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Voorwoord

De Amsterdamse belofte

‘J

e moet in deze stad jezelf kunnen zijn.’ Een frase die we veel horen in
gesprekken over diversiteit, over inclusie, of over de regenbooggemeenschap. Het is eigenlijk een holle frase die ik zelf ook wel eens heb gebruikt.
Een simpele zin die makkelijk uit te spreken is in een debat, als verkiezingsbelofte of in reactie op gebeurtenissen.
Natuurlijk is het niet zo eenvoudig als de zin doet vermoeden. Zo gaat de zin
ervan uit dat ‘jezelf zijn’ een soort staat is waarin je óf wel óf niet verkeert. Ik
denk niet dat dat klopt. Er gaat immers nogal een proces vooraf aan jezelf
zijn. En jezelf zijn is gelukkig geen eindpunt. Liever zou ik zien dat we
spreken over Amsterdam als een plek die je stimuleert en helpt om jezelf te
worden. Daar is inspiratie voor nodig, liefde, ruimte en soms ook moed. En
laten deze eigenschappen nu juist kenmerkend zijn voor onze stad. Wij zijn
die lieve stad, die eigenwijze stad, vol met branie en trots (soms licht neigend
naar arrogantie). Wij Amsterdammers zijn niet alleen trots op wie we zijn,
maar ook op wat we allemaal kunnen worden.
We moeten de stad steeds aan die belofte
houden. Want het gaat niet vanzelf. Helaas kan
het ook angstig zijn in Amsterdam. Lhbtiq+-ers
hebben nog steeds te maken met discriminatie,
uitsluiting en zelfs geweld. Ook in onze stad
ervaren transgenders in hun leven stigmatisering en onveiligheid. En ook in onze stad lijden
biculturele lhbitq+-ers op verschillende
manieren onder uitsluiting.
Deze Q-glossy heeft als thema ‘pride op de
werkvloer’. De werkvloer is bij uitstek een plek
om jezelf te worden. Ik wens alle werkvloeren
daarom Amsterdamse branie, trots, ruimte en
liefde toe. Zodat we allemaal onszelf kunnen
worden. Elke dag weer.

Verantwoording
I n het kader van de lhbtiq+-emancipatie heeft de werkgroep Grey Pride Zuid en stadsdeel Zuid
opdracht gegeven een aantal verhalen van oudere lhbtiq+-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 lhbtiq+-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)

Flora Breemer
Stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuid
Portefeuillehouder Sociaal Domein
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Activist in
hart en nieren
M

eer dan een decennium
was Jelle Houtsma (60)
directeur van de stichting
Sociaal Ondernemend
Opbouwwerk Zuid (SOOZ) en
daarmee het gezicht van vele
buurthuizen in Zuid. Na een
lange loopbaan in de welzijns
wereld draagt hij het stokje
over. Hij gaat met vervroegd
pensioen en begint met zijn
man Mario een airb&b op
Malta: ‘Asri Court’.
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J

elle wordt geboren in Assen in een tijd waar
volgens hem nog ‘paard en wagen in de
straat reden.’ In een groot protestants gezin
met zes kinderen groeit hij op. ‘Een zorgeloze jeugd. Veel buiten spelen.’ Als hij tien is,
ontdekt Jelle dat hij op jongens valt. ‘Ik was
welp bij de padv inderij en vond jongens
spannend, meisjes totaal niet.’ Als kind kan hij
‘het’ niet benoemen. Als een getrouwde vriend
van zijn ouders homo blijkt te zijn, reageren zij
ontsteld. ‘Ze keken er met afschuw naar en
waren zó misprijzend. “Niet het beste signaal
voor mij om uit de kast te komen” stelt Jelle
ironisch vast. “Ik kroop in mijn schulp.”

Vertel het maar niet aan de buren
Pas als hij op kamers gaat wonen - begin jaren
tachtig - komt hij uit de kast. Thuis vertelt hij
zijn ouders dat hij zich tot jongens aangetrokken voelt. ‘Vertel het maar niet aan de buren.’
zeggen zij. ‘Uit de kast komen was toen best nog
wel een ding.’
Vanaf zijn achttiende was hij achtereenvolgens
vrijwilliger bij het COC, de HIV vereniging en
de lhbt-werkgroep van de Partij van de Arbeid.
‘Ik was toen best wel activistisch. Een jongen
van de stevige en zichtbare actie. Een illegale
verfactie in aanloop naar de gewelddadige
Roze Zaterdag in Amersfoort deed hem zelfs
een nacht in de politiecel belanden.’ Hij herinnert zich nog een naar incident dat hem en zijn
toenmalige vriendje overkwam. ‘We kregen te
maken met anti-homogeweld tijdens de nacht
van de jaarlijkse TT motorraces. De daders werden met rust gelaten. En wij werden het centrum van Assen uitgezet alsof wij verantwoordelijk waren voor het geweld.’ Nog steeds is die
behandeling van de daders voor hem een
drijfveer om actief te blijven. “Ik ben in mijn
hart altijd actiebereid gebleven als er iets
onrechtvaardigs aan de hand is.’

Geen woorden maar daden
gewerkt te hebben, aan begint. ‘Ik voelde me
daar op mijn plek. Welzijnsbeleid vertalen naar
de praktijk, dat was mijn ding.’ Na deze opleiding wordt Jelle welzijnswerker in Den Haag en
Rotterdam. ‘Als ik issues zoals eenzaamheid bij
ouderen zag die zich in de buurt afspeelden,
kaartte ik dat aan bij de betreffende gemeente.’
In de havenstad werkt hij vijf jaar. ‘Op de
werkvloer was homoseksualiteit geen issue,
veel collega’s waren zo. Het was gewoon
vanzelfsprekend.’ Hij noemt ook de samenwerking met de wijkagent: ‘een bromsnor’ die pal
voor het recht stond jezelf te zijn. Hij was een
maatje van me.’

Rugdekking
Daarmee bedoelt hij dat de steun van straight
allies veel betekent. ‘Rugdekking van je management is heel belangrijk.’
‘Daar is de basis gelegd van mijn besef dat het
zo belangrijk is dat je als lhbtiq+-er in de
buurtvoorzieningen herkenning en erkenning
moet zien, voelen en ervaren. Je kunt het wel
met woorden belijden, maar je moet het ook in
de praktijk brengen Ik ben altijd open geweest
over mijn homoseksualiteit. Het is nooit een
probleem geweest. Met een collega die duidelijk
ook van ‘de familie’ was, had hij de grootste lol.
‘Openheid en zichtbaarheid zijn zó belangrijk.’

Welzijn
Zijn droom een welzijnsopleiding te gaan
volgen, kan hij niet uit zijn hoofd zetten. Hij is
halverwege de twintig als hij er, na vijf jaar
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Het draait om
herkenning en
erkenning

Elf jaar geleden werd Jelle directeur van de
stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk
Zuid. ‘Lhbtiq+-ers in Zuid moeten, als ze dat
nodig hebben, zonder aarzelingen, zonder
terughoudendheid en zonder angst voor
vreemde blikken, gebruik kunnen maken van
onze maatschappelijke voorzieningen.’ Zo zette
Jelle zich in voor de ontwikkeling van het Roze
Loper keurmerk bij maatschappelijke buurtinstellingen. Die bleven lange tijd erg achter.
‘Terwijl midden in de buurten duidelijk moet
zijn dat je als lhbtiq+-er, oud of jong welkom
bent zonder te verbergen wie je bent. ‘Het
draait om herkenning en erkenning. Je moet
met elkaar oud kunnen worden in je eigen
buurtje. Daar moet je als lhbtiq+-er op kunnen
vertrouwen. Verscheidenheid en solidariteit
zijn heel belangrijk. Omarm deze.’

Veertig jaar homo-activisme

‘Pink washing’
Een aantal mensen in de lhbtiq+-scene heeft
kritiek op ‘pink washing’ van het bedrijfsleven.
‘Daar ben ik het niet mee eens. We hebben
altijd gewild dat het bedrijfsleven zich solidair
toont. Ik ben blij dat bedrijven als HEMA,
Bijenkorf en ING de personele en economische
waarde van diversiteit zien.’ Binnenkort gaat
Jelle met vervroegd pensioen. ‘Ik kijk er naar
uit. Het markeert het begin van een nieuwe
levensfase. Mijn man en ik hebben ons appartement verkocht en vertrekken naar Malta, het
vaderland van Mario.’ Lachend: ‘Ik fantaseer al
een paar jaar van mijn muziekkamer waar ik
urenlang kan luisteren naar mijn favoriete
barokmuziek en naar de beste componist die
ooit geleefd heeft: Johann Sebastian Bach.’ Of
hij Amsterdam gaat missen? ‘De stad blijft
altijd een bijzonder plaatsje in mijn hart
houden.’

Hij kijkt terug op veertig jaar homo-activisme.
‘We hebben veel bereikt, maar zolang homo een
scheldwoord blijft moeten we nog een aantal
stappen zetten. De afgelopen jaren is er veel
aandacht gegaan naar de vergeten minderheidsgroepen. Zó onterecht dat zij buiten beeld
bleven. Hun rechten doen er ook toe.’ Jelle
brengt in herinnering dat het kleurlingen,
transgenders en travestieten waren die in 1969
de strijd aangingen tijdens de Stonewall rellen.
‘De cirkel is bijna rond. We zijn van de roze
driehoek als geuzenteken, via ‘holebi’, het begrip
LHBT naar de Pride Progress regenboogvlag
gegaan. Die internationale vlag straalt diversiteit
en trots uit, zeker nu de driehoek van kleur is
toegevoegd. Het is een eerbetoon aan hen die de
strijd destijds aangingen. We zijn inclusief.’
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Omarm de
verscheidenheid

Jet Key

Tekst: Paul Hofman

Tweede
loopbaan?
‘Twijfel nooit’

T

ot haar zestigste stonden
haar leven en loopbaan van
Jet Key (67) in het teken van
uitdagende klussen. Zo was ze
ondermeer directeur van de
stichting Sail Amsterdam. Acht
jaar g
 eleden gooide ze het roer
radicaal om. Ze begint een eigen
bedrijf en wordt klusjesvrouw.
‘Ik heb twee rechterhanden.’ 
Een v erhaal van zakenvrouw in
mantelpak tot klusvrouw in
overall. ‘Van niets iets maken 
is mijn ding.’
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Carrièreswitch was ei
van Columbus

Z

e wordt geboren in Amsterdam waar ze
samen met haar broers en zuster haar
jeugd doorbrengt. Eerst achtereenvolgens naar de nabijgelegen tweede
openluchtschool, het Amsterdamse Lyceum om
daarna in Leiden rechten te gaan studeren. Na
haar studie, die ze niet afrondt, gaat ze bij
verschillende bedrijven in Amsterdam werken.
Ze gaat weer in Zuid wonen. Haar talent om
dingen te goed te organiseren vallen direct op.
‘Ik ben een echte regelaar.’

Sail Amsterdam
In 1986 stelt Amsterdam zich kandidaat voor
de Olympische Spelen zes jaar later. Key raakt
betrokken bij de organisatie. Het is een tijd van
veel reizen en lobbyen voor haar. Er zijn
voor- en tegenstanders. De laatsten laten op
luidruchtige wijze van zich horen. Het huis van
Jet wordt zelfs beklad met leuzen. Bij de
stemming binnen Olympisch comité verliest
Amsterdam, de spelen gaan naar Barcelona.
‘Ondanks die tegenstand vond ik het een
interessante tijd.’
Kort daarna wordt ze directeur van Sail Amsterdam. Het is een mooie uitdaging, die uitstekend
past bij haar liefde voor zeilen. ‘Ik moest het
wiel destijds weer uitvinden. Maar het was mijn
allerleukste tijd. Moeilijk was ook trouwens.’ Ze
doelt op de logistiek, vergunningen en de
gesprekken met de even eerder ingestelde

stadsdelen. Ze werkt op projectmatige basis. Jet
Key dwingt respect af met haar aanpak. ‘Het
was een groot succes en mijn persoonlijke
hoogtepunt.’ Op persoonlijk vlak gebeurt
tegelijkertijd iets dat haar leven zal veranderen. Ze ontmoet de liefde van haar leven:
Saskia. Het klikt en korte tijd later gaan de
vrouwen samenwonen. Bijna tien jaar geleden
trouwen ze. Het is ‘een match made in heaven.’
Daarna vervult ze als zzp-er diverse op
drachten. Op haar werk is het absoluut geen
probleem dat ze samenleeft met een vrouw.
Voor haar vrouw ligt dat anders, zegt ze. ‘Die
heeft er wel problemen mee gehad in haar
loopbaan.’
Sinds zeven jaar is Jet als voorzitter boegbeeld
van het Comité 4 mei herdenking Apollolaan.
Dat doet ze vanuit een diepe overtuiging. ‘We
moeten blijven herdenken, dat is zo belangrijk.’
Haar vrouw en Jet houden van zeezeilen. Ze
varen tijdens vakanties naar verschillende
landen. In Zuid-Europa worden ze als twee
samen varende vrouwen weleens raar aangekeken. ‘Dan zeiden we dat onze ‘husbands’ in
de bergen aan het wandelen waren. We maakten er maar een geintje van.’

Ouder
Een afwijzing na een sollicitatie op haar 58e
zetten haar aan het denken. Ze krijgt te horen
dat ze niet in het profiel past. De baan gaat tot
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Waar
geen
wil is,
is een
weg
en
waar
geen
weg
is,
is
altijd
een
omweg

haar spijt aan haar neus voorbij. ‘Niemand
durft te zeggen dat je te oud ben.’ Jet gaat niet
bij de pakken neerzitten. ‘Ik was wel uit mijn
humeur en had inkomen nodig.’ Ze besluit her
roer radicaal om te gooien. Het is een carrière
switch van jewelste. Jet heeft twee rechterhanden, ook in haar vorige banen draait ze haar
hand er niet voor om lampen in te draaien,
scharnieren in te draaien of gaatjes te boren.
‘In mijn handtas zat altijd een schroevendraaier.’
Bij een buurman in haar straat belt ze aan en
vraagt hem of hij weleens een klusjesman
nodig had. Zeker, antwoordde hij. Ik vroeg
meteen of het ook een klusvrouw zou kunnen
zijn. Daar moest hij even over nadenken, maar
toen: waarom niet?’
Het idee als klusjesvrouw te beginnen blijkt het
ei van Columbus te zijn. Jet maakt een flyer die
ze in de buurt verspreid. Een schot in de roos.
Ze koopt een fietsaanhanger waarin ze haar
gereedschap kan bergen en fietst van opdracht
naar opdracht. De rest is geschiedenis. Haar
hart ligt in Zuid. Het is haar thuisbasis. ’Vanaf
het eerste begin bleek er een enorme behoefte
bij oudere mensen. Denk aan het ophangen van
een lamp of schilderij, een lade die niet meer
opengaat repareren, gordijnrails aanbrengen,
een scheefhangend keukenkastje recht hangen,
of scharnieren bijstellen.’ Jet draait er haar
hand niet voor om, ze is allround vakvrouw en
een graag geziene monteur. Ook jongeren
weten haar inmiddels te vinden.

Geef nooit op
In haar werk ziet Jet ook de eenzaamheid van
ouderen. ‘Blijk ik op donderdag de eerste te zijn
die mensen die week zien. Dan maak ik tijd en
luister.’
Zeilen en klussen blijven haar grootste passies.
‘Het zit in mijn genen.’ Hoewel ze inmiddels
haar AOW heeft, stopt ze niet met klussen.
Jet zal blijven slepen met gereedschap. ‘Ik blijf

me inzetten voor ouderen.’ Haar agenda vult
zich met bliksemkracht. Wel zal ze wel
meer tijd maken voor bezoeken van musea
en concerten.
Mijn levensmotto? ‘Twijfel nooit aan jezelf.
Waar geen wil is, is een weg en waar geen weg
is, is altijd een omweg. Zeggen dat je iets niet
kan voordat je het geprobeerd hebt, dat gaat er
bij mij niet in. Je kunt het.’ Nog steeds heeft ze
zelf de wind in haar zeilen. ‘Geef nooit op.’
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Martin van der Ven

Ik voelde me
meteen thuis bij
gelijkgestemden.
Hier viel het
kwartje
G
eboren en getogen
Amsterdammer 
Martin (75) woonde als kind
in Zuid maar groeide op in
Oost en later A
 mstelveen.
Inmiddels woont hij met 
veel plezier al decennia met
zijn man in een chique
winkelstraat in Zuid.
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U

it zijn vroege jeugd herinnert hij zich
nog dat hij met een vriendje ging
zwemmen in het Zuiderparkbad. ‘Die
watergeur vergeet ik nooit.’ Op de
middelbare school heeft hij het niet naar zijn
zin: ‘Het was een ramp, ik deed helemaal niets.’
Zijn vader, net als Martins grootvader kleermaker, stuurt hem naar de kleermakersvakschool. Aanvankelijk moet hij erg wennen
maar daarna krijgt hij de smaak te pakken en
wordt zelfs de beste van de klas.

Mariniers

Leuke
dingen moet
je opzoeken,
nare dingen
overkomen je

Via een stage belandt hij in de damesconfectie
waar hij als coupeur begint. Van negen tot vijf
moet hij patronen tekenen. Het is productie
draaien. Op zijn achttiende wordt hij opge
roepen voor militaire dienst. Samen met
honderd andere jongens wordt hij gekeurd in
de A
 msterdamse Oranje Nassaukazene. Tot zijn
grote verbazing komt hij door de keuring.
Martin is de eerste van zijn familie die in
dienst gaat. Hij komt als marinier terecht bij de
Koninklijke Marine. Bijna twee jaar zit hij in
dienst. Helaas niet bij de stoere zeesoldaten
maar gelegerd in een kazerne. ‘Het was een
zware opleiding. Het was een ruwe gemeenschap waar veel gedronken, gedobbeld en
gekaart werd. Ik voelde me er niet op mijn
plaats en stond er een beetje buiten. Maar ik
ben een volhouder, ze kregen me niet klein.’ In
dienst wordt hij regelmatig uitgemaakt voor
homo. Zelf weet hij dan nog niets van homoseksualiteit. Terugkijkend: ‘Het is me overkomen
en daar heb ik het beste van gemaakt.’

Sluimerend
Na zijn diensttijd gaat hij weer bij zijn ouders
wonen en pakt het kleermakersvak weer op.
Korte tijd later overlijdt zijn moeder. Het is een
trieste periode, maar met zijn vader kan hij
goed praten over het kleermakersvak. Als hij
25 is, merkt hij dat zijn interesse naar jongens
uitgaat. Zijn vader hertrouwt en Martin gaat
het huis uit. Hij bezoekt een COC-werkgroep in
de Lange Leidsedwarsstraat. ‘Ik voelde me
meteen thuis bij gelijkgestemden. Hier viel het
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kwartje.’ Martin accepteert zichzelf maar vond
geen kinderen te kunnen krijgen heel erg.
‘Uiteindelijk heb ik het een plaats gegeven. Zo
was het nu eenmaal.’

Coming-out
‘Met oud en nieuw had ik een kortstondige
relatie. Mijn vader en stiefmoeder wisten nog
van niets.’ Als hij op een moment alleen met
zijn vader praat, begint Martin opeens te
huilen. Hij herinnert zich nog als de dag van
gister hoe het hoge woord eruit kwam. ‘Mijn
vader reageerde heel liefdevol op mijn liefdesverdriet en op mijn homoseksualiteit.’

99% is lhbtiq+-er in
de modewereld
Niet veel later ontmoet hij een jongen met wie
hij gaat samenwonen. Op zijn werk is zijn gay
zijn geen enkel probleem. ‘99 procent van de
mensen in de mode was homo.’ De kledingindustrie belandt in de jaren zestig en zeventig in
een diep dal. Het ene faillissement na het
andere volgt en de grote vooroorlogse bedrijven verdwijnen. Dan krijgt hij een baan als
stylist aangeboden bij warenhuis V&D. ‘Ik wist
er niets van, maar leerde het vak razendsnel.
Het was een warm bad. Bovendien lag het
warenhuis een steenworp afstand van mijn
huis.’

stylist weet hij alles over presentatie, producten,
inrichting en de totale sfeerbeleving door de
klant. ’Dit zijn dé basisprincipes in een winkel.
Het is een optelsom van alles.’ Nog altijd ziet hij
met één oogopslag ziet hij of een winkel goed is
of niet: ‘ Zo zag ik meteen dat het met Hudson
Bay niets zou worden, Het concept klopte
gewoon niet.’ Uiteindelijk zal hij dertig jaar bij
V&D werken.

Huwelijk
Martin en zijn man kennen elkaar nu 32 jaar.
Vrij snel gingen ze samenwonen. ‘Vijfentwintig
jaar na onze eerste ontmoeting zijn we
getrouwd. Ik vond het geweldig dat je in
Nederland kunt trouwen met iemand van
hetzelfde geslacht. Dat is zó bijzonder en
waardevol.’
Twee jaar voor het faillissement van V&D gaat
hij met vervroegd pensioen. ‘Vreselijk. Met pijn
in mijn hart vertrok ik.’ Hij gaat dingen doen
die hij leuk vindt: stylinglessen geven op de
modeacademie Artemis, tennissen en als
bariton zingen in verschillende koren. Zo zit hij
inmiddels veertien jaar bij het lhbtiq+-koor
Manoeuvre. Ook treedt hij solo op. Hij is nog
steeds een drukbezet man die volop van het
leven geniet.

Stylist
Samen in een team van stylisten, inkopers en
ontwerpers reist hij over de wereld om inspiratie op te doen. Londen, Zürich, Tokyo, New York
bezoekt hij maar ook steden in Nederland. ’Ik
adviseerde de inkopers wat zij moesten inkopen. Ik kreeg alle ruimte.’ Met zijn creativiteit
en kritisch oog kan hij het juiste advies geven
en is hij een kei in het ontdekken van de laatste
trends en ontwikkelingen in de mode. Als
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Geweldig
dat je in
Nederland
kunt trouwen
met iemand
van hetzelfde
geslacht

Dia Huizinga

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Zuid?
Ik ben hier
s upergelukkig

D

ia Huizinga (67) voelt
zich al 25 jaar ‘thuis’
in Amsterdam-Zuid.
Op een steenworp afstand
van het Merwedeplein
in de R
 ivierenbuurt woont Dia
in een appartement op de
begane grond met een voor
Amsterdamse begrippen
grote tuin. Daar ging een
roerig leven aan vooraf.
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Ze bekeert zich
tot het radicaal
feminisme,
weigert met
mannen te
praten en weigert
boeken van
mannelijke
schrijvers
te lezen

G

eboren in Hilversum, gaat ze op
tweejarige leeftijd met haar ouders
naar Indonesië. Na het uitbreken van
de politionele acties keert het gezin
terug naar Nederland. Ze is de jongste van drie
kinderen. Al vroeg ontdekt Dia dat ze anders is:
‘We hadden een heel leuke juf die gek was op
onkruid en ik vond haar waanzinnig stoer.’
Achteraf gezien, was ik gewoon verliefd op
haar, bekent Dia.

Tomboy
In haar jeugd volgt ze een gereformeerde
opleiding. Ze moet alle Bijbelboeken uit het
hoofd leren en ook de catechismus. Ze krijgt ze
les van een juffrouw die een grote hekel aan
Dia heeft. ‘Dat stak ze ook niet onder stoelen of
banken. Ze haatte mij gewoon. Overigens was
dat wederzijds.’ Het heeft haar jeugd getekend.
Gelukkig was er ook scouting. ‘Dat was echt iets
voor mij. Als avontuurlijk meisje was het
heerlijk buiten te zijn. Ik was een jongensmeisje. Van jongens kon ik op aan, van meisjes niet.
Die wilden zich alleen maar opmaken, daar
had ik helemaal niets mee. Ik raakte in de war
omdat ik merkte dat ik op meisjes viel’
In de preutse jaren zestig was lesbisch zijn
taboe. ‘Doordat ik met niemand over mijn
geheim kon praten, werd ik onhandelbaar. Het
was me al snel duidelijk geworden dat je als
meisje niet verliefd mocht worden op een
ander meisje.’ Haar vader wordt in die tijd
ernstig ziek. ‘Alles stond in het teken van zijn
ziekte.’ Op school gaat het slecht, Dia wordt van
het lyceum afgetrapt, later ook van andere
scholen. De hormonen gieren intussen door
haar lijf. Ze is vijftien als ze zich aansluit bij
Youth for Christ, een christelijke beweging die
veel voor haar zal gaan betekenen, hoewel haar
‘anders-zijn’ een obstakel vormt. ‘De eerste en

enige keer dat ik erover vertelde, gingen de
anderen met de handen op mijn hoofd bidden
opdat de duivel uit mij ging. Na haar pubertijd
vertrekt ze naar Amsterdam.

Radicaal feminisme
‘Overdag volgde ik de lerarenopleiding maar
zowel het onderwijs als de leerstof waren
vanuit het mannelijke perspectief geschreven.
Dat stond mij zó tegen. Ik besloot de confrontatie aan te gaan.’ Ze bekeert zich tot het radicaal
feminisme, weigert met mannen te praten en
weigert boeken van mannelijke schrijvers te
lezen. Ze vertelt over het Vrouwenhuis, waar ze
vriendinnen ontmoet en elke donderdagavond
jamsessies heeft met vrouwen uit heel Nederland. ‘Het pand hadden we gekraakt. We
discussieerden over van alles. Een bruisende
tijd. Blowen, nachten doorhalen:een heel wild
leven.’ Met hart en ziel zet ze zich in voor de
feministisch-anarchistische muziekband
Sofaband. Op haar vijfentwintigste ontmoet ze
de liefde van haar leven. Met dat Israëlische
meisje runt Dia tijdens het derde internationale
Vrouwenfestival in 1978 een sleep-in binnen
net verlaten Amsterdamse Huis van Bewaring.
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’Letterlijk en figuurlijk was het een enorme
kruisbestuiving van vrouwen uit de hele
wereld.’ Aan de liefdesrelatie met haar vriendin komt echter een einde.

Strijdkreet
Dan vindt Dia het tijd geworden haar ouders te
vertellen dat ze op vrouwen valt. ‘Mijn vader
reageerde warm. Je bent mijn dochter en voor
mij verandert er niks.’ Haar moeder heeft er
meer moeite mee. Toch, als iemand iets negatiefs zei over homoseksuelen, dan had je een
kwaaie aan haar.’ De Strijdkreet van het Leger
des Heils heeft haar moeder nooit meer gekocht. In de jaren tachtig begint Dia met twee
andere vrouwen de groep Drieklankpoëzie.
Hun eerste optreden in het lesbische café
Saarein wordt een doorslaand succes. ‘We
hadden weergaloze optredens.’ Ze scoren een
grote hit met ‘Er zit een bom in de brievenbus’.
Na vier jaar valt de band uiteen. Dia gaat solo.
‘Ik beleefde veel avonturen en brak ook veel
harten.’

Vriendinnen adviseren haar te gaan zwemmen.
Ze raakt enthousiast en behaalt trainers
diploma’s. Ze wordt bestuurslid van Gay Swim
Amsterdam. ‘Momenteel ben ik het langst lid
van de club.’ Ze geeft nog steeds zwemles.

Happy Hooker
Op haar 43e komt ze Xaviera Hollander tegen.
‘Ik kwam haar op een dichtersavond in een
café tegen. We raakten in gesprek en het klikte.
‘Het was liefde op het eerste gezicht. Zeven jaar
lang waren we onafscheidelijk.’ Dan blijkt de
koek op. De relatie stopt, tot groot verdriet van
beide, al zijn ze nog altijd goede maatjes. Dia
richt zich dan op literatuur en volgt een
opleiding de Schrijversvakschool. In 2009
verschijnt haar debuut. en vervolgens
publiceert ze overal: De Waarheid, Diva,
De Leesbril, Serpentine, Lust en Gratie, Opzij en
Penthouse.’
Ze droeg ook bij aan de Lesbo-encyclopedie.
Inmiddels is Dia met pensioen.

Ik leef mijn leven
tot de max
Als eindredactrice gaat ze werken bij de
Amsterdamse omroep MVS Gaystation (Man
Vrouw Seksualiteit). De omroep ontstaat in
1984 als illegale lhbtiq+-zender die uitzendt
via de Krakersradio.
Haar wekelijke erotische programma Radio
Erotica scoort goed. ‘Het ging me voor de wind.’
Maar als korte tijd later haar ouders kort na
elkaar overlijden, belandt ze in een diepe
depressie.
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Gingen de
anderen met
de handen op
mijn hoofd
bidden opdat
de duivel uit
mij ging

Alain-Celest de Buck
en Noah Valentyn

Tekst: Paul Hofman

Een opmerkelijk
vriendenstel
S

fotograaf Noah Valentyn
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inds 2016 wonen beide 
mannen op een
steenworp a
 fstand van
de Albert C
 uypmarkt.
Architect Alain-Celest is g
 eboren
in Santpoort-Zuid, terwijl
fotograaf en acteur Noah een
echte Amsterdammer is. Ze ont
moetten elkaar zes jaar geleden
in een Amsterdamse kroeg en
vanaf de eerste oogopslag die
avond was het raak. ‘Er was
meteen een klik.’
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N

oah: ‘Ik heb zo’n beetje in elke buurt
van Amsterdam gewoond. Al vroeg
ging ik als jongetje naar de jeugd
theaterschool ‘Rabarber’. Daarna
kwam ik terecht op het toneel en ging spelen in
hitseries als ‘Goudkust’ en ‘Gooische Vrouwen’.
Het duurde niet lang of ik werd aangenomen
op de Toneel- en Kleinkunstacademie.’ Nog
voor zijn afstuderen breekt hij door: Noah
krijgt een hoofdrol in de film ‘Het schnitzelparadijs’. In 2008 verhuist hij naar New York.

wezenlijke en persoonlijke wordt niet begrepen.’ Hun levensmotto is niet voor niets ‘Life
should be simple, so even a child can understand it.’

Je publiekelijk uiten
als gay was ‘not done’

Crying Boys

Jongensdroom
Alain groeit op in Santpoort-Zuid. Hij is één
van vier kinderen. Het is zijn jongensdroom
architect te worden. Als puber tekent hij al
afbeeldingen van huizen voor trotse eigenaren.
Na zijn middelbare school gaat hij naar de
Technische Universiteit in Delft. Vijftien jaar
geleden studeerde hij af en begon meteen bij
het prestigieuze Belgische architectenbureau
van Jo Crepain. Over zijn ouders: ‘Mijn vader
was ingenieur maar kreeg als portretschilder
steeds meer opdrachten. Mijn moeder was
actrice en zangeres, maar richtte zich na haar
studie volledig op het gezin. Later is zij -na de
scheiding van haar man - een opleiding tot
verpleegkundige gaan volgen.’ Zijn stem breekt:
‘Helaas is zij op 54-jarige leeftijd overleden.’
En na zijn studie maakt Alain-Celest vrije
schilderijen.
Hoe ze elkaar ontmoeten is een romantisch
verhaal. Noah woonde sinds 2008 in New York
waar hij zich ontwikkelde tot fotograaf en
zelfstandig kunstenaar. Met een vriend begon
hij underground parties die al snel een doorslaand succes werden. ‘Een groot avontuur met
heel veel bijzondere figuren.’ Al snel volgt een
fotoserie onder de titel ‘Butterflies of the Night’.
Noah werkt en studeert aan de fameuze
acteursopleiding Stella Adler Academy in
Hollywood. Hoewel hij gelukkig is in de ‘Big
Apple’ kan hij Nederland niet vergeten. Op een
avond gaat hij tussen opnamen voor de serie
Hartenstraat uit in Amsterdam. Alain: ’Door

een vriendin werd ik voorgesteld aan Noah.
Toen zij aan hem vroeg wie hij de leukste
jongen in de bar vond wees hij mij aan.’

Vonk
‘Er was meteen een klik.’ Maar er waren een
paar complicaties. ‘Noah vloog de volgende
ochtend terug en ik zat nog in een relatie. We
wisselden geen gegevens uit, zelfs niet via
facebook.’
Alain-Celest werkt ondertussen als architect
alleen, maar ook in teamverband aan projecten
voor particuliere opdrachtgevers. Niet alleen in
Amsterdam maar ook in heel Nederland. Hij
heeft het razend druk zodat er voor schilderen
bijna geen tijd is. Twee jaar na hun eerste
ontmoeting zien ze elkaar weer. ‘Met een
collega stond ik buiten aan de koffie. We
herkenden elkaar meteen van die ene avond.
Noah nodigde mij spontaan uit voor een lunch.’
Toen sloeg de vonk over. ‘We hebben elkaar die
week iedere dag gezien.’ Noah moest ook nu
weer terug naar New York. Maar nu brengt
facebook wel uitkomst. Nachtenlang voeren ze
lange gesprekken. ‘Dat voelde zó natuurlijk.’
Het verlangen elkaar weer te zien is groot.
Alain-Celest vliegt naar New York en ziet in het
toestel per toeval Noah voor het eerst in een
film. ‘Ik had hem zo nog nooit gezien.’

Samen verder
Alain-Celest en Noah zijn het snel eens over
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één ding: ze willen samen verder. Amsterdam
zal hun basis worden. Ze openen in het hartje
van de Pijp grenzend aan hun appartement een
fotostudio, vergaderruimte, kantoor en galerie.
In de etalage zijn wisselende tentoonstellingen
te zien. In de studio presenteren ze kunstenaars.’ De studio heeft een bijzondere sfeer en
een gastvrije uitstraling. ‘Het is van alles, niet
alleen een privé kamer of zitkamer, omringd
door creativiteit.’
Op hun werk hebben Noah en Alain-Celest niet
altijd zichzelf kunnen zijn. Alain: ‘Ik vond dat
lastig. ik had altijd relaties gehad met vrouwen
en moest mij ineens anders verhouden tot
collega’s. ‘Uit de kast‘ zijn was deels een opluchting. Want ik wilde ook een gezin, een vrouw.
Ik heb veel tijd nodig gehad om te accepteren
wie ik ben. Maar met mijn huidige leven ben ik
volledig op mijn gemak.’

Rijksmuseum Muiderslot toont in het najaar de
fotoserie ‘Crying Boys’ van fotograaf Noah
Valentyn. Wordt er in middeleeuwse geschriften volop melding gemaakt van huilende
ridders tegenwoordig is één van de meest
diepgewortelde ideeën over mannelijkheid dat
mannen niet huilen. Valentyn heeft in zijn serie
‘Crying Boys’ moderne jonge mannen vast
gelegd die hun tranen de vrije loop laten. Tegen
de achtergrond van het stoerste kasteel van
Nederland tonen zij hun kwetsbaarheid en
kracht.

fotograaf Demi van der Linden

Teveel gays
Noah vult aan: ‘Je publiekelijk uiten als gay was
‘not done’. Ik speelde in die tijd in tvseries en
films waarbij het om commerciële en culturele
redenen niet mogelijk was gay te zijn. Er werd
mij dringend verzocht mijn homoseksualiteit
voor me te houden. Bij de serie Goudkust werd
ik er zelfs uit geschreven, het aantal gay
acteurs werd de producenten iets teveel…’
‘Seksualiteit is veel te beladen. Waarom moet
alles in een hokje? Dat is misschien wel de
grootste fout in de mens. Juist het meest
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Bij de serie
Goudkust werd
ik er zelfs
uitgeschreven

Alessandro Solci

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Landschaps
architect denkt
out-of-the-box

V

ier jaar is Allesandro Solci (47)
werkzaam als landschapsarchitect
bij de gemeente Amsterdam met
als aandachtsgebied de Zuidas. Hij
vertelt over zijn werk en zijn functie van
ambassadeur van het Amsterdamse
Roze Ambtenaren Netwerk.
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V

anaf 2007 woont en werkt Alessandro
Solci in Zuid. Maar geboren werd hij in
het noorden van Italië uit een buitenechtelijke relatie. Zijn moeder voedt hem op.
Rijk hebben ze het niet. Vaak is hij bij zijn
grootouders en zijn tante Maria. Zijn familie is
artistiek: zijn tante modeontwerpster en zijn
grootmoeder schilderes. Alessandro kan als
kind geen genoeg krijgen van tekenen. Men
stimuleert hem hierin. Creativiteit stond hoog
in het vaandel. ‘Ik was een klein prinsje’, zegt
Alessandro. ‘Al werd ik ook ‘a little bull’
genoemd. Ik maakte vaak dingen kapot en zat
nooit stil. Maar tegelijkertijd was ik verlegen.’

Buitenbeentje
Op het middelbaar onderwijs is hij veel alleen.
Zijn creativiteit is zijn vluchthaven.
Hij volgt zijn hart en gaat architectuur aan een
hogeschool volgen. Daarna gaat hij met een
beurs naar de universiteit van Milaan waar hij
in 2007 afstudeert.
In dat jaar moet Alessandro nog een stage doen
en kiest voor Nederland. Nederland blijkt het
helemaal voor hem te zijn. In Italië schrijft hij
zijn scriptie en focust hij op de rol van natuur
in de openbare ruimte. ‘De wereld is al vol met
gebouwen. De kwaliteit van de openbare
ruimte is daar vaak ondergeschikt aan. Daarom heb ik ervoor gekozen om hier mijn energie
in te steken.’

Ik was
een kleine prins

De fantasie van
een landschapsarchitect
kent geen grenzen
Hoe verliep jouw coming-out eigenlijk? ‘Ik was
27 toen ik het mijn vrienden vertelde.’ Hij weet
nog hoe toen hij het twee jaar later aan zijn
moeder vertelde. ‘Ik zei dat ik naar een ander
land, Nederland, ging, en dat ik haar nooit
kleinkinderen zou geven. Pats, boem. Zo van:
ik ben homo. Ze schrok niet en begon meteen
vragen te stellen. Net alsof ze er al rekening
mee had gehouden.’ ‘Ze heeft het goed opgepakt. Ook de rest van de familie overigens.

Will you marry me?
Eind 2013 ontmoet Alessandro de liefde van
zijn leven, die woont dan nog in Engeland. Ze
vliegen vaak om de beurt naar elkaar. Het
moment toen zijn man vroeg ‘Will you marry
me?’ weet hij nog precies. Kort daarna gaan ze
samenwonen, in de Pijp.
‘Het is een heerlijke wijk. Gezellig en strategisch gelegen. Italië mis ik niet, geen moment.
Of hij zijn geboorteland mist? ‘Absoluut niet,
geen moment. Ik ben zelf een goede kok, dus
het lekkere eten mis ik ook al niet.’ Maar: ‘Elke
dag bel ik met mijn moeder.

Zuidas
Uit de kast
Na zijn studie maakt hij snel carrière. Overdag
hard werken en ’s avonds uitgaan, lacht hij
ondeugend. Hij heeft veel vriendjes in die tijd.

Als landschapsarchitect houdt hij zich al vijf
jaar bezig met de openbare ruimte in Zuid.
Hij is bedenker én ontwerper van veel
nieuwe plekken.
Enthousiast vertelt hij: ‘Ik ben ‘trekker’ van
vier onderdelen van het ZuidAs-project. Dat
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zijn Strawinsky, Beethoven, Vivaldi en de kop
van de Zuidas.’ Samen met zijn team ontwerpt
hij hier straten, een plein en een park in dit
gebied. De herinrichting is een complexe
uitdaging.
‘Het wordt een levendig en samenhangend
stadsdeel voor bewoners, werknemers en
forensen.’ Kortgeleden rondde hij samen met
collega’s het nhow Hotel project af waarbij hij
verantwoordelijk was voor de inrichting
rondom het hotel. Het gebied moest overzichtelijk geworden voor voetgangers, fietsers en
automobilisten. Een moeilijke klus, ik heb
gekozen voor ronde vormen en veel groen.’

Zuid is een
pareltje
De kwaliteit van de openbare ruimte rond de
Zuidas wordt maatgevend, aldus Alessandro.
‘Natuur zal een belangrijke rol spelen met
wilgen, Chinese vleugelnoten en zoete kersenbomen. En verder: waterfonteinen, heuvels,
golvende natuurstenen, het wordt een organisch geheel met veel zachte vormen een groot
plein en een andere verkeersstructuur.’ Een
verborgen paradijs in de stad.‘Ons idee is dat je
straks, als je richting Zuidas gaat, de drukke

stad achter je laat en een nieuwe wereld
betreedt. Eén die uitnodigt om even te zitten en
die rust uitstraalt. Zo’n sfeer creeer je alleen
door de eenheid te bewaken. De openbare
ruimtes sluiten straks naadloos op elkaar aan.’

Regenboog
Samen met verantwoordelijk beleidsambtenaar Maureen Arnhem van stadsdeel Zuid
organiseerde Alessandro in 2020 de verkiezing
voor een ‘regenboog’ ontwerp voor het Zuidplein en de Strawinskylaan. ‘Amsterdammers
mochten uit drie ontwerpen voor een luifel
boven de voetgangerstrap kiezen. De meeste
stemmen kreeg het ontwerp van de Progress
Pride vlag, de nieuwe inclusieve vlag. Zichtbare
symbolen zijn nodig, zegt Alessandro. ‘Ik zie
me er zelf in vertegenwoordigd, ik word gezien
en er wordt naar me geluisterd. Daardoor voel
ik me als lhbtiq+-er welkom in de stad.’
Binnen de gemeente Amsterdam is hijzelf
ambassadeur van het Roze Ambtenaren
Netwerk is. ‘We werken samen aan een stad
waarin lhbtiq+-ers zichzelf kunnen zijn:
veiligheid, onderwijs, zorg, gezondheid, sport
en kunst en cultuur.’
‘Een projectmanager van de Zuidas heeft me
voorgesteld aan de voorzitter en zo is het
balletje gaan rollen.’ Inmiddels regelt hij als
ambassadeur interne events roze rondleidingen
bij musea en in de stad.
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Petra van Dijk

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Ik ben een
professionele
trans
V
an jongs af aan zit ze in het
lichaam van een man, terwijl
ze zich diep van binnen vrouw
voelt. Op haar vijftigste neemt
ze een rigoureus besluit. Ze wil
definitief van geslacht
veranderen. Relatief laat om
het transitie proces in te gaan,
zegt ze. Maar van die stap heeft
Petra van Dijk (59) geen
moment spijt gehad. ‘Eindelijk
kan ik mezelf zijn.
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Thuis kon ik in
vrouwenkleren rondlopen,
al mochten mijn kinderen
het nooit zien

staat onder grote druk en blijkt niet bestand
tegen de spanningen. ‘Ik stond letterlijk op
ontploffen.’ Hij neemt deel aan gespreksgroepen van transgenders. ‘Ik had het gevoel van
thuiskomen. In een beschermde omgeving
waar ik ik eindelijk mezelf kon zijn.’ Hij wordt
actief in de trans community en valt op door
zijn inzet, betrokkenheid, bevlogenheid en
warmte opgevallen. Als voorlichter van het
COC vertelt hij op school over transgender en
wordt zo een bekend activiste.

‘Het moment dat
ik als vrouw
wakker werd was
zó bevrijdend’

Een periode van veel pijn en verdriet

P

etra wordt geboren in Amsterdam maar
groeit op in de buurt van Arnhem.
‘Samen met mijn broer had ik in
Amsterdam een heerlijke jeugd. ‘Ik was
zeven toen we verhuisden. Van een drukke
stad opeens naar een dorp vlak bij de Gelders
IJssel met pakweg twee kerken, een kroeg en
een slager.’ Als kind is het heerlijk in de natuur
te zijn. ‘De Onzalige bossen waren op een
steenworp afstand. Het was een heel beschermde jeugd. Veel knutselen, hutten bouwen, vissen
en muziek luisteren. ‘Tegelijkertijd was ik veel
op mezelf.’
Na de middelbare school gaat hij werken.
‘Studeren kwam niet in me op. Ik kom uit een
arbeidersmilieu waar werken de norm was.’ Na
een paar baantjes kiest hij ervoor het leger in te
gaan. Hij wordt beroepsmilitair. ‘Ik hoopte dat
ik ‘er ‘een echte man’ zou worden.’
Petra bekent tegelijkertijd dat ze altijd moeite
heeft gehad met de term man die in haar
paspoort.

‘Ik ontdekte mijn vrouwelijke kant. In de
weekeinden ging ik als vrouw naar een gay
bar.’ Een stiekem plezier maar: ’Met mannen
had ik niets dus ik voelde mij er niet thuis.’

Toch trouwde ik
Tegen beter weten in gaat hij trouwen en al snel
worden een zoon en en dochter geboren. Naar
de buitenwereld lijkt het een gelukkig gezin.
Het verlangen vrouw te zijn bleef echter. ‘Ik
vertelde het mijn vrouw. Thuis kon ik in
vrouwenkleren rondlopen, al mochten de
kinderen het nooit zien. Alles moest in het
diepste geheim gebeuren. ’ Mijn vrouw tolereerde het maar accepteerde het niet. ‘Het
totaalplaatje klopte natuurlijk niet.’
Een aantal jaren werkt hij als sergeant bij
Defensie. Na een aantal jaren houdt hij het voor
gezien en besluit de medische kant op te gaan.
Thuis stapelen de problemen zich op. Ze neemt
een slokje water. ‘Het verlangen als vrouw te
kunnen leven heb ik altijd onderdrukt omdat
ik de gevolgen niet kon overzien.’ Hun huwelijk
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‘Op mijn vijftigste verjaardag nam ik de
beslissing.’ Hij wil vrouw worden. Zijn huwelijk
loopt definitief stuk. Zijn vrouw en dochter
keren zich van Petra af. Dat geldt ook voor zijn
schoonfamilie. Alleen zijn zoon blijft hem
onvoorwaardelijk steunen. Talloze gesprekken
met een psycholoog volgen voordat de transitie
kan beginnen. Als Petra na de operatie wakker
wordt weet ze: dit is de ultieme bevrijding.
Eindelijk is Petra de mens die zij altijd heeft
willen zijn: ‘Ik ben compleet als vrouw. Het was
ongelooflijk zwaar, maar ik ben zó blij dat ik
het gedaan heb.’
Collega’s op het werk zijn inmiddels op de
hoogte. Ze kan in jurk en op pumps verschijnen. Weinig mensen hebben er moeite mee, al
trekt ze veel bekijks. Maar alle spanningen
eisen hun tol. Een burnout volgt.
Haar huidige partner Esther ontmoet Petra via
Facebook. ‘We werden straalverliefd op elkaar.
Inmiddels wonen ze alweer zes jaar samen.
In 2017 besluiten beiden terug te gaan naar
Amsterdam en gaan naar de Hoofddorppleinbuurt waar Esther al een huis had. ’Op mijn
vakgebied is hier veel meer werk.’ Op advies
van Esther gaat Petra een opleiding tot job-

coach volgen. Ze begeleidt trans werknemersen werkzoekenden en helpt gevoelens, wensen
en doelen inzichtelijk te krijgen. Soms betrekt
ze haar eigen proces om het ijs tussen trans
gender cliënt en werkgever te breken. ‘Te veel
mensen durven op hun werk niet zichzelf te
zijn. Vaak werken ze onder hun niveau.
De onveiligheid tegenover lhbtiq+-ers baart
haar zorgen. ‘Eén keer deed een man vreemd
toen Esther en ik hand in hand liepen. Hij
draaide om ons heen en keek heel nadrukkelijk
naar onze handen. Voor mijn transitieproces
ben ik op straat wel uitgescholden voor homo
en travestiet. Ze is van mening dat er de
afgelopen jaren veel is gedaan aan zichtbaarheid en wet- en regelgeving maar de voorlichting op scholen over trans personen en
genderdiversiteit: ’Die kan echt beter.’
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Gijs-Bert Vervoorn

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Accepteer
dat iedereen
anders is

M

idden in de Pijp staat de Oranjekerk.
Buiten hangt een reusachtige regenboogvlag die a
 angeeft dat de deur openstaat voor iedereen. En dat klopt. Met
lhbtiq+-predikant Wielie Elhorst en
beheerder Gijs-Bert Vervoorn (58) is 
dat niet v erwonderlijk. Hier vinden elke
laatste vrijdagmiddag de lezingen van
de Regenboogbijeenkomsten 
van GreyPrideZuid
(www.greyppridezuid.nl) plaats.
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Ik was

N

oem de naam Gijs-Bert Vervoorn en
er verschijnt er bij veel buurtbewoners een glimp van herkenning op het
gezicht. Hij wordt geboren in het
Betuws dorpje Hellouw aan de rivier de Waal
tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch in. Na zes
maanden werd hij ‘gehaald’, zegt hij openhartig. Een vroeggeboren kind dat opgroeit op een
boerderij aan de rand van het idyllisch gelegen
dorp op. Gijs-Bert is enig kind. Zijn ouders zijn
streng gelovig net als de rest van zijn familie.
Werken en plezier maken op zondag zijn uit
den boze. Alles staat in het teken van geloof.

merkt Gijs-Bert dat hij ‘anders’ is. Meisjes
hadden zijn interesse totaal niet. ‘Nog steeds
niet’. ‘Eigenlijk wist ik al op mijn vijfde dat ik
homo was.’

Vriend

Boer wilde ik
nooit worden
Het ontbreekt hem aan niets. ‘Maar ik moest er
wel iets voor doen’. Zo helpt hij zijn vader met
melken, zaaien en oogsten van gewassen. ‘Ik
had een heerlijke en onbezorgde jeugd.’ Hij is
voorbestemd zijn vader later op te volgen en
het familiebedrijf over te nemen. ’Van jongs af
aan wist ik één ding zeker: boer wil ik nooit
worden.’ Op school heeft hij veel vriendjes. Een
jongetje vol levenslust dat thuis als kleuter
thuis graag tussen de potten en pannen speelt.
‘Ik was en bijzonder kind en dat was ik, net als
Dik Trom.’ Dat hij niet in de voetsporen van
zijn vader wil treden, is een grote teleurstelling
voor zijn ouders. ‘Maar het gaf mijn vader
tegelijkertijd wel de mogelijkheid iets minder
hard te werken. In plaats van 365 dagen per
jaar 24/7 te zorgen voor de koeien en andere
dieren deed hij het samen met mijn moeder
rustiger aan.’ Al voor zijn pubertijd aanbreekt,

Na de middelbars school gaat Gijs-Bert naar de
Hogere Hotelschool in Maastricht.
‘Voordat ik deze studie ging doen vertelde ik
mijn ouders dat ik op jongens viel.’ Mijn
moeder had accepteerde het direct. Mijn vader
had er grote moeite mee. Niet vanwege het
geloof maar omdat hij geen kleinkinderen zou
krijgen.’ Zijn vader vertelt het de rest van zijn
familie dat zijn zoon homo is. ‘Bijzonder dat hij
zegt dat wie mij veroordeelt of afwijst degen
niet langer welkom is op zijn boerderij. ‘Dat
was zo indrukwekkend.’
Het leven lacht hem als student toe. Als hij op
een avond uitgaat, ontmoet hij de man van zijn
leven. Het klikt en binnen korte tijd gaan ze
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Meisjes hadden
zijn interesse
totaal niet.
Nog steeds niet

opeens weduwnaar
samenwonen. ‘Niet veel later kocht ik met geld
van mijn vader een hotelletje in Oosterhout. Ik
leerde alle facetten van het hotelwezen in de
praktijk kennen.’ Met zijn vriend Marco deelt
hij het ondernemerschap. ‘Het was altijd racen
en rennen.’ Ze leiden een heerlijk leven samen
en genieten elke dag van elkaar en hun werk.
Gijs-Bert legt zich toe op het kopen van horecabedrijven die het financieel moeilijk hebben
om ze vervolgens op te pimpen en weer
toekomstbestendig te maken. Zeventien jaar na
hun eerste ontmoeting, gebeurt er iets wat
Gijs-Berts leven voor altijd op zijn kop zet.

Ik ontmoette een
man die dezelfde
naam als ik had
en drie w
 eken in
leeftijd scheelde.
Bizar toch?

Dronken spookrijder
Een rampscenario voltrekt zich. Zijn levenspartner komt na een tragisch ongeluk om het
leven. Een dronken spookrijder botste frontaal
op hun auto ‘Ik was opeens weduwnaar.’
Een moeilijke periode volgt. Het lukt hem een
weg omhoog te knokken. ‘Ik ontmoette een
man die dezelfde naam als ik had en drie
weken in leeftijd scheelde. Bizar toch?’ Ze zijn
al snel onafscheidelijk en gaan samenwonen in
de Pijp. Ondertussen ontdekt Gijs-Bert de
nabijgelegen Oranjekerk. Hij wordt een vertrouwd gezicht in de kerk. Niet veel later komt
de vacature van beheerder vacant. Gezien zijn
horeca-achtergrond is hij de gedroomde
kandidaat. Zijn homoseksualiteit is geen enkel
probleem. De Oranjekerk wordt soms wel

aangeduid als meest lhbtiq+-vriendelijke kerk
in het land met veel ‘roze’ activiteiten en een
activistische gay voorganger.‘Mijn man en ik
gingen in de pastorie wonen. Als beheerder ben
ik verantwoordelijk voor ondermeer de
ruimten in de kerk die verhuurd worden.’ Hij is
tevreden met zijn werk en bruist van de ideeën.

Berg
Gijs-Bert licht zijn nieuwste plan toe. ‘Ik zag dat
er alleen bij uitvaartondernemers rouwkamers
zijn. Voor mensen in de Pijp, dichtbij huis en in
hun eigen omgeving, bestaat dit niet. Dat vond
ik een gemis. Binnenkort kan de familie van de
overleden buurtbewoner hier 24/7 terecht en
het lichaam opbaren.
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Polyamoreuze Barbara

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Vrouwen
of mannen?
Gewoon vrouwen
én mannen

A

l drie jaar werkt Barbara* (29) als
maatschappelijk h
 ulpverlener in de
Rivierenbuurt. Een wijk waar zich de
afgelopen jaren veel veranderingen
hebben voorgedaan. Toch ervaart
Barbara het als een knusse, oude en
ons-kent-ons buurt. ‘Ik wil hier niet meer
weg. Het is zo divers. Overdag veel
moeders met kinderen en ’s avonds
komen de hipsters.’
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‘I

k woon in Haarlem maar werk in Amsterdam. Na mijn opleiding maatschappelijk
werk kwam ik terecht in Zuid. Ik vind het
een voorrecht om mensen in een moeilijke
situatie te ondersteunen.’
Ze krijgt complexe problemen op haar bordje.
Ze benadrukt: ‘Stevig in je schoenen staan,
open communiceren en altijd eerlijk zijn, daar
draait het om.’ Dat is soms ingewikkeld en vaak
een uitdaging, verzekert ze. ‘Later wil ik graag
een eigen praktijk beginnen met de focus op
lhbtiq+ en identiteitsvraagstukken.’ Wie kan
dit beter doen dan iemand die het pad op dit
gebied zelf al bewandeld heeft? Ze is via een
omweg maatschappelijk hulpverlener geworden. ‘Als kind was het mijn meisjesdroom
politieagent te worden. Opkomen voor anderen, dat trok me. Iets voor mensen kunnen
betekenen.’ Uiteindelijk werd dit sociaal werk.
‘Ik heb geen moment spijt van die beslissing
gehad.’
‘Genezing’
Op haar vijftiende merkt ze dat ze zich aangetrokken voelt tot vrouwen. “Ik kreeg de kriebels van mijn schooljuf. Mijn coming out was
lastig. Mijn ouders scheidden toen ik jong was.
Ik bleef bij mijn moeder wonen en in die tijd
had ik geen contact met mijn vader. Toen zij
erachter kwam dat ik op vrouwen viel, was ze
afwijzend. Barbara heeft dan al een vriendinnetje waarmee ze alles deelt. ‘Voor mijn moeder was lesbisch zijn volstrekt uit den boze.
Barbara wordt van de ene naar de andere
instantie gesleept die haar duidelijk maken dat
haar lesbische geaardheid verkeerd en zondig
is. ‘Echt, alle registers heeft ze opengetrokken
om mij in een heterorichting te duwen.’ Haar
moeder zat bij alle gesprekken die ze moest
voeren met de hulpverleningsinstanties. ‘Ze
probeerde iedereen voor haar karretje te
spannen om mij te genezen.’

Warm bad

zien elkaar veel en worden een hecht stel. Na
een tijdje strandt de relatie. Daarop volgt een
langdurige verhouding van twee jaar met een
nieuwe liefde.
Of iemand er ooit een probleem van het
lesbisch zijn heeft gemaakt? “Nee, nooit. Alleen
mijn moeder dus.’

Ik kleur buiten
de lijntjes
Barbara is nog jong als ze het huis uitgaat. De
reactie van haar vader staat nog helder op haar
netvlies. ‘Dat was een warm bad, in tegenstelling tot de koude douche van mijn moeder.’ De
band met haar vader wordt sterker, die met haar
moeder wordt definitief verbroken.

Niet weglopen
In 2013 gaat ze naar een Haarlems popfestival.
‘Ik kreeg een relatie met een jongen, maar ik
merkte dat ik daar moeite mee had. De vraag
waar ik mijzelf mee pijnigde was: wie ben ik
dan?Twijfel over identiteit en seksualiteit.
Inmiddels woont Barbara vijf jaar samen met
deze jongen. ‘Ik was er eigenlijk snel over ut: ik
ben bi. Toen kwam ik twee jaar geleden een
interessante vrouw tegen. Dat was best moeilijk.
Want wat zou mijn vriend hiervan vinden?

Tijdens een training van haar softbalteam
ontmoet ze haar eerste liefde. ‘We zaten in
dezelfde selectie van het Nederlands team.’ Ze
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Ype

Het is een voortdurend
avontuur
Ik was er niet open over waardoor ik niet
lekker in mijn vel zat.’ Bovendien liep het
contact met deze vrouw niet makkelijk, het
werd een lijdensweg van aantrekken en
afstoten. ‘Met veel verdriet heb ik een einde
gemaakt aan het contact.’ Voor haar draaide het
puur om seks, voor mij betekende het meer. Na
een gesprek met een seksuoloog kwam de
magische vraag of er liefdes naast elkaar
konden bestaan, en ik antwoordde bevestigend.
Mijn partner Bernd vindt het goed, we zijn er
open over naar elkaar. Ik raad iedereen die
deze gevoelens heeft, er niet voor weg te lopen.’

Passend
Met Bernd heeft ze nauw overlegd of dit past in
hun relatie. ‘Een open verhouding is puur
gericht op seks. Voor mij is contact met een
vrouw meer dan dat. Hij accepteert dat.’ Haar
advies: ‘Voorkom dat iemand wordt gekwetst.’
Vervolgt: ‘Je staat zelf aan het roer. Het staat los
van de relatie met je partner.’ Vanuit haar werk
ziet ze regelmatig mensen vastlopen. ‘Juist
omdat ze hun echte gevoelens niet onder ogen
willen zien en dingen diep opbergen. ‘Dit is zo
zonde want dan leid je het leven niet vanuit je
ware ik.’

* Op haar uitdrukkelijk verzoek heeft de
redactie uit privacy-overwegingen voor een
pseudoniem gekozen. De naam Barbara is
niet haar echte naam.

Wat is polyamorie eigenlijk?
Letterlijk betekent het meervoudige liefde. Het draait om het hebben van meerdere
liefdesrelaties waarbij alle betrokken partijen op de hoogte zijn en ermee instemmen.
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Foto José van Vlijmen

Tekst: Paul Hofman

Literair Zuid:
wat hebben
Gerard Reve en
Sofie Lakmaker
gemeen?
A

msterdam-Zuid is een gewilde
inspiratiebron voor schrijvers.
De literaire roman De Avonden die in 1947
van de hand van Gerard Kornelis van het
Reve verscheen, speelt zich er voor een groot
deel af. Ook het spraakmakende d
 ebuut
De geschiedenis van mijn seksualiteit van
de jonge schrijfster Sofie Lakmaker heeft als
decor Zuid.
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De Avonden is uitgegeven bij
De Bezige Bij

Debuutroman De Avonden
De Avonden is één van de belangrijkste boeken
uit de Nederlandse literatuur en wordt al snel
een klassieker omdat auteur Reve de aangrijpende saaiheid van het naoorlogse Nederland
beschrijft. Hoofdpersoon is Frits van Egters die
vanuit zijn perspectief gedurende laatste dagen
van 1946 kijkt naar de zinloosheid, eentonigheid en eenzaamheid van zijn jonge leven. Het
boek bevat autobiografische elementen en is
gebaseerd op waargebeurde belevenissen. Het
verhaal beslaat tien dagen uit het leven van de
23-jarige kantoorklerk Frits van Egters in
evenzoveel hoofdstukken. Reve schreef
De avonden op advies van zijn psychiater.
Direct na de verschijning werd het boek op
24 november 1947 bekroond met de Reine
Prinsen Geerligsprijs. ‘Een absoluut meesterwerk’ schreef de naoorlogse pers. En: ‘‘Dit is
niet een willekeurige zielsgeschiedenis, maar
een indrukwekkend boek, dat uitbeeldt wat de
tijd, die alle illusies vermoordde, de jeugd heeft
aangedaan.’ Thema van zijn debuutroman is de
geestelijke nood van de naoorlogse jeugd.
Het was nog donker, toen in de vroege morgen
van de tweeëntwintigste december 1946 in
onze stad, op de eerste verdieping van het huis
Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis, Frits van Egters, ontwaakte.’ Dit is de
legendarische eerste zin van De Avonden. Met

Schilderskade bedoelde Reve de Jozef Israëlskade. Met zijn ouders en broer Karel woonde
hij hier op nummer 166 gedurende tien jaar
(1938-1948). Daar, in de Diamantbuurt, schreef
de 24-jarige Reve De Avonden. Aan de gevel van
het pand is een gedenkteken geschroefd met
een verwijzing naar hoofdpersoon Frits van
Egters. Nummer 66 verwijst naar het adres
waar Frits woonde: Schilderskade 66. De
Jozef Israëlskade 166, in ‘De Avonden’ Schilderskade 66 genoemd, heeft nu nummer 415. Even
verderop, zittende op een bankje dat ooit de
vaste zitplaats was geweest van Joost van
den Vondel, kwam Reve in contact met het
katholicisme.

Gerard Reve had
een sterke band
met Zuid
Namen van straten, school en bioscoop die in
het boek worden genoemd en verwijzingen zijn
naar dan bestaande locaties:
Berendsgymnasium staat voor het
Vossiusgymnasium (Messchaerstraat)
Danisplein- Victorieplein
Hermespaviljoen -Minervapaviljoen
(Albert Hahnplantsoen 2, afgebrand en
gesloopt in 1973)
Princeps - Bioscoop Ceintuur Theater
(Ceintuurbaan 282-284)
Riembaan - Ceintuurbaan
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Twintig jaar na mijn dood
noemen ze een straat naar
me. En daarna ben ik
helemaal vergeten
Schilderskade - Jozef Israëlskade
Voetstraat - P.C. Hooftstraat
Wees Vlug - Be Quick
Door het raam keek Frits van Egters naar de
voorbijgangers. ‘De hemel was effen en had een
vuile, gele tint.’ Even verderop in de straat
woonde Wouter Wagener, die in het boek
Maurits Duivenis heet. Samen pleegden ze in
de hongerwinter drie overvallen. Bij de derde,
in de Tintorettostraat, werd Wagener opgepakt.
Reve stond toen op de uitkijk.
De band van Reve met Amsterdam-Zuid is
altijd gebleven. Zo werd hij in 1966 gedoopt in
de kapel van de dochters van Jozef en Maria
(Rustenburgerstraat 162) in de Pijp. Vanaf dat
moment is hij katholiek. Hij nam daarbij de
doopnaam Franciscus aan, het alternatief
Maria verwierp hij om niet door ‘die meidennaam de risée van heel Nederland’ te worden.
Uit de archieven: ‘Ik doop u in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen’. Met
deze woorden goot pater Lambert Simon het
doopwater over het hoofd van de geknield
wachtende schrijver Gerard Kornelis van het
Reve (toen 42). Slechts twaalf personen zijn
erbij aanwezig. Allereerst pater Lambert
Simon, de man die Reve heeft begeleid bij diens
officiële overgang naar de roomskatholieke
kerk en die de doop persoonlijk voltrekt. Ook
aanwezig is theoloog Ben Hemelsoet die de

schrijver heeft ‘geëxamineerd’ voor toelating
tot de kerk. De andere genodigden zijn Reve’s
stiefmoeder, zijn uitgever Geert van Oorschot
en een paar goede vrienden. Drie zusters van
het klooster maken het twaalftal compleet.
Gerard Reve leeft in onze herinnering voort,
hoewel hij zijn beroemdheid relativeerde:
‘Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar
vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar
verplicht. Dan noemen ze een straat naar me.
En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand
weet toch meer wie Tweede van der Helst was?’
In Zuid leeft gedachtenis aan de schrijver voort.
Er is een brug naar hem genoemd die de
Tweede van der Helststraat verbindt met de
Maasstraat.
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De geschiedenis van mijn seksuali
teit is uitgegeven bij uitgever Das
Mag

Sofie Lakmaker: De geschiedenis van
mijn seksualiteit
Begin 2021 debuteert een jonge schrijfster met
haar roman De geschiedenis van mijn seksuali
teit. Haar naam is Sofie Lakmaker (1994). Ze
schrijft columns voor De Groene Amster
dammer en LINDA.meiden. En niet onbelangrijk: ze groeide op in een gedeeltelijk Joods
gezin in het hart van Amsterdam-Zuid. Daarnaast werkt ze als pizzabakker.
Zelf zegt ze hierover: ‘Op precies het juiste
moment hebben mijn ouders een huis gekocht:
in de Jacob Obrechtstraat, nummer 7, (….).
Iemand zei ooit dat er twee typen mensen
wonen in Oud-Zuid: de ordinair rijken en de
intellectuele Joden. Wij waren niet ordinair
rijk, moest ik almaar geloven, we waren niet
Joods - mijn moeder was slechts een vaderjood
- en ik heb mijn vader wel-eens gevraagd wat
een intellectueel was en toen antwoordde hij:
‘Alleen Wilfred Oranje is dat.’

Niet verwonderlijk dat haar debuutroman zich
voor een groot gedeelte in Zuid afspeelt. Het is
een persoonlijk verslag van een meisje dat
worstelt met volwassen worden, haar seksualiteit, feminisme en het schrijverschap. Gender
identiteit, haar liefdesleven en kritiek op het
patriarchaat spelen zijn ook belangrijke
thema’s die zij aanstipt. Haar jeugd speelt zich
in Zuid af, zo gaat ze naar het Sint Ignatius
Gymnasium en voetbalt ze tien jaar in een
jongensteam bij AVV Swift.
Lakmaker heeft over diverse zaken een geheel
eigen mening. Ze komt regelmatig vilein uit de

Van muze tot lesbische
fundamentalist volgens
ex-vriendje
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Journalist en schrijver Dries Muus:

hoek: soms met naam en toenaam zet ze
mensen op hun plaats. Een in het oog springend
hoofdstuk is bijvoorbeeld gewijd aan ongemakkelijke seks die ze heeft met de aanvoerder van
haar voetbalteam. Een bijrol is weggelegd voor
de mannelijke ex/schrijver ‘Sufferd D.’ (Daan
Heerma van Voss), de haar eerst een muze
noemt en later ‘een lesbische fundamentalist’.
Komisch is de scene waarin ze zich 34 keer
moet voorstellen aan een bekende actrice.
Daarover schrijft ze: ‘De volgende keer dat ik
haar zie, zeg ik dat ik Sallie Harmsen heet.
Misschien dat ze mijn naam dan wel onthoudt.’
Die ongezouten kritiek is dodelijk.
Mikpunt van spot zijn de jongens met wie ze op
school zat en studeerde: de groep bevoorrechte,
rijke, witte, verwaande heterojongens.’ Ze zet
hen messcherp neer. Over haar debuut zegt ze
zelf: ‘De geschiedenis van mijn seksualiteit is
dat ik altijd op zoek ben geweest naar iemand
die ramen en deuren zou sluiten en zou zeggen:
en nu is het goed. Meer concreet viel ik eerst op
mannen en toen op vrouwen, natuurlijk altijd
al op vrouwen. Op Muriël de bijlesdocente met
de lange benen, op wie niet, maar ik hield mijn
ogen of iets anders erg cruciaals ongeopend.
Dat doet ook eigenlijk weinig ter zake.’

vrouwen die op vrouwen vallen.’ zo vertelde ze
in Trouw. Tegen het einde van haar boek
beschrijft Lakmaker een optreden waarbij ze
een verhaal over haar jeugd en vrienden van
het gymnasium in Oud-Zuid voorleest, en na
afloop steeds te horen krijgt dat haar werk doet
denken aan Arnon Grunbergs Blauwe maan
dagen. Maar toch is het anders: ze houdt het
dichter bij zichzelf: haar familie in Oud-Zuid
vormt het decor. Ze durft zichzelf helemaal
bloot te geven. ‘Inmiddels (..) heb ik heel kort
haar en zit ik in een praatgroep voor transgenders. Wil je daar meer over weten? Bel me
maar. Ik ben ook helemaal geen transgender.’
Het is een verrassende openbaring. Uiteindelijk
meldt ze zich aan bij het VUmc voor een
geslachtsveranderende operatie. Het zou
volgens Lakmaker mooi zijn als het palet aan
smaken tussen man en vrouw zichtbaarder
wordt in de maatschappij. In een interview met
dagblad Trouw zei ze: ‘Dat we elkaar toestaan
om daarin te zoeken, dat zou winst zijn.”

Oud-Zuid als decor
In het boek gebruikt ze vaak het woord
lesbienne. Dat doet ze bewust zo blijkt. ‘De
associatie bij het woord is een wat oudere
vrouw met een goor T-shirt en een gebrek aan
manieren. Ik ben dol op die types, maar er
bestaat natuurlijk een oneindige variatie in

NOOT:
Bij het ter perse gaan van magazine Q wordt
door uitgever Mag bekendgemaakt dat Sofie
Lakmaker vanaf nu Tobi Lakmaker heet. De
aanspreekvormen van de auteur zijn ‘hij/hem’.
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Op voetbal en
homoseksualiteit rust
nog steeds een taboe
Onlangs kwam de debuutroman van Parool
journalist, recensent en schrijver Dries Muus (36)
uit. Het boek met de titel De afwijking baarde
nogal opzien. Het thema is gebaseerd op een incident in zijn jeugd dat tot de dag van vandaag
nadreunt. ‘Ik schreef om iets heen, namelijk om wat mijn hoofdpersoon
in het boek meemaakt: dat hij met een s tijve wordt betrapt onder de
douche in de kleedkamer en ervan wordt beschuldigd homo te zijn. 
Dat heb ik meegemaakt in mijn voetbalteam.’ Maar: ‘Er worden kleine
stappen gezet.’ Tijdens één van de de maandelijkse Regenbooglezingen
in de Oranjekerk sprak hij onderstaande woorden uit: ’De idee dat
iedereen welkom is, is gewoon niet waar.’
Eind juli ging ik anderhalve week naar
Frankrijk. Een van de fijne dingen van
vakantie is dat je na thuiskomst je eigen stad
weer met andere ogen ziet. Een beetje alsof je
er weer voor het eerst bent, alsof je blik en je
hoofd zijn schoongespoeld.
Een van de eerste dingen die mij na die
anderhalve week Frankrijk opvielen: wat
hangen er de laatste tijd veel regenboog
vlaggen in Amsterdam. Misschien was ik er
eerder al een beetje aan gewend geraakt. Nu
zag ik ze overal wapperen, in het centrum en
daarbuiten, in drukke straten, bij restaurants
en cafés en winkels maar ook gewoon bij 
saaie appartementen en grauwe flats. Je zag
regenboogstickers op stoplichten. Fotoseries
in parken. De hele stad leek wel een soort
ingetogen versie van deReguliersdwarsstraat.
Dat had deels natuurlijk te maken met de
pridemaand, die toen nog bezig was,
maar deels ook, denk ik, met iets anders:
zichtbaarheid.

Daar wil ik het graag nog even over hebben.
Onlangs was er een protest op het Mercatorplein. De bredere aanleiding daarvoor was
een reeks gewelddadige incidenten, gericht
tegen lhbtiq+-ers. De directe aanleiding, zeg
maar de druppel, was het in brand steken
van regenboogvlaggen in een studentenflat
in West.
In hetzelfde weekend als die brand was er nóg
een incident, iets minder ingrijpend en
minder gewelddadig, maar nog steeds pijnlijk
en dom. Gewoon ook eng en bedreigend. Er
was een Rotterdamse sportschool beklad met
allerlei vijandige teksten. Dat was een reactie
op de oprichting van een speciale supportersvereniging, voor lhbtiq+ -Feyenoordfans.
De bekladde sportschool was van de oprichter
van de Roze Kameraden, zoals de nieuwe
supportersvereniging heet. De leuzen en de
scheldwoorden moesten duidelijk maken dat
homo’s niet welkom waren.
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Ongezouten kritiek van
Lakmaker is dodelijk

Al dat soort incidenten - en ook de dagelijkse
scheldpartijen en bedreigingen - al dan niet
online, zijn natuurlijk verschrikkelijk. Het is
goed dat daar snel actie tegen wordt ondernomen. En dat die actie ook breed wordt ondersteund. Het signaal is dat dit soort gebeurtenissen niet normaal zijn. Vrijheid, veiligheid
en openheid voor lhbtiq+-ers zijn dat wel.
Ik wil hier geen rare positieve draai geven aan
zo’n serie incidenten, als je überhaupt nog van
‘incidenten’ kunt spreken wanneer het er
zoveel zijn. Maar ik wil wel even terugkomen
op die zichtbaarheid. Want ik heb sterk het
idee dat dit soort negatieve reacties wél het
gevolg zijn van een grotere positieve ontwikkeling. Namelijk dat seksuele diversiteit
steeds meer mag bestaan op steeds meer
plekken in de openbare ruimte waar dat eerst
niet het geval was. Het mag gezien moet
getoond worden. Lhbtiq+-ers krijgen daar de
ruimte voor en pakken die ruimte ook. Ze
laten zich zien en gelden.
Zo’n roze supportersvereniging bijvoorbeeld
is iets wat pakweg vijftien, misschien wel tien
jaar geleden niet had bestaan. En wat dan dus
ook niet van die vijandige reacties had
opgeroepen. Het is nog maar een jaar of vier
geleden dat in het extreem populaire tv-programma Voetbal Inside, René van der Gijp een
beetje lacherig zei dat er helemaal geen
homo’s in het voetbal waren. En daarna
volgden een paar matige grappen.
Ik geloof niet dat dergelijke uitspraken echt
vijandig bedoeld zijn. Maar ze kunnen wel
schadelijk zijn op grote schaal. Stel, die ene
jongen in het voetbalteam die twijfelt over zijn
geaardheid en kijkt tv en ziet Van der Gijp
zoiets zeggen. Ziet ook de andere gasten in de
studio knikken, hoort het publiek lachen. Ik
weet zeker dat honderden jongens zich na zo’n
uitspraak nog eenzamer voelen. Nog verder in
zichzelf keren. Zichzelf - of hun geaardheid
- nog onzichtbaarder maken. Misschien
stoppen ze op den duur wel helemaal met
voetbal. En geven ze daarmee op een cynische
manier, Van der Gijp alsnog gelijk. Dat ‘homo’s

bestaan niet’ in het voetbal wordt dan een
soort self fulfilling prophecy.
Bij initiatieven als de roze supportersvereniging is de reactie vaak: het is niet nodig, zo’n
specifieke vereniging speciaal voor lhbtiq+-ers.
Want bij Feyenoord of welke club of vereniging dan ook ís iedereen al welkom. En een
andere reactie: je maakt alsnog iets speciaals,
iets uitzonderlijks, van iets wat doodnormaal
zou moeten zijn. Je benadrukt het anders zijn,
en daarmee ook het problematische aspect.
De trieste realiteit is dat het idee ‘iedereen is
welkom’ gewoon niet waar is. Al die incidenten laten dat maar weer eens zien. Lhbtiq+-ers
zijn nog niet overal welkom, hun aanwezigheid ís nog niet vanzelfsprekend voor iedereen en zeker nog niet breed geaccepteerd.
Dat is het pijnlijke van de situatie. Het betere
en bemoedigende nieuws: lhbtiq+-ers zijn dan
misschien nog niet overal welkom maar ze
zijn er wel. Dat lijkt me een gigantische stap.
Ze zijn zichtbaar. Steeds iets meer, steeds
vanzelfsprekender. In het straatbeeld, door de
hele stad, in de kerk. En ook steeds meer in
het voetbal. Specifieke verenigingen zoals de
Roze Kameraden maken dat nog duidelijker,
nog onoverkomelijker. Ze geven een boodschap af: wij doen mee. We zijn er. Naast jullie
en met jullie. Wen er maar aan. We juichen
mee, en we schelden de scheidsrechter, de
grensrechter en de tegenspelers net zo
hartstochtelijk uit als jullie. We gebruiken
alleen iets andere scheldwoorden en leuzen.
Nu is zo’n aparte supportersvereniging nog
nodig denk ik. Wat zou het geweldig zijn als
het straks, misschien over een jaar of tien niet
meer nodig is. Als zo’n supportersvereniging
geen roze meer hoeft te dragen maar alleen de
clubkleuren, en als inderdaad iedereen écht
welkom is. In het stadion maar ook in het
profvoetbal zelf en in amateurkleedkamers.
Wat zou het mooi zijn als die steeds grotere
zichtbaarheid van nu er uiteindelijk toe leidt
dat iedereen zich écht volledig kan laten zien.
En dat de regenboogvlaggen ook op de
tribunes wapperen.
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Progress
Pride vlag
In 1978 bedacht de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker de
regenboogvlag. Sinds dat jaar wordt de vlag wereldwijd het symbool
van gay prides en demonstraties.
De afgelopen jaren kwam er vanuit de lhbtiq+ gemeenschap het
geluid dat de vlag niet inclusief zou zijn. Voor- en tegenstanders van
een nieuwe vlag vielen - en vallen nog steeds -over elkaar heen.
Onlangs koos de gemeente Amsterdam voor het hijsen de nieuwe
regenboogvlag. Op deze vlag zien we de bekende zes banen rood,
oranje, geel, groen, blauw, paars ook zwart, bruin, licht-blauw,
lichtroze en wit. Trans personen zien zich vertegenwoordigd door
de drie laatste kleuren, zwart en bruin vertegenwoordigen zwarte
personen, mensen van kleur en mensen die gestorven zijn aan aids.
De oorspronkelijke zes kleuren staan voor leven (rood), genezing
(oranje), zonlicht (geel), natuur (groen), vrede (blauw) en stabiliteit
(paars).
Tot het eind van de jaren zeventig was de roze driehoek het
symbool van de homobeweging. Een icoon met een bittere
geschiedenis: het was het teken dat homoseksuele personen in
nazi-Duitsland op hun borst moesten dragen.
De nieuwe vlag is inclusief en laat zien dat iedereen erbij hoort. De
Progress Pride vlag heeft een grote symbolische waarde heeft: alles
draait om vooruitgang en inclusie.
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