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Roze Weken

Bremer wil voorbeeld zijn

Geaardheid
mag niets
uitmaken

Piet Karsten uit Venhuizen. Leerkracht basison- door robbert daalder
derwijs.
,,Ik wil een voorbeeld zijn

voor jonge homo’s’’, zegt
Stefan Bremer (23) overtuigend. ,,Het is een grote
stap om heel West-Friesland via de krant te laten
weten dat ik homo ben,
maar als ik anderen er
mee help, doe ik het
graag.’’

Judith Boucherie
Hoorn, mama.

uit

De Hoogkarspeler kwam op
zijn achttiende uit de kast
tijdens een vakantie in Italië.
,,Ik was daar met een paar
vrienden en die heb ik bij
elkaar gezet om ze vervolgens
te vertellen dat ik homo ben.
’Gefeliciteerd! Pak een paar
biertjes, dan gaan we het vieren’, was hun reactie. Eenmaal
thuis heb ik het tevens mijn
ouders verteld en ook zij vonden het prima. ’Als je maar
gelukkig bent’, stelden ze.’’
Helaas reageert niet iedereen
positief op de seksuele geaardheid van Stefan. ,,Het komt
wel eens voor dat ik op straat
wordt beledigd door voorbijgangers. Ik loop liever ook niet
hand in hand met mijn vriend,
omdat het mij beangstigt als ik
denk aan wat er kan gebeuren.
Het komt nog steeds voor dat
homo’s, zonder enige aanleiding, worden mishandeld.’’
Het zijn zaken die de twintiger niet dagelijks bezighou-

den, maar hem er wel toe zetten dat hij zijn ontspanning
zoekt in uitgaansgelegenheden
waar homoseksualiteit niet als
iets vreemds wordt gezien.
,,Het is prettig om in een omgeving te zijn waarin ik mijn
vriend bijvoorbeeld kan zoenen wanneer ik maar wil. Zo
hoort het natuurlijk eigenlijk
overal te zijn en daarom vertel
ik mijn verhaal.’’
,,Dat heb ik vorig jaar in
Schagen zelfs op een conferentie rondom de Roze Weken
gedaan waar de burgemeester
en andere belangrijke mensen
in het publiek zaten’’, gaat hij
verder. ,,Ik vertelde ze over
mijn coming out, echt ontzettend spannend. Toch was het
de moeite meer dan waard.
Achteraf werd ik namelijk
overspoeld met complimenten.
Ik werd als voorbeeld gezien
voor jonge homo’s die nog uit
de kast moeten komen, maar
daar moeite mee hebben’’
Voor volgende week zaterdag, 22 september, heeft Stefan
met kennissen een Rainbow
Beach Party georganiseerd in
Inventas in Grootebroek. Een
’heterovriendelijk homofeest’,
zoals hij het zelf noemt. ,,Voel
je vrij in West-Friesland. Dat is
de boodschap die we met dit
feest over willen brengen.
Iedereen moet zich tijdens
deze avond op zijn gemak
voelen. Ik weet hoe namelijk
Stefan Bremer wil voorbeeld zijn voor jonge homoseksuelen.
precies hoe prettig dat is.’’

FOTO HENK DE WEERD

’Criminelen makkelijker geaccepteerd’
Paulien Beumer uit
Hoorn. Parketpolitie.

In het kader
van de Roze
Weken presenteert de
Centrale
Bibliotheek
in Hoorn
een selectie
boeken met
een ’roze
signatuur’.
Zoals ’Broederliefde’
van Abdellah Taïa over een
jonge homoseksuele Marokkaan die zijn land verlaat voor
een onzeker bestaan in Parijs.
’Magic man’ van Oscar van
den Boogaard gaat over een
man die, na de zelfmoord van
zijn vriend, terugkeert naar
zijn ouderlijk huis om de zin
van zijn leven te vinden.

ZONDAG 16 SEPTEMBER
Roze Borrel met optreden van ’Summerwine’. Charlies, Dubbele Buurt, Hoorn, 16
uur.

Ouders van ’roze kinderen’
door faralda houthuijsen

Roze boeken

ROZ E WE K E N 2 012

,,Diverse jongeren in de regio
hebben de laatste tijd zelfmoord gepleegd. Van een paar
werd achteraf duidelijk dat ze
met hun gevoelens worstelden’’, weet Gert Besseling.
Daarom is het belangrijk dat
er een informatieavond is voor
jongeren met deze problemen.
De avond Ouders Roze Kinderen op maandag 24 september, die Besseling mede organiseert tijdens de Roze Weken
in West-Friesland, is met
name bedoeld om homoseksuele jongeren te begeleiden bij
hun coming out. Ook ouders,
andere familieleden en vrienden van die jongeren zijn van
harte welkom. De organisatie
wil mensen met en zonder
problemen met de geaardheid
van hun familielid of vriend
(in) bijeen brengen. ,,We zijn
er niet om te veroordelen. We

willen discussiëren. Mensen
die er geen problemen mee
hebben, kunnen heel goed tot
steun zijn voor anderen’’, weet
Gerts moeder Ria uit ervaring.
Ria vermoedde al vroeg dat
haar zoon homo was. Rond
zijn vijftiende bevestigde Gert
dat vermoeden door het te
vertellen. ,,Als je als ouder je
ogen open houdt, zie je het
aankomen’’, weet Ria. ,,Het
probleem is alleen dat je je
kind niet altijd aan de hand
kunt meenemen. Je kunt ze
alleen begeleiden.’’
,,Thuis kon ik mezelf zijn’’,
vertelt Gert. ,,Ik kon overal
over praten.’’
Het probleem lag dan ook
niet bij zijn eigen gevoelens,
maar bij de manier waarop de
maatschappij daartegenover
staat. ,,Op school ging iedereen
bijvoorbeeld bollen rapen in
de zomer, maar daar was zoveel anti-homopraat, dat ik er
mee ben gestopt.’’

Ook nu nog wordt Gert vaak
op zijn voorliefde voor zijn
eigen sekse afgerekend. Hij
herinnert zich dat hij na een
sollicitatiegesprek werd afgewezen vanwege zijn geaardheid door iemand die, zoals hij
later ontdekte, zelf homoseksueel was. ,,Ze zijn dan zó
bang dat hun collega’s erachter
zullen komen dat ze zelf homo
zijn...’’ Mede daarom draagt
hij Ouders Roze Kinderen een
warm hart toe.
Op de avond worden filmfragmenten getoond over
jongeren die hun omgeving
vertellen dat ze homo zijn.
Aan de hand daarvan moet een
discussie op gang komen. Later
worden stellingen voorgelegd,
zoals ’Ik vind het zielig voor
mijn broer dat zijn zoon homo
is’. ,,Het is een ontmoetingsavond voor lotgenoten’’, stelt
Ria vast. ,,Want drugsdealers
en criminelen worden makkelijker geaccepteerd dan zij.’’

WOENSDAG 19 SEPTEMBER
Transgenders Hoorn, bijeenkomst. Kantoor
van de Buurman, Koepoortsplein, Hoorn,
20 uur. Zie ook: www.transgendershoorn.nl

Z AT E R D A G 2 2 S E P T E M B E R
Girls Talk, vrouwenfeest en discussie De
Kapel, Korte Achterstraat, Hoorn, 20 uur.
Zie ook: www.lafemmevrouwenfeesten.nl
Rainbow Party voor jongeren. Inventas,
Raadhuislaan, Grootebroek, 21 uur.

ZONDAG 23 SEPTEMBER
Volleybaltoernooi. De Schalm, Dr. Nuijensstraat, Westwoud, 13.15 uur.
Zumba dance workout. De Schalm, Dr. Nuijensstraat, Westwoud, 15 uur.
Familiedag met optreden van The Bretels.
De Schalm, Dr. Nuijensstraat, Westwoud,
16 uur.

Gert Besseling met zijn moeder Ria.
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MA ANDAG 24 SEPTEMBER
Ouders Roze Kinderen, bijeenkomst. Het
Huis Verloren, Hoorn, 19.30 uur. Zie ook:
www.oudersrozekinderenwf.nl

Transgenderisten willen van verborgen dubbelleven af en gaan vaker onder de mensen
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Scholierendebat. Inventas, Raadhuislaan,
Grootebroek, 13 uur.

Als vrouw geklede man: Accepteer ons als mens
door annette snaas

- ,,Accepteer ons als
mens, ook al kun je ons niet
in een hokje plaatsen’’, zegt
Nicky. Hij is een man, maar
voelt zich een vrouw en wil
zich ook uiten als vrouw.
Maar dat is niet gemakkelijk, transgenderisten worden gediscrimineerd.
HOOR N

Leden van de Werkgroep Travestie & Transseksualiteit in Hoorn: (Vlnr) Laura, Melanie, Nikky en Kimberly.
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Zichtbaarheid is voor de werkgroep T&T Hoorn (Travestie en
Transseksualiteit) de enige
manier om meer acceptatie te
krijgen. ,,Mensen hebben er
wel van gehoord, maar nog
nooit gezien’’, licht contactvrouw Kimberly toe. Veel
transgenderisten leven geïsoleerd, krijgen te maken met
geweld en hebben psychosociale problemen.
,,Mensen zien alleen de Gay
Parade, met extravagante pruiken en uitdagende kleding.
Maar dat zijn wij niet.’’ Kimberly (50), Laura (69), Melanie
(62) en Nicky (51) zien er uit als
elegante vrouwen, keurig
gekleed, sieraden, nagellak en
vernuftig aangebrachte makeup. Ze zien er vrouwelijker uit
dan de meeste vrouwen.
Ze willen niet met hun echte
naam in de krant, omdat dit
niet veilig is. Ze wonen in
Noord-Holland en vertellen
hun verhaal voor West-Friese
transgenderisten die helemaal
niet in de krant willen. ,,Dat

heeft te maken met mijn gezin
en mijn werk’’, verwoordt
Kimberly de reden voor de
meesten. ,,Mijn vrouw accepteert het. Ze steunt me. We
gaan zelfs als twee vrouwen op
vakantie. Maar op mijn werk
mag men dit beslist niet weten. Dan raak ik mijn baan
kwijt.’’
Melanie is ook getrouwd:
,,Mijn vrouw accepteert het.
Zij gaat zelfs met me mee op
stap naar cafés in Hoorn en
Amsterdam. Mijn kind accepteert het ook, maar wil niet dat
vrienden en vriendinnen het
weten.’’ Laura heeft een eigen
bedrijf. ,,Bij sommige zakenrelaties kom ik als vrouw, bij de
meeste als man. Ik denk dat ik
veel klanten zou verliezen als
ik nu als vrouw zou komen.’’
Laura’s vrouw accepteert het:
,,Ze wil alleen niet dat ik me
thuis als vrouw kleedt, dus doe
ik dat buiten in mijn sauna. Ik
ben als vrouw met mijn zoon
naar Ibiza geweest, met mijn
dochter ga ik de stad in.’’
Alle vier gaan ze vaker de
straat op, winkelen. Lange tijd
kwam de groep in Hoorn in
het verborgene bijeen in ’t
Hop. Sinds 2011 hebben ze een
grote stap voorwaarts gezet
door de 3e woensdag van de
maand naar een openbaar café
te gaan: Het Kantoor van de
Buurman. Meer informatie:
tent-werkgroephoorn.nl

Z AT E R D A G 2 9 S E P T E M B E R
Roze Filmdag. Cinema Oostereiland,
Hoorn. Zie ook elders op deze pagina.
Pink Party met optreden van De Straatzangers. De Kermis, Hoorn, 21 uur. Zie ook:
www.wfgay.nl

Beeld uit film ’Kiss Me’.

Roze films
Cinema Oostereiland haakt
vanaf 29 september aan bij de
Roze Weken met drie films. De
titels maken deel uit van het
landelijke Gay & Lesbian Summer Festival, dat eerder dit jaar
in twaalf steden plaatsvond.
’Kiss me’ is een film over de
liefde tussen twee vrouwen.
Mia en Frida ontmoeten elkaar
op het verlovingsfeest van hun
ouders. Mia’s vader gaat trouwen met Frida’s moeder, wardoor ze stiefzussen worden.
Mia staat zelf op het punt te
trouwen met Tim, maar dan
slaat de vonk over tussen haar
en Frida.
In ’Laurence anyways’ bekent Laurence aan zijn vriendin dat hij vrouw wil worden.
Deze bekentenis zet hun leven
volledig op zijn kop.
’Weekend’ is een geestig en
herkenbaar liefdesverhaal over
twee mannen en hun zoektocht naar identiteit.
Zie voor meer informatie:
www.cinemaoostereiland.nl

ZONDAG 30 SEPTEMBER
Informatiemarkt. Centrum Hoorn, 12 uur.

VRIJDAG 5 OKTOBER
Scholierendebat. Manifesto, Holenweg,
Hoorn, 13 uur.

Z AT E R D A G 6 O K T O B E R
Slotfeest met optreden van 2nd Door Left.
Het Huis Verloren, Kerkplein, Hoorn,
20.30 uur.

ZONDAG 7 OKTOBER
Wandeling voor lesbische en biseksuele
vrouwen. NS Station, Hoorn, 12 uur.
Weekendlunch. Robacher’s Watermolen,
Hauwert, 12 uur.
Roze oecumenische viering. Noorderkerk,
Hoorn, 14.30 uur.
Afterparty. Kantoor van de Buurman,
Hoorn, 15.30 uur.
De Roze Weken zijn een initiatief van
Stichting Roze Netwerk Noord-Holland
Noord. Dit is een samenwerkingsverband
tussen acht regionale organisaties: Lafemme, Ouders Roze Kinderen, Homo
Praat- en Gezelligheidsgroep, Anbo Roze
Groep Schagen, WFGay, Ogay Schagen,
Roze Senioren West-Friesland en Transgenders Hoorn.
Voor een uitgebreid programma van de
Roze Weken 2012:
www.rozenetwerknhn.nl

