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Gouda, stad van Roze Zaterdag 2018. Een evenement met aandacht voor de diversiteit in de
samenleving, gericht op onderling begrip, saamhorigheid en verbondenheid van inwoners van
Gouda en omgeving.
Gouda Regenboogstad. Acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) staat centraal.

Even voorstellen: Regenboog Alliantie Gouda
Dezelfde stichting. Een nieuwe naam. Een nieuw bestuur.
De “Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda” was
opgericht om het Roze Jaar en de Roze Zaterdag in
2018 te organiseren. Die taak is volbracht.
Maar gaande het jaar kwamen er meer en meer vragen
over algemene zaken op het terrein van diversiteit,
inclusie en LHBTI emancipatie. We waren zichtbaar en
werden aanspreekpunt.
Er is veel bereikt met het Roze Jaar en er zijn dingen in gang gezet, die om onderhoud
vragen.
Dat heeft het bestuur, samen met een aantal actieve vrijwilligers van Roze Zaterdag, ertoe
gebracht de stichting in stand te houden als belangenbehartiger en aanspreekpunt voor
LHBTI-s en als gespreks- en samenwerkingspartner voor organisaties, gemeente, COC en
belanghebbenden.
Binnen dit verband kunnen ook activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning een plaats
krijgen.
De stichting verandert van naam en wordt: Regenboog Alliantie Gouda.
Het huidige bestuur zorgt voor een warme en geleidelijke overdracht aan de nieuwe
(kandidaat-)bestuursleden.en blijft beschikbaar voor advies en ondersteuning.

De nieuwe bestuursleden van de Regenboog Alliantie
Gouda zijn:
Mart van de Kamp (voorzitter ad interim);
Hans Bax (secretaris);
Franske Radder (penningmeester);
Elly Stoffels, Geert Noordanus en Marlo Vuyk (lid).

Zodra alle formaliteiten zijn afgerond, zal het nieuwe bestuur de Regenboog Alliantie aan de
Goudse gemeenschap presenteren.

Dan even een vraag
Dit is de laatste nieuwsbrief van Roze Zaterdag Gouda.
De Regenboog Alliantie zal de communicatie met belanghebbenden en belangstellenden
voortzetten.
Dit is een goed moment om onze geadresseerden, ontvangers van de nieuwsbrief, te vragen
of zij in het vervolg via de mail en via de nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van onze
activiteiten.
Zegt u: Ja, ik wil op de hoogte blijven.
Dan hoeft u niets te doen. Wij bewaren uw e-mailadres voor de volgende publicaties.
Zegt u: Nee, dat wil ik niet.
Laat het ons dan per mail weten: secretaris@rozejaargouda.nl
Bent u nog geen ontvanger van de nieuwsbrief en wilt u onze berichten wél ontvangen?
Stuur dan een verzoek aan: secretaris@rozejaargouda.nl

Beleid Gemeente Gouda
Diversiteit, inclusie en burgerschap
Gouda heeft een traditie van tolerantie en verdraagzaamheid.
Die traditie is waardevol mede gezien de grote verscheidenheid in onze stad. Tegelijkertijd is
het belangrijk om elkaar niet alleen te tolereren, maar elkaar ook te respecteren en te
accepteren, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid.
Gouda is inmiddels Regenboogstad. In gemeentelijk beleid komt meer aandacht voor
emancipatie en voor (etnische) minderheden, LHBTI-s, mensen met een beperking –
inclusief de fysieke en sociale toegankelijkheid zoals verwoord in het VN-verdrag - en andere
kwetsbare groepen in de samenleving.
In dat kader heeft de Gemeente Gouda een ambtenaar Diversiteit aangesteld.
Er is inmiddels een aantal keren overleg gevoerd met de ambtenaar Diversiteit waarin
afspraken gemaakt zijn over de voortgang.
Speerpunten zijn:
*
*
*
*
*
*

Tot stand brengen van beleidsnota ‘Inclusie en Samenleving’;
Instellen van een Goudse Adviesraad ‘Inclusie, Discriminatie en Emancipatie’;
Voorlichting op scholen;
Coming Out dag, inclusief Tentoonstelling ‘With Pride’;
Scholing Ambtenaren Gemeente Gouda mbt inclusie;
…

Samen maken we van Gouda een fijnere stad, óók voor LHBTI’s.

Edoch…
Gouda té tolerant?
Gouda is wat ons betreft wel een té tolerante stad ten opzichte van haatzaaiers en
extremisten die binnen de stadsgrenzen de ruimte krijgen om verregaande discriminerende
standpunten uit te dragen.
Twee voorbeelden waarbij het gemeentebestuur zich van haar zwakke kant liet zien, zijn:

* Nashville Verklaring
Het Roze Jaar was nog maar net afgesloten toen op 6 januari 2019 de Nashville Verklaring
het licht zag. In het manifest wijzen gelovigen homoseksuele relaties af.
Dit homo-haat-manifest werd door vooraanstaande protestantse dominees, politici en andere
christenen ondertekend, waaronder docenten en bestuurders van onderwijsinstellingen. Zo
ook de leiding van de Goudse scholengemeenschap De Driestar.
Zij spreken zich uit tegen transgenders en tegen de levensstijl van LHBT-ers en zij betogen
dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw.
Artikel 1 van de grondwet wordt met voeten getreden.
Het was teleurstellend dat het vijf dagen duurde voordat de gemeente Gouda onder druk van
partijen in de raad een standpunt innam en een vergeefse poging waagde om de leiding van
De Driestar op andere gedachten te brengen.
Uiteindelijk loog de door het gemeentebestuur opgestelde tegenverklaring er niet om en
werd afstand genomen van het Nashville manifest. Daar waren we blij mee.
Het baart ons natuurlijk wel zorgen dat de gemeente geen middelen heeft om op te treden
tegen scholen waar een onveilige sfeer heerst voor leerlingen die lesbisch, homo, bi of
transgender zijn.
“Een Nashville Verklaring kost mensenlevens”, zei COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.
Verwijzend naar gebeurtenissen in Gouda en de relatief hoge zelfmoordcijfers onder
homoseksuele jongeren.
* Pete Hoekstra
En op 4 april ging het gemeentebestuur opnieuw in de fout door de burgemeester te laten
figureren naast de VS-Ambassadeur Pete Hoekstra, die er vreselijke denkbeelden op na
houdt.
De streng christelijke man wijst homoseksualiteit af, erkent slechts het huwelijk tussen één
man en één vrouw, heeft een feodale houding t.o.v. vrouwen, is tegen abortus en maakte
deel uit van de anti-islam-beweging. Belachelijke, maar tegelijkertijd gevaarlijke uitspraken
brachten hem in opspraak.
Tijdens een bijeenkomst van een anti-islam-organisatie beweerde Hoekstra dat er ‘politici en
auto’s in brand worden gestoken in Nederland’ en dat hier ‘no-go zones’ zijn.
Hoekstra was in Gouda om de titel “ere-waagmeester” in ontvangst te nemen, waarmee het
Goudse genootschap Floris V de Goudse kaashandel met de VS en het toerisme wilde
bevorderen. Hilarisch was dat in dezelfde week president Trump een importheffing op
Goudse kaas afkondigde.
Meteen toen wij kennisnamen van het voorgenomen eerbetoon aan Hoekstra hebben wij de
burgemeester verzocht af te zien van een openbaar optreden met de man.
Iemand met zulke denkbeelden wil je toch niet als uithangbord voor je stad!
Het antwoord dat wij 2 weken na dit eerbetoon ontvingen was even stuitend als
nietszeggend. We moesten de functie (ambassadeur) los zien van de persoon van Hoekstra.
“Iemand in functie uitnodigen voor een activiteit betekent niet dat het college daarmee ook de
denkbeelden of mening van de persoon onderschrijft”.
Met dit devies kunnen we nog voor heel wat verrassingen komen te staan…

Gouda Evenementenstad

Mede dankzij het Roze Jaar kon Gouda de
titel
‘Evenementenstad van Nederland 2019’
in de wacht slepen.
Op de foto de vertegenwoordigers van
Gouda tijdens de nominaties, waar Nick
een pitch hield over het Roze Jaar.

4 Mei 2019
Na de stille tocht, waar veel mensen uit onze community mee liepen, hebben wij, na de
ceremonie, namens Stichting Roze Jaar Gouda en de Regenboog Alliantie Gouda bij het
monument op de Markt een bloemstuk geplaatst, ter nagedachtenis aan de homoseksuelen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgebracht zijn en ook nu nog in diverse landen in de
wereld worden gemarteld en gedood.
Het bloemstuk was verzorgd door Ben Slagter, ronduit prachtig! Dank!

Coming Outdag 11 oktober 2019
Het is de Gemeente Gouda gelukt de Tentoonstelling ‘With Pride’ voor
de maand oktober naar het Huis van de Stad te halen.
’s Morgens zal de regenboogvlag worden gehesen bij het Huis van de
Stad.

Cafeetje HEEEURLIJK ~ Utrecht Canal Pride
Elke laatste vrijdag van de maand is er Roze Party bij Cafeetje HEEEURLIJK!, Wijdstraat 2,
Gouda.
MAAR LET OP!!! Het feest van vrijdag 31 mei wordt verschoven naar zaterdag 1 juni en wel
hierom:
Cafeetje HEEEURLIJK vaart tijdens de Utrecht Canal Pride op 1 juni 2019 mee met een
eigen boot, hetgeen een spectaculaire dag belooft te worden. Het thema is:
‘Je ziet er HEEEURLIJK uit!’
De kleuren goud en zwart voeren deze dag de boventoon.
De Canal Pride begint om 12:00 uur en duurt tot ongeveer 17:30 uur.
Samen met zangeres Bertha Verbeek en zanger Michael Angelo wordt er een feestje
gebouwd met live muziek en dj aan boord.
Enthousiast geworden?
Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. De kosten bedragen € 100,-- per persoon.
Heb je interesse en wil je meevaren? Stuur dan een privé bericht met je naam, aantal
gewenste kaarten en je mailadres naar bootjeheeeurlijk@gmail.com.
Meer informatie krijg je dan toegestuurd. OP=OP!
‘Roze Party op vrijdag’ wordt dus ‘Canal Pride Afterparty op zaterdag’ bij Cafeetje
HEEEURLIJK.
Het feesten en dansen gaat daar gezellig verder. Zanger Michael Angelo zorgt deze avond
voor nog meer gezelligheid en zang.
Iedereen is deze avond welkom! Dus kun je niet meevaren? Kom dan gezellig naar de
afterparty!

Filmhuis mei * (Roze) Films
Reserveren via www.filmhuisgouda.nl
* Grace à Dieu, een ingetogen film over seksueel misbruik en macht binnen de katholieke
kerk, gebaseerd op ware feiten. Te zien op ma 20 mei (20.30 uur), zo 26 mei (20.00 uur),
zo 2 juni (16.00 uur) en di 11 juni (14.00 uur).
*The White Crow, een dramatische biopic over het
buitengewone leven van de wereldberoemde Rudolf
Noerejev, een unieke danser die de wereld van het ballet
voorgoed veranderde en die uitgroeide tot een popcultuuricoon van zijn tijd. Te zien op zo 26 mei (11.00 uur), wo 29
mei (20.30 uur), zo 2 juni (20.00 uur), vr 7 juni (15.30 uur)
en ma 17 juni (20.30 uur.
Het voorstel is om met liefhebbers naar de voorstelling van
‘The White Crow’ te gaan op zondag 26 mei om 11.00 uur
en daarna met elkaar ergens wat te gaan drinken.
Laat even weten via een reactie op deze mail/nieuwsbrief
of je mee wilt, dan kunnen we kaarten reserveren.

Nagekomen bericht

Er wordt geflyerd in diverse wijken van Gouda…
Inmiddels is er melding van gemaakt bij de
Gemeente Gouda (wethouder en ambtenaar
Diversiteit).
We wachten even af.
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