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Met je baas naar de Canal Parade!
Dappere ondernemers geven het goede voorbeeld
Jouw baas vraagt of je mee wilt varen
met de boot van de zaak in de Canal
Parade in Amsterdam. Stel je voor. Onze
verslaggever overkomt dat. Bart van
Dam doet fier verslag van zijn ‘personal
pride = company pride’ experience.

geschiedenis geschreven. Het bedrijf heeft
hiervoor meerdere redenen. Voor klanten
èn medewerkers wil het vooruitstrevende

deel van het bedrijfsleven duidelijk maken
dat diversiteit de toon aangeeft. Diversiteit
wil zeggen, dat er meer ruimte en aandacht

– Bart van Dam –
Groot is mijn verbazing als ik een uitnodiging krijg om mee te gaan in de ‘Canal
Parade’ in de ‘Amsterdam Pride’.
Onverwacht. Niet te geloven dat ons
bedrijf dit durft. Wat een giller. Geweldig
goed. Wie gaat er mee? Of ga ik alleen?
Met onbekende collega’s? Durf ik dat? Dit
zijn mijn eerste reacties.
Waarom doet een bedrijf dit? ABN AMRO
is een van de grote bedrijven die op initiatief van hun homo- en lesbo-netwerken,
meedoen aan de Canal Parade in
Amsterdam. ING, Shell, IBM, SBS zijn de
andere deelnemende bedrijven die niet
homo-specifiek zijn zoals de gay-horeca.
Zij verbinden zich met de leus ‘personal
pride = company pride’. Voor ABN AMRO
wordt, in de toch al lange historie, nieuwe

Reacties van collega's
Johan: ‘Ik ben trots dat mijn werkgever
dit heeft ondersteund en geregeld. Ik was
trots om op onze boot te staan en de
“erkenning” te krijgen van publiek aan de
kant. Mensen aan wie ik het vertelde
konden bijna niet geloven dat de bank
met een eigen boot meedeed. Vrienden
van mij hadden graag mee op de boot
gestaan.’
Trienke: ‘Vorig jaar zagen Bernadette en
ik de boot van KLM en bedachten ongeveer tegelijkertijd hoe geweldig het zou
zijn als ABN AMRO ook mee zou varen.
En gelukkig bleek dat dit jaar waarheid te
worden. Ik was ongelooflijk trots toen ik
onze boot zag varen tussen alle andere
boten in, samen met Shell, IBM en ING.
De collega’s op onze boot waren aanstekelijk enthousiast en wij, op de kant bij
het ABN AMRO terrasje op de
Prinsengracht, hadden een fantastische
plek om de collega’s toe te juichen. Hier
en daar werd zelfs een klein traantje weggepinkt.
In het Parool las ik een zuur stukje over
vercommercialisering van Gay pride door
deelname van corporate boten.
Echt onzin. Het was heel beschaafd,
weinig reclame op de boten maar toch
een duidelijk statement. Goed voor onze
klanten en voor onszelf!
Personal Pride=Company pride.’
Jeroen: ‘Een geweldige sfeer, zowel aan
boord als op de wal. Had nooit kunnen
vermoeden, dat het zó leuk zou zijn om
zelf op een boot mee te varen. Als één
van de intiatiefnemers, kan ik alleen
maar tegen andere homo’s zeggen: probeer je bedrijf ook zover te krijgen mee
te doen. De organisatie kost tijd en geld,
maar het is het dubbel en dwars waard!

De bank vaart voor het eerst mee in de ‘Canal Parade’ in Amsterdam.
En ze is er erg trots op.
Foto: Gerben Blokker

Alle reacties tijdens en na de Parade,
geven je een trots gevoel. Trots op jezelf,
maar ook op je werkgever.’
Fadime: ‘Maandag zei ik tegen collega’s
op het werk: “Het was hartstikke leuk,
volgend jaar moeten jullie ook meegaan”.
De foto’s heb ik hier op kantoor doorgestuurd. Diverse collega’s reageren heel
positief over het feit dat wij als bank een
boot hebben laten meevaren. Mijns
inziens was het een succesvolle daad.
Misschien zien we elkaar volgend jaar
weer.’
Gerben: ‘Wat mij het meest opviel
waren de uitsluitend positieve reacties
van mijn directe collega’s. Zij vonden dat
de boot zo'n werkelijk enthousiaste uitstraling had, ongecompliceerd plezier uitstralend. Daarnaast was er ook verwondering en verbazing dat dit mogelijk is
bij de bank.
Heel opvallend vond ik de opmerking
van een van de ING collega’s, dat hij de
grootste zonnebril had gekocht om minder herkend te worden. Wat is het dan
toch goed dat mensen zich desondanks
laten zien en merken dat het geen repercussies heeft. Wellicht brengt dat ook
collega's ertoe wat openlijker te kunnen
zijn. Ik heb veel leuke reacties op de
foto’s gekregen van mensen uit de USA
en UK. Die vonden het geweldig om te
zien.’
Frida: ‘Een wijde blik verruimt het denken. Gay Parade is een ervaring apart, de
beleving om dit samen met je werkgever
te ervaren maakt het bijzonder!’
Ad: ‘Wat een feest! Ik vond het een
geweldige ervaring om vanaf de swingende ABN AMRO boot contact te hebben met de enthousiaste toeschouwers op

de kade. De vele positieve reacties gaven
me een energie boost.’
Dirk: ‘Belangrijkste vond en vind ik dat
wij niet alléén als individu meegedaan
hebben maar ook als bedrijf - onze werkgever. Dat geeft een hele bijzondere
dimensie aan het geheel.
Verhoogt inderdaad toch onbewust je
company pride als je van je werkgever
ook trots op jezelf mag zijn. De deelname aan de gay pride is een belangrijke
stap in het interne proces bij ABN
AMRO “diversity and inclusion”.
We hebben hiermee aan de buitenwereld
maar bovenal ook aan onze ABN AMRO
collega's laten zien dat ze trots op zichzelf mogen zijn, wie ze ook zijn: Gay,
Moslim, BI, Lesbisch Travo etc.’
Paul: ‘Zon, biertje, benen relaxed bungelend langs de kade van de Prinsengracht,
ontspannen mensen om je heen. Perfect
gevoel voor je vrije zaterdag. Het ideale
sfeertje van de jaarlijkse Canal Parade
van de GayPride. Komt er opeens een
boot van je werkgever langs gevaren...
Paniek, shock, gevoel van afgrijzen?
Nee…het voelde wel lekker. Heel vanzelfsprekend. Goed dat je baas op deze
manier de Gaypride support.
ABN AMRO heeft uiteindelijk iets met
water. Ze sponsorde een zeilrace, dan is
het vanzelfsprekend dat ze zich laat zien
tijdens een grachtentocht... Goed dat je
werkgever te kennen geeft dat homo’s en
lesbo’s er bij horen. Dat een bedrijf dat
als behoudend bekend staat daar helemaal geen moeite mee heeft. Wat mij
betreft mag het volgend jaar weer. En ik
ga voorstellen dat er op de Roze zaterdag
tijdens de optocht bankmedewerkers in
tenue meelopen en er op de Roze
Maandag op de Tilburgse kermis een
‘ABN AMRO Rad van Fortuin’ komt!

komt voor wat algemeen als minderheid
wordt ervaren. Bijvoorbeeld homo’s, lesbo’s, bi’s, allochtonen. Het bedrijf wil een
afspiegeling zijn van de maatschappij
waar ze zaken mee doet. En het bedrijf wil
hiervoor intern een goede cultuur hebben.
Dat levert meer winst op dan werken vanuit één doelgroep. Voor dit bedrijf is de
diversiteit dus breder dan ‘gay’ alleen. En
dat is te herkennen in de bezetting van de
boot. Kleurrijk als de regenboog. De kennismaking op de kade bij het Westerdok
begint dan ook met de vraag op welke
afdeling je werkt. Dat is de eerste identificatie. Daarna komt rest van de kennismaking, beetje bij beetje. Een coming out
onder vreemde collega's.
Als de boot van wal steekt en op het dok
bij andere boten aanmeert om te wachten
op het vertreksignaal, wordt de sfeer snel
anders. Links van ons ligt de Shell, rechts
de ING, daarnaast een ‘tanker’ met ruige
mannen. Wij zwaaien naar de schuit van
GroenLinks. Een ‘blote billen boot’ vaart
voorbij. Onze zangeres en dj zetten de
muziek in. Dat wordt dansen. Daarna komt
Shell met een spuiter van 3 ‘singers’. En
zo is het ‘Feest’ al begonnen voordat we
één knoop gevaren hebben. Wij oefenen ’n
eenvoudige choreografie op een nummer
van Madonna en dan mogen de trossen los.
Meteen zijn we tussen groot publiek.
Vluchten kan niet meer! Ik zou niet weten
hoe! Dansen alleen nog maar! Dansen
voor elkaar. Hoe ver moet je gaan?

Internetsites en
fora reageren
Op diverse homo-internetsites wordt in het
algemeen kritisch en soms ook behoudend
gereageerd. Zo ook op de Gay Pride en
Canal Parade. De blote billen parade stoot
gewone homo’s tegen de borst. Zij zien

De reactie van het publiek is levendig. De
mensen vinden de muziek leuk. Dansen
mee en geven aan dat ze het goed vinden
dat deze bank een hele boot inzet in deze
‘Canal Parade’, vrolijk verrast, elkaar aanstotend: ‘kijk de bank’. Een enkeling
zwaait met een bankpas. Hé daar zit mijn
broer. Hier staat een collega. Verderop aan
de Prinsengracht hebben collega’s zich
verzameld op een terras en we dansen en
juichen elkaar toe.
De boot vaart onder een brug. We duiken
onder om als een ‘wave’ weer op te duiken. Een verrassing voor het publiek aan
de andere kant van de brug. Op de Amstel
varen rondvaartboten met buitenlandse
toeristen die deze belevenis nòg mooier
vinden dan de Nederlanders. Op het IJ
wordt de ‘geen alcohol instructie’ voor de
bar opgeheven. Wij heffen glazen champagne. Een ander bootje ‘hangt aan’ omdat
wij zo'n goede muziek hebben. We koersen weer naar het Westerdok om af te
meren. Moe en voldaan gaan we van
boord. Geven dansers, dj, zangers, schipper en organisatie een applaus.
Een klein gezelschap gaat terug naar de
Amstel. Daar gaat het feest verder met het
ABN AMRO team, dat in de bedrijfsshirts
erg goed herkenbaar is en door veel mensen wordt aangesproken. Zij vinden het
leuk, goed, dan wel geweldig, dat dit
bedrijf hier aanwezig is.
Een paar dagen later is het ‘weer terug op
het gewone werk’ en vertel ik een in werkoverleg mijn teamleden over de Canal
Parade. ‘Zullen we volgend jaar als team
meedoen?’ vraag ik.
‘Wat een leuk idee,’ zeggen ze. ‘Durf ik
dat?’ hoor ik ze denken.

alleen blote billen; niet het COC, Amnesty
of de bedrijven die zich committeren. Ze
zijn bang voor een bevestiging van vooroordelen over homo’s. Ze zijn bang voor
de consequenties. Bang voor onbegrip en
discriminatie. Een enkeling geeft aan door
deelname aan een van de parades werk
verloren te hebben. ‘Afschaffen die parade!’ ‘Ze willen het niet leren die relnichten, maar ze zullen de gevolgen rauw op
hun dak krijgen.’ Dat kun je lezen op deze
homo-sites.
Anderen zijn teleurgesteld omdat hun verwachtingen hoger gespannen zijn. Meer
bloot misschien? Meer spektakel? Meer
betrokkenheid? Meer interactie met het
publiek?
En ja hoor: meer betrokkenheid van
bedrijven die wel hun nek uitsteken. Ook
dat wordt gewenst.
In de hele wereld draait het om respect voor
diversiteit: autochtoon, allochtoon, homo,
hetero,bi, travo, enz. Gewone homo’s hebben gewone blote billen. Net als ongewone
homo’s, lesbo’s, enz. De Pride en Parade
vertegenwoordigen gewoon èn ongewoon.
Hoe ‘gewoon’ wil je het hebben? Als je nu
bv. relnichten ‘de rauwe gevolgen’ toewenst? Wie is dan de volgende?
Er is gelukkig een andere weg, die van respect, en die gaat over de Prinsengracht in
Amsterdam, onder andere.
www.amsterdamgaypride.nl
www.gaysite.nl

FRANK RIETER-LAMBERS/NICO ASSINCK

JANHENDRIK KROOK

Nieuwe hoofdredactie voor Pink&Zo
Met ingang van dit nummer van Pink&Zo
heeft Bart van Dam zijn taken als hoofdredacteur overgedragen aan Frank RieterLambers en Nico Assinck. Bart blijft wel
lid van de redactie. Frank en Nico zijn
geen onbekenden binnen de Nijmeegse
homowereld. Ze waren beide ondermeer
vrijwilliger bij (toen nog) jongerengroep
Pinkeltje, en bij de GgD voor diverse voorlichtingsprojecten. De laatste jaren waren

ze respectievelijk als schrijver en vertaler
actief in het amateurtheater.
Een nieuwe hoofdredactie brengt op korte
termijn geen grote redactionele wijzigingen met zich mee. In eerste instantie wordt
gezorgd voor continuïteit en het handhaven
van de bestaande kwaliteiten van het blad.
In de loop van 2007 hopen we met behulp
van een lezersonderzoek het blad verder te
ontwikkelen.
JANHENDRIK KROOK

Door het ‘roze plafond’
In augustus j.l. publiceerde het tijdschrift Management Team een eigen
onderzoek naar de maatschappelijke
acceptatie van homo’s en lesbo’s in
bedrijfsdirecties en (raden van)
besturen. Achtergrond was de
constatering dat er geen openlijke
homoseksuele of lesbische bestuurders
zijn onder de 125 mensen in de top
van de 24 grootste AEX-genoteerde
bedrijven in Nederland. Wat is er mis?
Waardoor wordt dit zogenaamde
‘roze plafond’ veroorzaakt?
Bedrijfsleven
Management Team interviewde een aantal
topfunctionarissen, waaronder Paul
Overdijk van TPG post en David Pollard
van ING. Het kon bijna niet anders: de
heren constateren dat diversiteit positief
kan werken op de prestaties en de bedrijfscultuur en dat stimulering van diversiteit
dus zinnig is. De vraag is nog steeds: waar
zijn ‘we’?
Overheid
In hetzelfde artikel wordt Frank van
Dalen, voorzitter van COC Nederland aan
het woord gelaten. Van Dalen denkt dat het
een kwestie van ‘cultuur’ is. Daarbij wijst
hij ook met nadruk op de huidige

Nederlandse regering, die werkelijk alles
in het werk stelt om géén beleid te maken
voor stimulering van diversiteit binnen de
samenleving. En daarin zou de overheid
sterk moeten zijn: beleid maken en stimuleren.
Zelfcensuur
Daar kan de redactie van Pink&Zo nog
wel iets aan toevoegen: vaak denken
homo’s en lesbo’s dat hun seksuele
geaardheid een privé-kwestie is, die
bovendien niet altijd een positieve bijdrage aan de werksfeer en carrièreperspectieven zal geven. Het gevolg: zij houden
die privé-aspecten voor zich. Hun heteroseksuele collega’s houden hun geaardheid echter niet voor zich, en de zogenaamde heteroseksuele bedrijfscultuur is
een feit. Het gevolg is bovendien, dat collega’s die nog in de kast zitten denken dat
zij de enige zijn. We werpen daarmee dus
een barrière voor onszelf en onze hele
roze gemeenschap op. Het advies van mij
lijkt voor de hand te liggen: kom uit die
kast en wees jezelf. Je bewijst er de
samenleving en grote dienst mee. En dan:
met zijn allen op naar de top!
Lees het hele artikel op www.managementteam.nl.
JANHENDRIK KROOK

Gay-Oké
Op zondag 17 september 2006 wordt in
VTV-vrijetijdscentrum Parkoers in het
Haagse Zuiderpark Gay-Oké, de tweede landelijke ontmoetingsdag voor
mensen met een verstandelijke beperking en homo- of biseksuele gevoelens
gehouden.
Het wordt een gezellige, leerzame en creatieve dag met verschillende workshops:
dans, theater, een schilderijenproject, linedance en yoga. Verdeeld over de middag
zijn er optredens van onder meer ‘Still
Crazy’ en ‘Jimmy’. Tegen de avond is er
een uitgebreid diner-buffet en het feest
sluit af met een grootse disco.
Het feest wordt gehouden in VTV-vrijetijdscentrum Parkoers in Den Haag op zondag 17 september 2006. Het programma
begint om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur is
Parkoers open. De finale van het feest is
rond 21.00 uur. Het feest is een gezamenlijke activiteit van COC Haaglanden, COC
Rotterdam en VTV Zuid-Holland Noord
en VTV Midden-Holland, in samenwerking met de Landelijke Werkgroep
Verstandelijke Beperking van COC
Nederland. Zowel vrijwilligers als deelnemers kunnen zich individueel aanmelden.
Aanmelden kan met naam, adres en tele-

Naam: Daniëlle Mellenberg
Geboortedatum en plaats: 5 augustus
1971, Nijmegen
Huidige lengte: 1.60 m
Huidig gewicht: 50 kg
Religie of levensovertuiging: Niet in een
hokje te proppen. Ergens iets tussen
Opleiding: Na de Havo niets afgemaakt.
Wel een paar HBO studies gevolgd.
Beroep: Bestuursondersteuning COCNijmegen secretariaat, schilder in
opdracht.
(Vrijwilligers-)werk: Incidenteel jeugdwerk.
Woonsituatie: Samen met zoon van 13
en poezen Rosa, Spice, Chippy en het nog
onbekende kitten dat morgen uitgezocht
wordt. Tot nu toe. Met de optie tot uitbreiding met lover anytime soon.
Huiselijk of uitstapjesmaker: Huiselijk
tegenwoordig
Trouw, monogaam: Zeer
Kinderwensen: Nee, dank je. Heb er al
een en dat is een schatje en dat werkt
prima zo.
Vrienden/vriendinnen: Een kleine selecte innercore en een brede kring eromheen.
Politieke voorkeur: Knap links, doch

‘De homofobische les van dr. Balk’
foonnummer,
per
e-mail
via
ooxo@vtvmiddenholland.nl of telefonisch
via (0182) 52 75 66.
Aan deelname zijn -behalve je eigen reiskosten- geen kosten verbonden. De Soos
van COC Midden-Gelderland gaat in
groepsverband per trein naar Den Haag.
Als je samen met hen wilt reizen kun je je
tot en met 15 september, 18.00 uur aanmelden bij de COC Infoshop van COC
Midden-Gelderland, tel. (026) 442 31 61 of
soos@diverzo.nl.
Jimmy treedt op bij Gay-Oké in Den Haag

Frank van Dalen vindt dat het kabinet veel
te weinig heeft gedaan aan homo-emancipatie.
Die boodschap draagt de boot van COC
Nederland uit in de Canal Parade. De
COC-boot draagt de titel ‘De homofobische les van dr. Balk’.
Dit thema referereert aan ‘De anatomische
les’ van Rembrandt; het thema van de
Canal Parade. Spitting images van kabinetsleden spreken voor zichzelf.
Premier Balkenende spreekt de legendarische woorden: ‘Ik stemde tegen het homohuwelijk’. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken: ‘Ambtenaren mogen weigeTHIJS BRUMMELHUIS

Midden-Gelderland Culturele duizendpoot naar COC Songfestival
In totaal zes kandidaten hadden zich aangemeld voor de voorronde van COC
Midden-Gelderland, wat een afvaardiging
voor het Nationaal COC Songfestival
moest opleveren.
‘Hadden’ schreef ik, want helaas hebben
zich in de afgelopen weken, om uiteenlopende redenen, vijf kandidaten afgemeld.
Daardoor hebben we nu één kandidaat
over. Dat maakt de keuze natuurlijk wel
heel makkelijk. Zij wordt onze afgevaardigde naar de finale, die dit jaar op 23
december in theater de Veste in Delft zal
worden gehouden. Deze afgevaardigde is
de Arnhemse Hanni Stolker.
Hanni Stolker is een culturele duizendpoot.
Ze is niet alleen zangeres maar ook is ze
kunstenares en exposeert ze vrij werk of
maakt in opdracht muurschilderingen en

niet echt passend binnen de partijen. Heb
ook een hekel aan politieke spelletjes.
Vervoermiddel: Fiets, benenwagen
Hobby’s: Schilderen, dansen, lezen,
verzamelen van muziek, zingen.
Favoriete internetsite: Spiritual Magus
Forum / Fok (the thruth is in here)
Favoriete literatuur: Laurens van der
post: ‘A story like the wind’ en ‘A far off
place’. En niet echt literatuur te noemen:
Alles van Diana Gabaldon. Bijna alles
van Alice Walker en Zora Neale Hurston.
Favoriete films: The color purple
Favoriete muziek: Bijna alle Zuid
Afrikaanse muziek (behalve Ladysmith
Black Mambazo)
Favoriete vakanties: Zuid Afrika,
Schotland. Heb nog wel wat dromen.
Favoriet eten: Draadjesvlees met
aardappelpuree, grandma-style
Favoriete dranken: Goede zachte
whiskey
Favoriete kleding: Ligt aan mijn bui.
Maar hoe dan ook vrouwelijk.
Favoriete uitgaansgelegenheden:
Feestje bij vrienden. Gewoon een terrasje.
Verslavingen: Roken. Als een schoorsteen. En euh……… laat maar.

Goede eigenschappen: Openheid,
eerlijkheid naar mezelf, sterke intuïtie
(niet dat ik daar altijd naar luister, hoor).
Slechte eigenschappen: Openheid, luiheid, opvliegendheid, rommelig, verzamelwoede, dingen niet kunnen laten gaan.
Hoogtepunt in het leven: Eergisteren of
zo.
Dieptepunt in het leven: Maandelijks
tijdens mijn PMS dip
Bewondering voor: Mensen die zich
onttrekken aan een slachtofferrol en
daardoor juist vooruit gaan
Hekel aan: Mensen die zeiken over hun
situatie maar er tegelijk niets aan doen,
en dat jaaaren lang. Politieke spelletjes.
Liegen (en niet het leugentje om bestwil..hey… ben niet heilig) op lange
termijn.
Val op (uiterlijk of karakter):
Intelligentie, mensen met het hart op de
juiste plaats.
Eerste homoseksuele ervaring: Ooit
gezoend met mijn buurmeisje om het te
leren. Maar nooooooit meer.
Heteroseksuele ervaring: Vooral. En
aangezien ik een trouwe dame ben blijft
dat ook wel zo.
Coming out: Zoals gezegd: 5 augustus
1971
Geëmancipeerd: Och….. ik ben ik.
Emancipatie is geen issue.
Gediscrimineerd: Zo vaak en van alle
kanten. Direct en indirect.
Poten- of pottenramervaringen: Geen
enkele, gelukkig. Ook nog niet indirect.
Avonturieren: (de baan, blind dates,
internet dates, One night stands, blind
dates, internet dates, overspel…als andere vrouw dan orgie, overspel, saunaseks,
trio’s): LOL… ooit schrijf ik een
boek…als ik 80 ben of zo. Ik heb behoorlijk veel ge-avonturierd. 12 ambachten
13 ongelukken.
Mijn leven is een grote soap. Ow… en
sauna-seks staat nog hoog op mijn verlanglijstje.Voor trio’s ben ik iets te behoudend. Ik zie genoeg uitdaging in het duo.
Door alle ervaringen zie ik seks vooral als
samenspel en uiting tussen twee mensen
die van elkaar houden.
Te veel bezig met: Internet, zorgen
maken, denken.
Te weinig bezig met: Huishoudelijke
zaken
Doelen of idealen: Persoonlijk: toch wel
ooit een vorm van huisje boompje beestje
voor zover dat met mij mogelijk is.
Mondiaal: bijdragen aan wat meer eenheid. Wat meer aandacht voor elkaars
gevoelens. Minder onverschilligheid naar
anderen. Ik hoop daarmee mensen zwaar
te infecteren in mijn eigen omgeving.

Hanni Stolker vertegenwoordigt COC
Midden-Gelderland op finale van het
songfestival.
portretten. Haar schilderijen en schilderingen waren onder andere te bewonderen in
Galerie Cri-Cri in Amsterdam, het

Gemeentemuseum Arnhem, Lönnström
Art Museum te Rauma (Finland),
Künstlerbahnhof B.M.E. (Duitsland) en
Callossa d’ En Sarrià (Spanje).
Maar nu terug naar de zang. Ze zingt met
begeleiding van de pianiste/accordeoniste
Margreet Hunik. Samen verzorgen ze
optredens voor onder andere serviceclubs,
feesten, recepties en openingen van exposities. Hanni bouwt een repertoire op met
onder meer eigen teksten en melodieën.
Daarnaast vertolkt zij bekende liederen als:
Lilly Marlene, Verlangen brandt, Daan en
Marloes, Dood door drugs, Vuile
Huichelaar, Ich bin von Kopf bis Fuss auf
Liebe eingestellt, De liftster, La Paloma en
vooral het Twentse Volkslied. Hanni werkt
op dit moment samen met Margreet hard
aan een speciaal nummer voor het COC
songfestival.
–2–

ren om homoparen te trouwen’.
Onderwijsminister Maria van der Hoeven:
‘Homoseksualiteit in het onderwijs - niet
mijn zaak’. Minister Verdonk voor
Vreemdelingenbeleid: ‘Iran is veilig voor
homo’s… uitzetten dus’.
Tot slot staatssecretaris Ross-Van Dorp,
verantwoordelijk voor homo-emancipatie:
‘Ik heb geen tijd om homo-evenementen te
bezoeken’. Deze uitspraken zijn volgens
het COC karakteristiek voor het gevoerde
homo-emancipatiebeleid dat weinig is
opgeschoten de laatste jaren.
De afrekening volgt bij de verkiezingen op
22 november.
‘De kabinetten-Balkenende hebben geen
prioriteit gegeven aan homoseksualiteit en
samenleving. Het kabinet lijkt te kiezen
voor tolereren, terwijl het moet gaan om
accepteren. Ik noem dat een moderne vorm
van homofobie. Bedoeld of onbedoeld, het
gaat om het effect. En dat is niet positief’,
aldus Frank van Dalen, voorzitter COC
Nederland.

Een terugblik op en evaluatie van het kabinetsbeleid staat op de vernieuwde site
www.gayvote.nl. In de aanloop naar de
verkiezingen worden op deze site de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het
punt van homo-emancipatie. Ook zullen
roze kandidaten zich hier presenteren.
Ruim tweederde van de homoseksuelen
gaat bewust stemmen op een partij met
aandacht voor homo-emancipatie. Dat
blijkt uit een enquête die is gehouden op
gay.nl. De uitslag van deze enquête is ook
te vinden op GayVote.nl.

COC Songfestival Nijmegen
Voorronde op 10 november 2006
Het lijkt alweer eeuwen geleden dat in
Nijmegen de voorronde voor het COC
Songfestival groots en meeslepend in het
Kolpinghuis of in O42 werd georganiseerd. Die tijden lijken te herleven, want
COC Nijmegen zal dit jaar weer alles uit
de kast halen om te bepalen wie ze
afvaardigen naar het Nationaal COC
Songfestival op 23 december in Delft.
Nijmegen zou aanvankelijk wellicht gaststad zijn, maar de winnaar van vorig jaar,
de Nijmeegse afvaardiging Soulmates,

werd gediskwalificeerd omdat op hun
muziekband ook backing vocals waren
ingezongen. Daniëlle Mellenberg van
COC Nijmegen zal de Nijmeegse voorronde coördineren, terwijl stagairs van Villa
Lila deze avond tot een wervelende show
zullen maken. Geïnteresseerden om aan de
voorronde op 10 november deel te nemen,
kunnen contact opnemen met Daniëlle
Mellenberg op het COC secretariaat. Alle
andere lezers dienen deze datum uiteraard
alvast in de agenda te noteren.

VAN DE VOORZITTER

PETER MERTENS

Motoren
van Jan
Hanlo
toeren nog
in Nijmegen
De roemruchte dichter en liefhebber
van jongens en motoren, Jan Hanlo
kwam op 18 juni 1969 in Zuid Limburg
om het leven tijdens een motorongeluk.
Uit de nalatenschap van Hanlo’s motorpark is een groot deel gered en toert
nog altijd in en rond Nijmegen. Peter
Mertens verhaalt over de geschiedenis
van de ‘speciale’ motor.
In 1976 kocht ik de Vincent Black Knight
Fick Special 1000 cc TE-96-68 en bleef lid
van de VOC: The Vincent Owners Club.
Deze motor komt uit de erfenis van Jan
Hanlo. Geboren in Bandoeng 1912 en later
student Engels en Psychologie. In de oorlog werd hij door de Duitsers op transport
gezet naar Berlijn, maar hij wist uit de trein
te springen en in een klooster onder te duiken. Om na wat hij had meegemaakt weer
iets ‘alleen’ te gaan doen, kocht hij motorfietsen. Hij kocht Vincents en werd lid van
de VOC. Hij hield van zijn motoren vanwege de snelheid en gebruikte ze als ‘uitlaatklep’. Daarnaast was deze homofiele
schrijver bevriend met een jongen van 12
jaar, een Marokkaan genaamd Mohammed.
Zowel hierop als op zijn grote drankgebruik kreeg hij veel kritiek. Omdat Jan een
excentriek type was, gooide hij er alles uit
in experimenten van proza en gedichten.
Hij schreef ‘Gewoon rijtuig’, ‘Mijn benul’,
‘Zonder geluk valt niemand van het dak’,
‘Go to the Mosk’ en het gedicht ‘Oote’ dat
De originele Vincent Black Knight zoals
die van Jan Hanlo.

werd voorgedragen op de radio. Dit veroorzaakte opschudding en Kamervragen
vanwege de klank en het ritme (Oote oote
boe, enz.) op zijn ‘nieuwe’ manier!
Om zijn eenzaamheid ‘eruit te scheuren’
reed hij veel kilometers op zijn Vincents.
Elke keer weer de andere, want hij had er
meer dan een. Helaas verongelukte hij in
een onweersbui toen hij tegen een tractor
reed op de Pasberg in Berg en Terblijt
(Zuid Limburg). Iedereen die hem kende
vroeg zich af: Is dit ongeluk op zijn
Vincent Black Shadow zelfmoord of de
schuld van het onweer of de tractor? Is dit
de schuld van alle kritiek op zijn leven?
Alleen Jan Hanlo zelf weet dit.
Wat zijn Vincent motorfietsen? In 1924
begon HRD: Howard Raymond Davis zijn
Motorcycleworks Motors Limited in
Wolverhampton, Staffordshire, Engeland.
De fabriek maakte motorblokken voor
motorfietsen, vliegtuigen, boten en driewielers. In 1952 nam Mr. Vincent de
fabriek over en werd deze verplaatst naar
Stevenage Engeland. Toen iedereen auto
ging rijden, stopte de fabriek het produceren van motoren. Motor Stevenage maakte
de Vincents type A, B, C en D allemaal
Black; blinkend zwart met gouden letters
en strepen. De Vincent Black Meteor,
Comet en Grey Flash waren eencilinder
498 cc. Black Rapide, Shadow en
Lightning tweecilinder V-motoren 998 cc,
Victor, Prince en Knight eerste scootermodellen 998 cc. De namen zijn voor zijn
voor het totale aantal pk’s. De Lightning
was de snelste motor ter wereld en in de
oude Engelse stijl genoemd: The best of
the world.
Na Jan Hanlo’s overlijden kon iedereen
een bod doen op zijn Vincents. Cees Fick
deed met “boerenslimheid” een bod van
HFL 5500,– plus f 1,– en dat werkte. Hij
kocht drie rijdende Vincents: Vincent
Black Rapide, Black Shadow en Black
Knight. Hij keek in Hanlo’s zeepkist en
vond een V-twinblok en een eencylinderblok Vincent Comet en wat onderdelen.
Cees Fick (overleden 1999 - red.) was de
eigenaar van de kousenfabriek “De Oude
Molen” in Mill. Tevens was hij ‘motorartiest’. Van allerlei onderdelen componeerde hij zelf uitgevonden modellen. Hij
werkte dag en nacht aan de door hem
gekochte Vincents. Ik reed op een van zijn
motoren naar de Vincent fabriek in
Engeland om nieuwe onderdelen te halen.
Zoals altijd tipte ik daarna het blad Motor,
hij wist er niets van, en zij schreven weer
zeer mooi verhaal over zijn kunstwerk en
dat maakte hem beroemder. Een citaat uit
Motor: ‘Cees Fick fikste het weer. Hij is
THOMAS TRAXLER

Kersvers van Leuverman
Hé Peter,
De zomer zit er al weer op en wat was het heet hè? De vierdaagse afgelast en
daardoor is ook de Roze Woensdag (nieuwe stijl) bij jullie in Nijmegen helaas niet
doorgegaan. Erg jammer vond ik; had me er echt op verheugd.
Valt me op dat er in de zomer van alles voor gays te doen is, terwijl er de rest van het
jaar maar heel weinig evenementen zijn. Hoe zou dat toch komen? Hebben we nu
echt mooi weer nodig om feest te kunnen vieren of is het gewoon zo gegroeid?
Eén groot evenement hebben we gelukkig nog wel in december en dat is het COC
Songfestival; deze keer in Delft. Wij wilden eind september een voorronde houden,
maar de kandidaten stromen helaas nog niet binnen. Eigenlijk meer het omgekeerde:
mensen melden zich aan, maar zijn dat of ineens spontaan vergeten of willen bij
nader inzien toch niet. Die voorronde gaat dus niet door. Afijn, als we maar één goede
kandidaat overhouden.

De trotse eigenaar in de jaren ’70 op zijn
Vincent.
een perfectionist. Deze maestro legt in sappig Brabants uit wat hij allemaal doet met
zijn bitza’s.’
Fick vond nieuwe frames uit, net zoals
Egliframes, maar dan toch veel slimmer
dan Egli zelf. Hij maakte de eerste schijfremmen op motoren, die toen net voor het
eerst op auto’s zaten. Hij maakte motorblokken met allerlei zeer nieuwe constructies en de eerste twin plugs (2 bougies per
cilinder! Zijn doel was een lichte en zeer
moderne motorfiets te maken, die goed
stuurt en zeer goed remt om ‘het eruit te
gaan scheuren’. Dat deed hij toen met wel
vier motoren tegelijk. De een na de ander.
De vier uit de erfenis van Jan Hanlo.
Maar helaas kostte dit ‘componeren’ hem
bijna het leven. Na wekenlang dag en nacht
werken aan vier Vincents tegelijk kreeg hij
een hartaanval. Nadat hij weer wat was
opgeknapt, bood hij mij zijn nog niet verkochte Vincent, de Comet, aan met alle
onderdelen. Ik kocht alles, zelfs de kromme onderdelen van de Vincent waarmee
Jan Hanlo was verongelukt. Hanlo's
Vincent Comet was opgeboord tot 600 cc
met een Ford Mustang zuiger erin. Deze
motor zette ik in elkaar als antieke Vincent
eencilinder. Ik heb jarenlang tientallen
motorfietsen van ‘maestro Fick’ gekocht.
Dat waren bijna altijd motoren in een
Nortonframe omdat dit frame een 'dubbelframe' is en zeer goed stuurt.
Nu toer ik, na het verkopen van vele Fick
Specials, nog steeds, meestal rustig, op de
Vincent Black Knight ‘Fick’ Special van
Jan Hanlo. Wat maken de motoren en de
motorrijders toch speciale dingen mee.

John Blankenstein
overleden
Vrijdagmiddag 25 augustus 2006 is John
Blankenstein, op de leeftijd van 57 jaar,
overleden in het Leyenburg Ziekenhuis in
Den Haag. John Blankenstein was al
geruime tijd ziek.
Vanaf januari 2004 was John Blankenstein
bestuurslid van COC Haaglanden. De eerste periode als voorzitter en later als algemeen bestuurslid. Ondanks zijn ziekte
zette hij zich in voor het COC Haaglanden
voor zover dit mogelijk was.

Te gast bij de oosterburen
Datum: 16 juli
Locatie: Keulen
Tijdstip: 12.00 uur
Met vele anderen sta ik langs de weg ongeduldig te wachten. Aangezien het voor mij
de eerste Christopher Street Day in Keulen
is, weet ik niet wat me te wachten staat. Op
een gegeven moment zie ik het begin van
het konvooi: lesbiennes op motors!
Wat volgt zijn in totaal 54 vrachtwagens
en 32 groepen mensen die zich geleidelijk
een weg banen door de ontelbare menigte:
langs de route van drieënhalve kilometer
staan meer dan een half miljoen mensen.
Onvoorstelbaar! De vrachtwagens zijn
allemaal aan hun eigenlijke bestemming
onttrokken: kleurrijk opgepimpt, voorzien
van een geluidsinstallatie en bemand met
een groep feestbeesten. Maar ook de
‘lopers’ doen hun best om de omstanders
te vermaken. Kleurrijke travestieten en een

SM-delegatie naast politieke partijen en
diverse belangenorganisaties. Hierdoor
aangewakkerd, zijn de volgende tweeënhalf uur één en al feesten. Hoewel, dat
klopt niet helemaal. Onder het motto
‘100% NRW – Nur mit uns’ maken de
organisatoren ons door middel van flyers
en stickers attent op de dreigende bezuinigingsmaatregelen van de deelstaatsregering. Demonstreren en lol maken kan dus
wèl samengaan!

De afgelopen zomer probeerde hij vanuit
zijn sportieve deskundigheid (Blankenstein was lange tijd voetbal-scheidsrechter) de wereldkampioenschappen voetbal
bij de gasten van het Bastacafé aantrekkelijk te maken door alle WK wedstrijden
van het Nederlands elftal van zijn eigen
commentaar te voorzien.
Zijn landelijke bekendheid als openlijk
homoseksueel prof-scheidsrechter gebruikte John Blankenstein vele malen om
onderwerpen rondom het thema homoseksualiteit onder de publieke aandacht te
brengen in de lokale en landelijke media.

Wat velen niet weten, is dat deze parade de
afsluiting vormt van de zogenoemde
‘ColognePride’. Onder deze noemer
worden twee weken politiek en cultureel
programma, een gala ten gunste van de
‘Aids-Hilfe’ en diverse feesten in de locale discotheken geschaard. Al met al heeft
dit evenement dus voor iedereen wat te
bieden en is het zeker de moeite waard om
de CSD in Keulen volgend jaar een
bezoekje te brengen.

Nu ik dit schrijf zitten we een paar dagen voor de opening van ons nieuwe café en
onze nieuwe infoshop. Het nieuwe café gaat Café Xtra heten en is vanaf september
iedere zaterdag open. Maar liefst twee wethouders zijn aanwezig bij de opening, dus
dat is een positief signaal vanuit de gemeente Arnhem. Misschien leuk als je daar
eens een borrel komt drinken met wat mensen uit Nijmegen. Is het eerste rondje van
mij!
Hoe is het uitgaan in Nijmegen trouwens? Het lijkt of het allemaal wat minder aan
het worden is. De Kiss Kiss club gaat volgens mij nog lekker, maar waar ik naast de
Mets verder nog gezellig kan stappen weet ik eigenlijk niet. In Arnhem is met Club
Style wel weer meer leven in de brouwerij gekomen, maar ook daar loopt het volgens
mij ook nog niet ieder weekeinde storm. Ook Amsterdam is niet meer wat het ooit
geweest is. Blijkbaar gaan we met zijn allen minder uit en kruipen we achter onze pc
voor de sociale contacten? Was in de zomer nog in Berlijn en Madrid en ik moet zeggen dat daar de kroegen en clubs nog altijd even gezellig en vol zijn. Doen we hier in
Nederland nu iets fout?
Tenslotte wil ik je nog even laten weten dat ik per november a.s. wil stoppen met
mijn voorzitterschap. Dit is daarom denk ik mijn laatste brief aan jou via de
Pink&Zo. Ik wens je alle goeds toe en hoop dat je lekker enthousiast blijft als voorzitter van COC Nijmegen!
Lieve groet van
Jeffrey

SANDER HAGENBEEK

Silk Road
Al enige tijd stond een bezoek aan dit restaurant op mijn agenda. ‘Silk Road’ is naar
verluid één van de betere Aziatische ‘fusion’-restaurants van Gelderland. En een uitdaging voor elke culinaire liefhebber die grensverleggend durft te tafelen.
‘Silk Road’ is een nieuwe speler aan Nieuwstraat in Arnhem. ‘Fusion’-koken is
een culinaire methode om verschillende regionale kookstijlen te integreren met het
doel verrassende nieuwe smaaksensaties te ontwikkelen. ‘Silk Road’ neemt u mee op
een culinaire ontdekkingsreis door de keukens van o.a. Vietnam, Japan, Korea,
Thailand, Mongolië en China. Zij hanteert daarbij geen menukaart maar serveert, in
samenspraak met u, verschillende kleine gangen à 7,50 euro per stuk. De gerechten
zijn qua grootte gelijk aan een tussengang, waardoor u in de gelegenheid wordt
gesteld verschillende culturen aan te doen.
De inrichting van het restaurant is jong en zeer trendy. Het frisse kleurenpallet
– groen, paars en zwart – dat door architect BOB voor deze accommodatie gekozen
is, vormt een perfect samenspel met de moderne gele lampen en de sfeervolle, enigzins mystieke inrichting. Vóór in de rookvrije zaak kunt u relaxen op eigentijds
vormgegeven lounge-meubilair, dat zich hiervoor uitstekend leent wanneer u in een
klein gezelschap verkeert. In het wat lager gelegen deel aan de achterzijde bevindt
zich een loungehoek met klassiek salonmeubilair, omgeven door robuuste hard houten tafels en stoelen. Aansluitend bevindt zich de fraai vormgegeven binnentuin.
Wij starten met het aperitief. Voor mijn compagnon Erik de sake (5,75 euro),
natuurlijk warm geserveerd en voor mij gewoon een pils (2,20 euro). Als amuse
ontvangen wij een stoof van rundvlees in saké. De eerste gang: wij worden blij
verrast door een tweetal pakketjes van in bamboeblad verpakt kipgehakt aangenaam
gekruid met citroengras, knoflook en groene curry. De bediening is attent en bijzonder correct. Zij geven je echt het gevoel welkom te zijn. De tweede gang bestaat uit
roergebakken surimi, diverse vis soorten met verse zomergroeten. Licht, creatief en
met oog voor detail bereid. Onder het genot van een ‘ruim gewicht’ witte wijn
(2,80 euro) genieten wij van een drietal mooi gegrilleerde lamskoteletjes. Elk
gerecht wordt overigens op speciaal servies geserveerd.
Erik neemt nog een extra gang, terwijl ik ruimte probeer te houden voor een
subliem dessert. De desserts bestaan uit een keur van vers fruit vergezeld van pistache- en witte-chocolade-ijs. Meloen, lychee, aardbeien, ‘tijgeroog’, ananas en vele
andere verse exotische fruitsoorten maken ook deze gang tot een feest. We sluiten af
in de loungehoek die afgescheiden is door een kralen gordijn, met een goed verzorgde koffie (3,50 euro) en potje Chinese groene thee (4,50 euro). De nota bedraagt een
welbestede 46,00 euro per persoon. Silk Road: een aanrader voor eenieder die van
culinair genieten op hoog niveau houdt. Wij komen hier zeker nog vaker terug.
www.silkroad-restaurant.com
dinsdag t/m zondag 17.00-23.00 uur
lunch en partijen op afspraak
Nieuwstraat 54a, 6811 HX Arnhem
(026) 446 00 06
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IN MEMORIAM HANS VAN DE RIET

BART VAN DAM

Een vaas zonder gladiolen

14 juli overleed Hans van de Riet in
het Canisius Wilhemina Ziekenhuis.
De medewerker van Villa Lila, het
Nijmeegse homohuis, heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de
homolesbische zaak en genoot een
enorme reputatie. Familie, Villa en
vrienden namen in Villa Lila afscheid
van hem met sterke verhalen, mooie
muziek, een enkele lach, een traan,
sigaretten en veel drank.
Hans werkte altijd professioneel, zowel
betaald als vrijwillig, vol inzet en zeer loyaal aan de zaak. De zaak, dat was de HAN,
het Aids Overleg Nijmegen en alle andere
overleggen die daarop volgden, het
Villabestuur en het barteam van Villa Lila.
Hans was in zijn werkwijze een zeer succesvol politiek dier.
Hij was een trotse nicht. Hij droeg graag
leer, strakke jeans, lange haren en was
later helemaal kaal geschoren. Hij koesterde zijn imago. Hans kon in de omgang
zeer vormelijk en voorkomend zijn. Hij
kende zijn klassiekers in diverse disciplines zoals muziek, taal, film, leer en SM.
Voor zijn vrienden ging Hans door het
vuur. Maar hij was ook manisch-depressief. Soms kon hij zich voor alles en ieder

Leden van het COC Nijmegen besloten
de Vierdaagse van 2006 te lopen, om
met sponsor-gelden Stichting Gast te
ondersteunen. Een gedegen voorbereiding en hooggespannen verwachtingen
kwamen tot een onverwachte ontknoping. Het verslag van een bijzondere
wandelvierdaagse
een terugtrekken. Vrienden voelden zich
dan achtergelaten en dat heeft soms pijn
gedaan. Met de dood van zijn vriend,
“zijn Jantje”, stierf hij zelf al een beetje
op jonge leeftijd. Het overlijden van zijn
moeder, het werken en leven met HIV; het
was alsof Hans door de dood achtervolgd
werd. Vervolgens daagde hij de dood uit
en speelde een gevaarlijk spel met zijn
eigen einde als inzet. Een leven met tops
& downs. Juist nu Hans zich uit een down
werkte, overvalt ons zijn dood. Hans is
door familie, Villa en vrienden lopend
naar de begraafplaats gebracht. Het was
Roze Woensdag. Het zou een feestdag
worden, maar de Vierdaagse was afgelast,
stad en land in rep en roer. Zulke verhalen,
daarvan kon Hans genieten.
JOOST HERMUS

Roze Woensdag met een rouwrand
Woensdag 19 juli, de vierdaagse-woensdag, zou ook dit jaar weer roze getint
zijn. De marsroute was verlegd, dus
zouden dit jaar de Waalkade, de
Hertogstraat en enkele andere plekken
in het centrum van Nijmegen in een
roze jasje gestoken worden. Het lot
bepaalde echter dat deze woensdag er
geheel anders uit zou zien.
De vrijdag voor de vierdaagsefeesten werd
duidelijk dat Hans van de Riet, prominent
lid van de Nijmeegse homobeweging,
ongelukkig gevallen en tijdens de opname
in het ziekenhuis overleden was. De roze
woensdag begon voor veel roze
Nijmegenaren in bedrukte stemming,
omdat op de ochtend van 19 juli afscheid
werd genomen van Hans, met een druk
bezochte bijeenkomst in de foyer van Villa
Lila, gevolgd door een rouwstoet naar de
begraafplaats aan de Daalseweg, waar men
nog een laatste groet kon brengen. Ook
werden in verband met de extreme hitte de

BRIGITTE HEEZEN

marsen geschrapt, waardoor de roze verwelkoming van wandelaars kwam te vervallen. Ook een groot deel van de optredens werd geannuleerd, omdat het Actief
Comité Binnenstad Nijmegen de horecaondernemers verzocht had om in de middag geen entertainment aan te bieden.
Na vijf uur luidde een optreden van Ronnie
Tober, dat bezocht werd door een harde
kern roze fans, een avond in met bezoekersaantallen die volgens de website van
de Roze Woensdag de zaterdag van de
Vierdaagsefeesten overtroffen.
Eén en ander is voor de organisatie van de
Roze Woensdag dan ook geen belemmering om in 2007 nogmaals een Roze
Woensdag te organiseren. Oud-voorzitter
van Villa Lila Christiane Puylaert riep
Roze Nijmegen op om in de toekomst van
de woensdag tijdens de Nijmeegse
Vierdaagse niet alleen een Roze Woensdag
te maken, maar ook een Hans van de Riet
Memorial Day.
THOMAS TRAXLER

Fotodoeken op de vierdaagse

Het duurde even voordat het idee om
samen met Osmose - een organisatie voor
multiculturele vraagstukken - mee te lopen
in de Vierdaagse, duidelijke vormen begon
aan te nemen, maar uiteindelijk hadden we
het voor elkaar. Na een dagje samen trainen met de ‘de afstand is niet zo groot als
je denkt’-groep, zoals ze zich al een paar
jaar noemen, zagen we het allemaal helemaal zitten. We hadden goed getraind,
mooie shirtjes ontworpen, leuke weblog op
de Gelderlandersite, aardige sponsors
gevonden en Stichting Gast had voor prima
rustplekken gezorgd. De Vierdaagse kon
beginnen!
Natuurlijk gingen wij ’s morgens vroeg aan
de start in ‘de verkeerde rij’ staan. Tijd
genoeg dus om oplossingen te opperen:
‘Als er vandaag veel mensen uitvallen, dan
hoeven we morgen niet zo lang te wachten.’ Als we toen toch eens wisten wat we
nu weten…
Die dag hebben we rustig aan gelopen, veel
gedronken onderweg, genoten van de douches over de straat en de zoute soep van
Stichting Gast namen we met twee handen
aan. Of dit onze redding is geweest weet ik
niet. We hebben in ieder geval zonder al
teveel problemen de eindstreep gehaald en
waren vastbesloten om de volgende dag
gewoon weer fris en vrolijk aan de start te
verschijnen. Dit zou onze ‘roze’ dag worden met onderweg als verrassing voor tienduizenden wandelaars een gigantisch doek
met een portret van een verliefd vrouwenkoppel gefotografeerd door Erwin Olaf. En
dat midden in een grasveld met grazende
koeien en gele paardebloemen. Als klapper
van de dag zouden we dan een vernieuwde
fleurige intocht krijgen. Met een zonnige
weersverwachting zou het vast een gezellig
drukke middag worden.
Maar helaas…Dinsdagavond kregen we
een koude douche over ons heen. We hadden ons eerst laten verwennen met een
heerlijke maaltijd en waren vervolgens op
tijd naar huis gegaan. Met de bedoeling om
te gaan slapen, en niet om de hele avond
gewekt te worden door vrienden, familie

en lotgenoten die ons allemaal wilden laten
weten dat de burgemeester en het
Vierdaagse-comité een voor ons niet zo’n
leuke beslissing hadden genomen. Hadden
we daar nou een half jaar bijna elk weekend voor opgeofferd?
Na ongeloof kwam boosheid en na boosheid verdriet. Verdrietig omdat we ons er
zo op verheugd hadden, omdat we zoveel
getraind hadden, omdat we ons ingesteld
hadden op vier dagen lopen, omdat het
voor sommigen de eerste keer was, omdat
onze supporters een spandoek hadden
gemaakt, omdat we veel geld wilden ophalen voor Stichting Gast, omdat we graag
samen met ‘de afstand is niet zo groot als
je denkt’-lopers een stukje samen op wilden lopen, omdat we in de watten gelegd
zouden worden door vrienden, omdat mensen speciaal vrijgenomen hadden voor ons,
omdat die geëmotioneerde mevrouw die
aan de dijk de wandelaars probeerde te helpen zo’n vervelende ervaring had overgehouden aan de vierdaagse, omdat de beslissing naar ons idee zuur maar wel terecht
was, en omdat we niemand de schuld konden geven, hoewel dat in zo’n situatie wel
zo prettig zou zijn.

lopers van ‘De afstand is niet zo groot als
je denkt’ hebben we woensdagavond
meteen gebruikt om samen onder genot
van een drankje bij het WHAA-podium op
Kelfkensbos onze mening te geven over
deze beslissing. Aangezien deze mening
weinig scheelt met al die berichten die
iedereen in de media heeft kunnen zien,
lezen en horen, zal ik daar niemand mee
vermoeien en meteen de conclusie geven:
Het was niet leuk, maar wel verstandig.
Tijdens zulke relaxte afspraakjes ontstaan
meteen nieuwe initiatieven. 19 November
2006 rennen enkele fanatiekelingen van
‘De afstand is niet zo groot als je denkt’ de
Zevenheuvelenloop van 15 kilometer. Er is
dan ook een Zevenheuvelenomloop van 25
kilometer. Wie weet kunnen we daar als
COC Nijmegen ook weer in meebewegen.
De afstand is in ieder geval niet zo groot
als die van de Vierdaagse. En een vaas mèt
gladiolen staat dan vast ook mooi in onze
kamer.

ADVERTENTIE

Aangezien bij het nemen van beslissingen
de beste stuurlui aan wal staan, vonden ook
wij dat we recht hadden op een evaluatiemoment. Samen met Stichting Gast en de

Arnhems homomannenkoor geeft workshop
Het Arnhems homomannenkoor ‘Het
Herenakkoord’ biedt een workshop aan:
vanaf 25 september aanstaande kun je zes
wekelijkse repetities onder deskundige leiding van een mentor volgen. Je kans om
kennis te maken met dit koor, waarvan het
repertoire heel gevarieerd is, van levenslied tot klassiek. De workshop is gratis en
vrijblijvend, maar natuurlijk hoopt het
Herenakkoord op deze manier enkele
enthousiaste nieuwe leden binnen te halen.

Aan welk profiel moet je voldoen om lid te
worden van het Herenakkoord? Zangervaring is niet nodig. Een geschoolde stem
ook niet. Je moet gewoon gezellig samen
willen zingen met andere homomannen en
gevoel voor humor hebben. Je hoeft ook
geen noten te kunnen lezen. Wel moet je
willen optreden. Voor info en opgave bel
(026) 364 07 89 of (024) 360 21 99 of mailen naar info@herenakkoord.nl of kijken
op www.herenakkoord.nl.
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CEES VAN DER PLUIJM

De grote koffer, leeg, gepakt
Je handen onvervreemdbaar vrij
Niets wat je hebt, is nog van jou
Er kan van niks vanalles bij
Je
Er
Je
Je

ogenblik niet meer verstrakt
is geen verte meer dan jij
zult niet wat je eerder zou
zegt wat je nooit eerder zei

Het regent nu zoals altijd
Zoals het nooit geregend heeft
Op weg naar vanzelfsprekendheid
Verlaat je wat de toekomst geeft
De Nederlandse fotograaf Erwin Olaf portretteerde ter gelegenheid van het 60-jarige
jubileum van het COC Nederland homostellen van diverse leeftijden en achtergronden.
Op de foto’s zijn gezichten van twee mannen of twee vrouwen, jong en oud, stoer of
minder stoer, allochtoon of autochtoon afgebeeld. Eén van de modellen is de wereldberoemde choreograaf Hans van Manen.
Op meters grote doeken en vlaggen geprint, worden deze foto’s op evenementen in het
hele land tentoongesteld. Op initiatief van het COC Nijmegen werden deze voor de
wandelvierdaagse naar Nijmegen gehaald. De fotodoeken waren op drie locaties in
het centrum te zien. Tevens was het de bedoeling om langs de route van de tweede dag
een stijger met fotodoeken op te bouwen. In verband met de afgelasting werd dit niet
gerealiseerd.

Geluk is sterven zonder spijt
Niets dat nog naar iets anders streeft
(slot)
het voorafgaande is terug te vinden op:
www.vanderpluijm.demon.nl
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Fotografie: Frederice van Faasen

THIJS BRUMMELHUIS
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DOOR JANNEKE JANSEN

Café Xtra is helemaal open
Zaterdag 26 augustus is het nieuwe café
van COC Midden-Gelderland feestelijk
geopend.
De officiële handelingen werden
verricht door wethouder Sander van

Bodegraven, geassisteerd door zijn collega-wethouder Barth van Eeten. Met
deze ondersteuning uit het college van
B&W is er meteen een hele goede start
gemaakt.

De opening werd verricht door een net met
vele ballonen te openen om zo toegang te
krijgen tot de doorgang van het keldercafé.
Vervolgens konden de genodigden het café
betreden en genieten van een welkomstdrankje. Hiermee is ook meteen de eerste
zaterdag in een lange reeks van start
gegaan waarop het café geopend zal zijn.
Er is sinds april ieder weekend gewerkt aan
de opbouw, afwerking en inrichting van de
ruimte. Dat heeft een geheel nieuw plaatje
opgeleverd.
De geheel vernieuwde bar is bekleed met
gecapitonneerd leer en wordt beschenen
door led-verlichting. De comfortabele barkrukken zorgen ervoor dat je als bezoeker
eigenlijk niet meer weg wilt. Maar je kan
ook nog kiezen voor een van de twee
muurbanken of plaatsnemen aan de leestafel. En als je echt in een dolle bui bent kan
je je ook nog uitleven op de intieme dansvloer.

Wethouders van Bodegraven en van Eeten openen gezamenlijk Café Xtra in Arnhem.

Vanaf nu is Café Xtra dus iedere zaterdag
geopend en iedere week met een andere
insteek. Als je deze Pink&Zo meteen leest
als hij uitkomt, kan je nog net naar de
Hollandse avond die voor 9 september
gepland staat. De week er op is er een filmavond en als je van Kaas&Wijn houd moet
je op 23 september langs komen.
Wil je precies weten wat er te gebeuren
staat de komende tijd?
Kijk dan op www.cafextra.nl en het hele
programma trekt aan je voorbij. Je bent in
ieder geval iedere zaterdagavond vanaf
21:00 uur van harte welkom aan de
Rijnkade 3 te Arnhem.
THIJS BRUMMELHUIS

In de wandelgangen: conversatie, informatie, hap-snap hier, hap-snap daar. ‘Ha wat
leuk, lang niet gezien. Hoe gaat het met je?... Ja met mij ook. Kan ook niet anders,
morgen ga ik naar Lesbos. Heerlijke plek. Ja weer naar Skala Eressos. Lekker niksen
en lesbisch wezen.’
Ja natuurlijk, dat ben ik hier ook, maar toch…een paar weken met mijn lief en veel,
heel veel lesbo’s uit heel Europa op het strand, terras, in de zon en uitslapen, wijntje,
boekje, beetje tekenen, geen verplichtingen, zelfs geen culturele: totale vrijheid!
Jawel, dat kan in Nederland ook, maar het voelt toch anders. Schijntolerantie bedoel
je? Ja misschien wel, maar dat levert trouwens ook wel eens pret op.
Deze winter ging ik na een vergadering van het Homo/Lesbisch Platform Arnhem
naar mijn auto. Ik had een goed gevoel, want het lijkt er op dat het gaat lukken met de
woonvorm voor roze ouderen.
Als ik mijn auto open wil doen zie ik dat die niet is afgesloten en alsof ik een vertraagde film bekijk zie ik een briefje op de stoel liggen. Dan pas ontdek ik het ingetikte achterruitje, de beschadigde radioconsole en het open handschoenenvak. De politie
schrijft of de geachte eigenaar alstublieft aangifte komt doen, want de dader is gepakt.
Op het bureau vraagt de agent me of ‘dit’ van mij is. Ik zie het frontje van mijn radio
en het leeslampje van ongeveer dezelfde maat. Inderdaad van mij. Krijg ik natuurlijk
eerst te horen hoe onverstandig het is om het frontje in het handschoenenvak te laten
liggen en vervolgens zegt hij, dat de vijftienjarige dader beweert dat hij het lampje
van zijn vader heeft gekregen. ‘Dat is dan heel bijzonder,’ antwoord ik terwijl ik mijn
visitekaartje van Groep 7152 geef. Het logo dat er op staat is gelijk aan het logo op
het lampje. Ik hou mijn gezicht in de plooi en hij kijkt me niet begrijpend aan. Ik vertel hem dat Groep 7152 een vereniging voor lesbische vrouwen is. Bij de agent gaat
het licht aan, grinnikend staat hij op en gaat de kamer uit. Na een minuut of wat hoor
ik op de gang een lachsalvo van enkele agenten. Ik had het gezicht van het autokrakertje ook graag gezien!
Janneke Jansen (penningmeester van Groep 7152 Arnhem/Nijmegen is in deze
Wandelgang (Pink&Zo’s gastcolumnestafette sinds september 2004) de opvolger van
Bart van Dam, Patrick Dielissen, Martine Dünnwald, Micheline Derks, Elfi
Voermans, Richard ten Veen, Robert van Hoorn, Mieke Teunissen, Folkert Kooistra en
Nico Stoop.

Choses secrètes:
Vrouwen hebben de macht.

FILMOVERZICHT SEPTEMBER-OKTOBER

Uit

Nathalie neemt Sandrine onder haar hoede
en leert haar geen schaamte hebben voor
haar lichaam. Sterker nog, ze leert hoe ze
kan genieten van exhibitionisme en haar
lichaam kan inzetten om, vooral mannen,
te verleiden. Zo ontstaat er een vriendschap waarin ze steeds intiemer met
elkaar omgaan. Ze besluiten om samen
een nieuwe baan te zoeken bij hetzelfde
bedrijf en door middel van seks en verleiding hoger op te komen.
Sandrine komt al snel in dienst als persoonlijk secretaresse van Delacroix
(Roger Mirmont), een directeur en vertrouweling van de eigenaar van het
bedrijf. Ze weet deze brave getrouwde
man al snel te verleiden. Nathalie is even
uit beeld en werkt op het hoofdkantoor
van de onderneming. Daar blijkt ze zich te
richten op de zoon en direct erfgenaam
van de eigenaar, Christophe (Fabrice
Deville). Hoewel de meest aantrekkelijke
partij, is hij zeker niet de makkelijkste
prooi. Hij staat bekend als vrouwenverslinder en heeft een aantal van zijn vorige
veroveringen tot zelfmoord gedreven.
Ook dit keer laat hij zich niet temmen
door Nathalie of Sandrine waarop een
machtspel ontstaat dat niet anders dan
fataal kan aflopen voor één van beide partijen.
Jean-Claude Brisseau heeft met Choses
secrètes weer een film neergezet waarin

door Bennett Miller en met een briljante
hoofdrol van Philip Seymour Hoffman.

Hellbent

Een franse film waarin twee vrouwen
samen proberen om verleiding in te
zetten op weg naar de top. De jonge
Sandrine (Sabrina Seyvecou) werkt als
serveerster in een nachtclub waar
Nathalie (Coralie Revel) optreedt als
stripster. Sandrine raakt van achter de
bar al gefascineerd door de schijnbare
vrijheid waarmee Nathalie haar
lichaam inzet om het publiek aan zich
te binden. Wanneer Sandrine lastig
wordt gevallen door hun baas en
Nathalie voor haar opkomt worden ze
beide letterlijk op straat gegooid.

THIJS BRUMMELHUIS

De eerste gay slasher movie is hiermee een
feit. In deze horrorfilm moeten een groepje van vier homoseksuele vrienden vechten
voor hun leven. Of zoals een journalist van
het NRC het zo mooit beschreef; ‘het
mooiste kontje leeft het langst’. Nu in verschillende filmhuizen te zien.
Film by the Sea
Aan het einde van de zomer toe aan een
paar dagen zee, en je wilt ook nog cultureel
doen, dan kan je van 15 t/m 24 September
2006 in Vlissingen terecht voor dit steeds
meer furore makende filmfestival. Voor het
programma zie: www.filmbythesea.nl

Brokeback mountain
Behoeft geen toelichting meer. Sinds begin
september te verkrijgen op DVD voor als
je uiteindelijk toch niet naar de bios bent
geweest of Heath Ledger en Jake
Gyllenhaal gewoon nog een keer samen op
het scherm wilt zien.

Thuis

Les temps qui reste
Een 30-jarige egoïstische modefotograaf
denkt dat hij alles in zijn leven goed geregeld heeft en krijgt dan te horen dat hij een
tumor heeft waardoor hij maar 3 maanden
te leven heeft. De laatste film van regisseur
Francois Ozon, van onder andere 8
Femmes en Swimming Pool.

Capote
Deze biografische speelfilm over de homoseksuele schrijver Truman Capote speelt
zich af rond 1959. Voor het schrijven van
zijn boek ‘In cold blood’ onderhoud hij
intensief contact met één van de moordenaars die hier in voorkomt. Geregisseerd

The L-word
Vanaf eind september zal het 2e seizoen
van deze hitserie met Nederlandse ondertiteling op DVD te koop zijn. Dan kan je
Jenny, Bette en de rest allemaal nog een
keer de revue laten passeren.

Roze Zaterdag 2009 in Arnhem?
de kracht van vrouwen de boventoon
voert. Ze lijken eigenlijk geen mannen
nodig te hebben maar moeten ze wel in het
leven betrekken om hun plaats aan de top
in te kunnen nemen.
Het middel om daar te komen is in deze
film duidelijk seks. Dit wordt ook expliciet in beeld gebracht maar zonder vulgair
te zijn. Ook waar de beelden niet expliciet
zijn, brengen ze toch een enorme erotische
spanning te weeg. Een scène waarin
Sandrine en Nathalie elkaar bevredigen op
een metrostation blijft je juist om die
reden bij.
Een ander kenmerkend thema van
Brisseau is het bovennatuurlijke. In deze
film komt dat minder sterk naar voren dan
in zijn overige werk maar het is zeker aanwezig. Zo zie je op meerdere momenten in

de film op onopvallende wijze een geest
verschijnen die geen invloed heeft op het
verloop maar alleen gadeslaat wat er
gebeurt.
Deze film had voor mij als kijker zeker
interessante momenten maar tegen het
einde van de film werd het wat mij betreft
iets te dramatisch en vergezocht waardoor
ik echt moeite moest doen om mijn aandacht bij de film te houden. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik het een slechte film
vind maar het is geen luchtig en makkelijk
wegkijkend product. En daar moet je
rekening mee houden als je hier naar gaat
kijken.
De film is te huur op DVD en wordt 16
september ook vertoond bij COC MiddenGelderland.
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Sinds 1978 kennen we jaarlijks in
Nederland, op de laatste zaterdag van juni,
de Roze Zaterdag. En elk jaar in een andere stad. Zo was de Roze Zaterdag in 1999
al eens in Arnhem, en in 2005 in Nijmegen.
Er gaan geruchten, dat het Arnhemse organisatiecomité van de Roze Zaterdag van

1999 zich nu heeft gemeld bij de Stichting
Roze Zaterdagen Nederland, die de evenementen jaarlijks ‘toewijst’ aan een stad.
Arnhem zou zich als gegadigde voor 2009
hebben gemeld.
– wordt vervolgd –

ADVERTENTIE

pink & zo
Colofon
Pink&Zo is een uitgave van COC
Nijmegen & COC Midden-Gelderland.
Verschijnt 6 keer per jaar in heel
Gelderland en omgeving (282 plaatsen)
Oplage 1.000 exemplaren (2500 lezers)
Hoofdredactie

Nico Assinck
Frank Rieter-Lambers
Opmaak
Ingrid Sewpersad
Coördinator
Thomas Traxler
Redacteuren

Bart van Dam
Thijs Brummelhuis
Joost Hermus
Vaste en ad hoc medewerkenden

Frederice van Faassen
Sander Hagenbeek
Brigitte Heezen
Hans Hoksbergen
Janneke Jansen
Jeffrey Leuverman
Rob Meijer
Peter Mertens
Cees van der Pluijm
Drukwerk & Distributie
Benda – Wijchen
Redactie-secretariaat
info@cocnijmegen.nl
Redactieadres
In de Betouwstraat 9
6511 GA Nijmegen
info@cocnijmegen.nl
Abonnementen & Advertenties
Thomas Traxler
thomas@cocnijmegen.nl

Auteursrechten
Overname en/of vermenigvuldiging
van artikelen als bedoeld in Art.15 van
de Wet op het Auteursrecht is slechts
geoorloofd na schriftelijke toestemming van de uitgever.
Aan de totstandkoming van PINK&ZO
wordt uiterste zorg besteed. Voor het
desondanks onverhoopt onvolledig of
onjuist weergeven van informatie aanvaarden uitgever, redactie, medewerkers en leveranciers geen aansprakelijkheid.
PINK&ZO kan evenmin aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele gevolgen voortkomend uit het – met toestemming van de betrokkenen – plaatsen van teksten, foto’s of illustraties.
De redactie heeft het recht om zonder
opgaaf van redenen redactionele bijdragen of ingezonden brieven te weigeren,
in te korten of anderszins te redigeren.
Anonieme of onvolledig gesigneerde
inzendingen komen niet voor plaatsing
in aanmerking.
Indien nodig of gewenst wordt een
redactionele bijdrage of ingezonden
brief onder een, door de redactie te
bepalen, schuilnaam geplaatst.
PINK&ZO verplicht zich de privacy
van de contribuanten te beschermen.
Deadlines nr. 5 2006
Copy & Art Work: 5 oktober 2006
Opgemaakte advertenties:
8 oktober 2006
PINK&ZO 5 verschijnt
21 oktober 2006
Formats
Kopij: MS Word, ODF
Art Work: JPEG 300 DPI, originelen
Advertenties: PDF

INTERVIEW

BART VAN DAM

Moslim-homo in adviescommissie
Er werkt een homo, die moslim is, in de gemeentelijke adviescommissie
homo-/lesbisch beleid van de gemeente Nijmegen. Homo èn moslim; een
bijzondere combinatie. Reden voor Pink & Zo om kennis te maken en om
goede raad en advies te vragen. Bart van Dam spreekt met hem over de
positie van moslim-homo’s in Nederland. De eerste vraag is: Waarom
bekeert een Nederlandse homo zich tot de islam?

‘jullie’ betiteld. Door moslims ook. Alleen
door moslim-homo’s niet. Voor moslimhomo’s is internet belangrijk. De meeste
contacten gaan via internet. Dat is vrij en
anoniem. In anonimiteit kun je er vragen
stellen, discussies voeren, wijzer worden
en contacten leggen.
De moslim-homo’s die ik daar ontmoet,
stellen veel vragen aan mij. Ik geef hen
raad en tips, zoals ‘hier staat in de Koran
dit, en daar staat dat, daar kun je wat aan
hebben’.
Als ik er contact heb met moslims, die niet
homo zijn, maak ik discussies los. Ik begin
gewoon over homoseksualiteit. Die discussies leveren alle partijen altijd nieuwe ideeën op.’

‘Op een mooie dag kwam ik erachter dat ik
moslim ben. Het was ramadan en ik vastte.
Maar als zeer katholieke jongen was ik ook
misdienaar en diende de mis. Dan krijg je op
het altaar als één van de eersten de heilige
hostie. Ik realiseerde me dat ik in de ramadan die hostie moest weigeren. Op dat
moment was dat een lastig probleem. In de
mis kun je in die plaats geen hostie
weigeren. Ik heb dat ook niet gedaan,
maar het probleem maakte me duidelijk
dat ik er blijkbaar een moslimgedrevenheid
op na hield. Ik heb daarna nog tweemaal
gediend en de pastoor verteld dat dit niet
meer gaat lukken. Het is dus geen bewuste
keus geweest, maar een ontdekking, net als
met homo-zijn.’

Geen strijdbare emancipatie?
De westerse homo-emancipatie kent ondergrondse, diplomatieke, politieke en
bijna anarchistische emancipatiebewegingen. En die zijn allemaal min of meer
strijdbaar. Hoe sta jij daar tegenover? En
hoe vanuit de moslimgemeenschap?

Waarom?
Hij is afkomstig uit Noord-Limburg, studeert in Nijmegen en werkt voornamelijk in
de marketing. Het proces dat hij doormaakt, kabbelt voort van 2001 tot oktober
2004. Dan is hij ‘om’. Doet dit door
veel te lezen en vragen te stellen aan moslims.

‘Er zijn moslim-homo’s die wèl gelovig
zijn èn zichzelf accepteren. Hier kan een
beweging van onderaf komen die binnen
de islam discussies entameert. Dat kàn,
want in de islam mag je alles ter discussie
stellen. Zo is bekend dat men de profeet
vroeg naar orale seks. Dat is in onze
westerse ogen gedurfd, maar het geeft aan
dat alles bespreekbaar was bij de profeet.’

‘Het rare is dat je nooit een fatsoenlijk antwoord krijgt. Elk antwoord is individueel
en niet vanuit een ‘vaste’ islam. Zo staat
bijvoorbeeld in de koran dat wijn verboden
is. De Turken nemen dit letterlijk en drinken geen wijn, maar wel bier. Marokkanen
interpreteren dit anders. Hun idee is dat je
niet beschonken kunt zijn tijdens het gebed
en als je veel moet bidden dan neem je
helemaal geen alcohol. Elke uitleg wordt
geaccepteerd. En zo is het nagenoeg met
alles.’
‘Wat mij aanspreekt is de vrijheid die de
islam kent. De islam kent geen toegangsbewijs. Als iemand zegt dat ’ie moslim is,
mag niemand dat betwijfelen. Je mag niet
op de stoel van god gaan zitten. Alleen god
oordeelt. Christenen kennen minder vrijheid. Als je als christen nadenkt en bijvoorbeeld de drie-eenheid niet erkent zoals
de Kataren deden, dan loop je het risico
om uitgemoord te worden. In de islam
zijn meerdere stromingen geaccepteerd.
In de katholieke kerk is zelfs het homo-zijn
verboden, of je praktiserend bent of niet. In
de islam zijn stromingen waar je wel homo
kunt zijn. Dan is het een opgave van god.
Waar ik het niet mee eens ben, is dat je die
opgave moet overwinnen.’
Dadels
De koran is moeilijk te vertalen en elke
vertaling staat vol met interpretaties. Pas
toen de profeet gestorven was, zijn de volgelingen zijn wijsheden gaan verzamelen
en noteren. Klinkers werden pas later toegevoegd en in 1924 is de tekst min of meer
definitief bepaald.
‘Het Arabisch kent geen klinkers, dus ‘LK’
kan zowel lak, lek, lik, lok, luk betekenen.
Mijn probleem is dat ik geen Arabisch ken
en dus de bron niet zelf kan vertalen en
interpreteren. Ik ben afhankelijk van diverse vertalingen en hun uitleg.
Het schijnt dat de 72 maagden daarom ook
als 72 dadels vertaald kan worden. Je moet
weten dat de profeet gek was op dadels.
Dus degene die zichzelf in een aanslag
opblaast en 72 maagden in het paradijs
denkt aan te treffen, kan een verrassing
staan te wachten.
In de koran zou bijvoorbeeld ook staan dat
er in de hemel jongens zijn die je op een
bepaalde, niet mis te verstane wijze bedienen. Jongens mooier dan de mooiste
parels. Moslims kennen die teksten vaak
niet. Een vriend van me, een moslim,
geloofde het zelfs niet totdat hij het heeft
nagekeken en zei dat het waar is.’

‘Het is beter wanneer je normaal doet.
Homoseksualiteit is niet je identiteit. Je
bent jezelf èn je bent homo. Je mag best
vrouwelijk zijn, maar ik vind niet dat je
vrouwelijk moet doen omdat je toevallig
homo bent. De homoscene als gemeenschap is wel van belang, maar je hoeft niet
met zijn allen op straat uit te schreeuwen
dat je zó bent.’

In gebed
‘Schandalen’
Hoe sta je dan tegenover de recente schandalen waarbij de islam en hun gemeenschap in opspraak raakt? Bijvoorbeeld de
ophanging van homo's in Iran, de imam die
predikt dat homo's van het hoogste gebouw
geworpen moeten worden, of de moord op
Theo van Gogh.
‘Voor een imam in Nederland is het niet
verstandig om te prediken wat deze imam
verkondigd heeft. Als hij homoseksualiteit
verwerpelijk vindt, kan ’ie desondanks
beter niks zeggen.
Je kunt immers een homo in je moskee of
gemeenschap hebben. Wat moet die dan
denken? En zijn ouders? Die zullen zich
verplicht voelen in te grijpen. Dan dreigt
straf, uitsluiting. Zelf denk ik dat homozijn godgegeven is. Hoe kunnen zij dit dan
bestraffen?
Mohammed B. is naar mijn gevoel de verkeerde kant opgegaan. God oordeelt, dus
misschien heeft Mohammed het bij het
rechte eind, maar ik kan me dat niet voorstellen. Theo van Gogh was als niet-moslim een niet-wetende. En niet-wetenden
kun je niets verwijten. Niet-wetenden kunnen in de hemel komen, want zij kunnen er
niets aan doen dat ze god niet kennen.
Christenen oordelen daar harder in. Voor
hen gaan niet-wetenden allemaal naar de
hel.
God is almachtig. Als god iets wil, hoeft ’ie
maar met een ooglid te bewegen om het
gedaan te krijgen. Waarom moet dan
iemand een pistool leeg schieten op een
niet-wetende?
Iemand ter dood brengen, zoals de homo's
in Iran, is hen de kans ontnemen om vanuit
zichzelf op het rechte pad te komen, wat
dat rechte pad ook moge zijn. Als iemand
zich van de islam afkeert, mag je hem of
haar dat nooit verwijten. Dat zijn namelijk
de inzichten van God. Iemand die de islam
aanvalt echter, daartegen mag je je verdedigen. Dat mag je ter discussie stellen en
‘stoppen’. Maar wat is dan ‘stoppen’?
Daarover gaat de discussie.
God oordeelt en niet jij. Terecht gebruiken
moslims in moeilijke situaties veel uitdrukkingen die naar god verwijzen, zoals: ‘God
weet het ’t beste’ of ‘Als god het wil’.
Adviescommissie
Eind 2005 treedt hij toe als aspirant-lid tot
de adviescommissie homo-/lesbisch
beleid. Doet dat uit nieuwsgierigheid en
omdat hij zich wil bemoeien met dat beleid.
–6–

‘Ik wil ervoor zorgen dat we niet alleen
vanuit Nederlands oogpunt praten over de
islam en moslims. Dat we dat op een goede
manier doen.
Niet met het Nederlands dwangmatig idee
van de coming-out, maar ruimte laten voor
een zweverige, mistige fase. Het zou mooi
zijn als de gemeente ertoe bijdraagt dat
moslim-homo’s een homo-leven kunnen
leiden zonder ‘ervoor uit te komen’.
Bijvoorbeeld door een ontmoetingsplaats
in Nijmegen te organiseren, maar dan niet
zo open als het COC, Villa Lila of Mets.’
Dat is haalbaar, maar op politiek vlak zeggen ze, dat het initiatief uit het veld moet
komen. Iemand moet het doen en organiseren. Jij?
‘Ik heb geen zin om mijn kop boven het
maaiveld uit te steken. Hier, bij mij, zijn ze
altijd welkom. Gastvrijheid is een gebod.
De ‘scene’ van moslim-homo's is ondergronds. Daarom is het beter dat ìk in die
commissie zit. Ik word er door mijn omgeving niet op aangekeken. Mijn positie is
wel bijzonder. Door homo’s word ik als

Uitsluiting is binnen de moslimgemeenschap een gevreesde straf. Moslim-homo's
en moslims in het algemeen schermen vaak
met de angst voor uitsluiting. Eerwraak is
nog erger.
Daar wordt nu tegen opgetreden. Vanuit de
moslimgemeenschap hoor ik geen protesten. De cultuur kan dus ten goede veranderen. Hoe kunnen we uitsluiting, eigenlijk een vorm van sociale amputatie, voorkomen?
‘De gemeenschap is heel belangrijk binnen
de islam. Daarnaast is er een cultuur waar
het homo zijn nou eenmaal niet kàn. Het is
net zoiets als rond etenstijd bij Nederlanders langskomen. Je wordt weggekeken,
want mee-eters, daar houden we niet van.
Dat is ook cultuur en dat kunnen we met
z’n allen niet even snel in een weekje veranderen.
Veranderingen zijn hooguit mogelijk via de
kinderen, kinderopvang en onderwijs.
Maak daar homoseksualiteit op een voor
kinderen goede manier acceptabel. Dat
heeft alleen succes als dat gebeurt voordat
de ‘eigen cultuur’ er grip op krijgt. En dat
geldt voor zowel de allochtone als de
autochtone cultuur.’

WIL JIJ OOK PINK&ZO ONTVANGEN!
Vul dan deze bon in en verstuur 'm naar het COC waar jij je het meest bij
thuis voelt:
COC Midden Gelderland, Postbus 359, 6800 AJ Arnhem
of
COC Nijmegen, In de Betouwstraat 9, 6511 GA Nijmegen.

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
Vrouw / Man:
Telefoon:
Mailadres:

Lid worden is al mogelijk vanaf euro 42 per jaar. Behalve Pink&Zo krijg je
een ledenpas, het landelijke blad Update en kortingen op COC activiteiten.
Kijk ook op de sites van www.diverzo.nl of www.cocnijmegen.nl

