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Q, Queer en Quote

Inhoudsopgave
Jemmas Lang
Zuid is leukste stadsdeel van Amsterdam



Theo Vriend
Achter de geraniums zitten? Never, nooit niet! 
Pierre Valkering
Ik woon hier als in het paradijs

De Q : het magazine dat diversiteit laat zien. Dit is de tweede Q. Het magazine van en over
LHBTIQ+’ers in stadsdeel Zuid. En dan met name van de oudere LHBTIQ+ érs.
Een Q dit jaar met prachtige interviews en portretten.



Victorine Habets
We hebben nog een lange weg te gaan

De Q: De Q die staat voor Queer.
Maar wat is Queer nou eigenlijk? Queer is de parapluterm voor de aaneenrijging van letters die
de afgelopen jaren is ontstaan. Zeg maar: LHBTIQ+ = Queer.



Niki Slisser
Geniet van wat je nu doet, het is zo voorbij



Xaviera Hollander
‘Queen of sex’: “Ik heb behoorlijk hard geleefd”



Ype
Fotostrip Ype 
Gideon Italiaander
Werk is mijn passie 

In deze column wil ik de Q ook voor iets anders gebruiken. De Q van Quote.

Tom de Jong
Ik wilde eigenlijk niet zo zijn 
Gerard Lembekker
Ik ga de Pijp nooit uit 
Natascha Emanuels
Vrouwencabaretière en feminist vóór alles
Frieda Belinfante
Eén van de grote vrouwen van Nederland

Queer staat voor iedereen die we aanspreken als homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender, fluid, nonbinair en interseks. De term Queer komt van ‘Questioning’. Oftewel: de overheersende seksualiteit en identiteiten in de maatschappij voor jezelf ter discussie stellen.
De gemeente Den Haag spreekt vanaf heden uitsluitend nog over Queer. Wanneer gaat Amsterdam volgen? Queer is overigens ook in Engelstalige landen nog in zwang als scheldwoord. Door
het woord Queer te adopteren als uitdrukking van de eigen identiteit verliest de term aan
waarde als scheldterm. Queer als geuzennaam. Mooi!
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Verantwoording
In het kader van de LGBT-emancipatie heeft de werkgroep Grey Pride Zuid en stadsdeel Zuid
opdracht gegeven een aantal verhalen van oudere LGBT-ers in dit stadsdeel middels deze glossy
vorm te geven. Immers, de vrijheid die we nu in Nederland hebben is voor een heel groot deel te
danken aan de huidige LGBT-55+ generatie. Deze strijders en strijdsters hebben gevochten voor
vrijheid, rechten en gelijkwaardigheid van homoseksuelen, lesbo’s, biseksuelen en transgenders.
“We mogen die 55+-generatie strijders en strijdsters echt dankbaar zijn.” (Jelle Houtsma)

De Quote die ik aanhaal is van Josee Rothuizen. De quote is al een paar jaar oud, maar helaas
nog actueel: “Bij Roze Senioren ligt de eenzaamheid op de loer”
De quote is een waarheid als een koe. Veel ‘Roze Senioren’ hebben om een aantal redenen een
kleine kring van personen waar ze een beroep op kunnen en durven doen. Als LHBTIQ+-oudere
heb je in de meeste gevallen geen familie opgebouwd met kinderen en klein kinderen. Jarenlang je privé leven verborgen moeten houden in een klimaat van afwijzing van homoseksualiteit (m/v/x) is ook geen goede start voor het opbouwen van een afdoende netwerk van mensen
die je wilt vertrouwen.
Gelukkig zijn er voorbeelden om eenzaamheid te verminderen of te voorkomen. Voorbeelden
van ‘samen wonen’, van ontmoeten en bij elkaar komen. Maar ook tips hoe je kan investeren in
de opbouw van een eigen netwerk. “Creëer je eigen familie” wordt het ook wel genoemd.
In de loop van 2020 hebben velen van ons door de coronacrisis
ervaren hoe snel ‘op jezelf aangewezen zijn’ en gevoelens van
eenzaamheid in onze levens binnen kunnen als we plotseling
wekenlang binnen moeten blijven. Het was dankzij een paar
vrienden van mij dat ik me door die periode zonder al te veel
gevoelens van verlatenheid en eenzaamheid heen wist te
slepen. Het maakte me wel weer wakker: “Ja Jelle, ook jij moet
blijven investeren in je konvooi van goede vrienden en kennissen. Ook jij moet je eigen familie blijven creëren”.
Ik wens u namens de werkgroep Grey Pride Zuid en stadsdeel
Zuid veel leesplezier toe.

Jelle Houtsma-Grech
voorzitter stadsdeel werkgroep Grey Pride Zuid
directeur stichting SOOZ

Jemmas Lang

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“Zuid is leukste
stadsdeel van
Amsterdam”
Hoewel ze niet in Zuid woont, heeft Jemmas Lang
(59) een sterke band met het stadsdeel. Als trambestuurder van lijn 24 doorkruist ze bijna
dagelijks Zuid. Ze kent de wijk op haar duimpje.

B

est opmerkelijk want tot haar twintigste was
de geboren Duitse nog nooit in Amsterdam
geweest. Bij toeval belandt ze hier begin
jaren ‘80 om er vervolgens nooit meer weg te
gaan. “Die openheid, mentaliteit en vrijheid
raakten mij diep.”

Buitenbeentje
Jemmas heeft net haar laatste ochtendrit gehad,
als we elkaar ontmoeten. Stoer in uniform en met
een lach van oor tot oor komt ze binnenlopen.
Openhartig vertelt ze over haar jeugd, opgroeien,
werk, relaties en toekomstdromen. Markante
uitspraken schuwt ze niet.
“Ik ben geboren in een voorstad van het Zwitserse
Basel, Nog net in Duitsland, echt op een drielandenpunt, beetje niemandsland. Hier ging ik
naar de lagere en middelbare school. Ik ben
geadopteerd en heb nog vier halfzusjes.” Openhartig vertelt ze over haar jeugd die verre van
prettig was. “Ik werd enorm gepest omdat ik
ánders was. Ik voelde me geen meisje en geen
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jongetje. Was echt een buitenbeentje.” Het is het
begin van een worsteling die lang zal duren en
die haar. voor het leven zal tekenen. “Ik sloot me
als kind af van de wereld. Zo stelde ik mezelf
steeds de vraag wie ik was en waarom ik bestond.” Verzucht: “Eigenlijk ben ik nooit kind
geweest. Ik vermeed andere kinderen.” Of ze
klappen heeft gehad? “Slaag heb ik meer dan
genoeg gehad.”

Laatbloeier
Met haar pleegouders kon ze er niet over praten.
“Die waren ouder en hadden niet nagedacht wat
ze in huis haalden met een adoptiekind. Sommige
mensen moeten gewoon nooit aan kinderen
beginnen. Ze hadden zich erop verkeken: Als
blijkt dat hun pleegkind lesbisch is, is de wereld
te klein. “Ze dachten dat genezing mogelijk was
en dreigden vaak met opname in een inrichting.”
Homoseksualiteit bestond in hun ogen niet. Niet
verwonderlijk dat Jemmas zodra ze achttien is
het huis verlaat. “Ik wist niet hoe snel ik naar
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“Ik ben bijna
liefdesautistisch”
Basel moest gaan. Want daar gebeurde ‘het’”, zegt
ze met een glimlach. “Ik was dol op dansen en
ging graag naar discotheken. Zo ontdekte ik
de gayscene.”
De wereld gaat voor haar open. “Ik volgde een
opleiding voor kapper maar ben er na een paar
jaar mee opgehouden. Ik schoot alle kanten uit
behalve de goede. Ik was toen naar buiten toe
heel erg boos omdat ik niet wist wie ik was. Wilde
me manifesteren en niet langer dat verdomde
buitenbeentje zijn. Zo droeg ik een button met de
tekst lesbisch, Ik was een laatbloeier.”

Groen haar
Sommige mensen plegen dan zelfmoord of gaan
zich nadrukkelijk uiten, legt Jemmas uit. In haar
pubertijd droeg ze kort haar dat ze groen verfde,
ze was het archetype van een punker. Die
worsteling met haar identiteit heeft tot haar 25e
geduurd. Begin jaren ‘80 belandt ze bij toeval in
Nederland. “Ik zwierf en reisde. Was overal en
nergens. Ik kwam terecht in een vrouwenkraakpand midden in de Amsterdamse Jordaan.”
“Ik werd daar intens verliefd op de stad en voelde
me er direct thuis.” Ze is dan net 21 geworden. “Ik
was illegaal, had geen geld en geen werk. Ik was
bang het land uitgezet te worden. Amsterdam
was zo ongelooflijk vrij, hier kon ik aarden en
mezelf zijn zonder dat mensen me in elkaar
mepten. Heel anders dan in Duitsland.”

Liefdesautistisch
Tijdens die periode in het kraakpand ontmoet ze
haar eerste grote liefde. “In de liefde was ik heel
onhandig. Nog steeds overigens. Zo ben ik geen
versierder, ik kon en kan niet zo goed ‘lezen’
waarom mensen je leuk vinden. Ik twijfel dan,
ben bijna liefdesautistisch.” Binnen drie weken
gaan ze samenwonen. Hun verhouding zal
twintig jaar duren. In deze periode trouwde ze

met een man: “Puur voor het papiertje, het was
om hier legaal te worden.”
Overdag maken Jemmas en haar vriendin
sieraden. Ze richten een bedrijf op dat tien jaar
zal bestaan. “Tweemaal zijn we in die tijd opgelicht. Samen hebben we toen besloten er een punt
achter te zetten. We werden te groot en te bekend.” Niet veel later leidt de sluiting van hun
zaak tot het einde van hun relatie. Vervolgens
wordt Jemmas bedrijfsleider bij een souvenirwinkel hartje centrum. “Een hele heftige ervaring. Zo moest ik leidinggeven aan veertien
Arabische mannen. Nou, dat was een goede
leerschool. Weet je dat Arabische mannen
absoluut niet luisteren naar vrouwen? Na twee
jaar was ik er wel klaar mee. Maar het heeft me
tegelijkertijd veel geleerd over andere culturen.”

Machocultuur
Ze is voorstander dat de grenzen overal in de
wereld opengaan. Strijdvaardig: “Mensen moeten
mengen. Racisme moeten we niet tolereren. Ik
maak me grote zorgen over radicaal-rechts dat de
klok terug wil draaien. Ik kijk juist vooruit.”
Qua werk raakt ze aan lagerwal: “Ik had een
typisch ‘veertigersdipje’. Goede loopbaan gehad,
lekker verdiend, heerlijke relatie en dan ineens
stort alles in.” Na een tijdje dient zich een oplossing aan: ze komt in contact met het GVB dat
dringend op zoek is naar bestuurders. Jemmas is
solliciteert en de rest is geschiedenis. Was het niet
lastig in deze machocultuur te beginnen? “In tien
weken heb ik mijn bestuurdersrijbewijs gehaald.
Ik begon met spitsdiensten. Heel zwaar, zeven
dagen in de week. Lijn 1 naar Osdorp was mijn
eerste route. Het heeft me veel energie gekost om
me thuis te voelen in het openbaar vervoerwereldje. Vrouwen werden toen echt ‘in de zeik
genomen’.” Maar ze houdt stand.

Vreemde passagiers
Tijdens haar diensten maakt ze veel mee. Ze
brandt los over vreemde passagiers. Maar
Jemmas zet door en na drie jaar voelt ze zich als
een vis in het water. “Ik laat me niet zo snel
kennen.” Na jaren ‘lijn 1’ te hebben gereden volgt
lijn 24 die van Centraal Station naar het VU
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Medisch centrum rijdt. Een lange route die de
passagiers door verschillende buurten in Zuid
voert. Door volkswijk de Pijp tot de chique
Apollobuurt.

Eyecatcher
“Ik wil mensen niet alleen vervoeren van a naar
b maar mensen ook kennen en er voor hen zijn.
Zuid is voor mij het leukste stadsdeel van Amsterdam. Het is een oud deel van de stad met
zoveel verschillende buurten. De Rivierenbuurt
is volstrekt anders dan de Marathon- of Apollobuurt. Dat maakt het uniek.” Rijdend over de
Stadionweg: “…dat is zo’n mooie straat met zulke
bijzondere gebouwen.” Als ze bij de huizen naar
binnen kijkt en mensen ziet eten: “…dat is een
eyecatcher, dat had je in Duitsland niet. En het
Olympiaplein is zo licht, ruim en mooi. Echt
schitterend. Het is een van de mooiste plekken
van Amsterdam. In Zuid wordt geleefd.” Ze noemt
ook de wijk rond de Van Tuyll van Serooskerkenweg. Deze buurt heeft een bijzonder plaatsje in
haar hart.

Haar meest negatieve ervaring? “Toen ik heel
jong was heb ik vaak klappen gehad. En er was
verbaal geweld. Het respect voor mensen die
‘anders’ zijn is er niet. Niet voor LHBT’ers of
vluchtelingen.”

Levensmotto
Dat ze nooit is gaan wonen in Zuid betreurt ze.
Maar ze is realistisch: “Voor het arme gedeelte
verdiende ik te veel en voor het rijke gedeelte te
weinig.” Ze vervolgt: “Ik wilde per se een huis met
een tuin en die heb ik nu in Noord.” Ze ziet
sommige delen van Zuid crimineler worden en
dat baart haar grote zorgen. Het toenemende
drugsgebruik en de daaraan gekoppelde overlast
zijn haar een doorn in het oog.
“In Zuid wonen veel expats. Ik verbaas me vaak
over de negatieve reacties op hun aanwezigheid.
Maar zij voegen een bepaalde rust toe en dat is
absoluut een meerwaarde. Ze komen hier om te
werken en zijn niet op zoek naar confrontaties.
Dat is een goed, vind ik.” In december gaat ze op

“Ik heb een verdomd moeilijk
levenspad gehad, maar het is
het waard geweest”
Ze vindt haar werk ‘superleuk’, vertelt ze. Geen
dienst is dezelfde. Van vaste passagiers, branieschoppers, brallers, zwartrijders en chagrijnen,
het is een gemêleerd publiek. Met haar inmiddels
Amsterdamse humor weet ze menigeen voor zich
in te nemen: “Ik ben wel assertiever geworden op
de tram.”

Respect
Haar hele leven heeft Jemmas te maken gehad
met anti-LHBT-geweld. “Om de haverklap word ik
uit dameswc’s gestuurd.” Het is bijna dagelijkse
kost: “Heel irritant. Maar als iemand me meneer
noemt, draai ik het om en noem zo’n man die dit
zegt zelf ‘mevrouw’. Ach, ik word er niet meer
boos over.”

een nieuwe lijn rijden die nummer 25 krijgt. In de
toekomst zal deze naar Uithoorn gaan: “Zuid zal
ik zeker gaan missen, de route en de vaste
klanten.”
Op de valreep vertelt ze: “Ik heb nieuw geluk
gevonden in een relatie met Irene, een vrouw uit
Alkmaar, en met haar wil ik in rust en liefde oud
worden.” Deze zomer hebben ze samen doorgebracht in Drenthe waar ze samen een caravan
hebben.
“Ik heb een verdomd moeilijk levenspad gehad,
maar het is het waard geweest.” Mijn levensmotto?
“Heel lang stond mijn leven in het teken van
overleven. Nu wil ik rustig door het leven glijden.”
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Theo Vriend

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“Achter
de geraniums zitten?
Never, nooit niet!”
Als geboren en getogen Amsterdammer voelt
Theo Vriend (66) zich als een vis in het water in zijn
appartement in het Olympisch kwartier. Met veel
plezier woont hij er, inmiddels twaalf jaar, op een
steenworp afstand van het Olympisch Stadion.

W

aar ooit tennis- en cricketvelden lagen,
werd in het begin van deze eeuw een
nieuwe stadswijk gebouwd. Na veel
omzwervingen kwam hij terecht in
Zuid. Onomwonden: “Ik ga hier niet meer weg.”

zijn eerste bezichtiging van zijn huis wist hij het
zeker: “Dit is het. Hier wil ik wonen.” Maar een
gelopen race was het niet, want er waren meer
gegadigden. Hij kon zijn geluk net op toen hij het
telefoontje kreeg dat hij de eerste op de wachtlijst
was: Het appartement was van hem.

Spraakwaterval
Zijn huis is smaakvol ingericht. Even later komt
zijn kat nieuwsgierig aanlopen, Tiger, die al elf
jaar bij zijn baasje woont. “Eerst kijkt hij letterlijk
de kat uit de boom, maar dan is hij niet meer bij
je weg te slaan.” Aldus Theo. En dat klopt. Theo
blijkt een spraakwaterval te zijn die uitgebreid
vertelt over zijn jongensjaren, werk, huwelijk,
coming out en zijn band met stadsdeel Zuid. Vanaf
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Ouderwets
Theo wordt geboren aan de Oostenburgergracht
waar hij met zijn twee broers opgroeit. Zijn
oudere broer is amper een jaar ouder, met de
oudste scheelt hij bijna twintig jaar. De kinderen
uit de eerste verschillende huwelijken zijn dan
het huis al uit: “Mijn ouders waren beiden eerder
getrouwd geweest en ontmoetten elkaar op
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oudere leeftijd. Ik had dus een groot aantal
halfbroers en -zusters.” Enthousiast vertelt hij
over zijn jeugdjaren op Katten- en Oosterburg.
“Het was een heerlijke tijd. Voelde me ook echt de
jongste.” Met die oudere broer heeft hij niets: “We
waren totaal anders en leken in niets op elkaar.
Het klikte gewoon niet.
“Toen ik geboren werd, was mijn vader al ruim
de vijftig gepasseerd. Hij was een man van de
oude stempel en heel punctueel. We kregen een
heel ouderwetse opvoeding.” Terugkijkend:
“Maar het waren hele fijne ouders. Ze stonden
altijd voor me klaar.”

“Mijn hoogste
cijfer was dat
voor spijbelen”
Miskleun
Na de lagere school gaat Theo naar de grafische
school. “Het was mijn droom reclametekenaar te
worden.” Hoewel de naam van de opleiding
anders doet vermoeden, krijgt Theo alle vakken
behalve tekenen. “Een miskleun van de eerste
orde dus.” “Mijn hoogste cijfer op mijn rapport
was dat voor spijbelen. Toen mijn ouders daar
achter kwamen waren ze heel kwaad.” Theo
wordt voor de keus gesteld: doorgaan of van
school af en werken. Hij kiest voor het laatste.
Over zijn vader: “Hij was heel laconiek maar wel
duidelijk en streng.” Zo moest Theo uiteindelijk
voor dag en dauw opstaan om een baan te
vinden, wat niet makkelijk bleek: “Ik was pas
veertien.”

Stratenmakertje
De jonge Theo wordt eerst hulpje van een stratenmaker. “De hele dag stenen sjouwen, dat had ik na
een dag wel bekeken. Zo kwam ik terecht bij een
lederwarenfabriek Pinto.” Als de mogelijkheid
zich aandient ergens een beter loon te krijgen,
pakt hij die kans met beide handen. Zijn ouders

vragen kostgeld. “Achteraf maar goed ook, want
ik gaf alles anders meteen uit.” Later blijkt dat
zijn moeder het afgedragen geld voor hem spaart.

Gepeperd eten
Avontuurlijk als hij is, vertrekt hij op zijn twintigste naar Suriname. “Toen ik jong was, durfde ik
alles.” Het was een enkele reis, zegt hij. “Dat het
uiteindelijk maar zes maanden zullen worden,
kon hij toen niet bevroeden. “Mijn broer was
getrouwd met een Hindoestaans meisje. Met haar
broer ben ik meegegaan.” Heimelijk vond hij hem
heel leuk.
Hij vertelt over de tropennachten, het gepeperde
eten en het oerwoud. “Wassen in de rivier, waar
even verderop een vrouw een kip zat te plukken.
Wc’s waren er niet. Moest ik in ’s nachts in het
donker naar buiten om te kunnen plassen. Met
van die giftige slangen rondom het huis.
Doodeng.” Na een halfjaar verlaat hij onverwachts het land. Het is dan 1974. De onafhankelijkheid komt er aan waardoor het voor buitenlanders lastig wordt te blijven. “Ik had het eerlijk
gezegd ook wel een beetje gehad, want ik had
geen werk.”

Diensttijd
Terug in Amsterdam trekt hij weer bij zijn ouders
in: “Best lastig.” Werk ligt in de jaren zeventig voor
het oprapen en hij kan bij computerfabrikant IBM
beginnen. Hij heeft het er enorm naar zijn zin en
zal er 19 jaar werken. Maar eerst moet hij nog in
militaire dienst. “Ik moest opkomen op de kazerne
Ede-Wageningen waar ik bij de verbindingsdienst
terechtkwam. Mijn diensttijd was heerlijk: met
een ‘slapie’ ging ik in de weekeinden uit in Amsterdam.” Theo is dol op wat toen dancings heten.
Dansen blijkt hem op het lijf geschreven. Tijdens
een van die stapavonden ontmoet hij een mooi
meisje waar hij niet veel later mee trouwt: “Maar
de liefde van mijn leven was het niet.”

voor jongenslichamen. Hij doet echter niets met
zijn gevoelens. “Eerlijk gezegd dacht ik dat die
interesse wel over zou gaan.” Daarom ben ik pas
op late leeftijd uit de kast gekomen, denkt hij nu.
Vier jaar na zijn trouwdag wordt een kind
geboren. “Eigenlijk wilde ik dat helemaal niet.”
Zo wordt hij op zijn dertigste vader van een
dochter. Het huwelijk is geen succes. Theo heeft
regelmatig avontuurtjes met mannen. Een tijdje
later besluiten Theo en zijn vrouw uit elkaar te
gaan. Een moeilijke periode volgt. “Het was
allemaal heel pijnlijk.” Maar hij heeft wel nog
steeds contact met zijn ex-vrouw en dochter.
“Na de scheiding heb ik een zelfmoordpoging
gedaan. Ik was te bang uit de kast te komen.” Pas
op zijn 33e beleeft hij zijn coming out. “Ik had
gewacht tot mijn moeder was overleden. Ik wilde
haar dit niet aandoen.” Als hij ‘het’ zijn beste
vriend vertelt, reageert deze heel nuchter. Theo:
“Hij zei me: dacht je dat ik dat al lang niet wist? Ik ben toen echt het beest gaan uithangen.”

Match made in heaven
Dan ontmoet hij een man die hem in vuur en
vlam zet. Het is een Spaanse half-Roma met wie
hij elf jaar een relatie zal hebben. “Hij was de
liefde van mijn leven. Met hem wilde ik oud
worden.” Het is een ‘match made in heaven’. “Met
hem ben ik na een reorganisatie bij IBM een
tapasrestaurant in Delft begonnen.” Het Spaanse
restaurant loopt aanvankelijk als een trein maar
na een jaar komt er de klad in. Ook aan hun
verliefdheid komt een einde. “Dat deed me heel
wat. Ik was weer terug bij af.”

“Van koude koffie
word je na je
dood mooi”
heerlijke, rustige wijk. Ik woon inu in een huis
waar ik me voor het eerst in mijn leven thuis
voel. En ik voel me hier superveilig. Ik heb mijn
hart verloren aan Zuid. De winkels, de terrassen
en de mensen. Er is altijd wel wat te doen. Het is
net een dorp, iedereen helpt elkaar.”
Hij is als vrijwilliger actief voor stadsdeel Zuid:
“Ik wil iets gaan doen waar andere mensen
gelukkig van worden.” Theo heeft twee rechterhanden en is een fervent klusjesman. Hij onderstreept het belang van een sociaal netwerk. Zijn
advies? “Blijf in beweging, ga er op uit en investeer in je contacten. Je moet fysiek en geestelijk fit
blijven. Daar doe ik alles aan.” Op de valreep
deelt hij een mooie spreuk: “Van koude koffie
word je na je dood mooi.” zegt hij laconiek.
Waarmee hij wil zeggen: geniet gewoon van elke
dag en blijf onder de mensen. “Over oud worden
maak ik me ook geen zorgen. Zeker niet in Zuid.”

“Zuid betekent nu
alles voor me”
Liefde voor Zuid

Laat uit de kast
In zijn jeugd is seks een taboe. Nooit wordt dit
onderwerp besproken. Heel anders dan nu, zegt
hij. Theo ontdekt in zijn pubertijd zijn voorliefde
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Theo begint opnieuw in Amsterdam waar hij zijn
huidige huis in Zuid krijgt. “Ik heb geen dag spijt
gehad van die beslissing.” Hij is één van de eerste
bewoners van het Olympisch kwartier. “Een
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Pierre Valkering

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“Ik woon hier als in
het paradijs”
Vorig jaar werd pastor Pierre Valkering van de
Amsterdamse Vredeskerk landelijk bekend.
Wekenlang was de in de Pijp werkzame en
woonachtig priester in het nieuws. Precies op
de dag van zijn 25-jarig priesterjubileum
kwam hij uit de kast.

E

en dag later werd hij door zijn toenmalige
baas, bisschop Punt van Amsterdam-Haarlem, geschorst. Die situatie duurt tot de dag
van vandaag voort. De geestelijke vertelt over
zijn leven, werk, de betekenis van AmsterdamZuid en zijn toekomst. “Ik voel me hier in het
paradijs.”

Hipster
Aan de rand van ‘de Pijp’ staat de Vredeskerk. Al
meer dan honderd jaar is de kerk een blikvanger
van Zuid en onlosmakelijk verbonden met dit
stadsdeel. Een deel van de buurt wordt in de
twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd door
twee katholieke woningbouwverenigingen. In de
volksmond werd het ‘Het Papendorp’ genoemd.
In die beginjaren was het grootste deel van de
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bevolking hier katholiek, vertelt Valkering. Met
zijn lange haar en hippe baard heeft hij iets van
een hipster. De buurt was enorm kinderrijk. In de
decennia na de Tweede Wereldoorlog kwamen er
ongeveer duizenden mensen op zondag naar de
Vredeskerk, vervolgt Valkering. “Maar wel
verspreid over vijf missen, hoor.” Het aantal
gelovigen dat nu op zondag naar de kerk komt is
teruggelopen tot iets meer dan honderd. Een
gevolg van de secularisatie.
In een feestelijke mis ter ere van zijn jubileum
eind maart 2019 waarbij meer dan 700 mensen
aanwezig waren, werd zijn autobiografie Ontkleed
niet naakt staan gepresenteerd. Gehuld in een
roze gewaad hekelde hij de zwijgcultuur in de
katholieke kerk over homoseksualiteit. Het boek
deed een kleine mediastorm opwaaien.
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“Veel homofobie in kerk is
dekmantel”
Gaysauna’s
In het boek beschrijft hij niet alleen zijn jeugd,
ontluikende seksualiteit, studie maar ook staat
hij stil bij zijn bezoeken aan gaysauna’s, darkrooms en… zijn pornoverslaving. De onthullingen slaan in als een bom. Een dag later wordt hij,
wegens het schenden van het celibaat, op nonactief gezet. Tegen die beslissing gaat hij in
beroep. Eind 2019 maakt de Congegratie van de
Clerus (een soort ministerie van de katholieke
kerk) bekend dat het besluit van de bisschop op
verkeerde gronden is genomen. Zolang het
beroepsproces loopt, mag Valkering bij de ‘gratie
Gods’ in de pastorie wonen. Waar normaal
gesproken de stadsgeluiden doordringen, is de
stilte in deze coronatijd op zijn terras opvallend:
“Het is net alsof het altijd zondagmiddag is, zoals
vroeger.”
Zelfs de kerkklokken voor de missen klinken
tijdens het begin van de crisis niet. Inmiddels
worden er weer missen gehouden. Hoe hij zich
voelt? “In deze verplichte bezinningsperiode is
het net alsof iedereen mij gezelschap is komen
houden.” Valkering straalt rust uit, is er de man
niet naar om in paniek te raken. Wat in de
toekomst ligt, is volstrekt onduidelijk voor hem.
“Dat ligt in Gods handen.”

Ritme
“De basis van mijn dag zijn de vijf gebedstijden.
Het zijn de gordijnhaakjes van mijn leven nu.”
Ook zwemt hij elke dag in het Amsterdamse Bos
of in de Kostverlorenvaart: “Weer of geen weer,
behalve op zondag.”
Als oudste in een gezin van vijf kinderen groeit
Valkering op, eerst in Santpoort, later verhuist de

familie achtereenvolgens naar Apeldoorn,
Purmerend en Zuidoostbeemster. Als jongetje
raakt hij al geboeid door de figuur van priester.
Na zijn middelbare school begint hij de theologieopleiding aan de dan nog bestaande Katholieke
Theologische Hogeschool van Amsterdam. In
1994 wordt hij in de Amsterdamse Nicolaaskerk
tot priester gewijd. Datzelfde jaar wordt hij
aangesteld als pastoor in de parochie van de
Vredeskerk (officieel: Onze Lieve Vrouw Koningin
van de Vrede).

Veryupping
Al tijdens zijn studie ontmoet hij tijdens een
discoavond in het Amsterdamse COC een jongen
op wie hij verliefd wordt: Het is liefde op het
eerste gezicht. Ze gaan samenwonen en kiezen
voor de Pijp, maar nog voor de priesterwijding
spat hun droom uiteen: ze gaan uit elkaar, maar
hebben ook nu nog steeds contact.
Terugkijkend op die begintijd: “Het was een
vreselijk oude woning met nog jute aan de muur.
De buurt was levendig, gezellig en sfeervol. Maar
de verslavingsproblematiek van toen was heel
zichtbaar met naalden van junks en fietsen die
voortdurend werden gejat.” Hij benadrukt dat het
nu veel netter is geworden al staat de veryupping
hem tegen. “Kijk eens naar de renovatie van
woningen hiertegenover, prima, maar het geld
dat daarna moet worden betaald is enorm. Vaak
worden deze huizen gekocht als beleggingsobject.” Na een korte stilte: “Mensen met een smalle
beurs worden zo de buurt uitgejaagd naar de
randen van de stad. De macht van het geld
overheerst. En de overheid buigt voor het kapitaal.” Het baart hem grote zorgen. “Winsten
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“Mijn toekomst ligt in
Gods handen”
worden geprivatiseerd, verliezen worden gesocialiseerd.” De solidariteit in de samenleving staat
volgens Valkering onder druk.

Verboden
“Toen ik hier kwam merkte je de invloed van de
Roomse kerk nog wel. Je had hier vroeger veel
grote gezinnen, die waren hecht. Iemand zei ooit
gekscherend; ‘alles was verboden en wat wel
mocht moest’: met straffe hand waakte de
geestelijkheid.” Maar: solidariteit en betrokkenheid waren belangrijke sleutelwoorden. “Mensen
leefden toen heel mooi.”

Eiland
Die verbondenheid is nu vrijwel volledig verdwenen, signaleert hij: “In het begin van mijn priesterschap deed de Vredeskerk me denken aan de
kerk van mijn jeugd. Ik dacht: dat dit nog bestaat.
Het was een soort eiland waarvan je het bestaan
niet kende. Ik voelde me als het ware teruggezet
in de tijd, een heel mooie ervaring.” Maar nu is
alles anders: “Ik heb de kerk zien veranderen. Het
is nu internationaler, veelkleuriger geworden.”
Hij juicht die ontwikkeling toe. “De kerk verbindt mensen mondiaal: in die zin is het een
voorhoede.” Die mix van arm en rijk, geleerd of
eenvoudig is indrukwekkend vindt Valkering.

Woestijn
Zolang het kan, blijft Valkering in de pastorie
wonen. “Ik maak me geen zorgen dat ik weg moet.
Wel maak ik me kwaad over hoe de kerk omgaat
met homoseksualiteit. Daar ben ik voor opgekomen.” Dat dat moest gebeuren, daarvan is hij
overtuigd. Aan het eind van het gesprek merkt

Valkering op: “Veel homofobie in de kerk is een
dekmantel geweest. En dat is het nog steeds
overigens.” Wat in zijn leven heeft gespeeld, gold
voor veel meer priesters binnen de kerk.

Heilige grond
Hij is inmiddels vergroeid met Zuid. Ook de
Vredeskerk blijft, ondanks zijn schorsing, een
speciale plaats in zijn hart houden. Trots onthult
hij op de valreep: “Wist je dat de familie van mijn
moeder de achternaam Van Amsterdam heeft? Ik
heb hier diepe roots die eeuwen teruggaan. Zo is
één van mijn grootvaders op een steenworp
afstand hiervandaan geboren.” Hij wijst in de
richting van het koepeltje van de roeivereniging
aan de Hobbemakade (vroeger Boerenwetering).
Stralend: “Amsterdam is mijn stad.”

Laatste stand van zaken:
de Paus en Pierre
Na een procedure van ruim een jaar
heeft paus Franciscus deze zomer de
knoop doorgehakt: Pierre Valkering blijft
geschorst als priester en zijn ontslag als
pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk
is definitief. Hij mag na een periode van
bezinning en begeleiding wel weer als
priester werkzaam zijn, maar op een andere plaats dan in de Vredeskerk. Het laatste
woord is echter nog steeds niet gesproken,
aldus Pierre Valkering zelf.
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Victorine Habets

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“We hebben nog
een lange weg
te gaan”
Ze groeit op in een dorpje in Zuid-Limburg en
verhuist op haar 25e naar Amsterdam. Ze gaat
studeren aan de Nederlandse Film Academie die
dan nog aan de Overtoom is gevestigd.

A

an de overkant ligt een bakkerij waar ze
haar brood koopt. “Op een dag liep ik er
binnen en omdat een klant voor mij was
draaide ik mij om en keek naar die overheerlijke zoetigheden op de plank. Ik had niet in
de gaten dat ik aan de beurt was toen ik hoorde:
‘Meneer, kan ik iets voor u doen?’. Ik draaide mij
niet meteen om, wilde zo lang mogelijk genieten
van het geluid dat ik zojuist gehoord had. Dat
wachten had natuurlijk zijn grens. Ik keerde mij
naar de vrouw achter de toonbank waarop ze zei:
‘Sorry, jongedame.’ ‘Geeft niet’, mompelde ik.
Maar daar vloog wel mijn droom de deur uit toen
ik die opendeed.”

Stetson hoed
“Ik heb mij lange tijd afgevraagd of ik de persoonlijkheid wilde zijn die ik de wereld toonde of
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die ik voelde te zijn. Mijn oudste neef in Den Haag
behoorde tot de eerste groep transgenders die de
transitie waagde. Hij was op middelbare leeftijd
toen hij eraan begon. Als vrouw was ze heel
gelukkig. Ik heb die drang naar zichtbaar man te
willen zijn niet constant. Als ik voel dat mijn
y-chromosoompje voorrang neemt op de x-en,
doe ik mijn stropdas om, poets mijn leren
schoenen, zet mijn Stetson hoed op, groet mijn
buren hier in Oud-Zuid en ga de stad in.”

Anders zijn
Als ze dertien is, overkomt haar iets bijzonders.
“Ik werd mij bewust van een hevig emotioneel
gevoel toen ik de voordeur opende en naar een
knappe, jonge vrouw keek in een donkerblauwe,
hooggesloten jurk met een kapje, of zoiets, op
haar hoofd. Ze keek me aan, vroeg naar mijn
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moeder, en mijn hart maakte een sprong. Toen ze
vertrok gaf ze me een aardewerken klein kruisje
met de naam van een klooster ingekerfd. Ik heb
het nog en sjouw het overal met me mee.” Geluk
zit vaak in een klein hoekje. Dit is het moment
waarop haar gevoelens voor vrouwen zich
openbaren.

“De vrouwen liefde overtrof alles in mijn leven”

Theater
In haar tienertijd ziet ze op televisie een toneelvoorstelling. “Het eerste wat ik zag was actrice
Andrea Domburg in het stuk La dame aux
Camélias” En Shakespearestukken in de vertaling
van Bert Voeten. De theaterdialoog maakt diepe
indruk op haar. Later wordt Victorine leerlingjournalist bij theaterrecensent Lou Maas van de
Limburger. Ze geniet intens van de avonden in de
Bonbonnière in Maastricht. De theaterauteurs
betekenen veel voor haar, ook de Griekse tragediedichters.

Nederlandse Film Academie in
Amsterdam.
Aangenomen worden op een creatieve opleiding,
vindt Victorine een kwestie van ’in iemand
geloven’ en geluk hebben. De eindexamenfilm die
ze maakt wordt een doorslaand succes in het
buitenland en wint prijzen, juist door de montage. Door deze korte film zelf te monteren, werd
haar liefde voor filmmontage geboren. Ze schrijft
en regisseert korte dramaproducties: met Renée
Soutendijk (over twee lesbo’s) en documentaires
over gehandicapte jongeren. Haar passie voor
speelfilmmontage blijft gedurende haar werkzame leven. Ze is editor van Max Havelaar, deed de
geluidsmontage van Soldaat van Oranje en
monteert nog een zestiental andere Nederlandse
speelfilms, waaronder De Kleine Blonde Dood.
In Brussel en Parijs werkt ze met regisseur
Claude Goretta en schrijver Hugo Claus.

Greta Garbo
“Een bijzondere ontmoeting had ik in Frankrijk
midden jaren zeventig op Cap Martin. Een
buschauffeur had mij verteld dat het huis van de
grote filmster Greta Garbo te herkennen was aan
de blauw geëmailleerde dakpannen. Even later
wees hij in de verte en warempel zag ik een
blauw, glimmend dak. Hij vertelde dat er een pad

lag, uitgehouwen in de rotsen door de soldaten
van Napoleon. Ik liep dat pad van Menton
richting Monaco. Rechts van mij hoge ijzeren
hekken met bloedhonden erachter. Links een trap
naar het strand. Voor onbevoegden verboden. Ik
stond bij zo’n hoog hek, keek naar links en zag
een vrouw met grote hoed en zonnebril de trap
oplopen. De kenmerkende attributen van Garbo.
Ik stond als aan de grond genageld. Het wás Greta
Garbo. Ik deed een stap achteruit. Zij bleef staan,
we keken elkaar aan. Ik maakte een klein
armgebaar, een soort reverence, om haar te laten
passeren, waarop ze voor mij langs liep naar het
hek. Ik keek haar na. Terwijl ze het hek sloot keek
ze even op waarna ze zich omdraaide en uit mijn
blikveld verdween. Ik stak het pad over, vervolgde mijn weg en dacht: ‘mooier zal het in mijn
creatieve speelfilmberoep niet worden.’” Ze
vertelt over de herinnering aan dit voorval alsof
het zich vorige week heeft afgespeeld.

Vrouwenliefde
Sinds midden jaren zeventig woont ze in Amsterdam-Zuid. Amsterdam loopt in menig opzicht
voor op de rest van Nederland. Het is dan een
opwindende en bruisende stad. “We hadden
provo’s, het witte fietsenplan, vrouwen- en
mannenliefde, het beroemde ‘suikerklontje’, de
spacecake en de Nederlandse wiet. Veel was een
openbaring: het vrouwencafé, de Dolle Mina’s,
bars en andere locaties voor de homoseksuele
vrouw en man. Vrijheid en vrolijkheid. Alles leek
te mogen en te kunnen en was toegankelijk. Jezelf
vrij voelen is een groot goed.” Ze geniet met volle
teugen. Vrouwen zijn belangrijk in mijn leven. “Ik
ken geen andere vorm van liefhebben.”
“Op een dag stond ik met mijn vrouw voor een
gemeenteambtenaar van Oud-Zuid die ons in de
echt verbond. Als je mij had gevraagd of ik daar
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ooit zou staan, had ik geantwoord: ‘Nee, onmogelijk voor een individualist als ik met zo’n
vrijgevochten karakter.’ Dit verbond bleek een
gouden greep. Het gevoel voor een geliefde de
uitzondering te kunnen zijn, ondervond ik na een
auto-ongeluk.”
Ze valt even stil als ze hierover vertelt:“Het was
een vreselijk ongeluk. Dat ik het overleefd heb, is
een klein wonder. De brandweer heeft mij uit het
wrak moeten zagen.” Acht dagen later wordt ze
wakker in een ziekenhuisbed. Haar herstel gaat
langzaam. “Ik moest weer leren lopen, kon niet
naar Amsterdam vanwege de trappen, en toen ik
weer terug was in ons huis, kreeg mijn vrouw
Alzheimer. Twee jaar ging ik nergens naar toe. Tot
het einde bleef ik bij haar. We zaten naast elkaar
op haar bed. Ze leunde tegen me aan. Mijn arm
lag om haar middel zodat ze niet achterover kon
vallen. Toen kwamen haar laatste woorden:
‘Ik wil nog niet weg. Ik houd zoveel van je.’ Dit
geschenk overtrof alle voorgaande- in mijn
leven.”

“Intolerantie is dagelijkse gespreksstof geworden,
terwijl we heus wel weten dat verliefd worden en
zijn op je eigen geslacht sinds mensenheugenis
bestaat. Soms denk ik, er staat ons als weldenkend mens maar een ding te doen: deze onhebbelijkheid zo diep mogelijk terugduwen in het
moeras waar het thuishoort. Maar of dit ooit
lukt? Boekenkasten vol zijn geschreven door
kundige sociologen en filosofen over intolerantie
en discriminatie. En waar staan we nu? We
hebben nog een lange weg te gaan. Gelukkig zijn
verbeteringen zichtbaar en merkbaar en is de
onverdraagzame mens, in het algemeen, in de
minderheid.”
Verlangens hebben naar mensen van hetzelfde
geslacht. Je kunt je ertegen verzetten, in opstand
komen, maar het zal je niets opleveren. Je moet
ook een beetje geluk hebben met je ouders,
zussen en broers. Je hele omgeving is belangrijk
als je je anders dan de meerderheid voelt. Ik heb
mij altijd goed gevoeld als dertiende in een dozijn
van twaalf. En nog steeds.”

Ze gelooft dat het leven loopt zoals het loopt. “Op
de juiste momenten heb ik beslissingen genomen
die achteraf goed voor mij bleken te zijn. Dat is
het gewoon. Eigenlijk hangt het leven van
toevalligheden aan elkaar.”

Tolerantie
Bedreigingen om wat ik ben, heb ik in Oud-Zuid
niet meegemaakt. Wel enkele malen in het
centrum. “Ik liep met een vriendin, redelijk close.
Een groep van vijf jongens marcheerde breed
uitgemeten op ons af waarop mijn vriendin zich
omdraaide en snel wegliep. Ik bleef staan. Ze
kwamen een beetje dreigend op me af. Ik keek ze
met priemende ogen één voor één aan waarop ze
zich omdraaiden en afdropen.”
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“Mensen
bedreigen
om hun
geaardheid
is verwerpelijk”

Nikolai Slisser

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“Geniet van wat
je nu doet,
het is zo voorbij”
Als Niki Today breekt Nikolai Slisser (45) vier jaar
geleden als drag queen door. Geheel onverwachts
wint hij de Miss Travestie Holland titel.

N
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iki is nu hard op weg een BN’er te worden. “Het betekende een grote overwinning op mijzelf. In vijf jaar tijd heb ik veel
bereikt.” Wie is deze performer en wat is
zijn geheim?

helemaal niet. Daar werd ik uitgescholden,
bedreigd of op zijn minst raar aangekeken. In de
Baarsjes hebben ze in het begin dat ik er woonde
mijn ramen ingetikt. Ik ben echt heel blij dat ik
hier zit. Het voelt als een dorp.”

Roots

Tragisch

Sinds een half jaar bewoont hij een gezellig
ingerichte etage vlakbij de Albert Cuypmarkt. De
buurt ligt hem na aan het hart, vertelt hij: “Hier
wilde ik al heel lang wonen. Mijn moeder is hier
opgegroeid. Ze vertelde me enthousiast dat ze op
een steenworp afstand hiervandaan heeft
gewoond. In dezelfde straat waar ik nu woon.
Mijn opa had een fruitkar op de markt. Eindelijk
weer een Slisser in de buurt.” zegt hij lachend.
Het feit dat hij hier als drag queen echt vrij kan
zijn, is enorm belangrijk voor hem. “Hier kan ik
op hoge hakken en in drag veilig op de taxi staan
wachten zonder dat mensen mij raar aankijken.
Ik kan hier honderd procent mezelf zijn.” Dan
verzuchtend: “Dat kon ik de Baarsjes of Zuidoost

Nikolai vertelt hoe zijn alter ego Niki ontstond:
“Eigenlijk kwam dat door een zeer ernstig
incident. Acht jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Hierdoor ben ik echt wakker geschud.
Jarenlang had ik me laten leiden door angsten en
onzekerheden. Eigenlijk leefde ik niet echt. Ik was
op de vlucht voor mezelf en durfde nooit de
confrontatie met mezelf aan. Tot dat moment was
een bestaan als drag queen niet voor me weggelegd. Ik ben na mijn middelbare schoolopleiding
naar de theateracademie gegaan en acteur
geworden. Drag queen was net een stapje te ver.
Mijn bijna-dood -ervaring opende mijn ogen. Het
klinkt als een cliché maar er viel echt een last van
mijn schouders. Dat was het moment dat ik besloot
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ordinaire van Bette Midler, de elegantie en stijl
van Marilyn Monroe en met een knipoog het
suikerzoete van Kylie Minogue. Dat zijn overigens ook mijn grote idolen.” Lachend: “Eigenlijk
Dolly Parton in het kwadraat.”
Niki vertelt zonder rem over zijn jeugd: “Ik was
anderhalf toen we als gezin in Nederland terugkwamen. Purmerend was de plaats waar we
gingen wonen. Het was zo doods. Ik voelde me er
totaal niet op mijn plek. Ik werd enorm veel
gepest. Eerlijk gezegd was ik er doodongelukkig.”
Nikolai komt terecht bij het Nederlands Kindertheater: “Het was een verademing.

Moeders jurken

mijn leven niet meer te laten reageren door
angsten.” Zijn eerste optreden als travestiet
herinnert Nikolai zich nog als de dag van gister.
“Stond ik opeens te schitteren op de bühne met
glitters, veren, vol glamour en met supermooie
dansers. Een typetje spelen als Niki vind ik
prachtig. Dame Edna is daarbij mijn grote voorbeeld.” Met haar heeft Niki meer dan zijn vermomming gemeen. Zo werd ook hij in Australië
geboren. Al merkt hij op dat hij absoluut niets
moet weten van diens ultrarechtse gedachtengoed.

Johnny Logan
En hoe ontstond de naam Niki Today? “Weet je
dat de Ierse songfestivalwinnaar Johnny Logan
aan de wieg van mijn carrière stond? Ik werkt
jaren geleden voor Amsterdam Gay Pride en had
me voor de grap verkleed als ‘Mutti’ van de
Oostenrijkse zangeres Conchita. Ik stapte op Mr.
Logan af en stelde me voor met “Hi Mr. Logan,
normally my name is Nikolai but now I am Niki
today.” Waarop de beroemde zanger antwoordde:
“Well hello Niki Today”. En zo ontstond zijn naam
als drag queen. Hij benadrukt dat drag veel meer
is dan alleen een man in een jurk. “Het is een
uitvergroting van de vrouwelijke vorm.”

Bette, Marilyn en Kylie
Wie Niki Today is? ”Zij heeft de zelfspot en het

“Als jongetje vond ik het al leuk me stiekem te
verkleden in mijn moeders jurken. En van mijn
dekbedden maakte ik van die grote Sissi-baljurken.” Na zijn middelbare school besluit hij naar
het conservatorium in Brussel te gaan. De
opleiding rondt hij in 1997 af. “In één dag heb ik
auditie gedaan. Waarom Brussel? Er was op dat
moment geen specifieke musicalopleiding in
Nederland, je kon of kleinkunst of toneel doen.
Velen kozen voor kleinkunst als je musical wilde
doen maar ik vond dat te veel cabaret.”
Nikolai heeft veel geluk want het was de laatste
auditie die hij kon doen dat seizoen. “Het was erop
of eronder. Wat was ik blij dat ik door mocht! In
een kleine klas met vijf mensen leerde ik het vak.
Het was superzwaar want je wordt opgeleid tot
allround acteur.” Die topsport mentaliteit om de
beste te zijn heeft hij nog steeds.

Droom
De ambitie beroemd te worden en succes te
hebben stamt uit zijn jeugdjaren. Als Nikolai
wordt getroffen door een hartaanval is hij 37. “Die
bijna dood ervaring deed me heel erg schrikken.
Vanaf dat moment ben ik anders gaan leven. Ben
relativerender geworden. Vroeger was ik vrij
ambitieus, nu loop ik niet meer obsessief achter
die droom van een carrière aan, of de prins op het
witte paard en geld en beroemd worden. Ik zie wel
wat er op me afkomt en geniet van ieder moment.
Dat is zoveel belangrijker dan het najagen van
succes: het kan zo voorbij zijn.” Het past bij zijn
levensmotto: het komt altijd allemaal goed. “Er is
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maar één weg uit de put en die is naar boven.”

Spiegel

Nadat hij in 2016 de titel Miss Travestie Holland
wint, staat zijn leven staat op zijn kop. Niki Today
wordt een begrip. Niet veel later mag Niki zich
ambassadeur Pride Amsterdam noemen. “Vanuit
mijn hart kon ik iets aankaarten dat in de
gayscene niet vaak wordt benoemd of erger nog
gewoon ontkend wordt, namelijk discriminatie
onder homo’s onderling. Als er iets dramatisch in
de scene gebeurt, zoals bijvoorbeeld een ernstige
mishandeling, vormen we naar buiten toe een
eenheid. Dan staan we meteen hand in hand en
stralen we gelijkheid uit. Maar achter die façade
gebeurt iets heel anders.”
Emotioneel: “Kijk, zelf ben ik niet de slankste
homo - waardoor mensen mij vaak niet zien
staan. En hoe vaak worden mensen in onze
community niet uitgesloten omdat ze donkergetint of vrouwelijk zijn? Er wordt te vaak met
argusogen naar elkaar gekeken. Het is gewoon
heel moeilijk mensen te ontmoeten en een leuk
gesprek te hebben als je bij de eerste blik de
kroeg al wordt uitgekeken. Niemand is hetzelfde
dus waarom duwen we elkaar dan zo graag in
hokjes? We hekelen die hokjesmentaliteit bij
anderen maar zelf doen we er net zo hard aan
mee. We mogen best wel eens vaker kritisch in de
spiegel kijken.”

Stempel
Niki merkt regelmatig dat mensen hem een
stempel willen opdrukken. “Het is veilig en
gemakkelijk om zwart/wit te denken. Maar
bedenk dan dat de wereld alleen maar uit kleur
bestaat.”
Tot het uitbreken van de coronacrisis vulde de
agenda van Niki Today zich moeiteloos. “Spijtig
genoeg is het wel minder geworden.” Maar hij is
niet voor een gat te vangen. “Ik vond dat er iets
moest gebeuren. Zo heb ik samen met mijn
muzikale partner DirQ het liedje ‘It’s okay’
opnieuw uitgebracht. Samen met een dertigtal
andere LHBT-ers heb ik dat opgenomen om de
buitenwereld te laten zien dat we moeten volhouden, dat het wel goed komt. Het is een krachtig
signaal voor de community dat we er nog steeds
zijn. Zelfs de burgemeester heeft ingesproken. Het
plezier spatte ervan af.”

Gastheer

Groen monster
Hij vertelt over ‘het groene monster’ dat altijd en
overal in de drag scene om de hoek ligt, waarmee hij jaloezie bedoelt. “Ik ben vrij laat als drag
queen begonnen en had relatief snel succes. Velen
zijn er decennia mee bezig om door te breken.
Dat levert soms zure reacties op. “Maar vergeet
niet dat ik kan bogen op jarenlange theaterervaring. Als acteur heb ik 25 jaar ervaring en in
stukken van Shakespeare, Samuel Beckett en

“De wereld
bestaat alleen
maar uit kleur”

Pinter gespeeld. Ach, ik sta erboven en trek mijn
eigen plan.” Zo regisseerde hij de musical Rent en
werkte hij in 2008 mee aan de theaterproductie
‘Kruistocht in spijkerbroek’. Achter de schermen
is hij betrokken bij veel producties binnen de
LHBT-gemeenschap zoals het COC-songfestival,
Lellebel de musical, Idahot (De Internationale Dag
tegen Homofobie) en kerstshows op de Zeedijk.

Tijdens de afgelopen Prideperiode presenteerde
Niki Today zijn eigen talkshow onder de titel ‘The
Niki Today Show’ die iedere dag werd uitgezonden via Salto Televisie. Elke dag had hij gasten
van naam en faam in het programma. “Dat was
heerlijk om te doen. Zo had ik mensen als Jordan
Roy (van popgroep Adlicious en The Voice),
Xaviera Hollander en drag-legende DeeDee
Janssens te gast.”
Hij besluit: “Alles draait in de scene om het
uiterlijk, daar word je op beoordeeld. Ik ben
tevreden met hoe ik er met mijn rondingen uitzie,
maar een groot deel van de gays ziet dat anders.
Ware schoonheid zit in imperfectie.” Als ambassadeur van de Pride was het zijn missie die
zelfgecreëerde hokjes als het ware kapot te slaan.”
Over Zuid zegt hij: “Ik ben een jonge inwoner van
Zuid maar hier ga ik nooit meer weg.”
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Xaviera Hollander

Tekst: Paul Hofman

‘Queen of sex’
Xaviera Hollander:
“Ik heb behoorlijk hard geleefd”
Op een van de mooiste plekken in Zuid, aan de rand
van het Beatrixpark, woont de wereldberoemde
ex-callgirl Xaviera Hollander (77), geboren als
Xaviera de Vries, in een riante stadsvilla. Samen met
haar man Philip runt ze hier een succesvolle Bed &
Breakfast onder de naam Xaviera’s Happy House.
“Slapen bij Xaviera, niet met mij, zet dat er maar bij.”

Q

spreekt uitgebreid met haar over jeugd,
leven, werk als callgirl, madam en schrijver, seksualiteit, maîtresses en ouder
worden. “Als het om seks gaat, neem ik
nooit een blad voor de mond.”
In de nabijgelegen chique Beethovenstraat met
zijn exclusieve winkels is ze kind aan huis, vertelt
ze. “Alhoewel ik de laatste tijd wat minder vaak
de deur uitga.” Ze is blij dat de verhuur weer
aantrekt: “Die coronatijd was een ramp. Eindelijk
weer ‘back to business’.” Ze ontvangt in de grote
woonkamer. Waar je ook kijkt, overal hangen
foto’s en schilderijen van Xaviera. De inrichting is
druk zonder rommelig te zijn. En niemand kan
de enorme foto ontgaan met een afbeelding van

het gezicht van Xaviera tussen de borsten van het
Amerikaanse sekstheaterbeest Annie Sprinkle.
De boekenkasten staan vol miniatuur autootjes,
KLM-huisjes en erotische beeldjes. “Mijn man en
ik zijn allebei verzamelaars.” Xaviera gaat in een
grote comfortabel stoel zitten. Als ze begint met
praten, praat ze snel en veel. Dat ze jaren in
Amerika heeft doorgebracht, is duidelijk hoorbaar. Haar taalgebruik doorspekt ze met Engelse
woorden.
Begin jaren zeventig schrijft Xaviera geschiedenis als ze haar seksuele ervaringen aan papier
toevertrouwt en het boek The Happy Hooker het
licht ziet. Het wordt een wereldwijde bestseller en

fotograaf Rick Wezenaar
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Xaviera verschijnt internationaal in menige
talkshow. Haar naam ligt op ieders lippen. Met
haar ontboezemingen wordt ze de ’seksgodin van
de jaren zeventig’. In totaal verkoopt ze wereldwijd zestien miljoen boeken.

ouderlijk huis is een zoete inval voor de kleurrijke en artistieke vrienden- en kennissenkring van
haar ouders. “Simon Vestdijk was mijn vaders
boezemvriend.”

“Sonja Barend en ik deelden
dezelfde minnaar”

Seksdrive
Glamoureus
Als dochter van een glamoureuze Duits-Franse
mannequin en een Nederlands-Indische ziekenhuisdirecteur/psychiater wordt ze in 1943 in
Soerabaja geboren. “Mijn moeder heeft nog voor
couturier Max Heymans gelopen.” Haar vader is
eerder getrouwd geweest en heeft een dochtertje
uit zijn eerste huwelijk. Het is 1943 en de Japanners hebben Nederlands-Indië bezet.

Stokslagen
Kort na de Japanse inval komen moeder en kind
in een jappenkamp terecht. Vernederingen,
stokslagen en mishandelingen zijn aan de orde
van de dag. “Een vreselijke en gruwelijke periode.” Menigmaal kijkt Xaviera de dood in de ogen.
“De ontberingen en wreedheden waren onvoorstelbaar.” Deze periode tekent haar voor het
leven. “Nog steeds heb ik een hekel aan Japanners. Ze waren zo ongelooflijk wreed. Mijn vader
is door hen vreselijk gemarteld.” Ze valt even stil:
“We zaten in het kamp Tjideng bij de ergste beul.
Dat was Sonei. Echt verschrikkelijk. En de Jappen
hebben nooit een dubbeltje schadevergoeding
betaald. Ook nooit schuld bekend.”

Huize Lydia
Ze overleven de oorlog en haar ouders besluiten
naar Amsterdam te gaan. Ze komen terecht in het
naoorlogse Amsterdam-Zuid waar haar vader een
nieuw bestaan als huisarts moet opbouwen. “Een
hartverwarmend welkom was het niet.” Ze gaan
wonen in de Hunzestraat. Xaviera is dan vier.
“Dat was niet makkelijk. Mijn vader begon een
praktijk in Huize Lydia. Ik kan me nog als de
dag van vandaag herinneren dat ik als kind
daar van de trap viel. Jaren fietste ik er met een
boog langs.”
Haar ouders voeden haar heel strikt op. Als kind
is ze speels en druk, ze kan niet langer dan een
minuut stilzitten. Ze is enig kind, maar haar

Na de lagere meisjesschool gaat de dan nog
enigszins verlegen Xaviera naar de HBS. Op
school is ze een buitenbeentje. “Ik was een wat
opstandige tiener, een beetje androgyn ook.” Op
haar vijftiende wordt ze zich bewust van haar
seksualiteit: “Ik werd verliefd op mijn Indische
tekenlerares. Ik was zeventien en nog maagd toen
ze mij verleidde.” Ze is een moment stil en
vervolgt dan: “Het staat me voor altijd op het
netvlies gegrift. Ik was toen heel preuts. Ze nam
mij mee naar Zandvoort waar zij mij in de
vrouwenliefde inwijdde. Ik voelde me opeens
heel vrij. Zij was mijn eerste grote liefde.” - “Ik
werd aangetrokken door die jongensachtige,

“ik ben voor vijftig
procent lesbisch”
nonchalante stijl van haar”. Met haar prachtige
lichaam, mooie borsten, tomeloze nieuwsgierigheid en grote sexdrive is Xaviera zeer gewild.
“Weet je, als ik zo terugkijk op mijn leven, denk
ik dat ik altijd verliefd op mijn moeder ben
geweest.” Zij was de ultieme charmante elegante
vrouw van haar dromen.

Secretaresse
Na het behalen van haar middelbareschooldiploma ligt de wereld aan Xaviera’s voeten. Ze besluit
voor het secretaresse-diploma te gaan en haalt
deze bij Schoevers. “Op mijn achttiende was ik de
beste secretaresse van Nederland en daarna
vertrok ik naar Zuid-Afrika waar ik copywriter
werd. Ik was altijd dol op schrijven.” Na een tijdje
in Zuid-Afrika gewerkt te hebben lokt het grote
avontuur. Ze heeft haar zinnen op New York
gezet. Xaviera krijgt een goede baan als secretaresse van de consul. “Het uitgaansleven kostte
best wel veel geld. Van wat ik overdag verdiende
kon ik dat niet bekostigen.” Ze besluit van seks
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haar beroep te maken. “Ik hield ervan. Dus wat
was er mis mee er geld voor te vragen? Duizend
dollar per nacht. Iemand had mij verteld dat je
als vrouw letterlijk op een goudmijntje zit. Nou,
dat blijkt te kloppen. Ik hield van seks, maar mijn
rijke klanten waren vaak slecht in bed. Die
dachten dat ze met geld alles konden. Dus ik heb
ze veel mogelijk bijgebracht een goede minnaar
te worden.”

Van callgirl tot chique bordeelhoudster
“Van de betaalde liefde kun je dus wel leven, ha
ha.” Ze geniet van het leven en als ze later een
bordeel begint, stroomt het geld als water binnen.
Door de seksuele revolutie verandert de houding
ten opzichte van seks in Amerika en Nederland.
Openlijk wordt er over seks gepraat en demonstraties van seksuele minderheden zorgen ervoor
dat andere seksuele belevingsvormen als homoseksualiteit meer
worden geaccepteerd.
Seks is niet alleen
bestemd voor de
voortplanting maar
ook en vooral voor het
plezier: “Dat is altijd
mijn uitgangspunt
geweest.” Met volle
teugen geniet ze van
haar American dream.

Weggepiept
In 1971 wordt Xaviera wereldberoemd als ze haar
seksuele avonturen aan het papier toevertrouwt.
Ze breng het uit onder de veelzeggende titel ‘The
Happy Hooker’ dat in no time wereldwijd alle
verkooprecords doorbreekt. Opeens kent iedereen haar. In allerlei Amerikaanse talkshow
maakt ze haar opwachting. Talkshow host Larry
King hangt aan haar lippen. Sinds haar optredens
op de televisie wordt er openlijker over seks

gepraat. Hoewel op de Amerikaanse televisie
woorden als suck, lick en dick nog steeds worden
weggepiept.

Deportatie
Maar ze heeft ze ook tegenstanders van formaat.
De Amerikaanse overheid zet haar het land uit
wegens haar werk. “In the USA you can get away
with murder, but not with sex.” zegt ze, nog steeds
verontwaardigd. Daarna gaat ze jarenlang
columns over seksuele problemen in het tijdschrift Penthouse schrijven. Na haar tijd in
Amerika vestigt ze zich in Canada. Ook dit land
wordt ze als ongewenst vreemdeling uitgezet.
“Mijn aanwezigheid zou de veiligheid en het
morele welzijn in gevaar brengen. Het was een en
al ellende met de overheid in die landen.”
Het zal tot in de jaren tachtig duren voordat in
1982 het boek in de Nederlandse vertaling op de
markt komt. “Ik wilde niet dat mijn moeder
erdoor in verlegenheid werd gebracht.” Binnen
korte tijd staat het op nummer één: “Het boek liep
ook hier als een trein.” Onder de titel De Happy
Hooker worden ruim 200.000 exemplaren
verkocht in Nederland. Ook is ze te zien in de dan
populaire show RUR van Jan Lenferink en die van
Sonja Barend. Over haar zegt ze: “Weet je dat wij
samen dezelfde minnaar hebben gedeeld? Dat
vond ze maar niets en toen dat in haar show ter
sprake kwam praatte ze er steeds snel overheen.
De term happy hooker gebruikt ze overigens
wel steeds.”

Flipperkast
“Weet je dat veel ouders hun kind naar mij
hebben genoemd?” Xaviera praat zonder gêne
over seksualiteit en het bedrijven van de liefde.
Ze blijkt een flipperkast vol seksanekdotes te zijn:
“Ik ben gewoon een size queen.” In Nederland
woont ze in Amstelveen en later in Zuid. De cirkel
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Ype

“Lesbisch leven in Zuid is zo gek nog niet”
is bijna rond. Ze koopt een kleurrijke villa aan de
Stadionweg in Amsterdam-Zuid.

Mrs. fifty fifty

“Wat ik het heerlijkste vind aan
vrouwen is een zachte huid.
Mijn vriendin Dia heeft dat en
ze is sportief, dus ook gespierd,
ze zwemt, fietst en wandelt heel
veel. Inmiddels ben ik ook al
zestien jaar getrouwd met
Mr Vanille Philip. Hij is redelijk
tolerant en accepteert mijn
lesbische affaires zolang ze hem
aardig bejegenen. Dia is volledig
lesbisch. Ze is als het ware mijn
rechterhand en vindt me een
echte stone butch.”

Xaviera begint met haar man Philip een Bed &
Breakfast. Xaviera die nooit een probleem heeft
gemaakt van haar seksuele voorkeuren wordt
knetterverliefd op Dia Huizinga, de pientere
Hollandse dichteres en fanatieke zwemcoach van
Gay Swim Amsterdam. Het is 1997 en voor Xaviera
en Dia is het liefde op het eerste gezicht. “Tot op
de dag van vandaag zijn we nog steeds de beste
maatjes. Zeven jaar hadden we een relatie.” Dia is
tien jaar jonger dan Xaviera en ziet er tamelijk
butch uit. In een jurk lopen doet ze nooit. Xaviera:” Ik denk dat ik voor vijftig procent lesbisch
ben. Naast mijn man Philip is zij mijn grootste
liefde.” - “Ik ben haar moeder, zuster en vriendin.
Natuurlijk zullen we altijd van elkaar blijven
houden.” Over haar biseksualiteit zegt ze: “Ik heb
altijd behoefte gehad aan het mannelijke aanhangsel, dus Dia heeft moeten leren leven met de
flirts en kortstondige affaires die ik zo nu en dan
met mannen heb.” Haar man Philip is ruimdenkend maar wel honderd procent hetero, benadrukt ze.

“Vroeger waren mannen mijn
hoofdmotief, vrouwen waren
secundair. Getrouwde vrouwen
waren erg wantrouwend naar
me. Ze waren doodsbang dat ik
hun man zou afpakken. Nu
iedereen zo langzamerhand
weet dat ik vijftig procent
lesbisch ben, amuseer ik me
met de reacties van getrouwde
mannen. Die vinden het juist
leuk en zeggen tegen me: “Do
you want to meet my wife?”

Symbiotische band
Heeft de symbiotisch band tussen Xaviera’s
moeder en haar daarbij een rol van betekenis
gespeeld? Xaviera: “Ik ben altijd dol op vrouwen
geweest. Denk dat ik onwillekeurig verliefd was
op mijn moeder met die prachtige zachte huid en
grote borsten.” Haar beeldschone moeder was
heel ijdel, vertelt ze. “Na mijn vaders dood kreeg
ze een lesbische relatie. Ik heb deze twee vrouwen aan elkaar voorgesteld. Twintig jaar hebben
ze een intense verhouding gehad. Hetty was
helemaal idolaat van mijn moeder, ze droeg haar
op handen en had alles voor haar over. Ze hadden
best wel eens mot, maar ze waren onafscheidelijk. Hetty en mijn moeder hielden heel veel van
elkaar, maar van mijn moeders kant ging dat op
een onderkoelde manier.”

Lesbisch leven in Zuid is volgens haar zo gek nog
niet. “Ik heb het beste van twee werelden.”
Momenteel legt Xaviera de laatste hand aan twee
nieuwe boeken. Ze dragen de titels Wall Talk I - De
gelouterde paradijsvogel en Wall Talk II - Ouder maar
wijzer. Wanneer deze zullen verschijnen weet ze
nog niet. Maar dat ze weer veel zullen onthullen
is één ding dat zeker is.

Ype Driessen / fotostrips.nl
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Gideon Italiaander

Tekst: Paul Hofman

“Werk is
mijn passie”
Zijn winkels zijn een begrip in Amsterdam.
In zijn loods op een bedrijventerrein in
Amsterdam-Zuid spreken we uitgebreid
met Gideon Italiaander (40).

H

ij is het archetype van een handige zakenjongen: goed gebekt, aardig en heel direct.
Achter de kassa van zijn zaak achter het
Haarlemmermeerstation vertelt hij
enthousiast over zijn leven, liefde, werk en passie.
Hoewel het nog vroeg is die ochtend, is het al een
drukte van belang in zijn zaak. De loods oogt als
een groot pretpark waar je alles kunt vinden, of
het nu boeken, landkaarten, oude spiegels,
servies, lampen of tapijten zijn. Iedere dag is er
weer iets anders te ontdekken.
Gideons opvallende busjes zijn inmiddels niet
meer uit het straatbeeld te denken. Hij heeft een
sterke band met Zuid, vertelt hij. Zo wordt hij er
geboren, brengt er zijn jeugd door, heeft een
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aantal zaken en woont vlakbij het Vondelpark.
“Zuid heeft een speciale plaats in mijn hart.”

Rinkelende kassa
Om de haverklap rinkelt de kassa. Het verbaast
dat hij alle prijzen uit zijn hoofd weet. School was
voor hem een lijdensweg, zegt hij. “Ik kom uit een
typisch Amsterdam-Zuid gezinnetje. Vader en
moeder hadden beide een goede baan en mijn
broers en zussen zaten op het gymnasium. Ik
niet.” Of hij zich en buitenbeentje voelde? “Leraren dachten dat ik lui was omdat de rest van de
familie het op school wel goed deed. Voor mij was
het, zacht uitgedrukt, geen plezierige periode.”
Met veel moeite haalt hij het mavo-diploma.
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Op zijn zestiende begint hij als uit- en inpakker
op een Amsterdamse markt te werken. Het is
alsof hij zijn ware roeping ontdekt. De jonge
Gideon is niet van de markt weg te branden: “Ik
was er bijna altijd. Ik werkte voor een baas maar
die zag al snel dat wat hij deed, ik beter kon.”

“Ik houd niet van
macho-gedoe”

worden. “Van mijn ouders leende ik geld. Daarmee kocht ik mijn eerste busje en begon ik te
adverteren in het blad Via Via waarin spullen te
koop werden aangeboden.” Het was nog het
tijdperk waarin nooit iemand van Marktplaats
gehoord had.” Gideon grijpt zijn kans en adverteert met de tekst: “Gideon koopt alles”. Hij koopt
inboedels op en alles wat los en vast zit.

Euroknaller

Lef
Zijn ouders lopen niet over van enthousiasme dat
hun zoon voor de markt kiest. Zij hadden voor de
jonge Gideon een goede opleiding in gedachten.
Maar als ze zien dat hun zoon er gelukkig is, zijn
beide blij. Nauwelijks twee jaar later besluit
Gideon voor zichzelf te beginnen. Zijn nieuwe
zaak is een hele stap, lef kan hem niet ontzegd

Een (on)uitgesproken
weergave van uw leven,
een roze uitvaart.
Hoewel de uitvoering van de uitvaart vaak
niet daadwerkelijk wordt gekleurd door
de kleur roze, wordt in Nederland het
afscheid van iemand uit de LHBTIQ+
gemeenschap aangeduid als een roze
uitvaart. Maar wat staat er bij een roze
uitvaart dan wel centraal? Naar mijn idee
gaat het om een onuitgesproken gevoel.
Een afscheid gekenmerkt door iemands
levensstijl, waarin de betrokkenheid van
een eventuele ‘zelfgekozen familie’ groot
kan zijn, vraagt om een openminded
instelling, buiten de begaande paden
durven te treden en om de betreffende
situatie als ‘standaard’ te zien.

Het gaat hem niet altijd voor de wind. Zo maakt
hij een faillissement mee. Maar Gideon laat zich
niet uit het veld slaan. De handel zit hem in het
bloed. In no time heeft hij alles weer op de rit.
In 2010 haalt hij het landelijke nieuws als hij in de
dure P.C. Hooftstraat een Euroknaller zaak opent.
Tussen de Prada, Armani en Burberry flagship
stores valt zijn zaak uit de toon. Jort Kelder
noemt hem op televisie ‘de etterende puist van
de recessie’.

In mijn persoonlijke leven en als uitvaartbegeleider in de LHBTIQ+ gemeenschap
ben ik altijd op zoek naar eigenheid en de
boodschap die later doorgegeven mag
worden.

De meeste mensen waar ik later voor mag
zorgen spreek ik dan ook vooraf. Tijdens
een vrijblijvend gesprek luister ik naar u,
geef inspiratie en advies, breng
duidelijk
duidelijkheid
in kosten en verzekeringen,
maar geef u vooral de gelegenheid om
met mij kennis te maken. Zo bent u ervan
verzekerd dat uw uitvaart goed en
passend voelt.
Welke boodschap geeft u door?
Rowdy van Oorschot
Uitvaartbegeleider
06 - 82 78 43 29
info@rowdyvanoorschot.nl
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Zijn concept slaat aan. Alles wat hij aanraakt lijkt
in goud te veranderen. Wat zijn geheim is? “Ik
beslis heel snel. Ik weet meteen wat voor vlees ik
in de kuip heb. Het is een combinatie van intuïtie
en jarenlange ervaring. Het draait om handelsgeest en snelheid. Dat eerste kun je niet leren, het
zit in je bloed of niet.”
“Als je goedkoop bent op bijvoorbeeld de Ten
Katemarkt val je niet op. Maar als je in een sjieke
buurt gaat zitten onderscheid je je. Toen het pand
op de hoek van de Beethovenstraat en Apollolaan
vrijkwam, wist ik het meteen. Die locatie was
perfect voor mijn handel. Bovendien, met die
ervaring van de P.C. hoefde ik geen moment
te aarzelen.
De kritiek deert Gideon voor geen meter. “Negatieve publiciteit is ook publiciteit”, grinnikt hij.
Het levert hem financieel geen windeieren op.
“Waar je bij de buren overhemden kocht voor
honderdveertig euro, verkocht ik ze voor een
tientje. Kwaliteit voor een prikkie.” Momenteel
heeft hij zes winkelvestigingen: allemaal
in Amsterdam.
Om hem heen verzamelt hij een team van
sterspelers waarop hij kan vertrouwen. Het gaat
weleens mis, maar door schade en schande leert
hij, geeft hij toe. “Soms win je en soms verlies je.”
Wat zijn geheim is? “Ik ben en leef mijn werk.”
Zijn energie, ondernemingsgeest en charme lijken
onuitputtelijk. “Als je te duur bent verkoop je
niets en als je te goedkoop bent verdien je niets.”
Hij vertelt eerlijk: “In de handel ben ik heel goed,
logistiek inzicht ontbreekt me.”
Twee jaar geleden wilde de gemeente het terrein
met de loodsen achter het Haarlemmermeerstation bestemmen voor nieuwe woningbouw.
“Maar gelukkig is dat plan van de baan en kan ik
hier minstens tien jaar langer blijven zitten.” De
telefoon gaat vaak: “Wordt er weer een inboedel
aangeboden. Dat is mijn ding, ik ga er gelijk op af.”

“De
gay-community
betekent
veel
voor mij”
niet.” Een paar jaar geleden sponsorde hij tijdens
de Canal Parade de boot van café de Lellebel.
Op een steenworp afstand werden een aantal
keren de ramen van een joods restaurant ingegooid. Baart het toenemende geweld richting
minderheden hem zorgen? “Absoluut. De islamitisering en hun hekel aan homo’s is natuurlijk
zichtbaar in de stad. Ik zie het somber in.”
Zelf heeft hij nog nooit last gehad van discriminatie. Of hij zelf homo is? Met pretoogjes:
“Mijn beste vriend is homo.”

www.gideonitaliaander.nl

Gay community
Hoewel hij hard werken niet schuwt, vindt hij
ook nog tijd voor ontspanning. “Zaterdagavond is
mijn uitgaansavond. Die hou ik altijd vrij.” De
roze gemeenschap betekent veel voor hem. “Ik
voel me thuis in de gay community. Hier kan ik
mezelf zijn. Dat macho-gedoe hoeft voor mij echt
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De winkels van Gideon
zijn te vinden aan:
Beethovenstraat 1
Bijlmerplein 719
Buikslotermeerplein 139
Damrak 30
Havenstraat 1
Zeeburgerstraat 6

Tom de Jong

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“Ik wilde
eigenlijk
niet ‘zo’ zijn”
Hij wordt geboren in een gezin van negen in
Arnhem, groeit vanaf zijn twaalfde op in een klein
dorp in Utrecht en brengt er zijn middelbare
schooltijd door. Hij heeft een broer en vijf zusters.

T

om de Jong (66) staat op inmiddels het punt
met pensioen te gaan maar is nog volop actief.
Hij begon ooit als verpleegkundige maar ging
al snel zijn droom achterna: zanger en acteur
worden. “Ik heb het in Zuid prima naar mijn zin.”

Moeders
Tom komt net van een optreden als we hem
spreken over zijn leven, passies en optredens.
Bijna dertig jaar woont hij in de Amsterdamse
Rivierenbuurt. Hij wil er nooit meer weg, verzekert hij. “Mijn ouders waren ontzettend trots toen
ik geboren werd, eindelijk een zoon na vijf
dochters. Eén van mijn zussen was allesbehalve
blij. Onderaan de trap riep zij keihard: verdorie
een broertje, die pesten alleen maar…” Het
tegendeel was het geval. Ik had het best pittig met

Q glossy Zuid - 32

zes ‘moeders’ boven me. Moest ik naar bed dan
hoorde ik vele malen achter elkaar: ja…. je moet
nu naar bed!!! Maar het was ook wel gezellig.”

Kaboutertje
Hij is een leuk en vrolijk mannetje maar wordt op
school gepest. “Een jongen bij mij in de klas had
een kaal hoofd en werd gepest. Ik nam hem onder
mijn hoede als vriend, maar toen na behandelingen zijn haar begon te groeien was hij juist
degene die zich bij de pesters aansloot.”
De eerste ervaring op een podium staat in zijn
geheugen gegrift. “Op mijn tiende stond ik op het
toneel van de Arnhemse Stadsschouwburg. Ik zat
als kaboutertje op de grond tussen een aantal
danseressen, waaronder een paar van mijn
zussen, die dansten in een balletvoorstelling. Vol
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plezier zat ik daar naar hen te kijken.” Dat hijzelf
jaren later vaak op het podium zal staan kan hij
dan nog niet bevroeden.

Jan Cremer
Als hij twaalf is, verhuist het gezin naar Utrecht.
Hij doet de middelbare school en omdat hij geen
vechtersbaas is, moet hij het vaak ontgelden. “Er
zat een jongen in de klas die ik heel spannend
vond.” Toch wordt hij verliefd op het mooiste
meisje van de klas maar tot zijn grote verdriet is
de liefde niet wederzijds. “Ben ik daarom later op
jongens gaan vallen?”, vraagt hij lachend. Een
anekdote wil hij ons niet onthouden:
“Op een middag zaten wij met vrienden bij elkaar
en een van de jongens las voor uit het beroemde
boek ‘Ik Jan Cremer’. Zij werden hier allemaal
enorm opgewonden van en ik, tot mijn grote
schrik, juist van hén. In paniek ben weggegaan.
Er klopte iets niet bij mij, maar wat?”

Uit de kast
“Eigenlijk wilde ik niet ‘zo’ zijn, want ik voorzag
alleen maar grote problemen. Daarom stopte ik
het zo diep mogelijk weg en was heel bang. Zag
Albert Mol voor me en zeker de ‘vrouwelijke’
types die ik tegenkwam schrokken me af. Daar
wilde ik niet mee geassocieerd worden. Nu is
alles anders.” Op zijn zeventiende begint hij aan
een opleiding tot verpleegkundige. Hij gaat op
kamers, haalt zijn diploma, krijgt een relatie en

“Ik maakte zelf
het grootste
probleem
van mijn
anders zijn”

gaat werken. “Ik kreeg een verhouding met een
meisje.” Het zou vijf jaar duren. “Maar ik bleef
denken aan jongens.” Uiteindelijk valt hun relatie
in duigen.
Over het moment dat hij uit de kast kwam, zegt
hij: “Toen confronteerden een vriendin en haar
vriend me ermee: ‘Waarom praten we alleen
maar over muziek en vertel je zo weinig over wat
er echt in je leven speelt?’ vroegen ze. Volgens mij
heb je ons best wel iets te vertellen. In tranen
vertelde ik dat er iets in mij niet klopte, waarop
zij me enorm warm opvingen en juist zeiden heel
blij te zijn dat ik eindelijk eens iets zei wat over
mezelf ging en niet langer overal omheen
praatte.”
Hij neemt het besluit uit de kast te komen. Hoe
verliep dat? “Ik vertelde het eerst aan mijn
vriendin en daarna aan mijn moeder die het heel
goed opnam. Later die dag aan mijn vader. Hij
keek ervan op, maar wees mij absoluut niet af.”
Ook mijn vrienden reageerden heel anders dan ik
mij in mijn angstige dromen had voorgesteld.
“Nou, nu weten we tenminste echt iets meer van
en over jou. Ikzelf was dus het probleem. om me
daar zo bang over te voelen.” Hij verhuist naar
Amsterdam en gaat niet veel later samenwonen
met een man. In zijn vrije tijd speelt hij in een
new wave band en in een amateurtoneelgroep.
Acteren bevalt hem zo goed dat zij de stoute
schoenen aantrekt en naar een bekend castingbureau gaat. Dat moment zal zijn leven veranderen. Kort daarna doet hij auditie voor een professioneel gezelschap. “Mijn eerste theaterervaring
met onder andere Peter Faber in de cast.” Hij
neemt ontslag als verpleger en vanaf dat moment
is hij acteur. “Achteraf gezien een grote sprong in
het diepe.”

Acteren en zingen
Zijn keuze zijn hart te volgen blijkt goed uit te
pakken. Hij speelt in een aantal populaire
televisieseries waaronder Spijkerhoek, Medisch
Centrum West, Oppassen, Onderweg naar
Morgen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Twee jaar
geleden kreeg hij een grote rol in de internationale
acht-delige HBO-televisieserie Grisse.
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“Op de verjaardag van de
inmiddels 75 jaar geworden
Ramses Shaffy mocht ik
optreden. Het was een
hoogtepunt voor mij”
Daarnaast werkt hij als stemacteur in commercials. En als zanger is hij inmiddels niet meer weg
te denken. “Zingen deed ik altijd al. Als negentienjarige puber ben ik in een symfonische en
later in een new wave band gaan spelen. Op
mijndertigste heb ik zelfs bij het platenlabel van
DJ Joost den Draaijer een single uitgebracht met
de titel Scratch Your Ass. Dat kon dus niet en het
werd Scratch Your Act.” Dan: “Zingen spoelt de
ziel zeg ik altijd, het tilt me op en ik word er
enorm gelukkig van. En….zingen en acteren
betekent in beide gevallen performen.”
“Op de verjaardag van de dan 75 jaar geworden
Ramses Shaffy mocht ik optreden. Het was een
hoogtepunt voor mij.” In 2019 doet hij mee aan
het televisieprogramma ‘The Voice Senior’ waar
hij met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en
Bewonder laat zien wat hij kan. “Een waanzinnig
leuke tijd. Ik heb hier dierbare vrienden aan
overgehouden.” Met een aantal van hen is hij van
plan coronaproof Senior Voice Vrienden Concerten te gaan geven. Intussen maakt hij lange
wandelingen met zijn vier jaar oude
hondje Pepe. “Het is een Havanezer en hij is echt
mijn maatje.”

Geweld
Zuid heeft zijn hart gestolen. Als het onderwerp
antihomoseksueel geweld ter sprake komt, valt
hij stil. Dan: “Ik ben eind 1986 in Nijmegen enorm
in elkaar getrapt toen ik laat uit een kroeg kwam
en met mijn auto naar huis in Utrecht wilde gaan.
Het was twee uur ’s nachts. Een aantal jongeren
hadden mij uit het gay café zien komen. Zinloos
geweld, met een enorme impact. Nog steeds
trouwens, want als ik nu over anti-LHBT-geweld
lees of hoor, komt het heftig bij me binnen.”

Corona
Wat betekent deze coronatijd voor hem?
“In eerste instantie, hoe gek dat ook klinkt, kwam
ik helemaal tot mezelf. Lekker lange wandelingen
maken met mijn hond Pepe langs de Amstel,
geweldige series bingewatchen, lekker uitslapen
en contact via WhatsApp of videoverbinding met
vrienden en familie. Maar dat het nu weer van
voren af aan begint daar baal ik enorm van.”
Fel: “Het ikke ikke, ikke van veel mensen stuit me
tegen de borst. Vreselijk. Maar.... er zijn ook fijne
mensen die ik tegen kom die een praatje maken
over mijn hond en vriendelijk tegen me zijn. We
moeten hier doorheen, of we willen of niet. Daar
is niets aan te veranderen.”
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Gerard Lembekker

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

“Ik ga de Pijp
nooit uit”
Zijn ouders komen uit Indonesië maar Gerard
wordt in Laren geboren als zijn vader op verlof is
in Nederland. Als nakomertje groeit hij op in
Surabaya, tot het gezin naar Nederland verhuist,
hij is dan 11 jaar.

M

eer dan veertig jaar woont voormalig
fotomodel Gerard Lembekker (72) in
Amsterdam-Zuid. Hij heeft een ‘tropentuin’ met twee grote palmbomen achter
zijn huis. Hoewel hij elk jaar teruggaat naar het
land van zijn afkomst, is Zuid zijn basis. “Ik zou
nooit ergens anders kunnen aarden.”
Zijn huis is gezellig ingericht. Vooral de Balinese
kleden en schemerlampen springen in het oog.
“Sinds 1980 woon ik hier. Het pand was destijds
legaal gekraakt. Om er te mogen wonen moest ik
alles wel vernieuwen.”

Balzalen
Hij vertelt over zijn jeugd: “Ik kom uit een
koloniaal gezin met veel huisregels. Protocol was
belangrijk. Ik groeide niet op als een gewoon
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kind, omdat wij tot de rijke families in Surabaya
behoorden. Mijn vaders wil was wet, vaderliefde
heb ik niet gekend. Hij was alleen bezig met zijn
succesvolle baan als zakenman. Mijn moeder was
voor mij de enige. Ik leefde in mijn eigen wereld.
Elk jaar verbleven we twee maanden in Nederland omdat mijn vader er voor zijn werk (bij een
oliemaatschappij) moest zijn. Ik vond het niet
leuk en was veel liever in Surabaya waar je met je
vriendjes buiten kon spelen. Op mijn autoped
reed ik overal naar toe. Met een Chinese buurjongen ging ik in een badjak (bakfietstaxi) naar
een restaurant om soto te eten.” In Nederland
voelde het vreemd op school te zitten, het was
koud en donker. “Ik hoorde daar niet. We hadden
in Surabaya een huis met zeventien kamers en
tien bediendes. De woonkamers waren balzalen.
Veel feesten en ontvangsten.”
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Schoolvriendjes
Eind jaren vijftig verhuist het gezin definitief
naar Amsterdam waar hij vanaf dan altijd zal
blijven. Zijn ouders scheiden snel daarop. Gerard
blijft met zijn moeder en twee broers achter. “Ik
heb een fantastische jeugd gehad, ondanks die
scheiding.” Op zijn dertiende begint hij te experimenteren met seks. Zo heeft hij verschillende
schoolvriendjes met wie hij ‘het’ doet.
“Mijn moeder ontdekte dat ik van jongens hield
toen ze mij eens zag vrijen met een jongen. Ik
schaamde me diep. Na een radiostilte van twee
weken vertelde ze mij dat ze me aanvaardde
zoals ik was. Mijn geluk was belangrijk voor
haar.|” Wat ze toen had gezien zou ze tot in haar
graf meenemen zei ze hem. Het raakt hem nog
steeds zichtbaar diep. Maar als zijn moeder later
vertelt dat, als hij gelukkig was met een jongen,
zij dat ook zou zijn “was het ijs was gebroken:
Sindsdien was ik open naar mijn moeder. Ze
werd mijn beste vriendin. Ik kon alles aan haar
vertellen.”
Terugkijkend op die jaren: “Ik had geen leuke
schooltijd. Omdat ik maatkleding droeg en
speelde in een beatband, werd ik uitgescholden
voor flikker. Maar ik hield gewoon niet van
meisjes. Je bent overigens geen Indische jongen
als je niet in een band hebt gespeeld.”

Uitgaansleven
Na de optredens ontdekte hij het Amsterdamse
gay uitgaansleven. Gerard was een mooie jongen
en werd een graag geziene gast in de kroegen. “Ik
genoot van de aandacht die ik kreeg en was heel
zelfverzekerd.” Moeiteloos noemt hij namen van
de vele gay bars van toen: DOK, Macdonald,
Jamaica Bar, le Fiacre en de Bonaparte. “De

Jamaica Bar met Romy Haag als barkeeper was
oergezellig. Ik leefde als een beest in die jaren. De
wereld lag aan mijn voeten.”
Een bekende Nederlandse fotograaf in die dagen
ontdekt hem. Al snel sluit hij zich aan bij een van
de bekendste modellenbureaus. De wereld van
glitter en glamour lonkt. Hij laat fotoboeken zien
met foto’s en advertenties. “Ik was het eerste
Indische model in de dagbladreclame voor Peek
en Cloppenburg.”
Voordat hij doorbreekt als model verdient hij de
kost als reisleider in Spanje, is hij nachtmanager
bij een hotel en vervangend chefkok in verschillende Amsterdamse politiebureaus. “Ik wist nooit
wat ik wilde worden.’

Liefde van zijn leven
Halverwege de jaren ‘70 ontmoet hij de liefde van
zijn leven. “Tom was toen student. Hij en ik
reisden naar de Antillen, Noord-Afrika en Azië.
Mijn moeder vond dat prachtig. Als model werd
ik in die tijd regelmatig uitgezonden naar
Duitsland, Parijs en Milaan om daar tijdens
modebeurzen te werken. Ik liep op de catwalks
van Japanse modeontwerpers en Franse modehuizen. Ik nam Tom en mijn moeder gewoon mee.
Zij beschouwde Tom als haar eigen zoon.” Van
haar leert hij de Indische keuken pas echt. Nog
steeds werkt hij tijdens evenementen als cateraar.
Zijn rijsttafels zijn onovertroffen, zeggen zijn
vrienden.

Nieuw leven
Zijn moeder overlijdt in het begin van de jaren
’80, een groot verlies voor Gerard. Het is voor
hem ook het begin van een heel nieuw leven. Tom

Glitter, glamour en gebed
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krijgt een baan als landschapsarchitect en
botanicus op Sint-Maarten aangeboden en
verhuist. Gerard blijft in Amsterdam. “Onze
relatie werd een latrelatie.”
Zelf gaat hij bij het Ministerie van Justitie werken.
Hij reist naar het buitenland om daar gevangenissen te bezoeken om te rapporteren hoe men in
het buitenland vreemdelingenbeleid organiseert.
Naast deze baan zet hij een privécatering bedrijf
op. Dan, nu twintig jaar geleden, neemt hij eervol
ontslag en wordt grondsteward op luchthaven
Schiphol. Het hoogtepunt van dat werk is voor
hem het begeleiden van de koningshuizen die de
luchthaven aandoen.

“Ik geniet
van het
kleurrijke
en wereldse
straatbeeld
van quartier
Zuid”

Justitie
Tot de coronacrisis vliegt hij veel. De grote
verzameling KLM-huisjes die je in de businessclass krijgt getuigen daarvan in de woonkamer.
De afstand tussen Gerardus en Tom mag dan
groot zijn, ze bellen elkaar vrijwel elke dag. “Ik
hou nog steeds van hem, maar meer als een soort
broer.”
Over zijn liefdesleven nu vertelt hij een anekdote:
“Ik ontmoette een mooie Tunesische jongen die
illegaal in Nederland verbleef en keeper was in
een voetbalelftal. Ik besloot hem te helpen bij zijn
legalisatie. Ik werkte immers bij Justitie. Mijn
prinsje miste zijn familie maar kon niet terug
naar Tunesië. Om kort te gaan, ik heb zijn leven
gered.” Niet lang daarna trouwt de jongen met
een Nederlandse vrouw, wat Gerard nog steeds
zichtbaar pijn doet: “Maar het is wat het is, ook al
voel je de pijn.”

Tijd van bezinning
Het is 2013 als Gerard met pensioen gaat. “Ik ging
vaak naar Bali. Een jaar nadat ik gepensioneerd
was, besloot ik er parttime te gaan wonen. Later
kreeg ik toen de behoefte kloosterling te worden.
“Mijn moeder was altijd zeer gelovig en twee van
mijn tantes zijn non. Ik ben toen naar de orde van
de Benedictijnen in Egmond gegaan om te kijken
of het wat voor mij was. Ook in hun klooster in
Zuid-Limburg kom ik vaak,” Hij vertelt: “Het is
een van de strengste ordes.” Begin augustus is hij
tot novice gewijd. Inmiddels is hij begonnen aan
een proefperiode van twee jaar waarna hij

definitief oblaat zal worden. Of hij het klooster
ingaat? “Dat ga ik niet doen want dan moet ik
mijn paleisje hier opgeven. Bovendien wil ik mijn
missiewerk in het buitenland graag blijven doen:”
Met eigen geld en op eigen kracht heeft hij een
project op Bali opgezet om weeskinderen eten te
blijven geven.
Ook steunt hij pleegouders die zich om kinderen
ontfermen. Tevreden kijkt hij terug op zijn leven:
de cirkel is rond. Voorlopig mag hij vanwege de
coronacrisis nog niet vliegen naar Bali. Maar in
zijn woning blijven in Zuid is geen straf, zegt hij:
“Als er een vaccin komt en ik weer naar Bali kan
dan zal ik twee keer per jaar terugkomen in
Amsterdam-Zuid. Ik geniet van het kleurrijke en
wereldse straatbeeld van quartier Zuid.”
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fotograaf onbekend met dank aan Theatercollectie
Bijzondere Collecties UvA (Stichting TiN)

Natascha Emanuels (1939 - 2018)

Tekst: Paul Hofman

Vrouwencabaretière
en feminist
vóór alles
Twee jaar geleden overleed Natascha Emanuels.
Zij was cabaretière en actrice die Amsterdam-Zuid in
haar hart had gesloten. Ze werd 78 jaar. Natascha
doorbrak tal van taboes op het toneel en vooral ook
daarbuiten. Q staat stil bij haar leven en loopbaan.
Wie was deze vrouw? “Ze was een theaterster met
een klein hartje die met recht een legende mag
worden genoemd.”

A

ls Adeline Lucia Emanuels wordt ze in 1939
in Amsterdam geboren als kind van een
Surinaamse vader en een NederlandsChinees-Surinaamse moeder. Ze is een
vrolijk en levendig kind dat haar ouders veel
plezier brengt. Ze houdt van zingen en dansen. Al
snel blijkt dat het springerige jonge meisje barst
van het talent. Na haar middelbare school en
balletopleiding belandt ze achtereenvolgens bij
twee verschillende cabaretgezelschappen. Haar
meisjesdroom is in vervulling gegaan. Na een
tijdje wil ze haar blik verruimen en internationale podiumervaring opdoen. Ze vertrekt naar
Engeland waar ze onder de naam Natascha Manu
gaat meewerken aan vele theater- en televisieproducties meewerkt. Het is een fantastische tijd
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die ze altijd zal koesteren. Toch keert ze eind
jaren zestig terug naar Nederland. Het is de
flowerpower periode. Ze voelt zich als een vis in
het water.

Naakt
De theaterwereld ontdekt haar en ze krijgt rollen
aangeboden in legendarische producties als Hair
en Oh Calcutta. In korte tijd is ze een ster.
Maar als ze in een controversiële opera gaat
spelen die een sterk anti-Amerikaanse insteek
heeft is het land te klein. Haar optreden in
‘Reconstructie’ leidt zelfs tot Kamervragen en
honderden ingezonden brieven. In Amerika is het
tumult ook doorgedrongen. Dit gaat echt te ver.
Maar het kan de vrijgevochten Natascha niets
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schelen. In deze opera speelt ze een bloed
bevlekte bruid (Cuba) die verkracht wordt door
Tyrannosaurus (Verenigde Staten). Dat ze naakt op
het toneel verschijnt veroorzaakt een grote rel
waar de kranten niet over uitgeschreven raken.

Vrouwenstrijd
Met ondermeer Ramses Shaffy, Seth Gaaikema en
de latere minister van Cultuur Hedy d’Ancona
werkt ze nauw samen. Met deze laatste deelt ze
haar passie voor het feminisme. Dat vrouwen in
die tijd nog altijd als niet gelijk aan de man
worden gezien, is hen een doorn in het oog. Beide
zullen op verschillende maatschappelijke
terreinen de strijd aangaan. De patriarchale
samenleving drukt zwaar op hun schouders. Dat
verafschuwen ze.
Natascha heeft dan al ontdekt dat ze op vrouwen
valt. De emancipatie van de vrouw en het feminisme liggen haar na aan het hart. Niet verwonderlijk dat zij in 1972 Het Vrouwenkabaret samen
met haar latere vriendin Els Korver (de ‘ideologe’
van de club) opricht. Het idee hiervoor is bij haar
opgekomen tijdens een vrouwendemonstratie in
New York.
Op onnavolgbare wijze leidt Natascha het
gezelschap bijna tien jaar. Haar kernwoorden?
Signaleren en confronteren. Daar draait het om
in de door mannen gedomineerde maatschappij
van toen. Met Els Korver, krijgt Natascha een
jarenlange liefdesrelatie.

Penis
Haar tekstbijdragen zijn indrukwekkend. Tijdens
de voorstellingen belichten de actrices de positie
van de (zwarte) vrouw op kritische maar geestige
wijze. Ondermeer de dan zeventienjarige Cilly
Dartell (Hart van Nederland en Shownieuws) en
actrice Carla Delfos maken naam. Moeilijk voor
te stellen maar de vrouwen werden óf toegejuicht
óf tot aan hun voeten afgebrand door hun grove
taalgebruik.
De voorstelling Een vrouw is ook maar een wens zet
de zaak op scherp en leidt ook weer tot grote
ophef. In het stuk zingen de vrouwen een lied
over de penis.
“De penis, daar draait alles om. Dat maakt hem

“De penis, daar
draait alles om,
dat maakt hem
knap, dat maakt
haar dom.”
knap, dat maakt haar dom. Waarom denkt hij
weer rationeel? Natuurlijk door z’n mannelijk
deel. Waarmee schreef hij geschiedenis? Als dat
niet weer de penis is.” Het was dus menens met
de penis.

Alzheimer
Het Vrouwenkabaret bestaat tot 1982. De jaren
daarna zet Natascha een nieuwe stap in haar
loopbaan. Ze gaat cabaret- en toneelgroepen
regisseren en jonge artiesten begeleiden. Zo leert
een dan nog onbekende jongen het vak van haar.
Zijn naam? Paul de Leeuw. Later zal De Leeuw
hierover opmerken: “Zij heeft het karakter van
Annie de Rooij een theatraal hart gegeven.”
Ook zijn de later bekend geworden cabaretières
Sanne Wallis de Vries en Claudia de Breij haar
schatplichtig. Zelf treedt Natascha ook nog op. Zo
gaat ze de theaters nog in met soloprogramma’s
over jazzlegendes Chet Baker en Billie Holliday.
Met haar moeder heeft ze altijd een goede band
gehad. Hartverscheurend is het dan ook hoe ze
deze langzaam maar zeker verliest aan alzheimer. Het ziekteproces grijpt haar zo aan dat ze er
een boek met als titel Afscheid van Amalia. Hoe ik
mijn moeder verloor over schrijft. Dat Natascha
later zelf door deze ziekte wordt getroffen is heel
wrang. Op 12 mei 2018 overlijdt ze. In het bijzijn
van haar naasten wordt ze op de Amsterdamse
begraafplaats Zorgvlied ter aarde besteld. Ze
heeft haar plaats in de theatergeschiedenis meer
dan verdiend.
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Paul de Leeuw over Natascha:
In 1983 zat Natascha Emanuels samen met
ondermeer Jacques d’Ancona en George Groot
in de jury van het Leidse Camerettenfestival.
Een jonge Paul de Leeuw won toen de persoonlijkheids- en aanmoedigingsprijs. Tegen Q
vertelt hij:
“Na die bekendmaking kwam Natascha naar
me toe en bood aan om mij te begeleiden.”
Vervolgens verhuisde Paul naar Amsterdam.
“Zij regelde dans- en zanglessen voor mij. Als
ik niet hard genoeg werkte of lui was zei
Natascha altijd tegen mij ‘Stel moeder niet
teleur’. En zo heet mijn eerste theaterprogramma in 1985.” Elke week werkten ze nauw
samen aan die productie. “Zij was de stok die
mij sloeg als ik het nodig had.”
Zijn dierbaarste herinnering? “Mijn vader zei
dat ik twee jaar les mocht gaan volgen in
Amsterdam. Van mijn vader kreeg ik honderd
gulden per week om rond te komen. “Daarnaast werkte ik ondermeer bij Broodje van
Kootje en Eetcafe de Hut in Amsterdam-Zuid.”
Dan: “Op een gegeven moment wilde mijn
vader Natascha wel eens ontmoeten om te
horen hoe het met mij ging. We moesten
samen op appèl komen in het chique Amstel
Hotel waar op zondag altijd op die enorme
brunches werden gegeven. Ik weet nog goed
dat die wel 69 gulden per persoon kostten.
Zaten Natascha en ik heel duur aan de champagne te pimpelen met mijn vader en moeder.
Gigantisch veel garnalen, gevulde eieren en
zalm kwamen voorbij. En Natascha natuurlijk
vertellen hoe goed het met mij ging.”
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Frieda Belinfante (1904 -1995)

Tekst: Paul Hofman

Eén van
de grote vrouwen
van Nederland
Ze is een van de eerste vrouwelijke dirigenten
van Nederland. Met een eigen kamerorkest
treedt Frieda Belinfante regelmatig op in het
Amsterdamse Concertgebouw.

E

en veelbelovende toekomst lonkt. Maar het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
verandert alles. De nazi’s vallen ons land
binnen. Ze heft haar orkest en wordt actief in
het verzet. Samen met ondermeer schrijver
Willem Arondeus vormt ze de drijvende kracht
achter de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Q belicht het verhaal achter deze
onvergetelijke vrouw. “Ik ben vijftig jaar te vroeg
geboren.”

Muziek
In het begin van de vorige eeuw wordt Frieda
geboren als derde dochter in een muzikaal
Amsterdams gezin. Haar vader is joods, haar
moeder niet. Na haar geboorte verzuchten haar
ouders weleens dat ze liever een jongen hadden
gehad dan wéér een meisje. Al op jonge leeftijd
ontdekt ze schoonheid van muziek. Haar vader
besluit voor haar het bespelen van de cello het
beste voor haar is. Frieda is dan negen. Ze houdt
zielsveel van haar vader en kan zich in zijn
beslissing vinden. Als haar vader iets wil, dan
gebeurt het ook.
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Al snel staat haar leven helemaal in het teken van
muziek. Ze studeert hard. Toch blijft er tijd over
om te spelen en ravotten. Ze is een robbedoes die
nergens bang voor is. Vrienden uit die tijd
omschrijven haar als makkelijk, lief, vrolijk en
innemend. Van meisjesdingen moet ze niets
weten, ze is een echt ‘jongensmeisje’.

Liefde
Haar jeugd gaat snel voorbij. Na haar middelbare
school gaat ze naar het conservatorium. In haar
pubertijd merkt Frieda dat ze meisjes woest
aantrekkelijk vindt. Als ze zeventien is, krijgt ze
haar eerste liefdesrelatie. Het is componiste en
pianiste Henriëtte Bosmans, dochter van een
bekende cellist uit die tijd. De verhouding zal
zeven jaar duren.
In 1921 staat ze samen met haar vader op het
podium van het Concertgebouw. Ze geniet met
volle tuigen. Haar droom is uitgekomen. De
kritieken zijn onverdeeld positief. Haar vriendin
Jettie is laaiend enthousiast.
Maar in hun relatie beginnen de eerste scheurtjes
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“Mijn leven bestond uit vier delen.
Geen ervan beter of slechter.”
zichtbaar te worden. Af en toe heeft Jettie geheime affaires met mannen. Hoewel die van korte
duur zijn, zet het Frieda aan het denken. Dit is
niet wat ze wil, als ze ergens voor gaat, is dat
altijd voor honderd procent.
Ze is een prachtige vrouw die een grote aantrekkingskracht bezit, niet alleen op vrouwen maar
ook op mannen. Het liefst draagt de kleine vrouw
met een volle krullenbol een broek en colbert
maar in haar jurk is ze een betoverend.

Verkeerd paard
Dan verschijnt er een man op het toneel. Zijn
naam? Jo Veltkamp, een veelbelovende fluitist.
Frieda is in de zevende hemel. De liefde is
wederzijds. Hoewel ze hem vertelt dat ze geen
getrouwd-vrouw type is en hij op het verkeerde
paard wedt, is Jo vastberaden. Frieda moet zijn
echtgenote worden. Uiteindelijk gaat ze op zijn
huwelijksvoorstel in. Vriendin Jettie is ontzet.
Ze gaan samenwonen op een steenworp afstand
van het Concertgebouw. De eerste jaren van het
huwelijk zijn gelukkig maar daar komt langzamerhand de klad in. Jo vraagt de scheiding aan.
Frieda kan hem niet geven, wat een andere
vrouw hem wel kan. Zelf zegt hij: “Ik heb me
nooit op mijn gemak gevoeld met jou.” Diep in
haar hart weet Frieda dat hij gelijk heeft. Ze is 32
als de scheiding wordt uitgesproken. Opnieuw
moet Frieda haar eigen weg zoeken. Het gaat met
vallen en opstaan.

Butch en femme
Een jaar na haar scheiding ontmoet ze Dorry
Kahn. Deze woont om de hoek. Dorry, kunstschilder, is echter getrouwd en heeft twee jonge
kinderen. Ze vallen als een blok voor elkaar.
Dorry beantwoordt die gevoelens en de twee
vrouwen krijgen een relatie. Frieda is de butch en
Dorry is met haar ravenzwarte haar, grote bruine

ogen en enigszins getinte huis de typische femme.
Haar man heeft het té druk met zijn baan als
directeur van modehuis Hirsch op het Leidseplein en heeft niets door. Dorry’s jaloezie en
veeleisendheid vormen uiteindeljk de reden dat
de oorzaak van hun breuk.
Op zakelijk vlak gaat het Frieda intussen voor de
wind. Haar Klein Orkest timmert behoorlijk aan
de weg. Ze maakt er naam mee en treedt regelmatig op. In april 1940 heeft ze met het ensemble
een succesvol optreden. Het bijkt het laatste
concert dat ze in deze samenstelling geven.
Niemand kan bevroeden dat een week later de
oorlog uitbreekt. De mooie jaren zijn voorbij. De
duisternis is compleet.

Verzetsgroep
Frieda rilt en weet genoeg als ze Duitse soldaten
in de stad ziet. Dat alles anders zal worden is
zonneklaar. Dorry en haar man zijn net als zij
joods. En beiden kennen de verhalen van de
jodenvervolging in Duitsland.
Anti-joods maatregelen volgen elkaar in rap
tempo op. Het valt Frieda zwaar om nog de cello
te bespelen. Zo goed en zo kwaad het kan leeft ze
verder. Ze wordt lid van kunstenaarssociëteit
waar ze nieuwe vrienden maakt. Zo maakt ze
kennis met beeldhouwer Gerrit van der Veen en
schrijver Willem Arondeus. Ze protesteren tegen
het instellen van de Duitse cultuurkamer waar
alle kunstenaars verplicht lid van moeten
worden. Ook maken ze zich zorgen over de
invoering van nieuwe persoonsbewijzen. Joden
krijgen een bewijs met daarop een grote J waardoor ze gebrandmerkt worden als jood. Dorry en
haar man duiken onder en overleven de oorlog.

Risico
Frieda besluit samen met een groepje joodse
mensen te helpen aan nieuwe persoonsbewijzen.
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Zonder J dan. Zo rolt ze in het verzet. Bang is ze
niet, nooit geweest ook. Haar strijd tegen onrechtvaardigheid is zó groot, dat ze bereid is alles van
zichzelf te geven.
In maart 1943 overvalt de verzetsgroep het
Bevolkingsregister. Hun doel is alle gegevens te
vernietigen. Het lukt maar een aantal van de
groep wordt gearresteerd. Drie maande later
worden deze geëxecuteerd. Frieda is zwaar
aangeslagen. Ze is na de aanslag haar onbevangenheid kwijtgeraakt en ook wantrouwiger naar
andere mensen.
Ze is haar leven niet zeker. Dan neemt ze een
rigoreuze beslissing: ze gaat naar een herenkapper en gaat vanaf nu als man door het leven.
Frieda is continu op haar hoede. Want de verrader slaapt nooit.

Vluchteling
Toch nog onverwacht vlucht Frieda naar Zwitserland. Nederland is te gevaarlijk geworden. In
Zwitserland krijgt ze de vluchtelingenstatus. Ze
zit diep in de put en heeft grote zorgen om haar
familie en vrienden. Als ze op haar verblijfplaats
een cello leent, leeft de lamgeslagen Frieda op.
Na de oorlog keert ze terug naar Nederland. Maar
wat ze achterliet toen ze vluchtte, vindt ze niet
meer terug. Het leven is totaal veranderd. Dan
neemt ze een drastisch besluit: haar toekomst ligt
niet meer in ons land. Ze gaat met passagiersschip Queen Mary naar Amerika. Daar bouwt
Frieda in Californië een nieuw leven op. Alles is
anders, ze voelt zich als herboren.

“Ik heb in mijn
leven wel 21
vrouwen gehad”
Broekpak
In de decennia die volgen, moet ze in Amerika
zoveel mogelijk haar lesbisch-zijn verbergen. Ze
begint haar loopbaan opnieuw en wordt dirigente
bij een professioneel orkest.
Ze blijft een echte butch.
Met de grootst mogelijke tegenzin staat ze bij

optredens op het podium in een galajurk. Ze
verafschuwt dat. Nee, liever een broekpak. Eind
jaren vijftig raakt ze haar baan kwijt. Zelf is
Frieda er altijd van overtuigd geweest dat haar
geaardheid hierbij een rol heeft gespeeld. Toch
weet ze weer op te krabbelen. Ze wordt muziekdocente.
Ze is gelukkig maar mist Nederland. In Amerika
heeft de ontembare Frieda verschillende liefdesrelaties met vrouwen. “Ik heb in mijn leven wel 21
vrouwen gehad.”

Schitterend vergeten leven
Haar eerste liefde Jettie vergeet ze echter nooit.
Als ze 63 is ontmoet ze de aantrekkelijke Bobbie
Minkin. Met haar zal Frieda tot het eind van haar
leven samenblijven. Ze reizen veel delen een
gemeenschappelijk huis. Op 10 mei 1994 wordt ze
negentig. Dat ze die leeftijd haalt, verbaast haar
én haar vrienden. Vijf jaar geleden daarvoor
heeft ze kanker gekregen. Ze heeft veel pijn en
haar ruggenwervels zijn aangetast. Geleidelijk
aan komt het eind van haar leven in zicht. Frieda
weet dat maar is rustig. Bobbie zit altijd naast het
bed van haar liefste. Op 5 maart 1994 zitten ze
samen op de bank. Hun handen ineengestrengeld. Opeens zegt Frieda: “Denk eraan dat ik
je nooit bedrogen heb. Bobbie, you might find that I….”
Het zullen haar laatste woorden zijn. Een schitterend leven is voorbij.

Na de crematie kreeg Bobbie de as. Lang
heeft ze de urn bewaard. Pas jaren later
strooit ze de Frieda’s as uit in een meer
bij de San Juan Mountains waar Frieda
graag forellen ving.
Ze heeft vier levens geleid, zei Frieda
ooit. Geen ervan beter of slechter.
Voor haar verzetswerk hoefde ze geen
erkenning. Voor het feit dat ze lesbienne
avant-la-lettre was ook niet. Maar dat
alleen een brug naar deze bijzondere
vrouw is vernoemd (brug 600 werd vier
jaar geleden van naam veranderd) doet
geen recht aan het leven van deze grote
‘kleine vrouw’.
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Wat zit er in jouw
ideale 25voor25 box?
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Q glossy Zuid is een gezamenlijke uitgave van:
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