hun tuin betegelen, kwaadsprekers, nog steeds ‘voorbereid’. De strijd win je echter
alleen met de-escalatie.
laatdunkers, tegenstemmers en emotionele
prutsactivisten.
Waar ben je eigenlijk te weinig mee bezig:
Val op (uiterlijk of karakter): Mannen met
Sport of bewegen in het algemeen.
uitstraling.
Speciaal doel: Mijn leven zin geven na PINK!

speciaal biertje van een lokale brouwerij.
Favoriete kleding: Eenvoudig met een beetje
stijl.
Uitgaan: Minder vaak dan vroeger, maar
ga nog graag naar een concert, een festival
of een bandje in een café.
Verslavingen: Roken.
Goede eigenschappen: Tja, ik bedoel het goed.
Slechte eigenschappen: Soms te kritisch, soms
ongeduldig.

