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Verantwoording
“In het kader van de LGBT-emancipatie heeft de werkgroep Roze Ouderen 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)

Ervaringen delen

H

et gevoel, te kunnen zijn wie je wilt zijn. Het gevoel geaccepteerd te zijn
door je omgeving. Het gevoel dat je niet hoeft te verbergen hoe je bent
omdat dat van anderen zou moeten, of je nu lesbisch, transgender,
bisexueel of homo bent. Dat gevoel is voor mij heel belangrijk.

Dat in Amsterdam iedereen zichzelf moet kunnen zijn dragen we elk jaar in
Amsterdam uit tijdens de Pride Week. Zelf ervaar ik die week altijd als een
bijzondere week, waarin een extra verbondenheid tussen al die verschillende
(groepen) LHBTIQ+ers voelbaar is. Dezelfde verbondenheid die ik ook voel bij
bezoeken aan Prides in Istanbul, Belgrado of Dordrecht. De persoonlijke
verhalen en ervaringen die tijdens de talloze bijeenkomsten worden gedeeld.
De kennismaking met de vele aspecten van onze kleurrijke en diverse LHBTIQ+ gemeenschap. Bijvoorbeeld het verhaal dat Vera Cruz, de Amerikaanse
transgenderactiviste die 50 jaar geleden deelnam aan de Stonewall-rellen, dit
jaar tijdens Pride Amsterdam met ons kwam delen.
De situatie en strijd verschilt van land tot land en van stad tot stad. Ook in onze
stad hebben LHBTIQ+-ers nog steeds te maken met discriminatie, uitsluiting en
zelfs geweld. Ook in onze stad ervaren transgenders in de praktijk stigmatisering en onveiligheid. En ook in onze stad ervaren biculturele LHBTIQ+ers op
verschillende manieren uitsluiting.
In Amsterdam zetten we daarom met het Regenboogbeleid 2019-2022 de
komende jaren extra in op concrete acties met als doel de acceptatie en
emancipatie van alle Amsterdamse LHBTQ+-ers.
Het is belangrijk dat we ervaringen met elkaar
blijven delen, dat we luisteren naar elkaar, dat
we de verhalen van de oudere generaties niet
vergeten.
In deze glossy is weer veel informatie te vinden
en zijn mooie menselijke verhalen te lezen.
Hierbij wil ik hen die hun verhaal met ons
wilden delen hiervoor van harte bedanken!
Rocco Piers
Lid Dagelijks Bestuur
Stadsdeel Zuid
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Boris Dittrich

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Stadsdeel Zuid
inspiratiebron voor
zijn boeken
Midden jaren negentig wordt Boris Dittrich
D66-Tweede Kamerlid. Politiek en mensenrechten
liggen hem na aan het hart. In korte tijd wordt hij als
openlijk homoseksueel een bekend boegbeeld van de
strijd voor gelijke rechten van LGBT-ers.

I

n 2006 zwaait hij af en wordt Directeur
Seksuele Minderheden van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De politiek
kan hij niet loslaten en zo werd hij begin juni
Eerste Kamerlid van D66 in Den Haag. “De eenzaamheid onder roze ouderen is groot probleem.”
Weinig mensen weten dat hij zijn lange loopbaan
begint in Amsterdam-Zuid. In een openhartig
gesprek vertelt politicus en schrijver ons over
zijn leven, loopbaan, liefde en zijn zorgen.

Start loopbaan

Zijn ouders ontvluchten in 1948 het toenmalige
Tsjecho-Slowakije naar Nederland. Boris groeit
op in Utrecht en Zeist en studeert rechten aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn afstuderen in
1981 gaat hij de advocatuur in. Later wordt hij
rechter in Alkmaar. Zijn politieke loopbaan begon
in 1990 als hij fractievoorzitter wordt van de
D66-fractie in het stadsdeel Amsterdam-Zuid.
“In dat jaar waren er stadsdeelverkiezingen in
Amsterdam Zuid. Mijn man en ik woonden hier
toen een paar jaar. Ik werd lijsttrekker voor D66
en ben toen in de allereerste stadsdeelraad van

Amsterdam Zuid gekozen. Ik werd fractievoorzitter.” Hij leerde in deze periode het stadsdeel zeer
goed leren kennen. Lachend: “Overal ging ik op
de fiets naar toe. Er waren veel actieve buurtgroepen en problemen die moesten worden
opgelost. Ik ben vier jaar lid van de stadsdeelraad
geweest. In 1994 werd ik voor het eerst gekozen
in de Tweede Kamer, maar we zijn hier blijven
wonen.”

Tante

Het was in het begin van de jaren tachtig toen hij
zijn man Jehoshua Rozenman ontmoette. Met
hem trouwde hij in 2006. Ze vormen een hecht
stel waarvan de liefde nog altijd afspat. Hoe
kwamen jullie in Zuid terecht?

Verliefd op elkaar en…
stadsdeel Zuid
“We woonden in de Plantagebuurt in Oost en
kwamen regelmatig op bezoek bij een tante van
me die vlakbij het Concertgebouw woonde. We
werden verliefd op haar flat. Op een gegeven
moment wilde ze verhuizen naar een verzor-
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gingsflat in Amstelveen en heeft toen de flat aan
ons verkocht. Dat was in 1988.” Ondanks zijn
internationale carrière en zijn reizen naar
uithoeken in de wereld blijft Amsterdam-Zuid de
thuisbasis van Boris en Jehoshua.

Huwelijk
Als D66-Kamerlid in de jaren negentig,
wordt zijn voorstel voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor
paren van hetzelfde geslacht aangenomen door een Kamermeerderheid.
Het duurt zeven jaar, maar in 2001
word Nederland het eerste land ter
wereld waar stellen van gelijk geslacht met elkaar kunnen trouwen.
Zeventien jaar later kan dat in 26
landen. Taiwan volgt waarschijnlijk
dit jaar.

Waarom dittrich en
zijn man altijd blijven
wonen in Zuid
Wat maakt dit stadsdeel zo bijzonder voor je?
Boris hoeft niet lang na te denken en zegt
spontaan: “Ik ken behoorlijk wat mensen in het
stadsdeel en hou van de architectuur van
Berlage, kom regelmatig in de musea aan het
Museumplein en fiets regelmatig door het
Vondelpark. De buurt inspireert me ook bij het
schrijven van mijn boeken. Mijn boek HALSZAAK (een literaire thriller uit 2017) opent
bijvoorbeeld met een scene in de PC Hooftstraat
die niet is wat het lijkt, wat verderop in het boek
blijkt. In het boekje BARST (Geschenkboek
Spannende Boeken Weken 2018) moet een moord
in het Vondelpark worden opgelost.” Naast zijn
politieke werk is hij nu bezig met zijn nieuwe
boek dat zich voor een groot deel zal
afspelen in stadsdeel Zuid.

Misdaadlocatie

Zuid als misdaadlocatie en inspiratiebron. In werkelijkheid vonden
ook vaker moord en doodslag in het
stadsdeel plaats. Want wie kent niet
de moord op Klaas Bruinsma en
Willem Endstra?

lid. Een functie die hem na aan het hart ligt. Hij
heeft er zin in. “De cirkel is bijna rond.” zegt hij
lachend.

Zichtbaarheid

Wat kunnen we van jou verwachten als Eerste
Kamerlid?
“Ik ga alle wetten beoordelen met in mijn achterhoofd: is het goed voor LGBT-ers? Als Eerste
Kamerlid wil ik in het publieke debat
over alle LGBT-onderwerpen (en nog
veel meer) zichtbaar zijn. Als Eerste
Kamerlid kun je ook betrokken raken
bij internationale organisaties als de
Raad van Europa of de NAVO. Ook
daar kun je invloed uitoefenen om het
leven voor LGBT-ers elders in de wereld
beter te maken.”

“De cirkel is
bijna rond”

Zijn agenda vult zich met bliksemkracht. Niet
alleen is hij politicus maar ook nog schrijver
zoals hij met passie vertelt. “Op weg naar homo-onvriendelijke landen schreef ik in het
vliegtuig spannende misdaadthrillers waarin
LHBT’ers geen bezienswaardigheid zijn, maar
detectives die moorden oplossen.”
De laatste twaalf jaar woonde hij in Berlijn.
Inmiddels is hij weer enige maanden terug in
Amsterdam. Sinds kort is hij D66-Eerste Kamer-

Bedreigingen

Wel merkt hij op dat de politieke arena sinds zijn
vertrek uit de Tweede Kamer in 2006 behoorlijk
is veranderd.“De politiek arena van nu is totaal
anders dan pakweg tien jaar geleden. Het lijkt
allemaal versplinterd en extremer te zijn geworden. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie en
PVV die een voorbeeld aan de ellende rond de
Brexit nemen en zonder planning voor een Nexit
pleiten. Dat zal Nederland in grote ellende
storten. Of DENK dat filmpjes van Turks-Neder-
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landse politici van andere partijen maakt, heel
eenzijdig, ze dan naar Turkije stuurt, waar die
filmpjes op de website van dictator Erdogans
gezinde kranten worden geplaatst met als gevolg
dat politici in Nederland worden bedreigd. DENK
wast dan zijn handen in onschuld. Of de SGP die
vindt dat homo’s een conversietherapie moeten
ondergaan of dat zoenende vrouwen niet op een
poster mogen en vervolgens eist dat die posters
moeten worden weggehaald.”

Homohaat

Boris vervolgt: “‘Het is gewoon onacceptabel dat
mensen op straat of in hun buurt bang zijn omdat
ze door anderen vanwege hun seksuele oriëntatie
of gender identiteit belaagd kunnen worden.
Politie en Justitie zullen alert moeten reageren en
homohaat als verzwarende factor in de rechtszaak mee laten tellen. Ik wil graag zien dat er een
wet komt om kinderen uit regenboogfamilies een
juridische relatie met hun opvoeders te geven. En
de transgenderwet kan worden aangepast zodat
ook jongere transgenders hun identiteit kunnen
wijzigen.”
Over pesten zegt hij: “Ik vind het vreselijk dat
hier zoveel gepest wordt en dat er relatief veel
LGBT-jongeren zijn die depressief raken, zichzelf
beschadigen of soms zelfs hun eigen leven
beëindigen.”

Boodschap

Zijn boodschap aan roze ouderen in Zuid is maar
voor één uitleg vatbaar.
“Ik ben niet goed up to date met de specifieke
situatie van roze ouderen in Zuid. Maar toen ik
nog advocacy director was van Human Rights
Watch, belast met LHBT-rechten wereldwijd,
hebben we een voorlopig onderzoek gedaan naar
mensenrechtenschendingen bij roze ouderen in
Nederland. Daaruit kwam naar voren dat
eenzaamheid een groot probleem is voor veel
roze ouderen.In tegenstelling tot veel hetero-ouderen hebben zij vaak geen kinderen of kleinkinderen. Als roze oudere loop je daardoor het risico
het contact met de jonge generaties te verliezen.
Ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat ook in
Zuid het geval is. Daar is beleid op te voeren,
bijvoorbeeld door gemengd wonen te stimuleren,
huiswerkbegeleiding en andere vrijwilligers-

projecten. Mijn boodschap aan roze ouderen in
Zuid is dan ook: laat je horen als je tegen een
probleem aanloopt. Wie weet kan er een oplossing voor gevonden worden.”

Hoofddorppleinbuurt

Als we hem op de man af vragen wat anders kan
in Zuid of dingen die hij juist mist zegt hij:
“Ik geniet met volle teugen van het stadsdeel. Het
is zeer gevarieerd. De Concertgebouwbuurt wijkt
bijvoorbeeld af van de Hoofddorppleinbuurt. Dat
geeft Zuid een uniek karakter. Vraag het me over
twee jaar nog maar eens, dan heb ik er vast een
gefundeerd antwoord op.”

De parkieten van boris
“In de tijd dat ik net fractievoorzitter
van D66 in Zuid was geworden,
rende ik elke dag in het Vondelpark.
Op zondagochtend was het heel stil.
Het viel me op dat er voor het gebouw
van het oude Filmmuseum veel groene
halsbandparkieten in de bomen zaten.
Soms vlogen ze met me mee, als ik
voorbij rende. Elke keer zag ik een oudere vrouw de vogels voeren. Op een
dag raakte ik met haar aan de praat.
Ze maakte zich zorgen: ze had maar
een klein pensioentje en het kostte
veel geld en tijd om het voedsel voor
de vogels te maken en ze elke dag te
voeren met granen, nootjes en stukjes
appel. Hoe lang kon ze het nog volhouden? En als ze zou stoppen, zouden de
parkieten het overleven? Toen kwam ik
op het idee om haar als vrijwilliger van
het jaar in het zon netje te zetten. De
D66 afdeling Amsterdam Zuid zamelde
geld in en we gaven haar een cheque
van een paar honderd gulden. Ze was
verrast en er enorm blij mee.”
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Marian Bakker en Ditte Wessels

Tekst & foto:
Paul Hofman

Zichtbaarheid en
emancipatie altijd
voorop
Marian en Ditte vormen al dertig jaar een
onafscheidelijk stel. De eerste twintig jaar zagen ze
elkaar om de week of in Amsterdam, waar Marian
woonde, of in Arnhem. Ik spreek hen in hun statige
herenhuis in het Arnhemse Spijkerkwartier.

O

oit berucht als hoerenbuurt, waar Ditte
woonde aan de rand van de wijk. Nu is het
een soort yuppenbuurt. Hier willen de twee
fotografes met elkaar oud worden. Maar
Amsterdam vergeten kunnen ze niet. “Daar ligt
een stukje verleden van ons.”
Ik zit aan de grote tafel in de woonkamer en heb
een goed uitzicht op de tuin. “We zijn net terug
van vakantie, dus let niet op het onkruid.” zegt
Marian lachend. We spreken met hen over hun
leven, liefde en werk.

Staand plassen
Niet lang voor de Tweede Wereldoorlog wordt
Ditte geboren in Amsterdam. “Ik heb daar de
hongerwinter meegemaakt.” Op haar tweede
verhuist het jonge gezin naar het verderop
gelegen Santpoort waar ze het naar haar zin
heeft. De duinen en de ‘grote’ stad Haarlem liggen
om de hoek. In haar jeugd ontdekt ze echter dat
ze ‘anders’ dan anderen is. Als meisje heeft ze een
hekel aan die typische meisjeskleding. De rok die
fladderend om haar benen valt, vindt ze maar
niets. “Ik had een verlangen een jongen te zijn.

Gewoon met de handen in de zakken van mijn
korte broek. Zelfs plassen deed ik staand.” zegt ze
ondeugend.
In de jaren waarin ze opgroeit, is het absoluut
niet mogelijk hierover te praten. De jaren vijftig
zijn benauwend in ieder opzicht, en homoseksualiteit was zelfs nog strafbaar. Zo zegt ze: “Het
‘anders zijn’ was een mankement, eigenlijk
voelde ik me mindervalide.”

Feminisme
Marian luistert stilletjes en lijkt een traan weg te
slikken. “Voor mij was het totaal anders.” Na haar
opleiding trouwt ze en krijgt samen met haar
toenmalige echtgenoot twee zonen. Ze is net 33
als ze merkt dat ze eigenlijk op vrouwen valt.
Wanneer ze een baan vindt als feministisch
vormingswerker in Amersfoort, vertrekt ze met
haar zoon naar Amersfoort. Ze scheidt van haar
man. Een nieuw leven begint. Al snel raakt ze
betrokken bij allerlei vrouweninitiatieven als de
vrouwentelefoon. Later trekt ze met een aantal
feministes in het gekraakte NRC Handelsbladgebouw, op een steenworp afstand van het Konink-
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lijk Paleis, waar ze een vrouwengroep beginnen.
Het strijdbare is altijd gebleven, zo blijkt. Voor het
eerst wordt ze verliefd op een vrouw.
Marian en Ditte hebben ieder een andere ervaring met hun coming-out, benadrukken ze. “Ik
kom uit de tijd dat homoseksualiteit nog een taboe
was. Voor Marian is dit anders: het waren de jaren
zestig en zij zag het ’lesbisch zijn’ als een feest.”
Marian: “Ik wilde graag laten zien dat ik lesbo was
en ook de wereld veroveren.”

Kwetsbaar
Hun eerste kennismaking kunnen ze zich nog
goed herinneren. Nadat Ditte is afgestudeerd aan
de kunstacademie wordt ze geïnterviewd voor
Sek, het blad van het COC. De verslaggever
adviseert haar contact op te nemen met Marian,
die bezig is een expositie met lesbische kunstenaressen organiseren in de Amsterdamse Melkweg.

Het waren de jaren zestig
en zij zag het ’lesbisch zijn’
als een feest.”
Met de vraag ‘ben ik wel goed genoeg” en zweet in
haar handen belt ze aan bij Marian die dan al heel
actief is in de hoofdstedelijke lesbische scene.
Marian: “Ze kwam binnen in een stoer leren jack.
Zo’n typische butch. Maar daar keek ik doorheen.”
Ditte: “Ik had zoiets van; hier ben ik maar tegelijkertijd was ik kwetsbaar en keek op tegen Marian
Ze konden toen niet bevroeden dat ze niet lang
daarna onafscheidelijk zouden zijn en later als
getrouwd lesbisch koppel door het leven zouden gaan.

Lesbische leefstijlen
Marian heeft dan al haar opleiding afgerond aan
de Rijksacademie voor de Beeldende Kunsten in
het roerige Amsterdam. Met een twinkeling in
haar ogen vertelt ze mij over die tijd. “Ik ging in de
jaren zeventig met vijf vrouwen en mijn jongste
zoon wonen in het NRC Handelsbladgebouw. Ze
legt zich toe op haar passie: fotograferen. Zo
documenteert ze Nederlandse lesbische leefstijlen
voor de tentoonstelling Goed Verkeerd: de geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen in Nederland.In Amsterdamse kringen is
haar naam gemaakt.

Bruisend
Vol trots staat ze op en toont me veel fotomateriaal uit die tijd. De zwartwit foto’s zijn prachtig
gestileerd en vormen een uniek tijdsmoment.
Zowel Ditte als Marian vallen even stil.
Hun jaren in Amsterdam staan op hun netvlies
gebrand. “Wat bruiste de stad. Er was een groot
aanbod van activiteiten en we gingen dan ook
veel uit.” Ditte: “Dat had je allemaal niet in
Arnhem.” Na twintig jaar een latrelatie te hebben
gehad, besluiten ze in 2009 samen te gaan wonen.
De keus valt op Arnhem.
Hoewel ze Amsterdam soms missen, genieten ze
ook samen van de rust. “Een heel dubbel gevoel,
aan de ene kant die drukte en hier in Arnhem die
totale rust.” Maar voor beiden is de band met
Amsterdam gebleven.

Archief
Regelmatig bezoeken ze er nog vriendinnen.
Marian’s archief bestaat uit inmiddels uit duizenden foto’s en omspant de jaren zeventig, tachtig
en negentig waarin ze het lesbisch leven in met
name Amsterdam fotografeerde. Samen bekijken
ze een aantal foto’s. Het ontroert hen zichtbaar.
Tijdens de Gay Games in 1998 is Marian huisfotograaf.” Samen met collegafotograaf Jan Carel
Warffemius maakt ze een herinneringsboek. De
vele zwartwit foto’s geven een indringend
tijdsbeeld. Tien jaar geleden neemt de dan
65-jarige Marian afscheid van IHLIA, het
internationale homo- en lesbische archief.
Daar werkt ze zeven jaar lang en wordt de
drijvende kracht achter tentoonstellingen en
culturele activiteiten. “Het is zo belangrijk de
geschiedenis te koesteren en door te geven.” Haar
afscheid staat op haar netvlies gebrand. “Het was
in de grote expositiezaal van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam. De toenmalige burgemeester Job Cohen opende mijn tentoonstelling
‘Eye 4 Women/Oog voor Vrouwen, Nederlandse
lesbische subcultuur van de jaren ’80 en ’90’.
Foto’s van de lesbische krakersscene nemen
hierin een belangrijke plaats in.

Diploma
Terwijl Marian voor de thee zorgt, vertelt Ditte
honderduit over haar leven. “Ik ben erg gehecht
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aan Arnhem. Ooit begon ik in de jeugdzorg en
was begeleider in een therapeutische gemeenschap. Dat ik lesbisch was, daar praatte je absoluut niet over.” Op een gegeven moment trekt ze
het niet meer. Ze wordt afgekeurd. Maar de
nieuwe situatie bracht ook nieuwe kansen mee.
In de avonduren begint ze een studie aan de
Hogeschool voor de Kunsten. Ze is dan 47. Ditte
bloeit op maar vertelt dat ze het niet altijd even
gemakkelijk met haar medestudenten en begeleiders heeft gehad, onthult ze. “Uiteindelijk heb ik
de studie afgerond. Zonder diploma echter.” Ze
valt stil en slikt even. “Het was een mannenbastion. Als lesbo voelt ze zich vaak onzeker. Ik had
altijd het gevoel niet goed genoeg te zijn.”” De
teken-, schilder- en fotografielessen inspireren
haar. Later legt ze zich toe op fotografie.

Identiteit
Centraal thema in Ditte’s werk is de zoektocht
naar haar eigen identiteit. In haar zelfportretten
spelen met name vragen als ‘bestaat lesbische
kunst’ en ‘in welke mate is er sprake van een
lesbische identiteit?’ een grote rol. Hun huis hangt
vol met werk van beiden. De kwetsbare kunstwerken zijn indringend en maken indruk op de
kijker. In tegenstelling tot ‘mensenfotografe’
Marian fotografeert Ditte het liefst objecten.
“Donkere, eenzame en vervallen fabrieksruimten
spreken me heel erg aan. Misschien is het een
vorm van ontsnappen uit de werkelijkheid. Dat
hoort bij mij.” Marian: “Van die enge ruimtes
krijg ik juist de kriebels.”
Samen hebben Marian en Ditte vaak geëxposeerd
in LGBT-kring. Tegelijkertijd noemen ze de
reizende internationale fototentoonstelling
‘Lesbian ConneXion/s’ die tijdens de eerder
genoemde Gay Games in 1998 werd georganiseerd. “Daarmee reisden we door Oost- en
Midden-Europa. Zo vertoefden we in Ljubljana,
Zagreb, Belgrado en uiteindelijk Sint-Petersburg.
Wat was dat een prachtige ervaring.” Ditte: En
weet je nog dat we in San Francisco exposeerden?”

Uit de kleren
Vol vuur vertellen ze over de fotoworkshops die
ze organiseerden voor lesbiennes in Oost-Europa
daar, waarbij de belangrijkste thema’s lesbische

identiteit en zichtbaarheid waren.
Lesbische thema’s als butch/femme en het
huwelijk kwamen voorbij.
“Die vrouwen gingen allemaal uit hun bol. Wel
verschilde dat natuurlijk van land tot land, hoor.”
Met name noemen ze Rusland: “Nou, daar gingen
de kleren meteen uit. Daar stonden ze rijen dik
om onze expositie te bezoeken.” Ditte en Marian
verzuchten tegelijkertijd: “Dat zou daar nu niet
meer kunnen.”

Tijd
Marian houdt zich nu dagelijks bezig met het in
kaart brengen van haar archief. Trots laat ze
inmiddels verschillende gemaakte fotoboeken
zien. De Eurogames, Koninginnedag en het Roze
Westerfestival komen voorbij. “Het is wel veel
werk maar het is ontzettend leuk om te doen. ”
Ditte schaterlacht: “En je hebt er nu alle tijd voor.”
Een groot deel van Marian’s oeuvre is inmiddels
ondergebracht en toegankelijk gemaakt bij IHLIA
LHBT Erfgoed. Ook bij Atria, het kennisinstituut
voor emancipatie en vrouwengeschiedenis,
bevindt zich een deel, vertelt Marian. Of er nog
een tentoonstelling van hun werk komt? Zonder
aarzeling: “Dat zouden we graag willen.”

Marian en Ditte:
verliefder dan ooit
Roze cast
Drie jaar geleden gaf Ditte zich op voor een
dansproject dat het Nederlandse dansgezelschap
Introdans en de Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem organiseerden om homoseksualiteit in
de ouderenzorg bespreekbaar te maken. “Met
gebruikmaking van persoonlijke ervaringen van
zeven oudere amateurdansers van boven de
zestig, heeft choreograaf Adriaan Luteijn een
choreografie ontworpen. Spinvis maakt hier
muziek voor.” Enthousiast vervolgt Ditte: “We
treden er tot maart volgend jaar mee op in onder
meer zorginstellingen. Na de voorstelling vinden
er nagesprekken plaats.”
De dertig jaar vriendschap zijn voorbijgevlogen.
“We vullen elkaar perfect aan.” Verliefder dan
ooit kijken ze elkaar aan.
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Sporticoon Jip van Leeuwen

Een Leven
vol Beweging

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Als zoon van sportvrouw Stien van Leeuwen groeit
Jip op in Amsterdam-Oost. Van jongs af aan zit zijn
voorliefde voor sport in zijn bloed.

A

ls klein jongetje ligt hij tijdens de training
van zijn moeder in de kinderwagen al
naast de sintelbaan waarop zij hardloopt.
Sport en Jip zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In Amsterdam-Zuid wordt zijn talent
voor sport ontdekt.“Wat heb ik hier mooie tijden
beleefd.”
Jip (77) is een soepele prater met een vrolijke
oogopslag. In de kantine van voetbalvereniging
AVV Swift op het Olympiaplein spreek ik hem.
Met zijn markante kop en afgetrainde lichaam is
hij één brok energie.
Honderduit vertelt hij over sport, zijn ontluikende homoseksualiteit, carrière en de liefde van zijn
leven. Al snel loopt het gesprek uit. Af en toe zegt
hij lachend: “Als je vindt dat ik te snel ben moet je
het me vertellen hoor.”

Moeder

In het tweede oorlogsjaar wordt hij geboren. Het
gezin, dat tot dan toe uit vier had bestaan, kreeg
er een broertje bij. Een leuke jeugd heeft hij niet
echt gehad, zegt hij zachtjes. “Dat kwam door
de vele ruzies tussen mijn ouders.” Jip is nog
jong als zijn ouders uit elkaar gaan. Hij blijft
bij zijn moeder wonen die hij als een ware
heldin vereert.
Zijn ouders zijn sporters in hart en nieren. Maar
als kleine jongen toont Jip geen enkele interesse in
hun verrichtingen. Hij is een onzeker jongetje dat

zelf poppenkleertjes maakt. Iets wat zijn vader
tot razernij brengt.
Pas op zijn achtste wordt zijn belangstelling voor
sport gewekt. Hoe dat kwam? “Mijn moeder nam
me mee naar sporten als handbal en atletiek die
op de velden van het Olympiaplein plaats vonden.
Fanny Blankers Koen was een goede vriendin
van mijn moeder.”

Koningin

Hij heeft aan die tijd mooie herinneringen
overgehouden. “Ik zie nog het terrein van sportvereniging Swift met de houten kantine, de
kleedkamers en het huisje dat voor de toenmalige
koningin was gebouwd voor me. ” En niet te
vergeten, die zweetlucht, lacht hij. Die kan ik nog
ruiken. Koningin Wilhelmina is overigens tijdens
de Olympische Spelen nooit in ‘haar’ huisje
geweest. Hoe was het sportleven toen eigenlijk?
“Het was een heel sociaal gebeuren. Zo totaal
anders dan nu. De sportvriendinnen van mijn
moeder waren allemaal tantes, later kwamen de
omes erbij. Het was één grote familie.”

“En niet te vergeten die
zweetlucht”
Met name handbal heeft zijn interesse en het is
niet verwonderlijk dat hij terecht komt bij een
aspiranten team handballers. Het wordt het begin
van een lange loopbaan in de sport. Vanuit

Q Roze Zuid glossy - 13

Amsterdam-Oost gaat Jip naar het Hervormd
Lyceum Zuid waar hij gymnastiekles krijgt van
de populaire gymleraar Carlier. Letterlijk en
figuurlijk steekt in sport hij boven zijn klasgenoten uit. “Carlier gaf me ooit een 10 voor gym.” zegt
Jip trots.

de en volledig uit de kast kwam. Het was meer
zoiets van het toegeven dat je homo bent en er
iets mee gaat doen.” Naar buiten toe mocht
niemand het toen weten want het zou je carrière
in gevaar kunnen brengen. In de jaren zestig en
zeventig was homoseksualiteit nog een groot
taboe.

Bed

Intussen krijgt Jip een relatie met tennisser Paul.
Ze houden de relatie angstvallig geheim. Daar
zijn ze bijna voortdurend mee bezig. Maar na een
aantal jaren is de ‘koek’ op. Ze gaan ieder hun
eigen weg. Als sportman heeft hij niets met
uitgaan “Hooguit eens in de negen maanden ging
ik een keer naar de kroeg.” Af en toe heeft hij een
korte affaire.

“Carlier nam me mee naar de nationale schoolkampioenschappen. Dat was super.” Zelf blinkt
hij uit in kogelstoten, speerwerpen en hoogspringen. In sporthal d’Oude Raai, waar nu het
verzorgingshuis met dezelfde naam staat, heeft
hij veel gesport. “Ik woonde er bijna. Zei mijn
moeder: ‘Zal ik je bed er neerzetten?’” Zij stimuleert hem enorm. “Ik heb de kansen gegrepen die
ik tegenkwam.”
Dat hij er zelf later als beheerder de leiding over
sport accommodaties binnen de gemeente zou
worden, kon hij nog niet bevroeden.

Jongenslichamen

Met heel veel plezier kijkt hij terug op zijn
schooltijd. “Nadat ik mijn middelbare schooltijd
had afgerond koos ik voor een sportopleiding.”
Hier moest hij zich een plaats zien te verwerven
wat hem gelukkig snel lukte. Jip en zijn medestudenten krijgen les van mensen die een topstatus
hebben in de toenmalige Nederlandse sportwereld. Met zijn seksualiteit was de puber Jip nog
niet bezig, alles stond in het teken van sport.
Maar af en toe betrapte hij zichzelf dat hij zijn
blikken iets langer dan normaal laat rusten op
een mooi en gespierd jongenslichaam.
Op zijn negentiende krijgt hij een relatie met het
meisje Greet. Deze was echter nogal mannelijk,
onthult Jip. “Werden we nageroepen: moet je
kijken, twee kerels.” Jip zwijgt als hij deze
anekdote vertelt. “Het was heel confronterend.”

“Werden we nageroepen:
moet je kijken, twee
kerels”
Eerste coming-out

Zijn eerste ‘coming-out’ is op zijn 23e. “Het
betekende niet dat ik het van de daken schreeuw-

Ballenjongen

Jip herinnert zich nog een mooie anekdote. “Mijn
allereerste geld heb ik als ballenjongen verdiend
in Sporthal Zuid. Eigenlijk mocht dat pas als je
zestien was, maar als veertienjarige zag ik er
door mijn lengte groter uit. Van het verdiende
bedrag kocht ik een hond. Zo’n mooie boxer. Nog
altijd weet ik de naam van de fokker.”

“Van het verdiende
bedrag kocht ik een
hond. Zo’n mooie boxer.”
Na zijn studie moet Jip in dienst. Hij heeft er naar
zijn zin. In de kazerne deelt hij de kamer met een
jongen waarvan hij droogjes zegt: “Die heeft een
spannend lijf.” Seksuele spanning komt pas na
zijn diensttijd. Een periode breekt dan aan
waarin hij het ‘leven’ begint te ontdekken.
Zijn loopbaan begint hij als freelancer. Zo geeft hij
ondermeer les aan de brandweermannen en wordt
hij zweminstructeur voor de schoolgaande jeugd.
Ook geeft Jip vijf jaar samen met Rinus Michels
voetbaltraining aan de kleintjes van een voetbalvereniging. “Het was fantastisch om te doen.”

Funest

In de jaren tachtig wordt hij senior beleidsmedewerker sport bij de gemeente Amsterdam.
“Vanuit de politiek was besloten het hele sportge-
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beuren te decentraliseren. Van de één op de
andere dag was ik alles kwijt.” Hij valt opeens stil.
Zijn afkeer van die beslissing steekt hij niet onder
stoelen of banken. “Het was vreselijk. Ik ben er
echt ziek van geweest. We hadden zo’n goed
sportbeleid staan. Het was een rigoureuze stap
met veel kapitaalvernietiging. Nu moest alles per
stadsdeel geregeld worden. Kon je opeens in
Noord voor niets zwemmen terwijl je in West
zeven gulden moest betalen. Die decentralisatie
is funest geweest, meent hij. “Dom en kortzichtig.”

Slangenkuil

Even later zegt hij onomwonden: “Binnen de
gemeente was het een slangenkuil. Ieder stadsdeel stak elkaar de loef af. Niemand durfde meer
de verantwoordelijkheid te nemen. Vroeger
deden we alles zelf.” Dan: “Sport is emotie. Maar
tegenwoordig is die emotie er helemaal uitgehaald. Het draait alleen maar om geld. Dat speelt
een steeds grotere rol.” Verzucht: “Wat ben ik blij
dat ik er weg ben.”

Gay games

Begin jaren negentig wordt het plan opgevat om
de belangrijke Gay Games naar Nederland te
halen. Al snel valt de naam van Jip. Hij wordt
gevraagd mee te doen en hapt toe. Ontroerd kijkt
hij terug op die tijd. “Ach jongen, wat een fantastische tijd was dat. Samen met de toenmalige
wethouder Sport Hester May reist hij de wereld
rond om het bid uit te brengen.” Binnen de
gemeente bekleedt hij inmiddels de functie van
senior beleidsmedewerker topsport evenementen. Het is een job die hem op het lijf is geschreven. “Het was spectaculair zo’n groot evenement
mee te maken.” Zijn ogen spreken boekdelen.
Trots vertelt hij over zijn hoogtepunten: “Ik heb
toen onder meer Jumping Amsterdam, de
Gymnaestrada en de Amsterdamse Marathon
voor de stad kunnen behouden.”. Hij werkt zich
een slag in de rondte. “Van ’s ochtend vroeg tot
middernacht middernacht werkte ik.” Het wordt
een groot succes: er zijn meer dan 15.000 deelnemers. Tijdens de spelen winnen de nederlanders
35 medailles Met pretoogjes: “Die herinneringen
koester ik.”
Zelf krijgt hij later uit handen van de toenmalige
burgemeester Van der Laan een koninklijke

onderscheiding uitgereikt. Bij het opspelden
vraagt Jip lachend of hij hem een zoen mag geven
waarop de burgemeester gevat opmerkt: ‘Niet één
maar wel drie.’

Tweede keer

Het jaar 1990 vormt een keerpunt in zijn leven.
Niet alleen komt hij voor de tweede keer uit de
kast maar hij begint ook als buddy voor de
Schorerstichting.

“Ik vond dat ik als homo
afbreuk deed aan het
ideaalbeeld dat mensen
van me moesten hebben.”
Dat hij zijn homoseksualiteit angstvallig verborgen
hield, had verschillende redenen zegt hij. “Een
moeizame verhouding met mijn vader en de wereld
van de sport die gericht is op het leveren van
prestaties. Ik vond dat ik als homo afbreuk deed
aan het ideaalbeeld dat mensen van me moesten
hebben.” Maar op zijn vijftigste heeft hij er genoeg
van de schijn op te houden. Iedereen mag weten dat
hij homo is.
Het vrijwilligerswerk zal hij bijna twintig jaar
doen. “Het waren jaren die ik nooit meer vergeet.”
Door zijn buddywerk leert hij een man kennen die
veel indruk op Jip maakt. Hij is ook buddy. Het klikt
meteen en na 24 jaar zijn Martien en Jip gelukkiger
dan ooit. Ze zijn inmiddels geruime tijd getrouwd.
Hij straalt van top tot teen.
Sinds een aantal jaren is Jip samen met een aantal
anderen één van de drijvende krachten achter de
John Blankenstein Foundation.” Geïnspireerd door
de voormalig topscheidsrechter en homoactivist
John Blankenstein, zet de Foundation zich in om de
lhbt-acceptatie in de georganiseerde sport te
verbeteren.
Wat ik geleerd heb in het leven? “Het is een golfbeweging met eb en vloed, daar geloof ik heilig in.”
En zijn wens voor de toekomst? Die is maar voor
één uitleg vatbaar: ”Ik hoop dat de jongere generatie de fakkel overneemt en streeft naar een onvoorwaardelijke acceptatie van het ‘anders’ zijn.”
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Ineke Kraus

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Het roze
kloppende hart van een
vrijwilliger pur sang
Voor Ineke Kraus (71) kent roze Amsterdam
absoluut geen geheimen. Meer dan vijftig jaar
woont ze al in Amsterdam.

N

a de middelbare school trekt ze vanuit
haar geboorteplaats Rotterdam naar de
hoofdstad om te gaan studeren en haar
dromen te verwezenlijken. Na haar studie
gaat ze werken als psycholoog. Zelf is ze na haar
pensionering het boegbeeld van veel LGBT-projecten in Zuid geworden. Ze heeft haar hart
verpand aan Amsterdam en met name stadsdeel
Zuid. “Mijn vrouw en ik gaan hier niet weg.” zegt
ze stellig.
We spreken haar in het spiksplinternieuwe Huis
van de Wijk aan de Olympiaweg. Niet ver van
deze locatie woont ze met haar partner Emma.
Veertig jaar geleden ontmoetten ze elkaar in de
stad. Bijna vanaf het eerste moment dat de vlam
oversloeg, zijn ze samen.

Aanjager

Acht jaar geleden stopt ze met haar werk. Nietsdoen is echter niets voor Ineke en ze stort zich vol
overgave op vrijwilligerswerk. Voor talloze roze
vrijwilligersprojecten vervult ze de rol van
aanjager. In het verleden is ze ondermeer vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk, een vrouwenorgani-

satie in Peru en raakte ze intensief betrokken bij
de opzet en organisatie van een hiv-aids onderzoek in Argentinië. Ook is ze enige jaren voorzitter van Smashing Pink, de eerste Europese
LHBT+ tennisclub. Natuurlijk is de naam Pink
niet zomaar gekozen,
Haar agenda is nog altijd met vult zich nog steeds
moeiteloos. Mensen die haar kennen noemen
haar ‘een altijd bezig bijtje’. Ze bloost.

Roze ouderen

In 2014 stond Ineke in 2014 aan de wieg van het
Roze Stadsdorp.
Hoe kwam ze op het idee? “Op een lezing over
ouder worden mocht ik mijn visie geven over dit
onderwerp. Zo is het balletje gaan rollen.”, lacht ze.

“Niet iedere roze oudere
heeft een familie in de
buurt”
Dan: “Ik merkte dat een ‘vaste’ omgeving’ om
LGBT-ers heen niet zo vanzelfsprekend was.
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Want niet iedere roze oudere heeft een familie in
de buurt. Maar we hebben wel een grote community.” Eens in de maand ontmoeten de ‘roze
stadsdorpers’ elkaar voor een borrel op wisselende locaties in de stad. Ineke benadrukt echter dat
het meer dan een borrelgezelschap is. “Zo wordt
er ook gebridged, gekookt, gebiljart, gefietst en
gewandeld. En als iemand hulp nodig heeft
proberen we elkaar zo goed mogelijk te helpen.”

“Streng en afstandelijk,
maar wie haar kent weet
wel beter”
Honderduit vertelt Ineke over haar vrijwilligerswerk. Ze is bijna niet te stuiten. Door mensen die
haar nog niet kennen wordt ze weleens gezien als
streng en afstandelijk, maar wie haar kent weet
wel beter. “Ik ben me ervan bewust maar ik kan
daar niets aan veranderen.” Perfectionisme lijkt
haar te zijn aangeboren, geeft ze toe. “Ik vind het
belangrijk altijd de puntjes op de i te zetten.”

Actief

Haar idee slaat aan en direct heeft ze enthousiaste
mensen om zich heen. Het Roze Stadsdorp
voorziet in een behoefte, zegt ze. “Volgend
voorjaar vieren we ons eerste lustrum.” Hoe ziet
het stadsdorp er precies uit? “Je ontmoet en
ondersteunt elkaar. Het gaat erom elkaar te
helpen en dingen te organiseren. Uitgangspunt is
in de kern samen actief te blijven en je netwerk
houden.” Op dit moment telt het Roze Stadsdorp
meer dan 800 leden. “Door de stad heen hebben
we een twintigtal buurtgroepen. In Zuid zijn dat
er nu drie: de Pijp/Rivierenbuurt, de Hoofddorppleinbuurt en de Willemsparkbuurt, vertelt
ze enthousiast. “Buitenveldert liep niet goed,
maar we zijn bezig de groep nieuw leven in te
blazen.” Ze vertelt dat ze af en toe nadenkt over
het ouder worden. Want hoe je het wendt of keert,
als roze oudere heb je vaak geen kinderen waar
je op terug kunt vallen, zegt ze.

Bonbons

kookte ze al de sterren van de hemel. Niet
verwonderlijk dat de roze buurtgroep Hoofddorpplein snel met elkaar ging eten. Ze doen dat
sinds begin vorig jaar. “Inmiddels hebben we
vijftien actieve leden. Eens in de zes weken
komen we bij elkaar in de de buurtkamer
‘Baarshaven’. Het zijn allemaal mensen met hele
verschillende achtergronden en dat maakt het
juist zo leuk.” Zelf mist ze vrijwel nooit een
avond. “Het is lekker en leuk.”
Het blijkt in korte tijd een groep kennissen
geworden te zijn en het is dan heel leuk elkaar
weer te zien. “Iedereen draagt zijn of haar
steentje bij. Kok Gordon zwaait de scepter in de
keuken. Hij bedenkt vaak de menu’s. Elke
kookavond zetten we met z’n allen iets goeds
voor.” In haar spaarzame vrije tijd bakt ze thuis
taarten en maakt ze bijzondere bonbons. Ineke
geeft toe dat ze een snoeper is. “Maar ik kan me
goed beheersen hoor.” schaterlacht ze.

Hart

Amsterdam-Zuid heeft haar hart gestolen. Het is
een prettige wijk en het ligt bovendien goed ten
opzichte van de stad en het Vondelpark. “Hier
wonen mijn vriendin en ik al bijna veertig jaar.
Eerst op een steenworp afstand van het Vondelpark en nu in een prachtige gemengde buurt
vlakbij het Hoofddorpplein. Het huis waar we
hiervoor woonden was mooi maar door de vele
verdiepingen liepen we veel trappen. Als je jong
bent is dat natuurlijk geen probleem. Maar als we
ouder worden wel. Zo kwamen we op het punt
van verbouwen of verhuizen.” Het werd het
laatste. “Nu hebben we een heerlijk appartement
op de zesde etage met een riant uitzicht op de
stad en de hele dag zon. En niet te vergeten is
alles gelijkvloers en zijn er geen drempels.” Het
enige wat mis kan gaan is dat de lift uitvalt, zegt
ze lachend. “Hier kunnen we samen oud worden.”

“Sociaal en etnisch is het
prachtig gemixt.”
Mix

Koken is één van haar grote passies. Als kind

De diversiteit en de diverse bijzondere winkels in
Zuid spreken haar met name aan. “Sociaal en
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etnisch is het prachtig gemixt. ”Zo noemt ze
spontaan de Turkse groenteboer met de meest
bijzondere groenten en de keukenwinkel. Haar
grote favoriet? Direct antwoordt ze: “Dat is
natuurlijk de bonbonwinkel Artichoc.” Ze roemt
de reuring in Zuid.
In de binnenstad komt ze bijna nooit meer. “Het is
me te druk, te toeristisch en te lawaaierig. Ze
benadrukt dat het doodzonde is hoe de binnenstad er nu bij ligt. “Het is helemaal niets meer.”

Liefde

Kort na haar coming-out ontmoet ze de liefde van
haar leven. “Die eerste ontmoeting staat nog goed
op haar netvlies gebrand. “Nog altijd ben ik
samen met Emma.” Mijmerend: “Aan de zeventiger jaren heb ik goede herinneringen. Het was
zo’n andere tijd. Veel vrijer en opener. Homoseksualiteit was toen niet zo beladen als nu.”

“Doen wat ik kan
en dat goed doen.”
Telkens weer

Het geweld tegen LGBT-ers is haar een doorn in
het oog. Dat uitgerekend op de dag dat de Canal
Parade een lesbisch stel werd mishandeld raakt
haar enorm. Is haar zelf ooit iets overkomen? Ze
valt even stil: “We zijn als stel wel eens uitgescholden. Wat dat met je doet. Het is zo erg.
Gewoon vreselijk.” Ze begrijpt niet waar die
agressie tegen LGBT-ers vandaan komt. “Hoe
ontstaat die enorme razernij? Die onbeschrijfelijk
woede en het verdwijnen van het laatste laagje
beschaving, verbijstert mij echt. Het klimaat is
ontegenzeggelijk veranderd in de afgelopen jaren.
Iedereen lijkt, mede door de komst van internet,
in zijn eigen bubbel te zitten. Tegenstellingen,
racisme en homohaat nemen alleen maar toe. Er
lijkt geen rem meer op te zitten.” Haar ogen
spreken spreken boekdelen als ze verzucht: “Het
is een zaak van steeds weer uit de kast moeten
komen, iedere keer uitleggen dat je ‘anders’ bent.
Homoseksualiteit is geen vanzelfsprekendheid en
dat maakt het zo moeilijk.” Samen hand-in-hand
lopen doen Ineke en haar vrouw inmiddels niet
zo snel meer.

Jeugd
Over haar jeugd vertelt ze: “Ik ben geboren in Rotterdam maar vertrok op mijn
achttiende naar Amsterdam.” Ze groeit
op in een gezin met broertjes en zusjes.
“We waren allemaal heel competitief ingesteld. Zo gingen we niet voor een acht
maar voor een tien.” Het moest altijd
hoger en beter. “Ik was de oudste en had
daardoor een groot verantwoordelijkheidsbesef.”

Anders

Aan het einde van haar pubertijd merkt
ze dat ze ‘anders’ is. “Ik twijfelde lang
over mijn geaardheid. Ik vond dat
doodeng. In mijn studietijd heb ik me
vaak zó eenzaam gevoeld. Het was een
heel moeilijke periode.”
Met jongens had ze niets, geeft ze
toe. “Ik had moeite met hen. Ze waren
gewoon niets voor mij. Onder vrouwen
voelde ik me thuis.” Pas op haar dertigste,
net na de dood van haar moeder, komt
ze uit de kast. Terugblikkend: “Iemand
die voor mij een voorbeeld was, had ik
niet.”
De film Twee vrouwen, gebaseerd op het
gelijknamige boek van auteur Harry
Mulisch vormde voor haar een eyeopener. “Het ging om een lesbische
relatie. Het maakte ontzettend diepe
indruk op mij.”

Patricia Cornwall

Ondanks haar drukke agenda, ziet Ineke nog
kans om te lezen. Ze blijkt boeken te verslinden.
De lesbische auteurs Patricia Cornwall en Rita
Mae Brown zijn haar favorieten. “Engelstalige
literatuur is veel anders en mooier dan Nederlandstalige. Die is vaak zo zwaarmoedig.”
Haar levensmotto? “Ik doe wat ik kan en dat wil
ik goed doen.” Ze straalt.
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Buurtregisseur Ronald Fijbes

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Verbindende
schakel in Zuid
Als kind wilde hij het liefst op een ambulance rijden
of chirurg worden. Iets met toeters en bellen.
Na een korte omweg wordt het echter iets totaal anders:
hij wordt agent.

I

nmiddels werkt hij al langer dan dertig jaar
bij de politie. In Amsterdam-Zuid is Ronald
Fijbes (58) geen onbekende verschijning meer.
Sinds kort werkt hij na zeven jaar elders in
Zuid in de Hoofddorppleinbuurt. “Met mensen
werken is de rode draad in mijn leven.”
Strak in het politie-uniform komt hij stipt op tijd
op zijn fiets aanrijden bij buurthuis Olympus.
Met zijn bijna twee meter maakt hij indruk op de
bezoekers. Glimlachend komt hij binnengelopen..

Zorg

Al snel brandt hij los en vertelt over zijn jeugd,
leven, liefde en werk. Na de middelbare school
begint hij zijn loopbaan in de psychiatrische zorg.

Als jonge gay gepest en
uitgescholden
De in Friesland geboren en op het Zuid-Hollandse
Goeree-Overflakkee opgegroeide Ronald wil, net
als een aantal familieleden ‘iets’ in de zorg gaan
doen. Rotterdam lag om de hoek en hier gaat hij
een verpleegkundige opleiding doen. Ervaring in
de zorg heeft hij dan al opgedaan tijdens vakanties. Het is hem op het lijf geschreven. “Met heel
veel plezier heb ik negen jaar in de psychiatrie,

zwakzinnigen- en geriatrische zorg gewerkt.” Wel
is het keihard werken. Ook toen had je te maken
met onderbezetting, benadrukt Ronald.

Coming-out

Op zijn 26e ziet hij een advertentie in de krant die
hem triggert. Halverwege de jaren tachtig is de
politie hard op zoek naar nieuwe agenten. Hij
aarzelt geen moment en solliciteert. Na een
strenge selectie wordt hij aangenomen. Sport en
wetskennis nemen een belangrijke plaats in. “Dat
was niet niets.” Maar het bevalt hem goed. Na de
politieschool begint hij bij de Rotterdamse
gemeentepolitie waar hij al snel opklimt tot
hoofdagent.
Ronald vertelt dat hij al vroeg wist dat hij jongens
interessanter vond dan meisjes. “Op mijn vijftiende kwam ik uit de kast. Toen ik het mijn ouders
vertelde, was dat geen enkel probleem. Ook mijn
vrienden reageerden positief. Het ging er om wie
je was, niet om je geaardheid.” Ronald is een
vlotte prater maar valt nu even stil: “Op Goeree-Overflakkee speelt de kerk een belangrijke
rol. In die omgeving ben ik gepest en uitgescholden. Dat was heel vervelend, maar doordat ik met
thuis veilig voelde heeft het geen trauma bij mij
achtergelaten. Hoe ik me ertegen wapende? Ik heb
het gewoon ondergaan, het was nu eenmaal zo.
Ertegen in gaan heeft geen zin, zegt hij.
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Opnieuw uit kast

In Rotterdam ontmoet hij een jongen die een
belangrijke rol in zijn leven gaat spelen. Ze zijn
al snel onafscheidelijk. “We waren zo verliefd
op elkaar.”
Tijdens zijn Rotterdamse politietijd heeft hij het
gevoel dat hij opnieuw uit de kast moet komen.
“Maar op een zeker moment had ik iets van:
homoseksualiteit is niet mijn probleem. Zelf vind
ik het belangrijk er open en transparant over te
zijn. Anderen gingen er soms zo krampachtig
mee om.”

010 wordt 020

Hij zit al een tijdje in 010 als hij hoort van een
nieuw initiatief binnen de Nederlandse politie. Zo
heeft Amsterdamse korps in de jaren tachtig een
nieuwe functie in het leven geroepen. De voormalige wijkagent wordt buurtregisseur. Het
spreekt Ronald heel erg aan.
Zijn vriend vindt de havenstad maar niets. Niet
veel later besluiten ze naar Amsterdam te
verhuizen. De hoofdstad is voor beiden nog
onbekend terrein. “We kochten er samen een
huis.” Ruim twintig jaar zal Ronald er wonen.
Jammergenoeg gaat de relatie uit.
“Er werd meer van je verwacht. Bovendien kon je
die functie inkleden met je eigen persoonlijkheid,” Hij komt terecht in Betondorp in Amsterdam-Oost. Ronald zal er meer dan zeven jaar
werken. Als er een vacature ontstaat in de
Vondelparkbuurt besluit hij te solliciteren.

Verbinder pur sang
In korte tijd wordt hij een bekend gezicht in het
chique deel van Zuid met zijn talloze BN-ers. De
samenstelling van de wijk is heel anders dan van
een volksbuurt. Het vergt ook een andere aanpak,
zegt hij. En natuurlijk een andere benadering van
de bewoners. “Dat was best wel een uitdaging
voor mij. De mensen in deze buurt zijn formeler
en overdag is bijna iedereen van huis. Bekende
Nederlanders trekken natuurlijk veel aandacht
dus ga je extra voorzichtig om met hun privacy.”

Plofkraken

Voor Ronald is iedereen echter gelijk. “Ik geef
mijn grenzen aan, een ander bepaalt dat niet. Als
er moet worden doorgepakt, dan pak ik ook
door.” Met mensen in de buurt heeft hij in die
jaren een goede band opgebouwd. “In die tijd
hebben zich best wel aangrijpende gebeurtenissen voorgedaan met veel impact op mensen.” Als
voorbeeld noemt hij de plofkraken die regelmatig
voorkwamen. “Je zult er maar boven wonen. Het
geeft zoveel onrust. Als buurtregisseur kun je
dan veel voor de mensen betekenen.” In zijn
periode vonden er ook enkele zware geweldsincidenten plaats in het Vondelpark. Slachtoffers
waren ondermeer mannen die cruisen in het
Rozenperk. Het trekt een zware wissel op hem.
“Dat ik zelf homo ben, is een enorm voordeel.
Overigens ben ik al vanaf het eerste uur lid van
het roze politienetwerk Roze in Blauw.”
Aangedaan: “s Nachts ging ik dan surveilleren
met een collega in het cruisegebied. Heftig en inen intriest als je merkt dat de schaamte en angst
van bezoekende mannen worden misbruikt. Ze
zijn zó chantabel.”

Aanspreekpunt

Die band met wijkbewoners, is de kern van de
buurtregisseur, zo blijkt. “Jij bent het gezicht én
het aanspreekpunt van de politie op dat moment
in die buurt en vormt tegelijkertijd de oren en
ogen in de wijk. Zeg maar een spin het web.”
Nuchter: “Je krijgt veel op je bordje. Dan moet je
je realiseren dat je niet alles kunt oplossen. Nee
kunnen zeggen, is ook belangrijk. Het gaat om het
maken van keuzes.”
Amsterdam-Zuid heeft een bijzonder plaatsje in
Ronalds hart. Inmiddels woont Ronald met zijn
partner in Haarlem waar ze het naar hun zin
hebben.
Of hij inmiddels getrouwd is? Schaterend: “Mijn
vriend is de eeuwige verloofde. Hij wacht al
vijftien jaar.” Maar dat hij ooit op zijn knieën zal
gaan om een aanzoek te doen, is een zekerheid.

Overlast

Drie maanden geleden werd hij benoemd tot
buurtregisseur van de Hoofddorppleinbuurt
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Inloopspreekuur
Ronald Fijbes heeft
iedere donderdagochtend
van 10 tot 11.30 uur
inloopspreekuur in het
gebouw van Puur Zuid
aan de Vaartstraat 82.

waar ondermeer het Aalsmeerplein, het industrieterrein Generaal Vetterstraat, de sluizen
IJsbaanpad en de A10/A4 toebehoren. “Toen deze
job voorbijkwam begon mijn bloed te kriebelen.
Ik wilde iets anders.” Schaterlachend: “Je moet
oppassen dat je niet in een sleur belandt.” Zo
vormde de verantwoordelijkheid voor een
bedrijventerrein een nieuwe uitdaging voor hem.
De stoere man straalt als hij bescheiden vertelt
over zijn bereikte resultaten in de Vondelparkbuurt. Duidelijk heeft hij het verschil kunnen
maken. “Zo is de overlast van zwervers en
alcoholisten in het Vondelpark, bezocht door
twintig miljoen bezoekers per jaar, een stuk
minder geworden. Gebiedsverboden hebben een
gunstig effect gehad. Je treft de overlastgevers
hard want hun sociale leven speelt zich daar af.
Dat ontneem je ze. Dat doet pijn.”
Hij heeft sterk de indruk dat het aantal anti-homo
incidenten in Zuid minder wordt. Relativerend:
“Maar dat kan ook komen doordat mensen
minder vaak aangifte doen.”
Sinds jaar en dag geeft Ronald, naast zijn drukke
werkzaamheden, vanuit het Roze in Blauw
netwerk voorlichting over de LHBT+ gemeenschap op de Amsterdamse politieacademie. “Dat
doe ik met heel mijn hart.” Hij geeft aan dat het
ontzettend belangrijk is dat instromende nieuwe
collega’s hier meer te weten over komen. In de

praktijk blijkt er nog wel eens onbegrip en
onwetendheid over te bestaan.

Porto

Opeens dringen geluiden uit de portofoon door.
Tijdens het interview op het bureau ligt deze
steeds onder handbereik. Tijd om de wijk in te
gaan. “Weet je, het mooie van mijn werk is dat je
er bent voor anderen en samenwerkt met
verschillende partijen. Je kunt een prachtig
product afleveren.”

“Hoofddorppleinbuurt
vormt een grote
uitdaging voor mij”
Zelf kan Ronald niet wachten zijn nieuwe buurt te
leren kennen. “Dat het een volksbuurt is, maakt
het voor mij enorm leuk.” Ongetwijfeld zullen we
hem nog vaak aan het werk zien. “Ik heb er echt
zin in, deze wijk met jonge mensen. Het valt mij
op dat de buurt problemen kent, niet alleen op
sociaal gebied maar ook op het terrein van
ouderdom en gezondheid: er wonen ook veel
ouderen en mensen met geestelijke problemen.”
Zijn uitgangspunt? “Ik wil verbindingen maken
in deze levendige wijk.”
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Coos Huijsen

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Zuid vormt het beste
van twee werelden
Hoewel hij niet geboren is in Amsterdam, voelt hij zich
na bijna vijftig jaar Amsterdammer in hart en nieren.
Hier ontmoette hij de man van zijn leven, wordt rector,
schrijver en strijder voor homorechten. Inmiddels nemen
zijn boeken een boekenplank in beslag. “Het is heerlijk
om homo te zijn in Amsterdam.”

V

anuit zijn studeerkamer heeft Coos een
prachtig uitzicht op zijn oude school vlakbij
de dure Beethovenstraat. Mijmerend: “Op
het Gerrit van der Veen college begon ik als
docent en eindigde daar eind jaren negentig als
rector.” Ik spreek met hem over zijn leven, liefde,
boeken en zijn niet aflatende strijd in het emancipatieproces van homo’s, zijn coming-out en zijn
band met de Oranjes.

Spraakwaterval
Coos oogt nog jong maar hij is inmiddels de
tachtig gepasseerd. Hij blijkt een spraakwaterval
te zijn die anekdote na anekdote vertelt over
ondermeer Amsterdam als homohoofdstad, en de
gaygeschiedenis. “Nederland is geslaagd als roze
gidsland maar sociaal-cultureel is er nog een
wereld te winnen.”
Als jongetje brengt hij zijn jeugd door op het
superchristelijke Zuid-Hollandse eiland GoereeOverflakkee. Hij is pas twee jaar als zijn ouders
scheidden. Daarover zegt hij zachtjes: “Dat ongemak heeft in hoge mate mijn jeugd bepaald.” Zijn
moeder en grootouders nemen de opvoeding ter
hand. Hij is een rustig jochie, zegt hij. Tijdens zijn
lagere schooltijd verhuist het gezin regelmatig.

“Nederland is geslaagd als
roze gidsland maar
sociaal-cultureel is er nog
een wereld te winnen.”
Het gevolg hiervan is dat hij zich steeds moet
aanpassen “Het besef een buitenstaander te zijn
werd hierdoor versterkt.”

Preuts
Het zijn de jaren vijftig waarin hij opgroeit. Geen
kleurrijke tijd, verzekert hij. “Gezapig, benauwend en moralistisch. Op het gebied van seksualiteit was het een preutse tijd.” Op zijn zestiende
ontdekt Coos ontdekt dat hij ‘anders’ is. Jongenslijven wekken zijn belangstelling. “In die tijd
werden homo’s niet geaccepteerd, hooguit
geduld.” Uit de kast komen is absoluut niet aan de
orde. Niet verwonderlijk dat Coos besluit ‘onder
de radar te blijven.’Dat zal tot zijn 33e duren.

Kast
Na zijn middelbare school gaat hij geschiedenis
studeren en wordt hij politiek actief. “Ik had

Q Roze Zuid glossy - 25

“Als homo’s vonden
de jaren zeventig
kunnen als je niet
woonde. Hier gebe

behoefte aan zingeving, samenhang en overzichtelijkheid.” Later begint hij zijn loopbaan in het
onderwijs, eerst in Delft en later Den Haag. De
politiek laat hem echter geen moment los. In 1972
wordt hij zelfs Tweede Kamerlid voor de ChristelijkHistorische Unie (CHU). Hij voelt zich er als
een vis in het water.

In 1976 komt hij als eerste
parlementariër ter wereld
uit de kast.
Maar nadat zijn partij een belofte aan het kabinet
Den Uyl niet gestand doet, verlaat hij de christelijke fractie en gaat verder als onafhankelijk
kamerlid.
In 1976 komt hij als eerste parlementariër ter
wereld uit de kast. “Ik was er gewoon aan toe. Ik
stikte bijna.” Al snel zet hij zich in voor de gay
wereld. Voor Coos raken het persoonlijke en
politieke met elkaar verweven. “Want homoactivist word je niet, dat blijf je.”

Tweede geboorte
Hij woont in Den Haag maar Coos heeft Amsterdam inmiddels ontdekt. In de ‘homohoofdstad’
van de wereld kan hij eindelijk zichzelf zijn. “Het
waren de jaren zeventig met alleen maar vrijheid
en blijheid. Alles moest kunnen.” Zijn coming-out
omschrijft hij zelf als zijn tweede geboorte.
Coos stort zich volop in het homouitgaansleven
en ontmoet er de liefde van zijn leven. Het is Lank
Bos, een 21-jarige jongen die fysiotherapie
studeert. De vonk slaat over en korte tijd later
gaat het stel samenwonen. Hun keuze valt op

Amsterdam-Zuid. Nog steeds wonen zij er. “Het is
een fantastische buurt. Heel ruim gebouwd met
veel groen. Ook de architectuur spreekt ons aan.
Bovendien: we hebben het beste van twee
werelden. Je bent zo de stad in en zo weer de stad
uit. Op alle fronten is het aangenaam wonen.
Lachend: “Als homo’s vonden we het in de jaren
zeventig eigenlijk niet kunnen als je niet in
Amsterdam woonde. Hier gebeurde altijd alles.”

Kakkineus
Dat de buurt als enigszins kakkineus wordt
ervaren, beaamt Coos. “Zelfgenoegzaam ook,
maar wel ontvankelijk ook voor gays.” Relativerend: “Toen ik ziek was, stonden veel buren voor
me klaar.”
Hoe stonden de buurtgenoten eigenlijk tegenover
de twee samenlevende mannen? “Weet je, dat is
nooit een issue geweest hoewel een coming-out
toen zeldzamer was dan nu. Met de Joodse
weduwen hadden we al snel een band. Want we
vormden allebei een minderheid.”

“Zelfgenoegzaam ook,
maar wel ontvankelijk
ook voor gays.”
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en we het in
eigenlijk niet
t in Amsterdam
eurde altijd alles.”

Amsterdam nog uitgescholden toen hij bij het
afscheid van een goede vriend deze zoende.
Strijdvaardig: “Dat verbale geweld moeten we
nooit toelaten. Met iedere generatie jongeren zal
hard moeten worden gewerkt aan de sociale
acceptatie van homoseksualiteit.” Hand in hand
lopen moet als homopaar gewoon kunnen.

Aapje
In het begin werden ze wel ‘als aapjes bekeken’
merkt hij op. “Jullie zijn toch anders” hoort hij
menigmaal. Overdag werkt hij als docent aan het
nabij gelegen Gerrit van der Veen college. Coos
voelt zich er volstrekt op zijn plaats. Of hij het
lastig vond zo dichtbij zijn school te wonen? “Ach,
vroeger woonde de dorpsonderwijzer toch ook
naast de school?” Relativerend: “Als ik de ouders
bij de slager of de groenteboer tegenkwam was

“Als ik iemand aanspreek
moet ik Engels praten.”
dat alleen maar leuk.” Hij vindt de buurt wel
veranderd, bekent hij ruiterlijk. Het gaat hem
zichtbaar aan het hart. “De Beethovenstraat
bijvoorbeeld, daar zitten nu voor het grootste deel
ketens in. Vroeger had je hier vier slagers. Die
‘verblokkerisering’ vind ik maar niets.” Hij valt
stil: “Als ik iemand aanspreek moet ik Engels
praten.” Zijn ogen spreken boekdelen als hij
vervolgt dat hij zich hierover grote zorgen over
maakt.

Zelfgenoegzaam
Ook de toenemende anti-homo incidenten raken
hem. Niet zo lang geleden werd hij in hartje

Homo politicus
Na zijn pensionering is Coos niet op zijn lauweren gaan rusten. Zo publiceert hij enkele jaren
geleden zijn biografie ‘Homo Politicus’ dat een
groot succes wordt. Ook schrijft hij boeken over
het Nederlandse koningshuis. Hiervoor voert hij
meerdere gesprekken met oud-koningin Beatrix.
Lachend: “Maar hier mag ik niets over vertellen.”
Sinds het verschijnen van zijn boek De Oranjemythe wordt hij in de media vaak opgevoerd als
een Oranjedeskundige.
Dan komt zijn man Lank binnen om de honden
uit te laten. Het zijn prachtige whippets die Lank
van jongs af aan fokt. “Het is mijn hobby. Heerlijk
dat het Beatrixpark om de hoek ligt.” Of ze ooit
weggaan? “Geen denken aan. Wij gaan hier nooit
meer weg.”

Niet zo lang geleden werd
hij in hartje Amsterdam
nog uitgescholden toen hij
bij het afscheid nemen van
een goede vriend deze
zoende.
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Baruch Kojocaru

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Het verhaal van een
overlevingskunstenaar
De Joodse Baruch Kojocaru wordt voor de
Tweede Wereldoorlog geboren in Roemenië. Hij is de
benjamin in een groot gezin met dertien kinderen.

A

s de Duitsers zijn land binnenvallen wordt
de kleine Baruch op transport gesteld naar
een werkkamp. Hij wordt echter gered,
duikt onder en wordt dan verraden. Hij
moet alsnog op transport. In het kamp in Transnistrië krijgt hij een bijzondere band met de
Duitse soldaat Gunter. Later zal Baruch hem
omschrijven als zijn eerste grote liefde. Hij
overleeft de oorlog. “Ik heb het taboe doorbroken
om niet over de oorlog te praten.
Inmiddels is Baruch 87. In zijn huis in de Pijp
blikt hij terug op zijn bijzondere leven. Ondanks
de trauma’s is hij altijd blijven geloven in de
liefde en het leven. Hij praat honderduit en
benadrukt dat hij veel mazzel heeft gehad.

Nachtmerries

Jarenlang heeft Baruch niet over de oorlog met
zijn verschrikkingen durven praten. Waarom
nu wel?
“Tot begin jaren tachtig sprak ik niet over de
oorlog. Net als de rest van mijn familie. Voor de
buitenwereld leek het of die hele periode in mijn
leven me nauwelijks had geraakt. Toen ik vijftig
werd kon ik de oorlog niet langer wegduwen. Ik
kreeg vreselijke nachtmerries en moest overdag
veel huilen. Een goede psycholoog heeft me
geholpen om mijn verleden onder ogen te zien en
een begin te maken met de verwerking. Het was
uiteindelijk mijn oudste zoon Rafael die me inspireerde om mijn levensverhaal te vertellen. Via de
Amsterdamse vrijwilligersorganisatie Gilde ben

ik deze verhalen gaan vertellen op scholen. Vorig
jaar leerde ik schrijfster Barbara Bulten kennen.
Samen zouden we aan mijn verhalen gaan
werken. Maar hoe meer we spraken, hoe meer
herinneringen er naar boven kwamen. Barbara
stelde voor om van mijn levensverhaal een boek
te maken. Het resultaat is De oorlog in mij.”

Gevormd

Uw levensverhaal is zeer aangrijpend. Toch bent u
ondanks alles, altijd positief gebleven. Hoe kan dat?
“Iemand zei laatst tegen mij dat ik een overlevingskunstenaar ben. Een mooi woord, maar
daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. Mijn
wil om te leven is enorm sterk. Alles wat ik heb
meegemaakt in mijn leven heeft me gevormd. Ik
ben er ongelooflijk sterk door geworden. Ik ben
87, slik dertien verschillende medicijnen per dag
en heb een pacemaker. Maar klagen doe ik niet.
Er is voor mij nog steeds genoeg om van te
genieten.”

Eerste liefde

In het werkkamp speelt de Duitse soldaat Gunter
een belangrijke rol. Wie was hij?
“Gunter was een jonge Duitse soldaat in het kamp
in Transnistrië. Hij was groot, goed gebouwd en
had blond krullend haar. Gunter en ik zagen
elkaar op geheime plekken waar niemand ons
kon zien. Ik kreeg gevoelens voor hem die ik niet
goed kon thuisbrengen. Door onze geheime
affaire hebben mijn zusters en broer ook iets

Q Roze Zuid glossy - 29

minder honger geleden. De band met Gunter was
niet alleen seksueel. Hij vertelde me veel over zijn
geboortestad Hamburg en over zijn ouders.
Gunter haatte de oorlog ook. Hij heeft mijn leven
gered. Hoe hij dat heeft gedaan, kun je in het boek
lezen. Gunter was mijn eerste grote liefde. Met wie
ik later in mijn leven ook seks had, mannen of
vrouwen, altijd dacht ik aan Gunter. Waarschijnlijk ben ik mijn hele leven op zoek gebleven naar
een sterke, zachtaardige man als hij, maar ik heb
hem nooit meer gevonden.”

kamp. Dat was streng verboden. Liefde tussen
twee mannen dat mocht niet van God. Op de boot
naar Palestina was ik zelfs bang dat God de boot
zou laten zinken om mij te straffen voor wat ik
had gedaan! Toen ik voor de eerste keer trouwde
was ik nog heel jong. Ik hield niet van haar, maar
hoopt dat mijn gevoelens voor mannen zouden
verdwijnen als ik ging trouwen. Homofilie was
nog altijd verboden in Israël en soms had ik het
idee dat het een ziekte was die ik van Gunter had
gekregen.”

Sjtetl

Vreselijk

Hij zwijgt even.
“Ik ben geboren in 1932 in de Roemeens stad
Botosani. Dat was voor die tijd een redelijk grote
stad waar veel Joden woonden. De eerste zeven
jaar van mijn leven had ik het niet slecht thuis.
Ons huis was altijd vol en gezellig. Alles veranderde toen de troepen van de Duitse Wehrmacht
op 1 september 1939 Polen binnenvielen. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog koos Roemenië de kant
van de Duitsers in de strijd tegen de Russen. Maar
al in 1937 had het land antisemitische maatregelen ingevoerd. Zo werd het aantal Joden op
universiteiten, hogescholen en overheidsinstanties beperkt en het staatsburgerschap van Joden
die geen Roemeens spraken ingetrokken. Vanaf
augustus 1940 werden ook huwelijken tussen
christenen en Joden verboden. Als trouwe bondgenoot van nazi-Duitsland speelde Roemenië een
grote rol in de Holocaust en onderdrukte en
vermoordde vele Joden. Ook in onze kleine sjtetl
(Jiddisch voor ‘stadje’) werd de rust wreed
verstoord.”

Streng verboden

De liefde tussen u en Gunter heeft u nooit losgelaten. Toch trouwde u drie maal met een vrouw. Uit
de huwelijken kwamen kinderen voort. Hoe kijkt
u hierop terug.

“Ik ben altijd op zoek
geweest naar gunter”
“Als puber voelde ik me ontzettend schuldig over
wat er tussen Gunter en mij was gebeurd in het

Na de oorlog vertrekt Baruch naar Palestina. Het
blijkt een reis met ontberingen te zijn. Zo kan hij
niet zomaar het land in. Samen met vele anderen
moet hij twee maanden in quarantaine. Later
komt Baruch terecht in een kibboets. Daar
overkomt hem iets dat blijvende invloed op
zijn leven zal hebben. In het boek gaat hij hier
diep op in.
“Tot vorig jaar heb ik niemand verteld over die
vreselijke gebeurtenis in de kibboets. Vorig jaar
september besloot ik terug te gaan naar Kfar
Szold, samen met mijn oudste zoon, vier neven en
hun vrouwen. Ik wilde weten hoe het zou voelen
om daar weer te zijn. De barak waar ik woonde,
bleek er nog steeds te staan. Bij die aanblik
voelde ik het bloed uit mijn hoofd wegtrekken en
kreeg ik bijna geen lucht meer. Als een film
trokken de herinneringen aan dat afschuwelijke
moment beeld voor beeld door mijn hoofd. Toen
heb ik hun het hele verhaal verteld. Het luchtte
me op, iets wat ik niet had verwacht. Zo kon ik
deze verschrikkelijke gebeurtenis eindelijk een
plek geven.”

Dansen

Baruch is 33 als hij een zes jaar jongere man leert
kennen. “Het was liefde op het eerste gezicht. We
waren echt gelijkgestemde zielen. Onze liefde gaf
me de kracht om voor mezelf te kiezen en bij
mijn gezin weg te gaan. Hij en ik vertrokken naar
Duitsland. Ik durfde niet in Israël te blijven
omdat ik bang was dat mijn zonen met mijn
geaardheid gepest zouden worden. Het was zo’n
bevrijding om na jaren mijn gevoelens te hebben
onderdrukt hem te kunnen liefhebben zonder
over mijn schouder te hoeven kijken.”
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De oorlog in mij, Baruch Kojocaru

Homodisco

Later belandt Baruch in Amsterdam waar hij gaat
werken als kok, muzikant en kledingontwerper.
Twintig jaar geleden betrekt hij zijn huis in de Pijp.
“Ik kende de buurt al, dus het was niet helemaal
nieuw voor mij.” Hij straalt als hij vertelt over de
Pijp: “Je hebt hier alles op een steenworp afstand.”
Baruch heeft vier passies in zijn leven: theater,
film, zingen en lezen. Trots toont hij mij zijn
bibliotheek met honderden boeken over de meest
uiteenlopende onderwerpen. “Als ik langs mijn
favoriete boekenantiquariaat in de Frans Halsstraat even verderop loop, kan ik het niet laten een
paar boeken te kopen.” Dan: “Soms lees ik wel drie
boeken tegelijkertijd.” Hij onderneemt nog veel en
vertelt lachend dat zijn Ferrari (Canta, PH) hem
nog overal brengt.

Straathoeken

“Amsterdam was voor mij een verademing.” Al
snel kende het gay uitgaansleven geen geheimen
meer voor hem. “In Amsterdam hoefde je niets
verborgen te houden. Iedere avond dansen tot vier
uur in de ochtend. Er waren in de stad zoveel
plekken voor homo’s: bars, disco’s en zelfs sauna’s.
Op iedere straathoek was wel iets. Eén van mijn
lievelingsclubs was D.O.K. (De Odeon Kelder) aan
het Singel. Dit was de eerste en jarenlang de
grootste homodisco van de stad. Iedereen wist
waar dat was. Als je de weg niet wist, hoefde je het
maar te vragen aan een taxichauffeur en die
bracht je erheen.” Moeiteloos noemt hij de namen
van de vele kroegen van toen op.

“Vrijheid en tolerantie zijn
nu minder”
Uitschelden

“Op mijn leeftijd ga ik niet meer dansen. Ik zie dat
die vrijheid van toen, er helaas niet meer is. Het is
zo anders nu. “Die tolerantie van die jaren is zeker
minder.” Op straat kan niemand aan me zien wat
mijn seksualiteit is en ik ga niet meer naar
cruisinggebieden.” Of hij weleens uitgescholden
is? Hij denkt even na: “Als homo ben ik nooit
gediscrimineerd, maar ik ben als jood wel eens
nageroepen.”
Tweemaal per jaar, met het joodse nieuwjaar en

(opgetekend door Barbara Bulten),
Ambo/Anthos,www.amboanthos.nl

Auteur Barbara Bulten:
”Toen ik Baruch in maart 2018 via een
Amsterdams eenzaamheidsproject voor het eerst
ontmoette, was het net of ik een oud familielid
tegenkwam. Baruch wilde graag dat iemand hem
hielp bij het uitwerken van verhalen die hij in het
Hebreeuws had geschreven. Wekelijks spraken
we over zijn jeugd, de tijd in de oorlog, maar ook
over de roerige periode erna. Ik stelde hem voor
om nog veel meer verhalen over zijn leven op te
schrijven en er een boek van te maken. Met die
verhalen ben ik langs uitgeverij Ambo Anthos gegaan. Ze waren enthousiast en het sterkte me om
door te gaan. Ondanks de pijn die de gesprekken
soms teweegbrachten bij Baruch, voelden we
beiden de urgentie om zijn bijzondere levensverhaal met anderen te delen. Samen hebben
we het boek verwezenlijkt. Zijn verhalen en de
urenlange gesprekken zijn de inspiratie geweest.
Het is geschreven vanuit het hoofd van Baruch,
zodat je als lezer hopelijk het gevoel krijgt dat je
zelf bij hem aan tafel zit.”

Pasen, gaat Baruch nog op bezoek bij zijn kinderen in Israel. “Als ik daar ben mis ik Nederland en
als ik hier ben mis ik Israel.” Het is eigenlijk heel
dubbel, bekent hij.

Onderweg

Baruch is iemand die moeilijk kan stilzitten. “Ik
ben vaak onderweg in de buurt. In de zomer zit ik
graag op een terrasje. Ik hou van het praten met
mensen. Maar als ze beginnen over hun kwaaltjes, houdt hij het snel voor gezien. “Ik heb daar
niets mee, dat vind ik vervelend.” Bovendien: “Ik
vertrouw niet snel mensen.” Niet verwonderlijk
gezien zijn levenservaringen.
Zijn leeftijd gaat hem wel parten spelen, zegt hij.
“Ik heb betere tijden gehad, maar ik heb geen tijd
zielig te zijn. Ik sla me er wel door heen.” Voor
hem is het leven nog ieder moment de moeite
waard. “Ik kijk tevreden terug op mijn leven.
En nog steeds zie ik mooie jongens, hoor.”
Met zijn boek heeft Baruch het taboe willen
doorbreken om over de oorlog te praten. “Zodat zijn
kinderen en kleinkinderen en hun generatie weten
wat ons is overkomen en dit nooit vergeten.”
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Franz Bonsema

Tekst: Paul Hofman
Foto: Anita Muschner

Nooit meer
weg uit Zuid
Hij was negenentwintig toen hij vanuit zijn
geboorteplaats Den Haag verhuisde naar
Amsterdam. Nu woont Franz Bonsema alweer
bijna veertig jaar in Amsterdam Zuid.

H

ij praat honderduit als ik hem interview
over zijn werk, liefdes, leven en vrijwilligerswerk voor roze Zuid. “Ik ga hier nooit
meer weg.”

Jeugd
Op een steenworp afstand van de Albert Cuypmarkt woont hij te midden van yuppen en oudere
Pijpbewoners. Vanuit zijn hoekappartement heeft
hij een goed uitzicht op een klein terras van een
coffeeshop. Zijn appartement ziet er ruim maar
tegelijkertijd wat rommelig uit. In zijn grote
boekenkast staan talloze gay romans. Hij heeft ze
allemaal verslonden, zo blijkt. Titels als De stad
van John Rechy en de Zwembadbibliotheek van
Alan Hollinghurst springen direct in het oog.
Als hij vertelt over zijn jeugd gaan zijn ogen
glimmen. In Den Haag wordt hij geboren waar hij
ook opgroeit. Dat hij een Duitstalige voornaam
heeft is niet verwonderlijk. “Mijn Nederlandse
vader was boekhouder bij een handelshuis waar
mijn Oostenrijkse moeder kokkin was.”
Hij heeft een heerlijke kindertijd gehad, vertelt
hij. “Ik had een liefdevolle moeder die ons iedere
dag meenam naar het Haagse bos.” Het katholieke
geloof met zijn idealen speelt een belangrijke rol
in zijn kinderjaren. “Over naastenliefde en

gelukzaligheid preekten de priesters. Die idealen
inspireerden. Mijn moeder was vroom maar niet
kerks. Mijn vader was niet religieus en gevoelsmatig afwezig.”

“Op mijn veertiende werd ik
door vriendjes ingewijd”
De liefde heeft altijd een grote rol in zijn leven
gespeeld, vertelt hij. “Op mijn veertiende werd ik
door vriendjes ingewijd. Daarna was ik er iedere
dag mee bezig. Toen ik achttien was, had ik mijn
eerste liefde.” Hij lacht. Talloze vriendjes volgen.
Meestal bleven het anonieme contacten, een
enkele keer werd het een relatie. “Ik werd
verliefd op een mooi gezicht en als het klikte
bleven we bij elkaar.” Je had toen nog geen bars
zoals nu. Ik ontmoette ze op homontmoetingsplaatsen. Maar niemand mocht weten dat ik
homo was. Het was toen een schande. Homo’s
werden voor viezeriken uitgemaakt en ook mijn
vrienden deden niet anders dan grappen over ze
maken. Ik had een drievoudig leven: keurig voor
de klas staan overdag, dan gezelligheid met
vrienden die niks mochten weten en ’s avonds de
pisbakken af.”
Hij kijkt me ondeugend aan.
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Tekst: Franz Bonsema

Veertien jaar

Oud(t) en proud

Wanneer had je je coming-out eigenlijk, leg ik
hem voor. Franz: “Mijn moeder heb ik ‘het’ verteld
op mijn 21e. “Ik kwam eens thuis toen het uit was
met mijn tweede vriendje. Natuurlijk was ik heel
verdrietig. Dat zag mijn moeder maar ik wilde het
niet zeggen. Zij hield aan: “Wat is er nou? Zeg het
nou maar!” en toen heb ik het verteld.”

“Het is 3 augustus. Dag van
de Canal Parade. Altijd of toch
bijna altijd als ik in Amsterdam
was, ben ik gaan kijken. En dit
jaar mag ik dus eens in plaats
van aan de kant te staan mee
op een boot.

Duits
Hij lacht even. “Nadat ik het HBS-A diploma heb
gehaald, ben ik Duits gaan studeren.” Al van
jongs af aan wil hij leraar worden. “Ik was pas
zeven toen ik op de glazen deur van mijn slaapkamer met een krijtje stond te schrijven. Ik deed
een leraar na voor een niet aanwezig publiek.”
Eigenlijk wilde hij in eerste aanleg Frans gaan
studeren, maar zijn toenmalige Franse docent
raadt hem dit af. Ook het vak boekhouden, waar
hij een tien voor haalt, is niet voor hem weggelegd vindt zijn leraar. “Toen dacht ik: bekijk het
allemaal maar. Ik ga Duits doen en daarmee uit.
Die taal beheerste ik gezien mijn achtergrond
natuurlijk al enigszins. Want als jongetje ging ik
vaak naar Oostenrijk op vakantie.”

Gangmaker

“Ik heb wel eens wat georganiseerd voor gevoelsgenoten en ben
door Stichting SOOZ uitgenodigd
voor de 75+ boot.
Om tien uur heb ik afgesproken
met Balthazar uit Hoorn bij het
Centraal Station. Hij is tachtig en
loopt met een stok maar hij wil
toch te voet naar de opstapplaats
op het Java-eiland. Daar dringen
we vanwege de stok een beetje
voor en krijgen mooie zitplaatsen
voorin de open boot die over de
lengte ruggelings twee rijen van
dertien stoelen draagt. We krijgen
allemaal een roze t-shirt met als
rugtekst ‘Ou(d)T En Proud’ en een
roze pet en varen naar de plek van
de start, oostelijk van het Nemo

Het blijkt een schot in de roos te zijn. Dat hij
negen jaar over zijn studie zou doen, kon hij niet
toen voorzien. Zijn studie bevalt hem vooral
vanwege de literatuur en tijdens zijn opleiding
wordt hij al gevraagd om voor klas te gaan staan.
Het Gymnasium Haganum waar hij zijn MO-A en
-B opleiding deed staat hem nog in het geheugen
gegrift. “Jan Siebelink heeft dat gymnasium nog
beschreven in een van zijn boeken.”

“Ik was behoorlijk gespannen
geworden van al die
mislukkende relaties en
anonieme contacten”.
Reizen
Hij gaat werken op de school waar hij zelf leerling
is geweest. “De rector kwam bij ons thuis langs en
vroeg mijn moeder of Franz bij hem kon komen
werken. En dat was het sollicitatiegesprek.” Hij
pakt de uitdaging graag op.

Wel moet hij dan nog onder de wapenen. Over
zijn diensttijd: “Ik vond het vreselijk maar het
was achteraf een redelijke periode omdat ik de
officiersopleiding kon doen.”
“Na mijn studie zou ik gaan reizen met een
vriend. Maar die was intussen getrouwd.” Hij
leest boeken over spiritualiteit, onder andere van
Han Fortmann die schrijft dat in het Westen
uiterlijke rijkdom is nagestreefd en in het Oosten
innerlijke rijkdom. “Mijn reisdoel op dat moment
was duidelijk: ik ga naar India. Ik was behoorlijk
gespannen geworden van al die mislukkende
relaties en anonieme contacten. En over onze
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d op de boot: overweldigend
Science Museum waar we ons
naar nummer formeren. Leuk
om naar al die verschillende
boten om ons heen te kijken.
Als gangmaker hebben we Steven aan boord, de Dutch Tina
Turner, die de sfeer erin brengt
en houdt door staande op de
achterplecht luidkeels ons en
als we varen de mensen aan de
kant aan te moedigen: “Amsterdam, laat je hóren!!!”
“Hij gaat onder de lage bruggen
liggen tot het laatst pratend
en één been rechtstandig naar
boven. We hebben bekende
tophits uit de afgelopen decennia waarop we meezingen.
Eerst zitten we braaf met onze
regenboogvlaggetjes in de hand
maar allengs staan we op en
beginnen we mee te dansen op
de maat.”

Oordoppen

“Het is een overweldigende
ervaring. Overal die vrolijke

mensen aan de kant en - heel
dichtbij - als we onder de
bruggen doorgaan. Ze zwaaien
en lachen ons toe. Ook zij zijn
fleurig gekleed, niet dat eeuwige
zwart dat tegenwoordig in de
mode is. We hebben oordoppen uitgereikt gekregen maar
gelukkig hebben we die niet
nodig. We worden heel bezorgd
begeleid door tientallen vrijwilligers en vooral door organisatrice Manon die als ik vraag of
de bassen wat zachter kunnen
omdat ik ze voel in m’n hart, dat
gelijk regelt. Er zijn twee doktoren aan boord maar we houden
ons flink. Geen enkel incident is
er. En we worden voorzien van
drankjes en heerlijke hapjes.”

Orgie van geluid
en beeld
“Op de boten en bootjes aan
de kant toeschouwers in de
fraaiste outfit, in regenboogkleuren, in het goud, mannen in

materialistische maatschappij was ik ook niet
tevreden. Ik zei mijn baan op, haalde geld van de
bank en daar ging ik. Alleen.” Een grote stap,
erkent hij op mijn suggestie.

Rijkdom
In India vindt hij de gezochte innerlijke rijkdom.
“Ik werd onderweg al steeds rustiger en opener.
Letterlijk kwam ik dichter bij mezelf en de
buitenwereld. Het was alsof een muur die ik
zonder het te weten in me had, wegviel. Ik voelde
me verbonden worden met het leven. Innerlijke

rokjes, halfnaakt. Mooie gezichten zie ik zoals altijd. Zoveel
mooie jongemannen als er in de
wereld zijn. Het is een orgie van
geluid en beeld. Veel te vroeg
is het afgelopen. Maar ik ben
moe! Als we aanmeren aan de
Westerdokskade zeg ik tegen
Balthazar: “We blijven zitten tot
we eraf moeten, hoor. Ik ben
doodop!” Als we gaan lopen
vinden we gelukkig vlakbij om
de hoek in de Haarlemmerstraat
een terrasje waar wonder
boven wonder twee plaatsen
vrij zijn. Daar zitten we wel
anderhalf uur.”

“Vaak spannend gekleed publiek
loopt voorbij. Als Balthazar
zegt: “Zullen we maar eens naar
het station?” doe ik net of ik
niets hoor. Nog even zitten en
genieten. En dan breng ik hem
toch terug door een feestelijk

Amsterdam. Wat een dag!”

vrede. Iets mooiers bestaat niet. Het liefst had ik
heilig willen worden.”
Na zijn Indiase reis komt hij terug in Nederland.
Amsterdam lonkt. “Na al die jaren in Den Haag
was de hoofdstad met zijn vrijheid mijn doel. “Ik
had mijn ziel teruggevonden, zo beleefde ik het.
Ik wilde niet terug naar mijn oude vrienden en
weer gewoon genietend gaan leven zoals eerst.
M’n innerlijke vrede vasthouden.”

Thuiskomen
Na een paar omzwervingen belandt Franz in
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“En weet je wat zo leuk is:
de entree, de hapjes en
het eerste drankje zijn voor
rekening van het Stadsdeel Zuid.”
Zuid. Het voelt als thuiskomen. “Ik kwam op een
prachtige etage terecht. Na bijna veertig jaar woon
ik er nog.” Het docentschap geeft hij na de dood
van zijn moeder op. “Ik had er helemaal geen zin
meer in. Was er gewoon klaar mee. Ik groeide
bovendien van mijn leerlingen weg.” De erfenis
stelt hem in staat een rustig leven te gaan leiden
en te gaan reizen. “Dat was een verademing.”
“Toen ik hier kwam wonen was het een heel
armoedige buurt. Maar de woning was echt wel
iets voor mij. Wel een beetje donker maar ja …
Begin jaren negentig heeft de woningbouwvereniging alles opgeknapt. Ik heb het beste van
twee werelden: binnen tien minuten ben ik in het
hartje van de stad en ik zit zo buiten de stad aan
de Amstel. Fantastisch.”

Vrijwilligerswerk
“Doordat ik mijn werk vaarwel zei, werden de
sociale contacten wel minder. Maar vereenzamen
wilde ik zeker niet. Voor mij een reden iets te
gaan doen.” Hij wordt vrijwilliger en komt met tal
van ideeën. Het vrijwilligerswerk zal hij niet
loslaten.
“Het is mijn manier om mensen te ontmoeten.” Tot
op de dag van vandaag is hij het gezicht van
LGBT-Zuid. Zo organiseert hij vanaf het begin
voor het Roze Stadsdorp in 2015 wandel en later
ook fietstochten. En sinds juli 2016 dansavonden
voor bewoners van de Pijp en omstreken. “Ik ben
momenteel bezig met het organiseren van een

dansfeest voor oudere homos’ en lesbo’s, zeg 40+
of 50-plussers, in het wijkgebouw op het Henrick
de Keijserplein.” De eerste dansavond was een
groot succes. “We hebben afgesproken dat we
voortaan meerdere keren per jaar een avond
opzetten. En weet je wat zo leuk is: de entree, de
hapjes en het eerste drankje zijn voor rekening
van het Stadsdeel Zuid.”

Pelgrimstocht
Dat hij juist ook wandeltochten organiseert is niet
zo verwonderlijk als hij vertelt dat hij zelf al
diverse routes naar Santiago de Compostela
gelopen. “Dat was zo zalig, de natuur, de luchten
en die complete vrijheid en onafhankelijkheid.”
Van binnen blijft hij dat kleine katholieke
jongetje. “Dat verloochent zich niet.” zegt hij
schaterlachend. En zijn streven heilig te worden?
“Ach, mijn leven bestaat uit een zoektocht naar
innerlijke stilte en het tegelijkertijd totaal
ondergaan in de hartstocht. Ik ben nog steeds op
weg naar een evenwicht maar zonder gelijkgestemde partner gaat dat niet.”
Wat Zuid zo bijzonder voor hem maakt? “
Het is een prachtig stadsdeel, alle cultuur
binnen handbereik. En dan, het Sarphatipark
aan het ene en de Amstel aan het andere einde
van mijn straat. Uit Zuid ga ik nooit meer weg.
Beslist: “Nooit!”
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Whether you are a lesbian, gay, bi, trans or queer or an heterosexual
A believer in any other religion or an atheist
Or you are a combination of something or something in between

Diversity counts
Diversity makes us human

The people of Amsterdam stand for the right of the other to be himself/herself
The people of Amsterdam reject all forms of discrimination
We stand behind this message, I stand behind this message
Participate and share it!

#020diversity
is an initiative of

Amsterdam Dance Event (ADE)
COC Amsterdam
Dialoog in Actie
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Moskee Al Kabir
Nachtburgermeester Amsterdam

Protestantse Kerk Amsterdam
Raad van Kerken Amsterdam
TransAmsterdam
Veiligheidspact tegen Discriminatie
SOOZ Amsterdam
Werkgroep Roze Ouderen Stadsdeel Zuid

Q Roze Zuid glossy is een gezamelijke uitgave van:
SOOZ, Cordaan, Dynamo, Combiwe, PuurZuidl en Gemeente Amsterdam.

