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Voorwoord
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van SHOUT Wageningen over 2019. Het was een veelbewogen
jaar. Na jaren lobbywerk kregen wij in 2019 zowel een regenboogbank als een gedicht over
diversiteit en jezelf kunnen zijn bij het gemeentehuis. SHOUT organiseerde de eerste Pride Walk in
Wageningen ooit. Een mooie mijlpaal. Daarnaast voeren we voor de tweede keer mee met de
Utrecht Canal Pride. Deze dingen kwamen allemaal bovenop onze vaste activiteiten. De feesten die
dit jaar weer meer bezoekers trokken, ons Roze Café en de wekelijkse verenigingsavonden.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou de vereniging nergens zijn, dus wij willen hierbij onze
dank uitspreken voor de inzet van onze leden om onze vereniging een plekje voor iedereen te
maken.
Veel leesplezier met dit sociaal jaarverslag
Rinske de Vries
Namens SHOUT-bestuur 2019
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1. SHOUT Wageningen in 2019
Geschiedenis
Studentenstad Wageningen heeft sinds 1968 een eigen, onafhankelijke organisatie voor LHBTQ+’s.
De vereniging begon als Wageningse Studenten Werkgroep Homoseksualiteit, waarna in 1981 de
naam veranderde naar Vereniging Homogroep Wageningen en gericht was op alle Wageningers. In
2009 sloot LHBTQ+ jongereninitiatief SHOUT zich aan bij de Homogroep. In 2011 werd de naam
officieel verandert naar SHOUT Wageningen.

Algemene doelstellingen vereniging
De algemene doelstellingen van SHOUT zijn:
Het creëren van een veilige ontmoetingsplek voor LHBTQ+’ers. Dit doen wij door het organiseren
van open feesten (cisgender hetero’s zijn ook welkom), roze café-avonden en gespreksgroepen
zoals de Out Now.
Belangen behartigen bij de gemeente en andere organisaties. De grote strijden zoals de
openstelling van het huwelijk zijn in Nederlands al gestreden. Wij blijven ons echter inzetten voor de
vergroting van de emancipatie van LHBTQ+’ers. Zo geven wij voorlichting op basisscholen en
middelbare scholen. Ondersteunen wij LHBTQ asielzoekers en organiseren wij losse activiteiten om
aandacht te besteden aan diverse LHBTQ+ thema’s.

Werkzaamheden
SHOUT organiseert een breed scala aan activiteiten om een veilige ontmoetingsplek te bieden aan
de LHBTQ+ gemeenschap in Wageningen en omgeving.
Ontmoeten
- Wekelijkse verenigingsavonden voor leden in onze Rainbow Room
-

Feest of andere activiteit de eerste zaterdag van de maand in Theater De Wilde Wereld

-

Roze café-avond elke derde vrijdag van de maand in Theater De Wilde Wereld

-

Feest op donderdagavond gericht op studenten enkele keren per jaar in Theater De Wilde
Wereld

Vergroten acceptatie en zichtbaarheid
- Seksuele diversiteit en genderdiversiteit voorlichting geven op basisscholen en middelbare
scholen in de regio. Deze lessen worden gratis aangeboden.
-

Aanwezig zijn bij diverse activiteiten om de LHBTQ+ zichtbaarheid te vergroten zoals een
bloemstuk leggen bij dodenherdenking en een kraam op het Plein van de Vrijheid op het
Gelders bevrijdingsfestival.

-

Lezingen en andere activiteiten organiseren om het gesprek aan te kunnen gaan over
seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Ondersteunen (kwetsbare) LHBTQ+ personen
- Out Now gespreksgroep voor mensen die in de knoop zitten met hun geaardheid en/of
genderidentiteit
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-

Aanbieden persoonlijke gesprekken wanneer mensen ons benaderen

-

Aanspreekpunt van welzijnsorganisaties als hun cliënten hulp nodig hebben omtrent
geaardheid en/of genderidentiteit.

-

LHBTQ+ belangen vertegenwoordiging bij de gemeente en andere instanties.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers die zich inzetten via het bestuur en
diverse jaarronde commissies en ad hoc commissies. Er zijn binnen SHOUT Wageningen geen
betaalde functies.

Bestuur
Het bestuur van SHOUT Wageningen had in 2019 de volgende
samenstelling:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:

Kees van Asselt
Endria de Ridder (juni 2018 – juni 2019)
Jim Kinds vanaf juni 2019
Vincent Pompe van Meerdervoort
Rinske de Vries (vrijwilligerscoördinator)

Behalve op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging heeft het bestuur zich ook toegelegd
op het ondersteunen van de LHBTQ+ gemeenschap in Wageningen en omgeving. LHBTQ staat
voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en queers. Dit kan onder andere door
hen te begeleiden in het zoeken naar oplossingen bij persoonlijke problemen of bij het uitvoeren van
vrijwilligerswerk.
Ook onderhouden bestuursleden de dialoog met andere (vrijwilligers)organisaties in Wageningen.
Het bestuur probeert daarnaast zoveel mogelijk nuttige congressen en bijeenkomsten op het gebied
van LHBTQ+acceptatie en –emancipatie te bezoeken.

Doelstellingen bestuur 2019
-

Implementeren van eenduidiger vrijwilligersbeleid

-

Stimuleren van een “wij SHOUT gevoel” o.a. door verenigingsavonden (dinsdagavond in
Rainbow Room)

-

Aandacht voor bredere doelgroep
o

Wageningse jongeren

o

Ouderen (40+ en 50+)

-

Zorgen dat het regenboogmonument op de agenda van de gemeente blijft.

-

Gemeente ondersteunen bij ontwikkelen LHBTQ+ beleid.
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2. Hoogtepunten 2019
Nashville verklaring
In de eerste week van januari 2019 werd Nederland opgeschrikt door een uit de Verenigde Staten
overgewaaide Nashville verklaring. De verklaring werd opgesteld in de Amerikaanse stad Nashville
door orthodoxe christelijke groepen. Het gaat over hoe christenen moeten omgaan met dingen als
geloof, huwelijk en seks. De verklaring zoomt ook in op homoseksualiteit en transgenders. Er staat
bijvoorbeeld in dat het huwelijk alleen bedoeld is voor één man en één vrouw. Ook zeggen ze dat je
homoseksualiteit zou kunnen genezen en wordt het bestaan van transgender personen ontkent.
Als bestuur van SHOUT wilden we hier een reactie op geven. Er werd contact opgenomen met alle
kerken in Wageningen. Wat vonden zij er van? Het resulteerde uiteindelijk in een regenboogvlag bij
de Arboretumkerk, aandacht aan de verklaring bij veel kerkdiensten en een open brief van SHOUT
in de lokale krant Stad Wageningen. De open brief staat in de bijlages.

Regenbooggezinnen dag
Als LHBTér is kinderen krijgen niet vanzelfsprekend. Het is altijd
ingewikkelder dan voor cisgender hetero stellen. Vanuit SHOUT
wilden wij daarom een activiteit organiseren over roze ouderschap.
Wat voor opties zijn er en hoe hebben verschillende roze ouders
gekozen voor hun gezinsvorm. In samenwerking met Stichting Meer
dan Gewenst organiseerden wij op 2 november hierover een
informatiemiddag. De insteek was om te richten op jongeren die nog
geen concrete kinderwens hebben, maar wel nieuwsgierig zijn. Via
Meer dan Gewenst kregen wij contact met een notaris die de
juridische kant uitlegde. Daarnaast hadden wij vijf
ervaringsdeskundigen, waaronder 2 leden van SHOUT, die vertelde
over hun roze gezin. Het was een zeer geslaagde middag waar wij
zeker een vervolg aan willen geven.

Utrecht Canal Pride 2019
Door Jero, commissielid Pride boot commissie
In juni 2019 deed SHOUT voor de tweede keer mee aan de Utrecht Canal Pride. Van de eerste keer
werd duidelijk hoeveel er nu precies komt kijken bij het organiseren van de Pride. De boot moest
geregeld worden evenals een thema, decoratie en muziek. Om de organisatie mogelijk te maken
moesten tot slot sponsoren geworven worden. Binnen de commissie waren de taken al snel
verdeeld en werd het thema bedacht: all love is chemistry. De outfits en decoraties waren
vervolgens op chemie gebaseerd: SHOUT stond op de boot in labjassen naast een enorme roze
erlenmeyer waarin een bellenblaasmachine was verstopt. Het grootste deel van de organisatie
verliep goed, maar net als vorig jaar bleek de sponsoring erg lastig. Dit werd opgelost met onder
anderen een veiling, waarop producten geveild werden van particulieren die wel op deze manier
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wilden bijdragen aan onze deelname. Als klapstuk kreeg SHOUT van OnsZaden een “zaaddonatie”
van zaden van de flamboyant plant.
Nadat de organisatie rond was, brak de dag van de Pride aan. Het was een warme, zonnige dag en
de vaart verliep zonder problemen. Alle deelnemers hebben genoten van een mooie vaartocht over
de Utrechtse kanalen.

SHOUT’s tweede deelname aan de Utrecht Canal Pride was spannend maar zeker geslaagd. In
2020 hopen wij een net zo succesvolle Pride te organiseren.

Gedicht over diversiteit en Pride Walk Wageningen
Na jaren overleg met de gemeente kreeg het statement
wat de gemeente wilde maken over inclusie en
diversiteit dit jaar vorm. In 2018 al schreef stadsdichter
Ivanka de Ruijter een gedicht over jezelf zijn voor het 50
jarig bestaan van SHOUT. Dit gedicht werd gekozen als
basis van het statement van de gemeente. Lokale
kunstenaar Robert Kamphuis ontwierp een mooie
verwerking van het gedicht in de ingang van het
gemeentehuis. De onthulling van het gedicht vond
plaats op Coming out dag, 11 oktober. Vanuit SHOUT
wilden we het statement van de gemeente extra kracht
bijzetten. Wij organiseerden Wageningens eerste Pride
Walk voorafgaande aan de onthulling van het gedicht.
We leenden de 25 meter lange regenboogvlag van
Stichting Homomonument Amsterdam. Met 150 mensen
liepen we vanaf het 5 mei plein via de Hoogstraat naar
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het gemeentehuis. Daar spraken wethouder Lara de Brito en onze voorzitter Kees van Asselt. Ook
las Ivanka haar gedicht voor. Na afloop kon iedereen nog even napraten bij de kleine afterparty van
SHOUT in De Wilde Wereld.
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Derde editie Drag night een succes
De drag shows bij SHOUT beginnen een begrip te worden. Niet alleen in de drag scene waar drag
queens en kings van elkaar horen hoe goed de sfeer is bij SHOUT, maar ook bij het Wageningse
publiek. De online voorverkoop was ruim twee weken voor het feest uitverkocht. Ook aan de deur
verkochten we nog 80 kaarten. Een kwartier voor de deur open zou gaan, stond de rij al tot aan de
Heerenstraat. Wij moesten dan ook mensen teleurstellen toen de 80 kaarten aan de deur ook
binnen 10 minuten verkocht waren. Het was weer een goede show. Onze host van de show Roxy
Diamont haalde Patrick, de drijvende kracht achter onze drag nights, ook nog even het podium op.
Ere wie ere toe komt. De shows zijn elke keer weer geweldig en de organisatie elke keer weer
soepeler.
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3. Ontmoeten
Find Out SHOUT
Om studenten kennis te laten maken met de vereniging heeft SHOUT de zogenaamde Find Out
SHOUT introductieperiode gestart. Deze activiteit is speciaal gericht op potentieel nieuwe student
en jongeren leden in Wageningen. Studenten die zich voor Find Out SHOUT hebben aangemeld
worden ingedeeld in groepjes. Ieder groepje wordt begeleid door twee of drie leden. Verspreid over
een periode van twee maanden neemt ieder groepje deel aan een serie activiteiten, waaronder de
wekelijkse verenigingsavond. Dit jaar hadden 18 mensen zich aangemeld voor de Find Out SHOUT,
en iedereen is lid gebleven na de Find Out.

Donderdagfeesten
De DoFecie commissie richt zich speciaal op het organiseren van activiteiten voor studenten. In
2019 heeft de commissie drie feesten op de donderdagavond georganiseerd en een feest tijdens de
AID. Veel studenten zijn in het weekend niet in Wageningen en kunnen onze zaterdagfeesten
daarom niet bezoeken. Door op vaste uitgaansavond van studenten ook feesten te organiseren,
heeft de groep studenten die in het weekend ‘thuisthuis’ is ook de gelegenheid bij ons langs te
komen.

Zaterdagfeesten
Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert SHOUT een open feest in theater de Wilde
Wereld. Vanwege de continuïteit en het positieve imago van deze feesten weten vele leden en nietleden ze te vinden. De feesten worden aangekondigd via onze facebook, website en andere digitale
kanalen.
De feesten worden druk bezocht door een divers publiek. Ze bieden voor iedereen een veilige
omgeving om in een ontspannen sfeer gebruik te maken van de vrijheid tot zelfexpressie. Het doel
van de feesten is om iedereen het gevoel te geven dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Ieder feest zijn er
wel koppels van mensen van hetzelfde geslacht die je ziet genieten van uitgaan, met elkaar flirten
en zoenen op een plek waar ze zich veilig en op hun gemak voelen.
Daarnaast worden de feesten bezocht door leden buiten de LHBTQ-gemeenschap/cisgender
heteroseksuelen. Dit bevestigt het succes van SHOUT in het bevorderen van integratie van alle
mensen ongeacht hun seksuele geaardheid of andere verschillen.

Verenigingsavonden
Iedere week organiseert SHOUT een verenigingsavond in onze Rainbow Room in De Wilde Wereld.
Onze leden komen bij elkaar om een drankje te doen, te kletsen, spelletjes te spelen en vooral
gewoon een gezellige avond te hebben. De verenigingsavonden dragen bij aan de onderlinge
verbondenheid van SHOUT-leden. Er komen per week tussen de 8 en 25 mensen.
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4. Vergroten acceptatie en zichtbaarheid
Dodenherdenking 4 mei
Zoals elk jaar liep SHOUT Wageningen ook dit jaar mee in de stille tocht in Wageningen. Zowel het
bestuur als een delegatie leden liepen in de stille tocht van de Johannes de Doper kerk naar de
Costerweg. Daar werd vervolgens door de bestuursleden een bloemstuk neergelegd bij het
oorlogsmonument.

Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag 5 mei stond SHOUT weer met een standje op het Plein van de Vrijheid. Dit jaar
was er een nieuwe locatie. Wij hadden ook een nieuw spel voor volwassenen. Met onze LHBTtijdlijn konden ze hun kennis over LHBT-geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog testen. Voor
kinderen hadden wij ook weer de vertrouwde kleurplaat.

Molenmarkt Wageningen
Al ruim 40 jaar wordt er jaarlijks een markt georganiseerd rond de Molen. Ook maatschappelijke
organisaties en verenigingen staan met een kraam op deze markt. SHOUT deed dit jaar voor het
eerst ook mee. We hebben leuke gesprekken gevoerd en er ook nog twee nieuwe leden bij
gekregen die dag.

Algemene Introductiedagen (AID) Wageningen
In augustus nam SHOUT Wageningen weer deel aan de Algemene Introductiedagen van de
Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool. Op deze manier willen wij de nieuwe studenten
kennis laten maken met SHOUT. Dit jaar hebben we extra uitgepakt door de Burgtstraat de hele
AID om te dopen tot de Regenboogstraat en 40 meter regenboogvlaggetjes door de straat te
spannen. Wij doen ieder jaar mee met de Campus Games op vrijdag met het spel ‘handtastrefbal’.
Op zaterdag komen de AID lopers bij ons langs tijdens de Crazy 88. Dit jaar hadden wij een nieuw
spel. Een LHBT-tijdlijn estafette. Op maandag hebben wij een feest gegeven. Dit jaar was het
thema UNI-corn. Veel AID groepjes zijn even langsgekomen en we hebben dan ook de hele avond
een druk feest gehad. Op woensdag hebben wij weer meegedaan met de informatiemarkt in
Arboretum Belmonte. Net als ruim 100 andere organisaties hadden wij een kraam waar de AID
lopers en andere geïnteresseerden langs konden komen voor een praatje.
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Seksuele en gender diversiteitsvoorlichting op basis- en middelbare scholen
Sinds de start van de vereniging geeft SHOUT Wageningen voorlichting op middelbare scholen.
Sinds 2012 zijn ook basisscholen onderdeel van ons voorlichtingsprogramma. De belangrijkste
doelstelling van deze activiteit is het bevorderen van een respectvolle houding ten aanzien van
seksuele en genderdiversiteit. Gedurende de voorlichtingen krijgen leerlingen de kans om vragen te
stellen aan de voorlichters, en leren ze dat de bestaande vooroordelen vaak niet van toepassing zijn.
Hiermee dragen wij bij aan een grotere acceptatie van seksuele en genderdiversiteit, en aan het
creëren van een veilige omgeving voor LHTBQ-leerlingen op school.
In 2019 heeft SHOUT Wageningen voorlichting gegeven op de volgende scholen. Door
roosteringsproblemen werden onze jaarlijkse lessen op het Pantarijn in december verplaatst naar
2020. Wel gaven wij twee workshops tijdens de themaweek rondom vrijheid.
SCHOOL

NIVEAU

PLAATS

MAAND

AANTAL
LESSEN

ALEXANDERSCHOO
L
DE NIJENOORD
KARDINAAL
ALFRINKSCHOOL
JOZEFSCHOOL
HET STREEK
HELICON

Basisonderwijs

Bennekom

Januari

1

Basisonderwijs
Basisonderwijs

Wageningen
Wageningen

Februari
Maart

2
2

Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs

Wageningen
Ede
Kesteren

Mei
Januari
April

2
4
4

PANTARIJN
Voortgezet onderwijs
*workshop in plaats van reguliere les

Wageningen

April

2*

Een aantal leden van de voorlichtingscommissie is in november ook naar de landelijke COC
voorlichtingsdag in Breda geweest. Dit om kennis up to date te houden en ervaringen uit te
wisselen met andere voorlichters.
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5. Ondersteunen (kwetsbare) LHBTQ+ personen
Ondersteuning van LHBT+ vluchtelingen door de AZC Support Commissie
Door Henk Gieling, Coördinator AZC Support commissie
Door de gewijzigde situatie als gevolg van uitsluiting AZC support SHOUT door COA op het terrein
van beide locaties vanaf eind januari 2018 is het aantal aanvragen voor gesprekken in 2019 (17)
ook ten opzichte van 2018 (toen 31) sterk verminderd. We hebben 17 gesprekken gehad (van de
21 aanvragen: helaas niet alles kunnen honoreren ivm te snelle transfer of verandering van situatie).
• 6 aanvragen via LGBT Asylum Support
• 2 via VWON
• overige aanvragen rechtstreeks via mail / website / getipt door anderen
Het merendeel van de persoonlijke gesprekken heeft plaatsgevonden in hotel de Wageningse Berg.
Alle maandfeesten zijn bezocht door groepen vluchtelingen en hebben in een grote (sociale)
behoefte voorzien. We hebben weer beide Prides (Utrecht en Amsterdam) met een groepje
vluchtelingen bezocht. Op de Pride in Utrecht waren we ook op de boot weer present met
vluchtelingen.
Binnen de groep hebben diverse kleine bijeenkomsten plaatsgevonden zoals, wandelen, deelnemen
aan een maaltijd, museum- concertbezoek, deze activiteiten vonden grotendeels plaats op initiatief
van 1 van onze leden. Hij heeft ook een aantal maanden geprobeerd aan een groepje NL taal
ondersteuning te geven, maar dit is in november gestopt als gevolg van te weinig motivatie /
continuïteit bij de deelnemers.
In de zomer is een homo man buiten het kamp (door andere vluchtelingen mishandeld en in overleg
met COA is hij toen onmiddellijk overgeplaatst naar een ander kamp. Daar hebben wij hem
opgezocht en samen met hem aangifte gedaan bij de politie. Op verzoek van advocaten /
vluchtelingen hebben we dit jaar 6 verklaringen afgegeven van “deelname aan onze SHOUT
activiteiten”.
In overleg met COA en de ontwikkeltafel diversiteit van Welsaam in Wageningen is op verzoek van
LHBT vluchtelingen een initiatief van de grond gekomen om 1x per twee weken de Rainbow Room
beschikbaar te stellen. SHOUT faciliteert dit, maar de inhoud van de avond is aan de vluchtelingen
zelf om te bepalen. De coördinatie vindt plaats vanuit 1 persoon binnen de LHBT
vluchtelingengroep. Er hebben zo’n 6 van deze bijeenkomsten plaatsgevonden. Omdat de eerste
coördinator niet meer beschikbaar was en er geen opvolger kwam heeft het even stil gelegen maar
in december is het weer van start gegaan. Op deze avonden zijn ook diverse vluchtelingen geweest
die geen persoonlijk contact met ons hebben gehad. Het blijkt dus een mooie aanvulling te zijn.
Ondersteuning door ons wordt nog steeds zeer op prijs gesteld. Het afgelopen jaar hebben we
uitbreiding gekregen met twee jongere aspirant leden. We hebben nu de beschikking over 6
mensen in de groep.
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Out Now gespreksgroep
De Out Now is een gespreksgroep voor mensen die nadenken over of worstelen met hun
geaardheid en/of genderidentiteit. Tijdens de bijeenkomsten hebben ze de gelegenheid om met
anderen te praten over verliefdheid, relaties en coming-out. Met Out Now biedt SHOUT voor deze
jongeren een veilige omgeving om hun eigen gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Waar
gewenst bieden wij hen begeleiding en steun ter voorbereiding op hun coming-out proces. Dit jaar
is er een groep bij elkaar gekomen met vijf deelnemers onder begeleiding van twee SHOUT leden
als mentor.
Een van de deelnemers schreef het volgende over diens deelname.
Ik vond het heel fijn om in een veilige setting ervaringen uit te wisselen. Het was gezellig, er was
veel herkenning, en de gesprekken hebben gezorgd voor een beter beeld van mijn eigen identiteit.
En bovenal: het heeft geleid tot meer zelfacceptatie. Daar ben ik erg blij mee.

Ontwikkeltafels Welsaam: Diversiteit en Vluchtelingen
Door Kees van Asselt, voorzitter bestuur SHOUT en Welsaam contactpersoon
SHOUT maakt deel uit van Welsaam en is één van de 14 hoofdaannemers. Welsaam is het
samenwerkingsverband van vele organisaties in Wageningen in het sociale domein. SHOUT valt
onder categorie 1: “Ontmoeten en Verbinden” en is als enige verantwoordelijk voor het deelplan
“Diversiteit” hiervan. Normaal gesproken vallen er meerdere organisaties onder een bepaald
deelplan. Elk deelplan heeft een ontwikkeltafel waar organisaties samen het beleid en de richting
van het deelplan bepalen. SHOUT (in de vorm van uw voorzitter) heeft als enige organisatie zitting
aan deze tafel. Vergaderen en beleid bepalen is aldus heel erg efficiënt of…… misschien juist niet
omdat “diversiteit” naar ons idee meerdere organisaties aangaat en deze zijn afwezig.
Een totaal andere ontwikkeltafel waar we zitting in hebben genomen is de ontwikkeltafel
“Vluchtelingen”, omdat we als SHOUT “daar ook wat aan doen”. Aan deze ontwikkeltafel wordt
door juist veel organisaties deelgenomen; ik noem een paar: Vluchtelingenwerk Oost Nederland,
Vluchteling Onder Dak, Welkom in Wageningen, Gemeente Wageningen, Markt17, Pantarijn,
BBLTK, Solidez en Vrijwilligers Centrum Wageningen. Hier worden de vaak complexe problemen
besproken, ervaringen uitgewisseld en mogelijke oplossingen uitgewerkt.

Persoonlijke gesprekken
Enkele keren per jaar wordt SHOUT benaderd door mensen die onze hulp nodig hebben. Dit gaat
bijvoorbeeld om een luisterend oor of advies. Dit jaar hebben wij met twee mensen (uitgebreid)
contact gehad om ze te ondersteunen. Dit was vooral in de vorm van een luisterend oor, advies en
doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld transgendernetwerk.
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6. Leuke bijlages
Open brief Anti-Nashville verklaring in Wageningen
Op 5 januari is door 250 mensen, waaronder veel predikanten van binnen en buiten de PKN, de
Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring ondertekend. Kort samengevat veroordelen de
ondertekenaars homoseksualiteit en transgenderidentiteiten op grond van de bijbel en worden
mensen die daar anders over denken als zondaars bestempeld. Deze denkbeelden zijn zo extreem
dat bijna heel Nederland in opstand kwam. Bij vele kerken, gemeentehuizen en andere instanties
wapperde de afgelopen week de regenboogvlag om te zeggen: wij zijn het hier niet mee eens,
iedereen is welkom bij ons.
Ook in Wageningen heeft de Nashville verklaring aardig wat stof doen opwaaien. Op de
nieuwjaarsreceptie van Gemeente Wageningen kregen wij, de bestuursleden van SHOUT
Wageningen, de lokale LHBTQ+ belangen- en gezelligheidsvereniging, de vraag wat vinden jullie
hier nu van. Wij staan er uiteraard niet achter en hopen op een tegengeluid in de kerken zodat de
christelijke LHBTQ+ mensen zich welkom voelen in hun eigen geloofsgemeenschappen.
Wij hebben deze vraag ook via e-mail aan kerken in Wageningen gesteld als SHOUT. Tussen het
versturen van die mail en het insturen van dit artikel (zaterdag 12/1) reageerden drie kerken. De
Arboretumkerk heeft de regenboogvlag uithangen. De predikant van de GKv de Wagenburcht liet
weten zich absoluut niet te kunnen vinden in de verklaring en er aandacht aan te besteden in de
volgende dienst. Ook in de dienst de Wijkgemeente Lukas van de PKN wordt er stilgestaan bij de
verklaring en in hun wekelijkse ledenmail staat hun standpunt mooi verwoord: "In onze visie zeggen
we als wijkgemeente open te zijn voor ieder die God zoekt en wil ontdekken wat geloven betekent
en Gods woord inhoudt. Dat betekent dat er in onze gemeente ruimte is voor ieder die wil leven met
en vanuit de liefde van God, ongeacht leeftijd, achtergrond, geaardheid, of wat dan ook. Zoek je
God, dan ben je welkom in Zijn huis, in Zijn gemeente! Zo willen we als kerkenraad gemeente van
Christus zijn: we weten ons gedragen door de liefde van God en vanuit die liefde belijden, vieren en
delen we ons geloof."
De Nashville verklaring is een nare tekst, maar als SHOUT zijn wij blij om te merken dat dit
sentiment niet leeft in de kerken in Wageningen en daar een open en welkome houding is met
ruimte voor een gesprek met elkaar.
Door Rinske, bestuurslid SHOUT Wageningen
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Persbericht: Pride Walk in Wageningen tijdens Coming Out dag
Op Coming Out dag, vrijdag 11 oktober, onthult gemeente Wageningen in de ingang van het
gemeentehuis een gedicht over diversiteit en jezelf mogen zijn. Voorafgaand aan deze onthulling
organiseert SHOUT Wageningen, de lokale LHBTQ+-vereniging, een pride walk om dit statement
van de gemeente extra kracht bij te zetten.
Gemeente Wageningen is in samenspraak met SHOUT al een tijd bezig met het ontwikkelen van
een mooi statement vanuit de gemeente dat deze stad een plek is waar iedereen zichzelf mag zijn
ongeacht geaardheid en genderidentiteit. In dat kader wordt de bank tegenover de bibliotheek in
regenboogkleuren geschilderd. Daarnaast is op 11 oktober de officiële onthulling van een gedicht
over diversiteit en jezelf zijn van stadsdichter Ivanka de Ruijter. Dit gedicht heeft ze geschreven voor
de gemeente en SHOUT's 50 jarig bestaan in oktober 2018. Het gedicht zal bij de ingang van het
gemeentehuis in de houten omlijsting van de schuifdeur komen.
Voorafgaande aan de onthulling organiseert SHOUT een pride walk om diversiteit te vieren.
Iedereen is welkom om mee te lopen. Ook zullen vertegenwoordigers van diverse verenigingen,
politieke partijen en andere organisaties meelopen om vanuit hun organisatie te laten zien dat bij
hen iedereen welkom is ongeacht geaardheid en genderidentiteit.
Pride Walk Wageningen
De Pride Walk zal starten op het 5 Mei Plein en via de Bergstraat en Hoogstraat naar het
gemeentehuis op de Markt lopen. Vanaf 18:45 wordt er verzameld op het 5 Mei Plein en om 19:15
start de Pride Walk.
Stichting Homomonument Amsterdam heeft hun grote regenboogvlag die al in vele pride walks in
het land geweest is, ter beschikking gesteld. Iedereen is van harte uitgenodigd om zelf ook pride
vlaggen en spandoeken (met een positieve boodschap) mee te nemen. Bij het gemeentehuis
aangekomen zal het gedicht onthuld worden.
Over Coming Out dag
De acceptatie van LHBTQ+ (lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer en meer) mensen wordt
in Nederland vaak als iets vanzelfsprekends gezien. Toch is het belangrijk om dit zo nu en dan
hardop te zeggen. De meest bekende dag waarop hier aandacht aan besteed wordt in Nederland is
11 oktober, internationale Coming Out dag. Bij vele gemeentehuizen, onderwijsinstellingen en
bedrijven wordt op die dag de regenboogvlag uitgehangen als teken van steun voor de LHBTQ+
gemeenschap. In Wageningen hangt de gemeente sinds 2015 de vlag uit en ook op de
Wageningen University hangt sinds 2016 de regenboogvlag in de vlaggenmast.
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Twee voorlichters van SHOUT op de OCW boot tijdens Amsterdam Pride
In 2019 voer het ministerie van onderwijs mee met de Amsterdam Pride. Iedereen die een bijdrage
leverde aan ‘veiligheid in de klas’ voor LHBT+ jongeren mocht zich aanmelden. Vanuit SHOUT
nomineerde wij een aantal voorlichters van onze seksuele en
genderdiversiteitsvoorlichtinscommissie. Jaap en Lies werden gekozen om mee te varen. Hun
belevenissen lees je hieronder.
Hallo allemaal, leuk dat je mee leest over ons Gay Pride avontuur. Afgelopen zaterdag
hebben wij (Lies en Jaap) een ontzettend leuke dag mee mogen maken aangezien we
tijdens de Canal Parade meevoeren op de boot van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (Ministerie van OCW). Het begon al vroeg zaterdag, om 9:15 moesten we
al verzamelen in de buurt van Amsterdam Centraal om ons voor te bereiden op de
vaartocht.
Tijdens de Canal Parade deed het Ministerie van OCW ook mee, en de boot had als
thema ‘Veiligheid in de klas’. Mensen die bijdroegen aan een veilige leeromgeving voor
LHBTQI+’ers waren uitgenodigd om mee te varen, en zo kon het dat naast veel docenten,
scholieren en beleidsmedewerkers van het Ministerie ook twee Wageningse voorlichters
van SHOUT meegingen op de boot. Door middel van de voorlichtingslessen die SHOUT in
de regio van Wageningen verzorgd dragen wij er namelijk ook aan bij dat iedereen op
school meer zichzelf kan zijn.
Naast al deze mensen stond ook de minister, Ingrid van Engelshoven op deze boot, en als
speciale gast nog Dolly Bellefleur. Zij trad op met een speciaal voor de gelegenheid
geschreven lied over veiligheid in de klas, waarin werd gezongen over het jezelf zijn en
ook de positieve boodschap ‘Wie het laatst lacht lacht het best’. Onze boot was
aangekleed als een schoolklas, met ons allemaal als schoolkinderen in uniform.
’s Ochtends moesten deze uniformen allemaal nog worden aangetrokken, en verder
moesten we natuurlijk ook een beetje make-up niet vergeten (als studenten kwamen we
zonder wat make-up natuurlijk echt niet meer geloofwaardig als 16-jarigen over). Verder
was het natuurlijk ook belangrijk om al onze dansjes goed in te studeren. Na koffie, een
donut en een foto met de minister mochten we eindelijk de boot op en konden we gaan
varen! Al na de eerste brug stonden de kades stampend vol met vrolijke, dansende en
juichende mensen. De liefde was tastbaar en het feest werd alleen maar groter en
uitbundiger. Je voelde je net een beroemdheid. Jong en oud, iedereen danst en feest met
je mee op de kade. Maar let wel op! Bij elke van de 23 bruggetjes moet je wel je handen,
en nog belangrijker, de ballonnen intrekken anders gaan ze kapot!
Na elke brug zongen we weer onze liedjes, deze waren ‘Hit me baby one more time’ van
Britney Spears (alhoewel onze uniformen iets keuriger waren dan die van Britney in haar
videoclip) en de bootsong van Dolly, vermengd met andere feestelijke nummers die zeker
bijdroegen aan de sfeer op de kant. Op het einde van de dag hadden we die dus wel erg
vaak gehoord maar voor de mensen op de kant was het natuurlijk een groot feest
aangezien we die liedjes aan het einde perfect konden meezingen en -dansen.
Schijnbaar was ook niet alleen het publiek onder de indruk van onze boodschap en dansjes, maar
ook de jury. De OCW boot heeft namelijk ook nog de prijs gewonnen voor de boot met het
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beste statement, dus die kunnen we in onze zak steken. Dit succes heeft ons in ieder
geval zeker gemotiveerd om lekker door te gaan met voorlichting geven op scholen.
Na een dag vol feesten, dansen en genieten konden we dan rond een uur of vier met
pijnlijke benen weer de boot af, op naar huis. Of.. natuurlijk lekker de stad in om nog
verder te feesten.
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7. Activiteiten op een rijtje
Datum
zaterdag 5 januari
Vrijdag 18 januari
zaterdag 2 februari
vrijdag 15 februari
Zondag 24 februari
zaterdag 2 maart 2019
Vrijdag 15 maart
donderdag 21 maart
zaterdag 6 april
vrijdag 19 april
vrijdag 4 mei
zaterdag 5 mei
vrijdag 17 mei
zaterdag 1 juni
donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
vrijdag 16 augustus
zaterdag 17 augustus
maandag 19 augustus
woensdag 21 augustus
zaterdag 7 september
Zaterdag 14 september
vrijdag 20 september
Vrijdag 4 oktober
zaterdag 5 oktober
Vrijdag 11 oktober
vrijdag 11 oktober
Donderdag 31 oktober
zaterdag 2 november
Woensdag 20 november
zaterdag 7 december
Dinsdag 17 december
Vrijdag 20 december

Activiteit
Nieuwjaarsborrel
Winterglow café-avond
Tequila Horyzen feest
SHOUT It out loud Karaoke met ISOW
40+ filmmiddag Cloudburst
Crazy Carnaval feest Ging niet door vanwege ongeluk vrijwilliger
Comedy Café
Titty City feest
Blacklight Jungle feest
Café avond met Paastintje
Stille tocht
kraam bij Plein van de Vrijheid
Wheel of Funky Fortune feest
Boot bij Utrecht Canal Pride
Bye Sister party
Roze café midzomernacht borrel
Campus Games bij AID
Crazy 88 bij AID
Uni-corn AID feest
infomarkt kraam bij AID
Gay Guilty Pleasure karaoke avond
Deelname 41ste Molenmarkt
Roze café met pub quiz
SHOUT spreekt bij 60+ festival
Drag night
Wageningen City of Rainbows actie
Pride Walk Wageningen 2019
Halloween feest
Informatiebijeenkomst Mijn toekomstig regenbooggezin
Documentaire avond Transgendergedenkdag
Noche Latina feest
Movies that matter met Amnesty en Movie W
film:The miseducation of Cameron Post
SHOUT pot luck kerstdiner (ledenactiviteiten)
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