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Preface

This thesis marks the end of my time as a student and the beginning of a new, exciting period 

in my life. This is my second master’s thesis, and for this one I wanted to research something 

personal, something close to myself, and have found that with this subject. 

Before I started this thesis, I knew little about queer history and I from the outset I was even 

afraid that there might not be enough information to go on – how wrong I turned out be. Being 

gay myself, it struck me that queer history is not taught in school, nor is it something you would 

frequently encounter in museums or at heritage sites. Almost as if there is no queer history. 

However, after this half year of researching and talking to generations queers before me, it struck 

me how much history there actually is and it made me recognize the similarities between then 

and now. 

I have very much enjoyed doing this research, because in learning more about these queer 

histories, I also learned more about myself and where the community comes from. It is now 

June, Pride month, marking the Stonewall Riots more than 50 years ago. Since then, we have 

come a long way, but still there is a long road ahead. I hope that this research helps pave a small 

part of that road.

I want to thank everyone who has helped me realize this thesis. In particular my supervisor dr. 

Linde Egberts, our talks really helped me shape this thesis into this final product. Also a thank 

you to the other professors at the VU, whose lectures inspired me and helped me make informed 

analyses on heritage. I want to thank the people who have taken the time to help me get a grip on 

the topic: Anne Vera Veen at ARCAM, Dan Vo at the Victoria and Albert Museum, René Boer at 

Failed Architecture, and Riemer Knoop who was part of Queering the Collections. A big thanks 

to the people at IHLIA, who made their collection available online even though we were in a 

second corona lockdown. And lastly a thank you to all my interviewee’s, your stories were truly 

inspiring and have given this research body and value. 

And to you dear reader, please enjoy!
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Chapter 1. Chapter 1. IntroductionIntroduction
Queer emancipation in 2021 has come a long way. Homosexuality is largely accepted by society, and this 

is reflected in public debate. More and more work is being done to make sure LGBT rights are reflected 

in government policies, and artists in Western pop culture increasingly try to talk openly about their gender 

and sexualities. However, this is not a battle won, as acceptance and representation often still only go skin 

deep. 

 In my own field of history and heritage for instance, this is a topic that still deserves more attention. 

Before I started writing this thesis, my knowledge on queer history in the Netherlands was limited, even 

though I am involved in the community. Queer history is not a topic which is taught in school or by most 

parents, and unless you actively go looking it is not something you often encounter in museums or at heritage 

sites. Still, there is a substantial queer history in the Netherlands which deserves to be told and retold, and 

where heritage can play a substantial role in. 

 With this thesis I try to contribute my part to this topic, show what queer heritage is and how it fits 

within a broader heritage discourse. In the following paragraphs I will introduce “queer”, how this is related 

to heritage, which research questions I answer, and how the rest of this thesis is structured.

Queering heritage
Queer originally meant “strange or unusual” (Oxford English Dictionary, 2020), and was used pejoratively 

against gay people. It was reclaimed however, and used as an umbrella term to refer to non-conforming 

genders and sexualities. It is often used interchangeably with the acronym LGBT (lesbian, gay, bisexual, 

transgender), though this acronym has difficulty capturing the fluidity and scope of current gender identities. 

The acronym is sometimes adapted by adding letters (LGBTQI) or a plus sign (LGBT+). In most academic 

literature however, the more abstract term “queer” is used to recognize the complexity and fluidity of gender 

identity (Jagose, 1996).  

 It should be kept in mind that seeing LGBT or Queer as a uniform group would oversimplify 

reality. The community is layered and experiences vary greatly per ‘letter’. When it comes to acceptance and 

representation for one; a trans or intersex experience of acceptance and understanding can vary greatly from 

a gay male experience (Parker, 2015). It shows there are multiple queer experiences, that are interconnected 

with its common denominator opposing heteronormativity. 

 When applying queer to the historical, different historical experiences and interpretations can be 

uncovered. This relates to the idea that historical spaces can be viewed from multiple standpoints and are that 

these are plural. It recognized that, while there is an authorized reading of history, this is not necessarily the 

only valid one (Ashworth, Graham, & Tunbridge, 2007). 

 Dowson (2000) argues that indeed the past is constantly reconstructed and interpreted, traditionally 

in a predominantly heteronormative way. This means that these readings of the past remain limited to this 

singular perspective, in which alternative readings are easily dismissed. An example Dowson gives is a grave 
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of two ancient Egyptian men, buried together. Initially they were thought to be twins, but later interpretations 

state they might be a same-sex couple. While there is still fierce debate on the nature of their relationship, it 

shows that the past is not set in stone and depends on contemporary ways of looking at it.

 This works through into the way in which we remember the past and present its spatial remains. 

Queer history has claims to history and space, but currently these remain underrepresented. I will follow up 

on the subject of historical queer space in chapter 2. Sandell et al., (2018) for instance worked on identifying 

places related to LGBTQ history. Interestingly, they uncovered that dozens of places identified as significant 

were already listed due to their architectural value. These were for instance country houses where same-sex 

couples lived or places that functioned as meeting spot. The link between those sites and their queer history 

is often understudied or not even recognized at all.  

 In the Netherlands, very little heritage is institutionally recognized for its queer history. The only listed 

location is the Homomonument, which is now protected by the municipality of Amsterdam. The national 

heritage agency, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, has no research projects or listings explicitly 

related to queer history yet, though they are starting to look at community heritage in line with Faro. The 

Dutch knowledge agency on intangible heritage, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, does 

recognize the Amsterdam Pride as heritage, but important to note is that this status is very different from 

built heritage. 

Research question
With this research, I want to add to knowledge about the pluralization and queering of heritage from an 

Amsterdam context. Amsterdam was long known as the “gay capital of Europe”, and has a long queer history. 

There are numerous places associated with queer history, and it thus makes for an interesting case study on 

how these historical queer spaces in the city are remembered. 

 With this study I aim to produce knowledge on how a queer view on history and space can produce 

other forms of meaning and ways of experiencing heritage. I will try to uncover what components in queer 

heritage are valued, what complexities queer narratives make part of, and how this produces meanings in 

space. My main research question is therefore: In what way do queer views add to the further pluralization 

of heritage, and what implications does this have on heritage making?  In order to make this question more 

approachable, I will divide it into several subquestions. 

 As this research is concerned with spatial heritage, an important first step is to understand how 

queer spaces work. It matters where a space is, who is constructing it, and even who is viewing it. The first 

subquestion is: How are queer spaces constructed? Here I will research which politics, histories and symbolisms 

are incorporated into queer space, who produces it, and to what end. This question is therein an essential first 

step to grasp the research object of queer space. 

 The second subquestion is: What aspects of queer heritage are being valued? With this question I will 

try to uncover how these places are a part of local communities and their identities, and what makes them 
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uniquely so. The aim of this question is to establish why queer spaces are valued by the communities that 

formed them. 

The third subquestion is: Which contestations can take place in queer heritage? For this question I will 

research on what fronts queer heritage can cause friction. I will look outwards, how queer heritage contests 

with authorized, heteronormative values and narratives. However I will also look inwards, as to how queer 

heritage in itself can become contested, for groups that feel underrepresented in being queer. 

 Thus the last subquestion: How does a queering of heritage affect the practice of heritage making? With 

this question I aim to answer how queer interpretations, values and contestations of history and space can 

be dealt with as heritage. As queer heritage produces a different narrative from the AHD, it needs thought on 

how this affects heritage discourse. This subquestion will wrap up of the previous question, and provide a way 

to answer how a queering of heritage contributes to pluralised heritage theory. 

Structure 
In the first following chapter, I will present my conceptual framework. I will elaborate on the way in 

which a critical move towards pluralised heritage takes place, and how queer theory can contribute to this 

development. I will then look at historical queer spaces, and how these manifest in Amsterdam. In chapter 

three, I will elaborate on my research methods and choose three case studies I will take a closer look at. In 

chapter four I will work out what the histories of these cases are and how they hold up during the present day. 

Finally in chapter five I will come to a conclusion, answer my research question and give recommendations 

for further research. 
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Chapter 2. Chapter 2. Queer theory and Queer theory and 
history within critical heritage history within critical heritage 
studiesstudies
Heritage is not a neutral construct. While the past and heritage might seem static, as a history that does 

not change, it is constantly reinterpreted in the present. Traditionally, the past was interpreted in a 

static, singular way in order to support the idea of unity within the nation-state. This meant that history could 

be uncovered and written down as something unchangeable. Heritage then becomes something holding a 

singular meaning. However, in later critical heritage discourse it became acknowledged that the past can be 

explained in multiple ways. It argued that there are always multiple sides to history, memories and counter-

memories that are all equally valid. This heralds a pluralization of heritage (MacDonald, 2013). Queer heritage 

fits in this idea of pluralization, because it denotes looking at historical spaces from a queer point of view and 

uncovering how queer individuals used and experienced these places. 

 In the following paragraphs I will explain how the Authorized Heritage Discourse (AHD) came to be 

and how it can be pluralized, how historical queer identities make counter-claims to this discourse, and how 

this leads to a queering of heritage. Finally I will shift my focus to Amsterdam and explore this city’s queer 

historical context. 

From single to plural heritage
Heritage was traditionally used by nation-states to form strong national identities, starting in the 18th and 

19th century. Countries were attributed person-like characteristics, that underlined a shared past and a 

common cultural practice that transcended individual identities. The ultimate goal of this approach was to 

create a sense of unity within a nation-state (MacDonald, 2013). Anderson (2006) refers to this as an imagined 

political community. Imagined in the sense that members of any nation, however small, will never know the 

majority of their peers. However, due to members adhering to this national identity, a sense of communion 

is created. 

 Harrison (2010) shows that this can also work excluding to those who do not identify with this national 

image created by others. By bordering off what belongs to a certain identity, it also inexplicitly draws on who 

does not belong. Those with practices differing from the norm get excluded. It can lead to an in- and outsider 

dichotomy, and support territorialism based on stereotypical understandings of others.

 Heritage, as the contemporary spatial manifestation of history, provided the material evidence of that 

national identity and past. Spaces like national monuments, museums, or landscapes referring to historical 

events were institutionalized as part of a national canon (MacDonald, 2013). Laurajane Smith (2006) refers 

to this approach to heritage as the Authorized Heritage Discourse (AHD). Authorized heritage is preserved 
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in order for future generations to enjoy and learn from. In doing so, it forges a common identity based on the 

past as it is preserved and presented through AHD values.

In the AHD, heritage is intrinsically and universally valuable. The aesthetics and age of a heritage object make 

up for most of its value. It reflects the idea that old places and buildings are valuable just for what they are, 

almost emanating appraisal from within. In contrast, critical heritage discourse argues that value is created 

by beholder, with society deciding what is valuable and why. The AHD therefore places an emphasis on the 

preservation of material objects and places as heritage. These values were determined by experts, who could 

in fact authorize what heritage was deemed authentic and valuable and what not. Thus, Smith argues, the 

AHD has become a self-reflective structure, with the expert functioning as gatekeeper to heritage and the 

identity this expresses (Smith, 2006). 

Pluralising the past 
This view of a singular historical identity that the AHD creates is not without challenge. Since about the 

1970’s, the idea was formed that there is a need for ‘total history’. It became acknowledged that marginalized 

groups of people, referred to as having a subaltern status, lacked representation in the way history is narrated. 

It stated that the AHD was too focused on white, male, upper-class history, marginalizing those who are 

not part of this social group. This is also referred to as ‘history from below’ (Harrison, 2010; Samuel, 1981). 

Additionally, it is stated that individuals are increasingly multifaceted. Someone’s identity is intersectional, 

often comprised of several buildings blocks relating to different aspects of their life (Ashworth et al., 2007).  

 In pluralising the past, the monocultural identity of the nation state is being challenged. It acknowledges 

that society is not a singular entity – as imagined in the AHD – but rather made up of a plethora of people that 

relate differently to the past. Due to varying backgrounds and contexts, there is a multitude of experiences 

and relations in regard to history. Thus, the expert as gatekeeper of authorised heritage, cannot claim to 

represent society as a whole. It justifies a bottom-up approach to history, that yields different insights and 

results from the expert-driven and top-down approach employed in the AHD (Ashworth et al., 2007). 

 Naguib (2015) explains that a pluralized past refers to different readings of history. She states that 

society has shared experiences, but that these are interpreted in different ways by contemporary communities. 

There are multiple narratives of the same event, and its meaning is dependent on who consumes the past. 

Ashworth et al. (2007) confirm this, stating that within every single society there are multiple readings of 

the past based on people’s backgrounds. This is not just based on different cultures or ethnicities, but also 

on traits like age, gender, and preferences. In that sense all societies are to a degree plural. These readings do 

not always coincide, and multiple claims to history can result in conflicting memories. They add that notably 

in the West, countries are becoming increasingly aware of the heterogeneity in society, and are searching for 

ways to deal with this fragmentation. 

 Whereas in the AHD heritage is singular, and focused towards supporting the monocultural identity 

of the nation state, pluralised heritage can be drawn much wider. Smith (2006) notes that this is broader than 

simply ‘admitting’ other types of heritage within the AHD. To her, heritage is an act, a constantly shifting 
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practice of constructing value and meaning. In order to truly move past the AHD towards plural heritage, this 

practice of making heritage needs to change. The AHD consists of a certain set of practices and performances, 

mainly focused on concepts like materiality, age and preservation, that validate heritage. However these 

practices undermine subaltern constructions of heritage. In order to let heritage reflect a plural past, space 

should be made to accommodate these alternative practices.

 This plurality is not without conflict and contestation. The zero-sum characteristics of heritage 

mean that claims on heritage limit who can relate to it. Heritage is not infinite, and by incorporating one 

interpretation of heritage as the truth, it undermines other interpretations. Implicitly it leads to the forgetting 

of alternate experiences of a shared memory (Naguib, 2015). By making a claim to a space and its history, that 

heritage is perceived as no longer belonging to someone else. In doing so, heritage demarcates who belongs, 

leaving out those who do not subscribe to the values and meanings of that heritage.

Queer identities 
Queer histories make such counter claims to the authorized discourse. Even though the labels ‘queer’ or 

‘LGBTQ’ are more recent conventions, the sexualities and genders they denote have always existed. Traces 

hereof can be found throughout history. 

The way in which ancient cultures dealt with homosexuality and being transgender varied greatly, and 

depended on factors such as class and gender. Higgs (1999) states that finding historical evidence of 

homosexuality often proves difficult, especially when going back further than the 1600’s. In this period 

homosexuality referred more to behaviour, rather than the sexual identity it is associated with nowadays. 

Especially gay men used the more secluded spaces in the city as cruising areas to meet up. Well-known 

examples of this would be the rubble of the Domtower in Utrecht, or the ruins of the Colosseum in Rome. 

 Lesbian women were less prone to do this, as society deemed it unproper for women in general to be 

out after dark. However, some upper-class women were able to use their wealth to create a ‘lesbian’ space in 

their mansions where they lived together with their partner(s). The Welsh town of Llangollen for instance 

was home to Eleanor Butler and Sarah Ponsonby during the late 18th and early 19th century, dubbed the 

‘Ladies of Llangollen’. During their lives they were romantically involved and drew well-connected visitors 

from across the UK (Oram, 2011).  

Contemporary queer identities only emerged from the 1960’s onward. Queer activists rose up and demanded 

rights for those not adhering to the heterosexual norm. Along with it a set of queer identities emerged. In large 

they were founded on the sense of being a self-identified group that sets itself apart from a straight majority. 

They shared properties, most prominently same-sex desire, that they were not able to express in straight 

society (Higgs, 1999). 

 However it would be too simple to imagine the queer community as a homogenous group. Attributes 

like ethnicity, gender and social class play a role in the way people identify. A common critique on the queer 

community for instance is the predominance of white, gay men, whereas for example lesbians, trans persons 

or people of colour remain underrepresented. 
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In an effort to represent this struggle and decolonise the rainbow flag, extra lines have been added to represent 

black and trans bodies within the community. While not yet dominant, these flags can be seen more and 

more often (Laskar, Johansson, & Mulinari, 2017). Additionally various sub-identities exist within the queer 

community. Butler (1990) for instance mentions butch and femme lesbian identities, but also think about gay 

bears or the leather scene. These identities relate to how individuals chose to express their gender. It means 

that, while there is a common denominator connecting queer people, it is more useful to speak of queer 

identities in plural.

A queering of heritage
Even though it shows that queer has always existed, the past is more often than not interpreted in a 

heteronormative manner. Dowson (2000) states that in archaeology for instance, when a new finding is dug 

up, it is implicitly interpreted in a way that reflects contemporary ideas of the nuclear family. However there 

is often no evidence to suggest a family of husband, wife, and children. Rather this is assumed and imposed 

via modern day extrapolations of what the family should look like on those findings. These assumptions often 

go unchallenged. 

 Where there is no going around homosexuality, it is often interpreted as deviant from historical 

societies. This heteronormative gaze results in a singular view on history and heritage, interpreting it in a 

single way. As Smith (2006) stated, to move away from this singular discourse, room has to be created for 

alternative practices that enrich the discourse. 

 A queering of history challenges this heteronormativity and offers an alternative, thereby pluralising 

the lens through which history is seen. It aims not to replace straight view altogether, but to lift the queer 

position from the side-lines as a valid way of interpretation (Dowson, 2000). Kunzel (2018) notes that therefore 

queer history is not just something to be studied in its own right, but indeed a category of historical analysis. 

She shows that even in arenas that seemingly have little to do with sexuality, it provides a powerful tool for 

analysis because it questions heteronormative assumptions that were taken for granted. She points out that 

sexuality can help explain historical power-relations, especially when it comes to binary dichotomies such as 

natural/unnatural and normal/abnormal. 

 Weeks (2012) elaborates on this, stating that it helps uncover the hidden assumptions about the 

past made in the present and problematizing them. By pointing out what assumptions are presently 

made, it becomes possible to look back in a more holistic way regarding historical sexualities. Queering 

history is therefore concerned both with rediscovering history from a broader point of view, as with 

challenging the historic present.  

Studying historical queer spaces
This historical queer lens can be used to study geographical spaces. Historical queer figures used the spaces 

in the city to express their sexuality, and the traces of these ongoing practices remain. Bell & Valentine (1995) 

argue that space is not neutral, but produced by people with certain politics and ideologies. Space itself is 
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therefore filled with symbolism and meaning. Drawing on ideas by Judith Butler (1990), Bell & Valentine 

argue that space is produced through performance and play, everyday acts that shape how a space is perceived 

and used. This is done in a predominantly heteronormative way. Space is therefore not inherently straight, 

but actively produced that way. Organised happenings like Pride, and actions by queer individuals such as 

holding hands, kissing, or cruising challenge heteronormativity in the streets on a daily basis. These actions 

unveil how the urban landscape is produced as heterosexual, and how this is maintained through bodies 

constantly performing in a conforming way. 

 Betsky (1997) underlines this. In the introduction to his book on queer architecture, he describes a 

New York dance hall in the 1980’s as a queer space. The interplay of light, people and music transformed this 

place into “the Versailles of the 20th century”. He analyses how this place relied on ritual, role-playing and 

campy exaggeration in order to make its visitors feel powerful and important. The space would appear and 

disappear every night, displaying the properties of architecture through rhythm and light. 

 This might invoke the suggestion that there is a clear distinction between queer and straight and 

the spaces they embody. Places like gay neighbourhoods or gay bars as opposing to ‘regular’ places. Queer 

space is then portrayed as dissident to straight space, challenging it and setting itself apart. However Oswin 

(2008) argues otherwise, stating that this imagines a dichotomous divide which is in fact far more complex 

and layered. For her, the users of queer space are more than their sexual identities alone and simultaneously 

express other identities based on for instance ethnicity, class, or gender as well. 

 It means that queer space not just refers to spaces opposing heteronormativity, but to the complex 

intersectionality of sexuality with other identity components. It acknowledges the fluidity, complexity, and 

plurality of identity, and allows for the analysation of queer experiences on a broader scale than what is 

typically referred to as queer space. Queer experiences do not only take place on the isolated islands like gay 

neighbourhoods or bars, but pervade through all aspects of society. 

Space matters
It shows that space and locality matter. What is accepted in a certain place depends on how that space is 

constructed. Standing in drag in front of a gay bar might be more accepted (though still contested), than 

doing so in a suburb. The space in which the act is performed thereby determines how other people react to 

it and what the implications of that act are (Bell & Valentine, 1995). 

 Ekenhorst & Van Aalst (2019) for instance show how lesbian women going out in Amsterdam 

experience different degrees of freedom of expressing themselves at different clubs and bars. In clubs that 

draw a predominantly straight crowd, lesbian clubbers can feel judged limiting their ability and willingness of 

self-expression. In spaces dominated by peers this pressure is lacking, allowing for a safe space. It shows that 

queer and straight are in constant interaction with each other, shifting in dominance depending on locality.  

Namaste, in Bell & Valentine (1995), for instance mentions how the 1992 Montreal Pride parade was ‘toned 

down’ when it was routed through the city’s historical downtown for the first time; In previous years it was 

always routed through gay neighbourhoods. As downtown was perceived as ‘normal’, thus not queer, a set of 
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regulations was imposed by the organisers of the Pride as to not offend fellow citizens. These rules included 

no cross-dressing, no exposure of breast or buttocks or anything too vulgar, and no flags. Activist groups 

questioned what Pride was then actually for, if not to provoke onlookers. As the downtown area was perceived 

as straight territory, Pride organisers felt the need to adapt to the norms and values they expected to find there. 

 For the way we remember these spaces, it constitutes not so much valuing an entire new category 

of heritage – like currently with post ’65 heritage – but rather a different way of looking and valuing what 

is already there. Different individuals and communities value space for differing reasons. Queer heritage 

often exists in spaces that are already valued for their historical and aesthetic properties. This can lead to the 

contestation of heritage, with different communities making claims to the same space. 

 Manifestations such as Pride take place in the historical inner city, giving temporary new meaning to 

those spaces (Bell & Valentine, 1995). And spaces like gay bars, queer clubs and residences of queer people 

are often located in historical buildings and the existing city. Oram (2011) shows us that historic homes 

have often been inhabited by queer persons, and are being visited by contemporary queer people trying to 

uncover part of their history. Sometimes these houses are already valued and listed for their architectural 

value. Listings will mention how these places are exemplary for a certain time period, or which prominent 

family inhabited it. However they lack any mention of how these spaces at times were negated into queer 

space. 

 Mir & Ištok (2018) in their research about queer Palermo, Italy, also illustrate this premise. 

Palermo is a city which is highly valued for its multicultural historical and architectural properties. 

Cultural remains of among others Norman, Byzantine, Arab and Italian cultures can be found here. 

These objects are cared for in line with the AHD, for future generations to enjoy. The authors show that 

Palermo also has a rich queer culture and history. They mention several events and spots important for 

queer emancipation. However, this history does not fit within the authorized narrative of the city as a 

medieval melting pot. In focusing solely on the authorized narrative, the city excludes contradicting 

narratives and identities and thus becomes ahistorical. Even though queer spaces exist in a heritage city 

like Palermo, they are not recognized officially for their heritage value. Here it becomes clear that two 

narratives over the same place clash.

Examples of queer heritage
In England, there are efforts underway to list and protect historical sites for their queer histories. A 

somewhat recent programme by Historic England called ‘Pride of Place’ published a paper on how to 

preserve LGBTQ heritage. One such protected place is the Royal Vauxhall Tavern, a building which was 

part of the royal pleasure gardens and which gradually became a gay bar after World War II. It endured 

lasting popularity, mainly known for its extravagant drag acts. One story even claims that Princess Diana 

once visited the spot disguised in male clothes, accompanied by amongst others Freddie Mercury. 

 When in 2014 the owners put the tavern up for sale and proposes a new function, the local community 

comes into protest. They apply for a listed status, in order to protect the historical function of the building. 



1818

After a long and due process, the building is given a grade II listed status in 2015, protecting it from current 

developers (Walters, 2015). 

 Another prominent example of an officially heritagizised queer space, is the Stonewall Inn in New 

York. The Stonewall Inn played a pivotal role in the LGBT civil rights movement. It was a bar that was open 

to ‘undesirables’ of 1960’s New York. During that period, most bars did not serve openly trans, gay or lesbian 

people (nor other ‘undesirables’ for that matter), and they were forced to create their own spaces. 

 Stonewall Inn served as such a space, open for queer people not wanted elsewhere. It was also a 

home for youths kicked out of their homes by unaccepting parents, as they were allowed to spend the night 

there rather than on the streets. When police raided the place on June 28, 1969, it sparked multiple days of 

protests. Led by black transgender women like Marcia P. Johnson, the protests called for LGBT rights and 

government protectioin. By many this was seen as the beginning of a worldwide activist movement, and the 

foundation of Pride protests (Varga, Beck, & Thornton, 2019). For this historical role, the monument was 

officially designated as an U.S. monument in 2016 by president Obama. This designation came shortly after 

the Orlando shootings, which made the world aware of the ongoing necessity of LGBT rights. 

 In the Netherlands, the Amsterdam Pride was given a heritage status by the intangible heritage agency 

(Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland). While the intangible nature of this parade can be debated, 

it recognized the importance of the Amsterdam Pride as a Dutch emancipatory tradition on ‘being different’. 

The Amsterdam Pride takes place each year in the historic canal district of the city. It consists of a boat parade 

by various organisations and companies, and queer parties all over the city (Kenniscentrum Immaterieel 

Erfgoed Nederland, n.d.). 

 For Kaygalak-Celebi, Kaya, Ozeren, & Gunlu-Kucukaltan (2019), Pride is more than an intangible 

tradition and in fact creates a liminal space outside of everyday life and the heteronormative order. It allows 

participants and onlookers to express themselves in ways that regularly are not accepted by society. In doing 

so it transforms the canal district of Amsterdam in a queer space, altering the narrative that takes place 

regularly. This type of heritage underlines ephemerality and plurality in queer spaces.

Amsterdam’s queer past
This research will focus on the city of Amsterdam. The city has a long queer history, going back to its 

foundation in the late Middle Ages. However, it only became widely known as ‘Europe’s gay capital’ after the 

sexual revolution of the 1960’s and 1970’s. It gave the city an enduring reputation of sexual freedom.  

 In the early histories of the city, homosexuality has been mostly recorded through legal records 

as the crime of sodomy. This term, named for the biblical tale of Sodom and Gomora, is not a synonym for 

homosexuality as it is understood nowadays. Rather it referred to all kinds of forbidden sexual behaviours. 

It for instance also covered heterosexual anal intercourse, bestiality, and sex with non-Christians (Tielman, 

1982).  The first recorded conviction for sodomy in Amsterdam, between a priest and Franciscan monk, was 

recorded in 1534 (Duyves, 1989). 
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During the period of 1730-2, large-scale sodomy persecutions took place in the Dutch Republic, starting in 

Utrecht. Amsterdam was relatively spared, as rumours of the persecutions reached the city early, allowing most 

men to flee before they could be arrested (Hekma, 1999). The records from these persecutions do give some 

insight in where and how homosexual men met in Amsterdam. One popular meeting spot was Het Serpent, an 

inn near the former Fishmarket. Innkeeper Juriaan Bakbandt was said to host homosexual customers in two 

rooms on the top floor, while his wife and daughter served ‘regular’ customers on the ground floor (Hell, 

2017). There was one other bar similar to Het Serpent, which also closed after the persecutions. Sodomites 

were also known to gather in public spaces like privies, the city walls, and the ground floor of the Dam Palace. 

Ironically, the latter was also the place where they were imprisoned and executed (Hekma, 1999).  

 In 1811, Napoleon invaded the Batavian Republic, and introduced the Code Pénal. This system did 

not have laws on sodomy and from that year onward homosexuality was no longer punishable. After the 

French left, no new laws were made to make it punishable again. This was not because society had suddenly 

become more tolerant, but because during the Enlightenment the idea of a small state had become dominant; 

The state should not interfere with personal relationships between adults (Tielman, 1982).  

 Still the discussion around morality and sexuality rose up again at the beginning of the 

20th century. ‘Sexual deviances’ such as prostitution and homosexuality were problematised 

and discussed. It resulted in new laws prohibiting practices such as bordellos, public exposure of 

pornography, and abortion. It also infamously resulted in article 284Bis, which specifically prohibited 

same-sex acts between adults and minors under 21; Heterosexual relationships were limited to the age 

of 16 (Hekma, 1999).   

 Towards the latter end of the 19th and beginning of the 20th century, there was also a small group of 

mainly medical academics that sought to explain homosexuality in a non-moralising way. One well-known 

figure was Dr. Magnus Hirschfeld, a German, who in 1897 founded the first homosexual emancipation 

movement in the world, the Wissenschaftlich Humanitäres Komitee (WHK) in Berlin. Its aim was to 

scientifically approach homosexuality, in order to lift discrimination against homosexuals (Tielman, 1982). 

This scientific movement also arrived in the Netherlands, and some Amsterdam-based publishers started 

printing translations of homo-erotic and sexological books. In 1912, a Dutch chapter of the WHK, the NWHK, 

was founded. There were also Dutch writers and scholars in this field, with doctors Arnold Aletrino and 

Lucien von Römer being two key figures (Hekma, 1999). 

 Even through this period of further moralisation of sexuality, gay nightlife in Amsterdam grew step by 

step. Specifically the areas around Rembrandtplein, de Wallen and Leidseplein were focal points for gay clubs 

and bars. Additionally, there were several cruising areas outside, used almost exclusively by gay men.  

 While these venues formed a certain queer counterculture, this should not be understood yet as a 

community and identity as we understand it today. Queer life was mainly about sexual and romantic meetings 

– often late at night – focused on anonymity and isolation from the rest of society (Duyves, 1989). Raids by 

the zedenpolitie, the vice squad, on queer venues were frequent. Many pub owners had a secret signal, a little 

lamp or bell, to warn homosexual patrons that straight visitors or police officers were coming. Well-known 
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is the little owl in Bet van Beeren’s café, located at the Zeedijk. Whenever the owl lighted up, patrons knew 

they had to behave ‘decently’ (Hekma, 1999). Associations, magazines, books, activist groups, medical and 

psychological assistance, and many such more existed very limitedly, being the exception rather than the 

rule (Duyves, 1989). 

From the 1950’s onwards: a sexual revolution
During the 1950’s a modern queer community and identity started to form, as homosexual people started 

to hang out with each other on a more constant basis. According to Hekma (2004), this was caused by a 

changing sexual ideal among gay men and lesbian women, and a sharper dichotomisation between homo- 

and heterosexual. 

 Historically, people were not seen as homosexual perse, but rather as performing a homosexual act. Gay 

men and lesbian women would occasionally hook up with straight partners looking for sex, as it was easier to 

do and the relationship did not extend beyond sex. It was also thought that sexual opposites attracted; feminine 

and masculine, interpreted as homosexual versus straight. However, with the sexual revolution there came a 

starker dichotomy between what was considered hetero- and homosexual. Ironically, a freer approach to sex 

between boys and girls, led to a segregation of homosexual people (Hekma, 2004). 

This segregation from ‘straight society’, caused queer people to bond amongst each other and form communities 

and subcultures. In doing so, queer cultural life in the city also expanded (Hekma, 2004).  The formation of 

Figure 1. Vogt, A.F.W. (ca. 1915). Een verkiezingsleus op een urinoir (krul) bij één van de grachten. In 
the Amsterdam Archives.
The so-called piss curl (krul) were popular cruising spots for gay men. In the early 20th century, the krul 
was redesigned with an open bottom, so that cruisers could be seen more easily and be arrested.
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the Cultuur en Ontspanningscentrum (COC, centre for culture and recreation; a name meant to obscure 

the organisations actual meaning) played an important role during this period. It was a continuation of 

the NWHK, which was closed during the Second World War. Initiated by Nico Engelschman (pseudonym 

Bob Angelo), it became a safe haven for homosexuals, hosting small scale parties and lectures mainly 

in Amsterdam. It started out moving around various rented locations in Amsterdam, but in 1950 they acquired 

a building at the Van Woustraat (Roggema, 2017). 

 This subculture remained hushed during the 1950’s, but would in the following decennia become 

more visible towards outsiders and take a more activist stance. Figures like Gerard Reve and Benno Premsela, 

both involved with the COC, were open about their sexuality and were openly homosexual in Dutch media. 

 During this period the COC became more institutionalized, focusing more on the integration 

of homosexuality in society through education, healthcare, and policymaking (Tielman, 1982). More 

radical action groups like Lesbian Nation, Purple September, Red Flikkers or Pink Front were critical 

on this stance and organized marches and protests. These were initially held in Amsterdam, but later 

rotated through the country in order to spread awareness to other cities as well. During this period some 

first legal victories were won, such as allowing gay and lesbian persons in the army. Slowly but certainly, 

government and public opinion on homosexuality changed from ostracization towards tolerance. A 

pivotal point was reached in 2001, with the Netherlands being the first country to legalise same-sex 

marriage. 

 These developments saw a growth in the number and variety of gay and lesbian aimed venues in 

Amsterdam. Even during the AIDS pandemic of the 1980’s, the queer scene expanded. Venues ranging 

from barbershops and cinemas, to dragbars and bookshops sprung up. Especially well known became 

the Reguliersdwarsstraat, which hosted the largest concentration of queer venues once DOK and 

De Schakel were closed. Slowly these venues got a more open character as well. As visitors became less afraid 

of being ‘found out’, window shutters and warning systems slowly started to disappear. The city was dubbed 

‘gay capital of Europe’, and the city was visited by tourist from all over for its tolerant reputation (Hekma, 

2004).

In the 21st century
Amsterdam remains an important city for queer nightlife and tourism. However in recent years signs of a 

changing scene and a decline of the homohoreca has been noted. The number of bars and clubs specifically 

aimed at a homosexual public in Amsterdam has halved since the end of the 20th century (Kranenburg, 

2012). Many venues in for instance the Reguliersdwarstraat, one of the main gay streets, went out of business 

around 2010. While this street was later reopened with a more mixed ‘straight/queer’ public, many other 

businesses have not returned (Koop, 2018).

 One of the causes that is often named is a continued digitalization, with dating apps such as Grindr or 

Her allowing for dates without having to go to a bar first. This allowed for a retraction of sexuality from the 

public into the private space. Another often named cause are changing leisure patterns for queer people, with 
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currently a younger public being more attracted towards mixed venues. A place like Saarrein for instance, 

moved from portraying itself as being a lesbian bar towards, a queer-minded venue. 

 Attitudes towards queer people increase in many Western countries and become framed in legislation. 

Those with more assimilationist views would therefore argue that bars specifically aimed at queer people 

are not necessary anymore (Keays, 2020; Koop, 2018). Additionally it has been noted that bars and pubs 

in Amsterdam are on a decline in general for several reasons. Young people prefer festivals and large parties 

over bars and pubs, and innkeepers that started their businesses in the early 90’s when rents were lower, are 

retiring (Koop, 2018).  

 This raises questions over how homohoreca is being valued. Keays (2020) states that the needs within 

the queer community vary. While some groups might be comfortable with going out in regular venues, this 

might not be the case for other queer individuals. This depends on factor such as race, gender, or the ability to 

‘blend in’. Queer venues he argues, can still offer a safe space for those that do not feel comfortable with regular 

nightlife venues. Koop (2018) affirms this, stating that homohoreca offers an audience of like-minded people 

and a space where certain behaviours are not scrutinized by other patrons.
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Figure 2. Reguliers.net (June 2020). De Reguliersdwarsstraat in juni 2020. 
The Reguliersdwarsstraat is still one of the largest gay streets in Amsterdam. Especially during celebrations like Pride, the street 
will be full of partygoers.
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Chapter 3. Chapter 3. Research opportunities Research opportunities 
in Amsterdam: queer heritage is in Amsterdam: queer heritage is 
everywhereeverywhere

Queer people have been intwined with the city of Amsterdam throughout history. Shifting views by 

society on homosexuality and the way in which homosexual people organised themselves varied 

throughout time, and this was expressed spatially. Thus a rich plethora of queer histories and spaces can be 

found throughout Amsterdam. 

 In his master’s thesis, Thomas Coenraadts (2017) shows that there are indeed many more spaces that 

play an important role in the queer history of Amsterdam. For his research, Coenraadts questioned ten people 

involved in the Amsterdam queer community, in order to compile a list of 77 locations deemed important 

for queer history and as potential heritage sites. From this longlist a top-ten valuation was made, with the 

Homomonument ranking first. He concludes with stating that therefore the Homomonument holds the most 

significance for the queer community in Amsterdam, and suggest preservation tactics. Thanks to his research, 

the Homomonument got listed as municipal heritage – the first listing protected for its queer significance. 

This research provided a good starting point for further in-depth research into some of the places identified 

by Coenraadts. 

Three case studies
The locations as identified by Coenraadts are all interesting in their own right. However, for this thesis I 

have limited myself to three cases that all score high on this index: Café ‘t Mandje, De Rozenstraat, and 

DOK. I have chosen these locations because they show different processes of heritagization. 

 Café ‘t Mandje, which started in 1927, is often portrayed as the oldest still existing gaybar in the 

Netherlands. This case underwent an extensive heritagization process. It is for instance inscribed in the 

Amsterdam Canon, and a replica is displayed in the Amsterdam Museum. It is also a still operating café, 

which can be visited at the Zeedijk. ‘t Mandje does a lot to preserve its own history by keeping an extensive 

archive (now in curatorship of the Amsterdam Archives), and by keeping historical elements in the interior 

intact. It is the intention to keep the café running as living heritage. 

 The second case, Rozenstraat 8-16, was founded as the first community centre in Europe, and became 

the sociëteit for COC Amsterdam in 1979. The COC had an extensive history here, with the Rozenstraat 

forming the heart for social gatherings and activism during the 80’s. It remained here until around 2008, 

when it was forced to sell the building. Interesting about this case was that is partly heritagizised by the new 

owner, the Vondel Hotel Group, as they aimed for a continuation of the history of the building. 
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The third case is that of De Odeon Kelder (DOK), which was a well-known queer dancehall from the 1960’s 

until the 1980’s. It played an important role especially for gay men, because it was one of the few places that 

stayed open until late and where homosexual couples were allowed to dance with each other. This open and 

free atmosphere attracted visitors from the rest of the Netherlands and abroad – at times it was even visited 

by celebrities like Mathilde Willink, Divine or Elton John. Even though DOK played an important role in the 

queer history of the city, nowadays it is not explicitly recognizable anymore. Unlike with the first two cases, 

this place was not actively heritagizised but quietly disappeared from public space.  

Positionality  
Researching the queer histories of these cases from an authorized perspective would have been difficult, as this 

focuses mainly on the material values of heritage. This is also the case in Amsterdam, as becomes clear in the 

selection criteria for municipal heritage. These criteria are architectural value, city planning value, intactness, 

cultural-historic value, and rarity (Gemeente Amsterdam, 2015). However, queer heritage requires viewing 

these spaces from a pluralized point of view, connecting the queer community with these locations. 

 Therefore, to research these queer histories, I took a critical heritage approach. I did so because this 

approach constitutes that heritage is plural, and needs to be researched from multiple perspectives in order to 

get the complete picture. It therefore allows room for researching these three cases from a queer point of view, 

and finding out how these queer histories relate to the spaces they took place in. By doing so, I have tried to 

find out how the queer community is connected to these cases and how they are valued today. 

 I chose to use qualitative methods, because this allowed for an in-depth analysis of individual cases. 

Coenraadts (2017) research provided a quantitative overview of queer heritage sites in Amsterdam, but was 

(understandably so) unable to pursue specific cases. Therefore it is not known why some of these places 

are valued as queer sites, what their histories are and how this contests with authorized heritage views in 

those places. By delving into the individual stories of some of the places identified by Coenraadts, a deeper 

understanding as to what queer heritage constitutes and in what way it is valued by their respective communities 

can be given. 

Research methods
In the following chapter I have pieced together the queer histories of these three cases, how they relate to the 

spaces they took place in, and how they are connected to the queer people. I have done so using a mixed-

method approach, drawing data from a variety of sources. This holistic approach was necessary, because 

there is not one comprehensible overview of these places. Rather the data is scattered in various sources, 

as well as knowledge pertaining to the people and organisations active in these places. Additionally, the 

current Covid-19 situation made it difficult to use methods like extensive site visiting, site observations or 

questioning visitors, as most of these sites will be closed. It is therefore essential to use any information that 

can be obtained. 

 One important research strategy was to hold interviews with people associated with the community or 

important for the heritagization process of these cases. In total, 8 interviews have been held. These interviews 
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have been transcribed and can be viewed in the appendix. I have also used interviews held by other researchers 

and lifebooks, accounts of the lives of Pink elderly published by IHLIA. These are mentioned in the sources 

list. 

 Where possible I have held site visits. I was able to visit the Rozenstraat from the inside, as well as visit 

the exhibition of ‘t Mandje in the Amsterdam Museum. Unfortunately, café ‘t Mandje at the Zeedijk and the 

restaurant currently in the Odeon building were closed, and I was only able to study these locations from the 

outside. To still get an impression of these places, I have studied photos and videos on for instance Instagram 

and Facebook. 

 Finally, I have also a multitude of written sources, both gray literature on websites as well as academic 

historical accounts. I have also used archival resources, pictures, magazines, building plans and other texts. 

Most of the came were made online available by the IHLIA and the Amsterdam Archives. The written and 

archival sources can be found in a separate section in the bibliography.
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Chapter 4. Chapter 4. Heritagization of Heritagization of 
three historical queer spaces in three historical queer spaces in 
Amsterdam Amsterdam 
In this chapter I will present the three discussed case studies. I will dive deeper in their histories, researching 

from a queer angle: what was the function of these places, who visited them and what meaning did they 

hold for their respective communities. I will then focus on their contemporary role in space, and research if 

and how they are recognizable as queer heritage. 

Café ’t Mandje, Zeedijk 63
Of the three selected cases, Café ‘t Mandje has the longest, though interrupted, queer history. The 

building is located at Zeedijk 63, in a neighbourhood which during the first half of the 20th century was 

mainly know as a Rosse buurt (neighbourhood with prostitution and brown café’s). It attracted a varied 

audience ranging from seamen to merchants, visiting mainly for the Zeedijk’s nightlife and prostitution. 

As homosexuality was still opposed by society, queer people also found a place in this rougher edge of 

the city. 

The history of ‘t Mandje started in 1927, when Bet van Beeren took over the pub from her uncle. She 

named the pub after the basket (mandje) her mother used to bring in food every day; though the café 

is sometimes also simply called ‘Bet van Beeren’. Van Beeren grew up in the Jordaan neighbourhood, 

and learned the ‘ways of the street’ from an early age. This would help her run the pub at the Zeedijk 

later on. 

 Openly lesbian, van Beeren was a remarkable appearance at the Zeedijk. According to the café’s 

website, she was known for her outspoken, ‘butch’ personality: riding around on her motorcycle, with 

leather jacket, and at times with her latest paramour on the back. In the café she had some peculiar rules 

and mores. She for instance cut off the ties of her male patrons, hanging their ties on the ceiling. She also 

collected a plethora of other memorabilia, which she pinned to the wall. These could be anything: shoes, 

bra’s, photos, a felt pad with a message, anything that reminded her of a particular evening.

 Van Beeren accepted all kinds of guests, as long as they were tolerant. Therefore homosexual people 

did not have to hide their sexuality in ‘t Mandje. Thus the pub provided one of the few public spaces where 

queer people were openly accepted. With Van Beeren behind the bar, patrons felt safe to explore their same-

sex interests. 

There were limitations to this freedom however. As it was still considered indecent for people of the same sex 

to dance or kiss with each other, this was prohibited by Van Beeren. In order to keep her pub license, she had 

to keep up the appearance of a ‘decent’ (meaning, in line with the vice laws) establishment. If she suspected 

vice officers had entered the pub, she would light a little owl in the back, warning other visitors to behave. 
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Only on Queen’s day, when the vice rules did not apply as strictly, were men allowed to dance with men, and 

women with women. 

A mixed bar 
The pub was especially popular during the 1950’s and 1960’s. It was a mixed café’s, frequented by both lesbians 

and gay men, but also by straight guests. Van Beeren did not tolerate pottenkijkers however – people who only 

visited the bar to watch these strange homosexuals –  and would throw unwanted guests out. It is important 

to note here that in this sense ‘t Mandje was not a gaybar in the contemporary sense of the word. It was not 

specifically focused at gay visitors, but became popular amongst homosexuals as they were not accepted in 

most other establishments. Later on, Greet van Beeren in an interview with the Amsterdam Museum, would 

comment on how her sister Bet promoted the integration of homo’s and heteros long before it became popular. 

 There were more such mixed bars during that time in the Zeedijk neighbourhood, like Xantippe, 

Violetta op de Zeedijk, and Monico. These were often run by women, often butch and lesbian, who had made 

money in the prostitution. Bar Monico for instance shows similarities with ‘t Mandje. The bar was run by 

Blonde Saar, a dyke who ran the bar from World War II up until the 1990’s. The bar was known as working-

class, visited by gay men, straights, and lesbians women. It was also known for its rough fights between dykes, 

that were afterwards quickly settled over a shot of gin. 

 During that time, ‘t Mandje was frequented by well-known figures like Major Boshardt from the Salvation 

Army and author Gerard Reve. Boshardt frequented the café to collect money, and later on even became a 

confidant to Bet when her health was declining. At times there was also friction between them. One story by 

artist Frans Deckwitz in an interview with Gert Hekma reveals that one night a drunken farmer gave Boshardt 

a large donation, because he thought Bet was such a great woman. Boshardt commented that even Bet had her 

shortcomings. Upon hearing that Bet yelled “What, out with you lelijk klerewijf, and never come back!”, as she 

threw the major on the street. Apparently the bad blood between them did not last long, as Boshardt would 

frequently return afterwards. Reve also was a regular in the café, and even dedicated part of a poem to Bet:

Al neuriënd en in het geheim profeterend vervolgde 

ik mijn weg. 

Toen zag ik Bet van Beeren, aan een wit tafeltje 

Tegenover haar cafee gezeten, pogend met mes en vork 

Een makreel te openen om deze in de zon te eten. 

Ik dacht kijk. Wat is in de Natuur toch alles mooi 

gemaakt. 

 – Gerard van ’t Reve, Een nieuw paaslied, 1962
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Later years and reopening 
In the last years of her life, Bet’s health declined and her fifteen years younger sister Greet van Beeren took 

over much of the work. Bet died on 16 July 1967 due to liver failure, aged 65. She was laid out for viewing on 

the billiards table for two days, allowing patrons to pay their respects. 

 Greet decided to continue working in the café. On the history section of the café about Greet it can be 

read that she ran the café successfully for nearly 15 years. She did not have the same outspoken personality as 

her sister, but did like to entertain her guests. She would tell stories and sing traditional Amsterdam folk songs 

like “Pikketanussie”, drawing in her own public. While Greet herself was heterosexual, she kept Bet’s legacy 

of tolerance towards queer visitors. In the interview with the Amsterdam Museum, she tells that in ‘t Mandje, 

the main goal is for everyone to have a good time, no matter what your background or sexual orientation.

 However, during that period the Zeedijk area declined. Drugs and criminality took a hold of the 

neighbourhood. As patrons felt unsafe to visit anymore, revenues of ‘t Mandje declined. In 1982, the café 

closed. Greet did commit herself to keeping the interior intact, and every week the pub was cleaned and 

vacuumed. Greet is said to have thought several times about reopening the café, however due to her wish to 

keep everything exactly as it was, she was unable to tie the knot. Greet only opened ‘t Mandje once during 

this period, during the Gay Games of 1998, to honour her sister’s legacy of tolerance. 

 Just before Greet passed away in 2007, she handed over the café to her niece Diana van Laar. She 

updated the interior to contemporary safety standard, and restored the interior to the way Greet kept it in 

all those years. Then, fittingly on Queensday she reopened the café. Diana kept the café running until 2020, 

when it had to close due to the ongoing Covid-19 pandemic. It is now sold to NV Zeedijk, an organisation 

dedicated to socially managing a diverse set of spaces in the neighbourhood. Their aim is to preserve the 

building for another 100 years. 

Bottom-up heritage
The owners of Café ‘t Mandje have preserved the history and the historical elements in the café themselves. 

About Bet it was already said that she did not like people trying to change the café. The items on the ceiling 

and walls served as memorabilia for her, and she prized them. 

 Her sister Greet was even more outspoken in this, and went to great lengths to maintain ‘t Mandje as 

it is. When the café had to close due to drug criminality at the Zeedijk, Greet managed to keep the interior in 

good shape by cleaning it every week. She was in her 60’s by then, and would not run the café herself again. 

Her wish always was to reopen the café, but at the same time keep the interior and atmosphere as it was. She 

talked to breweries, developers, café-holders, and other parties about reopening. However as none could 

guarantee the continuation of the café, in the end she never sold ‘t Mandje to them. 

Move to the museum 
A first move by an external party to preserve the story of ‘t Mandje was made by the Amsterdam Museum. 

In 1999, when ‘t Mandje was still closed, the Amsterdam Museum showed interest in retelling their story in 

a museal context. Conservator Annemarie de Wildt tells that at that time they were hosting an exhibition on 
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Figure 3. Entry nr. 38. [Bet van Beeren in her café] (1953). In the archive of Café ‘t Mandje, 30344, 
Amsterdam Archives. 
Bet’s striking and entertaining personality speaks from these photos. On the top three photos, some 
elements of the café’s interior can be seen.
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Amsterdam history from the 1950’s onwards, and the two themes still missing were café’s and gaylife. Café ‘t 

Mandje was a perfect fit in both these themes, and was well preserved by Greet van Beeren. 

 De Wildt tells that entering the café and Greet’s above lying apartment was like entering a time capsule, 

making it a valuable addition to the exhibition. At first, Greet was not enthusiastic about preserving the café 

in the museum, because she felt ‘t Mandje should be a functioning café again. However after explaining their 

aim was not to conserve everything from the café in the museum, but rather to display its story, she was 

swayed. For her this was not only a good way to show ‘t Mandje as an Amsterdam story, but also as a tribute 

to her sister Bet. 

 The goal of the Amsterdam Museum was not to transfer the entire café to the museum, as the Open-

Air museum for instance might have done. Rather its aim was to tell the story of ‘t Mandje to its visitors, and 

allow them to get an impression of the atmosphere and history of the place. Therefore the museum version 

of ‘t Mandje is not an exact replica of the café at the Zeedijk. The dimensions are smaller from the real café 

and the tap does not function. The interior is made up from both original pieces, copies, and newly bought 

items. The bar stools, chairs and sign are examples of original pieces they were gifted by Greet. The photos 

and paintings on the walls are carefully made copies of their original counterparts in the café. Other items like 

the jukebox and ties hanging from the ceiling were bought somewhere else and made to fit in the interior.

 The museum version of the café is located at the end of the walking route, and visitors use it to have 

a rest and a chat with other museum visitors. In that sense it does function in a way similar to the real café. ‘t 

Mandje in the Amsterdam Museum was popular, and eventually became part of the permanent collection.

After the reopening 
When Diana van Laar reopened the café in 2008, she had to restore large parts of it to adhere to contemporary 

fire and safety standards. Important was that the walls had to be redone to have better noise isolation, meaning 

the photos, affiches and other memorabilia pinned to the wall had to be removed. Before doing so, photos were 

made of the walls and printed out on sheets of wallpaper. That way patrons of ‘t Mandje get an impression, 

while at the same time adhering to fire and sound standards. The original memorabilia were transferred to 

the Amsterdam archives. 

 It was also in 2008 that the café was inscribed in the Amsterdam Canon. The Canon shows several 

historical panels, creating overview of the centuries long history of Amsterdam. Like at the Amsterdam 

Museum years earlier, ‘t Mandje represent the city’s gay life and café history. In 2017, a bridge crossing the 

Oudezijds Achterburgwal was even named after Bet. It now proudly displays the name “Bet van Beerenbrug”. 

 In 2020 the café was sold by Diana van Laar to a social real estate organisation called NV Zeedijk. 

Due to the Covid-19 lockdown, the café was unable to open throughout the larger part of 2020. Even when 

other cafés could open during the summer, ‘t Mandje remained closed. As the café is too small to keep 1,5 

meters distance, the number of guest allowed inside would be too small to turn a profit. Restarting the café 

after Covid would take considerable effort, and Diana, nearing retirement age herself, thought best to leave it 

to another party. 
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Figure 4. Figure x. Own work. Café ‘t Mandje in the Amsterdam Museum. 
An interview with Greet van Beeren can be seen on the TV above the bar. This interview can also be viewed on the website of the 
museum.

 Her main demand for that other party was, like Greet twenty years before her, to ensure ‘t Mandje could 

remain as it is. She chose to sell ‘t Mandje to NV Zeedijk, as she trusted them to live up to that demand and 

keep the café. Originally founded in the 80’s, NV Zeedijk aimed to bring back crime by buying and exploiting 

real estate. Later this broadened to improving the quality of life for the neighbourhood in general. They do so 

by buying strategic buildings in the street and giving them a function that benefits the neighbourhood. 

 NV Zeedijk views café ‘t Mandje as such a strategic point, because it has a community function that 

affects the surrounding street. They recognize that ‘t Mandje attracts a varied public from all over the world 

that loves and cares for the place. Grethe van Geffen states: “... people don’t come to the Zeedijk for the 

stroopwafels, ice cream and doughnuts, but because there is a pink community that loves each other and plans 

activities with each other.” The café thus provides a valuable point of attraction in the neighbourhood for a 

broad and varied community, adding to the diversity and liveability of the street. NV Zeedijk was therefore 

happy to buy ‘t Mandje and continue its function as a queer bar. The exploitation of the café is not done by 

NV Zeedijk itself, but by a foundation set up by leading figures from the Amsterdam queer community.  

Living heritage
Their intention is to keep the café as living heritage. While the café has a long history, NV Zeedijk recognises 

that at the same time ‘t Mandje also stands for contemporary issues of queer tolerance and emancipation and 
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involves a living community. Their main strategy to keep the living aspect of the café is continuing running ‘t 

Mandje as a queer bar, however there are also plans of organising other activities around the café. Possibilities 

mentioned are organising activities with other queer spots on the Zeedijk, turning the upstairs area (where 

Bet and Greet used to live) in an education area, and keep existing activities like the Hartjesdagen. In this 

aspect ‘t Mandje has the advantage that there is a network of pink organisations and events that the café 

makes part of. 

 To preserve the historical interior of the café, all historical elements are categorized and put in the 

lease agreement. These elements for instance include the plethora of items pinned to the walls and ceiling. 

By officiating these items as heritage, NV Zeedijk as the owner can control the operator of ‘t Mandje on 

whether historical elements are left in place or not. This safeguards the historical interior, should ‘t Mandje 

be exploited by another operator than the foundation in the future. 

 Café ‘t Mandje shows a strong move towards heritagization. The owners have always been successful 

in safeguarding the history of the café, by preserving it in good shape and continuing to exploit it as a café. 

And with the takeover by NV Zeedijk a further professionalization of its heritage will take place. 

 ‘t Mandje has now become well-versed as a historical queer landmark, and is often seen as Amsterdam’s 

oldest still existing gay bar. It has come to represent queer life in Amsterdam, and this history is embraced by 

heritage institutions like the Amsterdam Museum and Canon. This history can be read inside the café; owl 

lamp still guards the counter. But this history is also proudly displayed to the outside world, for instance by 

displaying some historical photos and portraits in the shopwindow. The facade also displays a QR code by the 

municipality’s tourism board, leading to a website on the historical ‘DNA of Amsterdam’. And nowadays, the 

rainbow flag proudly flies above the door
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Figure 5. Own work. ‘t Mandje from outside. 
On top a plaque depicting a basket and reading: 
“Bet van Beeren. 19 ‘t Mandje 27”. Next to the 
right door hangs a small tile with a historical 
description of the café in Dutch and English, 
along with a QR code

Figure 6. Alberts, M. (2007). Café ‘t Mandje, 
Zeedijk 63. 
In the Amsterdam Archives. The interior of ‘t 
Mandje before the restoration. The photo’s 
would later be brought to the archives, and be 
replaced by safer photo wallpaper.
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COC Amsterdam, Rozenstraat 8-16
For a long time, the Amsterdam department of the COC was located at the Rozenstraat in the Jordaan 

neighbourhood. They acquired the building as a safe space for a newly forming queer community, to meet 

with each other and to host and  organize activities. 

 As seen, the COC is a still existing organisation battling for LGBTQ rights. It was founded in 1946 

by former members of the NWHK, which was dismantled during World War II. It operated under the name 

‘Amsterdamse Shakespeare Club’, in order to hide the true nature of the organisation. The name Shakespeare 

was chosen, because female roles in his plays were then played by men, taking away suspicion from ‘effeminate’ 

men. They organised cultural events, offered help to other homosexuals, and printed a newspaper. Soon 

however, the Amsterdam vice squad was onto the club, prohibiting the newspaper as it was deemed to 

propagate indecency. As meetings were behind closed doors, the club itself could not be prohibited, but 

members remained careful to hide their homosexuality from public eyes. In 1949, the club’s name changed to 

Cultuur- en ontmoetingscentrum, C.O.C. 

 The COC continues to grow and gets a permanent residence during the 50’s at the Korte 

Leidsedwarsstraat. This building contained disco ‘de Schakel’ at the ground floor, and above that the COC 

offices. The disco was successful and for a long time one of the two main queer dancings in Amsterdam, the 

other one being DOK. 

 However, towards the end of the 1970’s the COC wants to get rid of de Schakel for several reasons. An 

article in magazine Kortsluiting mentions that for one, de Schakel becomes increasingly disconnected from 

the COC. In 1970, the exploitation of the club was transferred to an independent company, and the office 

space on the top floor even became physically disconnected from the club. This discrepancy also worked 

through to the ideological goals of the COC. In line with an increasing queer politicisation, the COC’s focus 

moved to externally focused activities with a more educational and emancipatory character. De Schakel had 

the reputation of a commercially run dancehall, and this image fitted less and less within the COC’s new 

course of action.

 This reputation made de Schakel well-known among a straight public, and fights between gay and 

straight visitors became increasingly common. This of course defeated the original purpose as a national 

home for queer people. Finally it turned out that some personnel at de Schakel took money from the till. No 

less than 400.000 guilders were lost on income. This motivated the COC in 1979 to sell the building and look 

for a new space that fitted better with their goals. They found this space at the Rozenstraat. 

Volkshuis “Our House”
The building at Rozenstraat 8-16 by then already had an interesting history, as it was the first Volkshuis 

(neighbourhood centre) in the Netherlands. This particular Volkshuis was founded in 1892 by Hélène Mercier, 

after she collected the money to design and build the house. It was called ‘Our House’, and functioned as a 

centre for the Jordaan neighbourhood. Mercier’s aim was to improve the quality of life for the working-class 

population of the neighbourhood. Her philosophy was to do this through education with a non-patronising 
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and neutral character. In the Volkshuis they organized a plethora of activities like book-clubs, gymnastics, 

cooking, or drama. These activities were aimed at knowledge creation and community forming for the Jordaan 

inhabitants. On the plans from 1892, it can be seen that the design for Our House contained three floors and 

a souterrain to host these activities. Rooms included a gymnastics room and library on the ground floor, 

clubrooms, a kitchen on the first floor, and a large hall with podium at the top floor. In 1906 a playground was 

added to the building. 

 Ons Huis varied in popularity throughout the 20th century; at its peak it had dependences throughout 

Amsterdam with the Rozenstraat as a ‘motherhouse’ and headquarters for its network. Towards the end of 

the 1970’s, these dependences had become de facto independent, and the Rozenstraat was no longer needed 

as headquarters. It is therefore sold to the COC. The transition happened gradually, as Our House made use 

of some of the rooms for two more years, during which the COC remodels the building and gradually takes 

residence.

COC Amsterdam in the Rozenstraat
Interestingly, the COC used the building in 

a similar manner to that of Ons Huis, as it 

functioned as a Sociëteit (clubhouse) and meeting 

space for the queer community in Amsterdam. 

Not only was there room for the offices of COC 

Amsterdam, the rooms also offered space for 

working groups and cultural events like music 

and theatre. During the weekend evenings there 

were parties on the ground and top floor, hosted 

by various subgroups of the COC. On Saturdays 

for instance, there was a SM party upstairs, and 

a party for lesbian women downstairs at the same 

time. Martien Sleutjes illustrates this: “Then you 

had the bizarre situation where the women entered 

the building and turned right towards the disco, 

and the men and women in full leather would go 

upstairs to the theatre room and keep themselves 

busy there.” 

 The COC remained in the Rozenstraat 

until 2008, when it was forced to sell the building 

due to financial troubles. In short; Due to a 

declining number of users of the Rozenstraat and 

Figure 7. Olaf, E. (1984). Homovijandige graffiti ‘Gore Poten’ 
op het pand van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van 
Homosexualiteit COC. In the Amsterdam Archives. 
Homosexuality was still shunned in the 1980’s, as this graffiti shows. 
‘Poten’ is slur for fags.
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a changing subsidy policy at the municipality, COC Amsterdam encountered a financial shortage after 2000. 

It turned out that the declining income from parties and the bar was too little to keep paying the monthly 

expenses of the building. The Rozenstraat had become too big and expensive for the COC, and they were 

forced to sell the building. 

 It went to several owners, until in 2013 finally ending up at hotel-chain Vondel Hotels. In 2018, Hotel 

Mercier as it is now called opened its doors for business. The hotel brands itself as a so-called straight-

friendly hotel, meaning they pay extra attention to be inclusive towards LHBTI guests. They even engaged in 

a cooperation with COC-Amsterdam, enabling them to return to the Rozenstraat. They now rent office space 

in the building used for meetings, while larger activities are hosted in the Deaf Meeting Centre (DOC).

Figure 8. Olaf, E. (1983). Studiedag Homoseks en Geslachtsziekten: ‘Lusten en Lasten, Verenigbare Zaken?’ 
In the Amsterdam Archives. 
A lecture on gay sex and STD’s in the Rozenstraat. The speaker is Ron Vachon, coordinator of the New York 
AIDS Networks.

Mixed narratives 
At the Rozenstraat, multiple narratives can be found. Historically, there are the two main stories of the Our 

House neighbourhood centre and the COC. The main reason the building is listed as municipal heritage 

however, is for its architectural properties. 

 In the document describing and substantiating the listing, written in 2004, most paragraphs describe 

the architectural history of the building and its exterior appearance. It includes the original design by 

Posthumus, as well as a later addition by well-known Amsterdam architect H.P. Berlage. The design of the 

Rozenstraat building is in the style of the Hollandse Renaissance, with several decorative details in the façade. 
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One striking preserved detail is the cartouche above the entrance reading ‘ONS HUIS’. The extension designed 

by Berlage in 1904 is more modern, as was his typical style, but stays close to the original Dutch Renaissance 

style. The interior of the building is not mentioned. 

 According to the text, important to preserve in the building is the main shape of the design, and the 

architectural details on the façade. It also shortly describes the history of the building as the Netherlands 

first Volkshuis, but does not go into detail about this. It does state that its role in the emancipation of the 

Amsterdam working-class gives the building historical value as well. The COC is only mentioned once as the 

then main user of the building, but its importance for the queer community is not explored.

COC use of the Rozenstraat 
This is not to say that the COC did not leave any marks on the building. During the early 80’s they remodelled 

the building to their own needs. This happened in stages, starting with the first floor and later the ground 

floor. 

 In a brochure from 1979 the COC explains how the move to the Rozenstraat took place. Upon buying 

the Rozenstraat in ’79, the interior of the building was in bad shape. The former owner, Ons Huis, had 

decreased in size in the last years and many of the upstairs rooms had not been used for a long time. Especially 

the rooms on the first floor and the theatre on the second floor needed heavy renovation. 

 The first floor was mainly to be used as office space, housing the secretary, a meeting and working 

space, and a multifunctional room. This multifunctional room was used as space for amongst others working 

groups, programme nights and the introduction of new members. In the first years this floor was also used as 

a temporary society space. 

 Later on the ground floor was renovated to come to house the society room, a dance-café and an 

information/coffeebar. The reasoning behind exploiting a society and dance-café were to offer a space 

where gay men and lesbian women could lay contact with one another in ways they want for themselves. 

By hosting recreational activities, the aim was to stimulate personal and societal emancipation and 

show homosexuality in a positive limelight. The COC lay an extra focus on more vulnerable groups 

like youngsters, pink elderly, and lesbian women, as they had less recreational possibilities to go to 

than gay adolescent men. The information/coffeebar was set up with the goal to provide information, 

answers and help to people struggling with their own homosexuality. COC Amsterdam already got a lot 

of questions relating to this subject, but did not have the space to adequately respond. The idea was that 

by exploiting a coffeebar, the threshold was made as low and inviting as possible for people seeking help 

and information. Unlike the society room and dance-café, the coffeebar was open during the day so that 

those unable to visit during the evening also had a place to go.

 Some years later in 1985, an option was taken on a renovation of the theatre, making it more 

soundproof. While this renovation focused mainly on structural elements like the floor and walls, it did 

allow for more activities to be held here, without disturbing the residential neighbourhood around it. 

After isolating it better, plays, performances and parties could continue to be held here. 
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Figure 9. Posthumus Meyjes, C.B. (1891).Ons Huis 
[building plan]. 
In the Amsterdam Archives. Depicts the plans for 
the original Volkshuis. 

Figure 10. Entry nr. 67 [plans for the main floor] 
(1979). In the archive of COC Amsterdam, 1226, 
Amsterdam Archives. 
The right wing with the pool table and kitchen was 
added by Berlage. The COC used the same layout, 
only changing the functions of most rooms. Text in 
bold added by author. 
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The COC building in the Rozenstraat took an important spot in the queer scene, because it offered space 

to various queer groups, some of which were not even specifically affiliated with the organisation. Whereas 

the COC once saw itself as the “royally approved motherchurch” (a royal approval was needed to become 

a juridical person) and sole representative for queer interests, this stance changed during the 1970’s. Other 

queer groups rose up and vied for importance, causing the COC to see itself as a connector within a network 

of queer organisations. The Rozenstraat, with its ample space and rooms, was therefore open to other 

organisations to use for their various activities. 

 The theatre group “the Softies” for instance could frequently be found practicing in the Rozenstraat. 

This gay theatre group originated from the Rooie Flikkers, a leftist queer group. The Softies created plays 

with an ideological undertone, questioning the male identity. They used the theatre room on the top floor to 

practice sketches and songs. For some years, every winter, they performed a show called “Men in the cold” at 

the COC building. 

 Another example is sadomasochism group VSSM, which can be read about in the lifebook of Renske 

Schut. While in the beginning they encountered a lot of resistance of the female members of COC Amsterdam, 

they were eventually allowed to have club meetings in the society rooms on the main floor every Sunday from 

1981 onwards. These meetings were aimed at connecting and getting new member, not to actually play. This 

later changed when a COC lesbian SM workgroup was founded, which held SM playnights in the theatre 

room.  

Declining use
When the building was sold in 2008, it had already been used less intensive for several years. During the 80’s, 

the Rozenstraat building functioned as an important meeting spot for a nascent gay and lesbian community. 

There was a strong need for a physical space to come together, help each other in the coming out process 

and organise social and political activities. During the 00’s however, the need for a central meeting place for 

the community gradually fell away. With the legalisation of gay marriage, a sense of completion set in and 

the feeling of urgency to centrally protest for gay rights gradually declined. Added to that was the emerging 

internet dating scene, with apps such as Romeo and later Grindr, making the Rozenstraat as meeting space 

less crucial. Tania Barkhuis, who was involved with COC Amsterdam as director states that social evening at 

Fridays and Saturdays were visited ever less frequently, with at some points only hosting about 15 men and 

100 women. 

 A nuance to this would be that the Rozenstraat did remain important as meeting space for the more 

vulnerable queer groups and alternative parties. Peter Koops states that the COC became more focused on 

more vulnerable groups that lacked space elsewhere in the city. Queer groups with migrant backgrounds for 

instance still had a need for a safe, central meeting spot, as queer emancipation in migrant communities often 

remains in the early stages. They also offered space to more alternative and experimental parties that did not 

have money to rent a commercial location. Ultimately these did not use the Rozenstraat to its full capacity, 

and it became clear that the building was underused and too expensive to keep on.
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Hotel Mercier
When the Vondel Hotel Group moved into the Rozenstraat, they drastically renovated the building. According 

to contractor Du Prie the building was restored using the original plans by Posthumus and Berlage. Elements 

that did not come back in these design plans have been stripped (without specifying what these elements 

are exactly), whereas the supposed original skylight on the top floor has been brought back. The hotel lobby 

has also been restored in the style of the old library. Also striking is the use of the former theatre floor. The 

podium has been removed, and a wooden “box” with frosted glass ceiling containing four rooms has been 

added. The interior has been completely redone in a modern chic style, with art featuring in the central 

halls and hotel rooms. Claes Yversen for example, who also makes dresses for queen Maxima, designed the 

tapestries adorning the walls. 

 Though the Rozenstraat changed drastically, the layout of the main floor remained largely the same 

as during the time the COC was located here. The moveable wall once separating the bar and dancefloor 

remains, though it now separates the hotel bar from the dining room. 

 More importantly however, is that COC Amsterdam returned to the Rozenstraat building. The 

municipality of Amsterdam ordered a partial hotel-stop, meaning new hotels could only be opened if they 

have a social function of sorts. Vondel hotels therefore saw an opportunity to combine this requirement with 

the buildings history, and invited the COC to rent space in the building. In 2019, the COC signed a lease with 

the owners of the building and Vondel Hotels to gain fulltime use of a space in the souterrain of the building. 

This room can be used as office space, for meeting and for small workshops. Additionally, two afternoons per 

Figure 11. Own work. At the bar, looking at the kitchen. 
The former dancefloor, overlooking the café, are now in use as the hotel’s café ‘Ons Huis’ and restaurant. The swinging doors 
remain.
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week the library part of the lobby will be portioned off to host a consultation hour for more vulnerable queer 

groups. Indeed the hotel now even brands itself as “straight-friendly”. 

Implied heritage
In the restoration process by the hotel, both the history of Our House and the COC have been incorporated. 

The hotel now wears the name of Helena Mercier, the founder of the Rozenstraat building, and the café is 

called Our House. The COC will also remain there, having signed the lease for at least ten years. In this sense 

the function of the Rozenstraat has changed, but its histories are highlighted and incorporated in the current 

hotel function. 

 The Rozenstraat shows a more mixed heritage approach, as its function has largely changed. It would 

be problematic to state that this is an example living heritage, as the COC function and presence at the 

Rozenstraat nowadays differs greatly from that of the 80’s. Unlike at café ‘t Mandje, the COC society did 

not remain ‘as it was’, but disappeared after they sold the building. And although the layout of the building 

reminds of the alterations the COC made, they do not explicitly refer to the buildings queer history. There 

is however a continuation in the presence of the COC at the Rozenstraat, referring to the importance of this 

specific location for the queer community. In that sense, the history of the Rozenstraat is still recognizable 

nowadays, albeit in a less explicit form of heritagization than at ‘t Mandje. 

Figure 12. Own work. Name signs. 
COC Amsterdam has their own nametag, 
next to the hotel’s. 
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DOK, Singel 460
The last case study, DOK, was located in the basement of the historical Odeon building in the heart of 

Amsterdam. It was the first gay dancing in Europe, and for a long time also one of the most popular. It was run 

by former COC treasurer Lou Charité, who most nights could be found counting money near the entrance 

of the club. 

 The Odeon building itself stems from the 17th century, when it functioned as a merchants home. It 

was then called the Nürnberg House. The lower floors were used as living space, while the top floors stored 

trading goods. The building itself was richly decorated in- and outside, as a display to the merchant’s wealth. 

 In 1837 the house function is changed into that of a concert hall, the name also changing to Odeon. 

During that time, Amsterdam only had the Stadsschouwburg, the High German Schouwburg and Felix 

Meritis. However, the first two were found to have lacking acoustics and comfort, and the hall in Felix Meritis 

was too small to house a large number of listeners. The Odeon was remodelled to house a large concert hall, 

but simultaneously allowed for other activities like conferences and music education. 

 At the beginning of the 20th century, the concert hall became deficient, and a series of functions found 

a home in the Odeon. Before the second world war, parts of it were used as a theatre, cinema, shop, and 

auction home. During the war, the basement was used as a Bayern beer cellar, and is said to have housed Nazi 

sympathisers. Interestingly, this last function allowed the COC to buy the basement in 1952. No one else saw 

interest in a tainted place, lowering its price. 

Dancehall
The COC founded DOK as the leisure branch for the organisation, with the aim of providing a safe night life 

space for queer people. The COC did not stay involved long however, as a fight with its treasurer Lou Charité 

led to a break. In 1955 DOK would go further as its own association under Charité, while the COC opened 

another club, de Schakel, a few streets away. At first Charité’s dancing was called De Odeon Sociëteit, later 

changed to De Odeon Kring; both refer to the sociëteit (club) like nature of DOK. This is important because 

being a sociëteit first allowed the COC to get a licence, and later also allowed Charité to get his night licence 

(Warmerdam & Koenders, 1987). Even later the name changed again to De Odeon Kelder (kelder meaning 

basement). Colloquially the place was also called de oude kringspier (the old sphincter), hinting at the fact 

that many gay men found sexual contacts here. 

 During this period, homosexuality was not widely accepted yet. The police turned a blind eye however, 

as their reasoning was to better let homosexuals exist amongst each other in closed spaces, rather than on 

the streets. As a result, DOK had a closed, almost hidden character. It did not promote its parties widely, like 

later successor clubs like RoXY and iT would. Rather it relied on promotion within the queer community, to 

attract a need-to-know audience. According to an article in Gaynews, if you wanted to enter DOK as a visitor, 

you had to ring a doorbell where a small window would open. The doorkeeper would then assess whether you 

belonged in the club, and let you in. This was not to the happiness of all visitors: it created a sense of mystery 

and felt clandestine. Still DOK grew out to become one of the most popular queer dancehalls in Europe 
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during its heydays in the 1960s and 1970’s. It was even regularly visited by Dutch and international celebrities. 

Queer icons such as Divine, Freddie Mercury, Elton John, or Grace Jones are said to have visited DOK. 

 Towards the end of the 1980’s, DOK fell into decline. Chartité had retired and sold the clubto different 

owners. The brownish, classic interior was replaced with a lighter version, in an attempt go along with the 

times. Unfortunately, this could not prevent a decline in popularity of DOK. Whereas DOK and de Schakel 

were two of the few queer nightlife places in Amsterdam, by the 1980’s a plethora of venues had sprung up in 

other Amsterdam neighbourhoods. DOK was being overtaken by a plethora of other places that were younger, 

hipper and drew bigger crowds. In 1989 DOK closed its doors. Attempts to revive DOK were made in 1999 

and 2009, however while the opening nights were both a success, they did not find continued popularity. 

Figure 13. Mieremet, R. (1972). De ingang (links) van het DOK onder het Odeongebouw aan het Singel in Amsterdam. 
On Wikimedia. 
The entrance to the basement is located next to the main entrance, and does not advertise broadly that it is a club, but 
is rather hidden. Only the little sign to the left hint to it. It says: L.J. Charité, D.O.K. Club, and beneath that: Tap license.
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Lost to time
After DOK closed its doors, the space was quickly repurposed. For a time the basement was used as beer 

storage for the above lying Odeon Theatre, and later as a café. In recent years it has been transformed into 

restaurant space. In these transformations, there are few reminders of DOK. 

 This lack of recognition of DOK as an important place in the city’s queer history for instance 

becomes clear in historical accounts on the Odeon building. Just like the Rozenstraat, the Odeon building 

is a protected building. It is inscribed in the national heritage list for its architectural properties. The official 

listing description is short. It mentions Philips Vingboons as the original 1662 architect, and describes some 

architectural elements such as the halsgevel façade, inside vestibule with pilasters and stucco decoration from 

1800. However, not only these but all immovable aspects of the building are included in the protection of the 

building. A more extensive description of the history of Odeon has been done by the Amsterdam historical 

organisation (ACHV). This description focuses largely on the buildings history as a merchants home, and 

later as concert hall. It then mentions the various functions the building had from the 20th century onwards. 

Here they also mention the COC and DOK. 

 The description of DOK by the ACHV remains limited to a single paragraph, and seems not to hold 

DOK to very high standards. “In 1952, the COC opened a national home, a sort of free state for homosexuals. 

In 1954 the national home became DOK. Opposed to the COC that held culture and leisure at high standards, 

DOK was quite vulgar and got the reputation of meat market” (ACHV, own translation). Interestingly, a 

similar observation is made in 1986 by Hans Hafkamp. In COC magazine SEK, he observes how a program 

on the history of the Odeon by Willem Holsbergen neglects to research the history of the Odeon basement. 

Holsbergen only mentions how “besides higher art, the lower lusts also come up. My understanding is that 

there is a discotheque every evening until four.” Hafkamp makes clear that this description does not live up to 

the history of DOK as one of the most popular gay dancings at the time, and the impact it had on the Odeon 

basement and the space around the building. 

Nights at DOK
DOK altered the basement to fit its needs as a dancing. There are few pictures of the inside of DOK, but 

descriptions by for instance Hafkamp, Peter Lotgering and Joke van Kampen can be found. DOK was a dark, 

narrow space, measuring about 8 by 40 meters. Once passing the doorman and the inevitable queue, visitors 

would descend a small set of stairs to enter the lower lying dancefloor. Van Kampen writes that if it was busy, 

there was an almost permanent shuffle around the dancefloor to either side of the basement.  This allowed 

visitors to take in the crowd, to spot someone suitable for the night. Van Kampen in de Groene Amsterdammer: 

“Because going out at DOK is most of all focused at picking up someone. Should that not work you could 

always say you were there to talk to friends, but most times that does not sound very convincing.” 

 Near the bars in the front and back of the basement, there were quieter spaces with seats and tables 

covered in Smyrna carpet. These allowed for some rest from the bustle and offered a good view on the 
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Figure 14. Hamaker, A. (ca. 1940). Opmeting van gebouw Odeon, Singel 460. In the Archive of Architectenbureau Baanders, 291, 
Amsterdam Archives. 
Floorplan of the Odeon basement before DOK was located here. Gives an impression of the dimensions of the place. Entrance to 
the Singel located left.

Figure 15. De Wolff, B. (1986). [Rare picture inside DOK]. Published in: SEK (1986), nr 6, at IHLIA. 
This picture shows the seats and lower lying dancefloor at DOK. Some structural elements like the pillars and wooden beams can 
also be seen.
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dancefloor. DOK closed its doors around four in the morning, but for the eager partygoer there was second, 

smaller bar upstairs that would stay open even later. 

 Up until the 1980 the look remained the same: brownish floors and wooden beams, unpolished brick 

walls, red plush and reddish lights bolted into the wall (should anyone decide to make a souvenir out of 

them). Only during the 1980’s, under a new owner, did DOK get a facelift in the form of a trendy and white 

interior, even with video screens.

 Maybe more important than the physical alteration of the basement however, were the ways in which 

night-time visitors used the space. DOK was a central meeting spot for gay life in Amsterdam. It was popular 

amongst Dutch people, both from Amsterdam and the countryside, but also amongst foreigners. For many of 

them, DOK became a place to safely and without scrutiny meet friends and lovers on a regular basis. Lester, 

who visited DOK often in his youth, tells how he would frequent DOK almost every weekend to meet up 

with friends and make new friends. Lester, being an American himself, for instance made friends with other 

American, English, and Irish visitors there; DOK was well-known amongst gay foreign tourists and expats. 

Word about the club was spread through word by mouth, but also through gay guidebooks to the city. Lester 

knew about DOK before living in Amsterdam in 1973, because he had heard experiences from friends who 

had visited Europe before him. 

 DOK was also the place where Lester met his current partner Leonard (fictive name). They had seen 

each other sometime earlier in another bar, but that was too packed to actually talk to each other and all they 

could do was glance. Luckily they both visited DOK the next weekend, where they were able to get to know 

each other. Leonard: “I met someone on the streets, and we had eyecontact. Then we decided to meet at 

DOK. I forgot from which country, but he was a black man. ... Then this guy did not show up, but Lester did. 

And Lester is also a black man, and that way we came into contact. And I never told Lester, until twenty years 

ago, that I was at DOK for another. Well that all turned out alright.” That was in 1973, and now all these years 

later they are still together.  

 A note to this is that the community function of DOK was mainly true for gay men, as the public was 

mostly male. Hekma tells how the doorman was strict not to just let straight people in, as this might lead to 

conflict. Once he did speak to a straight man however who visited DOK, as he had joined his gay co-worker. 

This visit was better than expected for him, as the few women that were there were mostly straight: “And at 

DOK there were also women, those couturier women. ... And he said, if you go to a bar there’s always ten 

men for one woman. But at DOK you have ten women for each straight guy. And beautiful women at that. 

He thought that was a blessing.” And while far in the minority, there were some lesbian women who liked the 

rawer and less civil aspect of DOK. 

 Nights at DOK are mentioned in some of the lifebooks at IHLIA. One by Peter Lotgering, who worked 

as a DJ at DOK for one year, tells how DOK played good music, allowed smoking hasj inside and stayed open 

till after 3.00 in the morning. On weekdays most visitors would be from Amsterdam, but on the weekends 

and holidays hordes of tourists would visit as well. A colourful array of gays would visit DOK: “From well-

dressed older gentlemen in the company of younger boyfriends, to alternative hippies and muscled gay men 
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dressed as lumberjack, construction worker or pilot. And don’t forget the drag queens and prostitutes.” (Peter 

Lotgering, own translation). 

 Rijkjan Sikkel tells how often nights he saw men dancing intimately with each other on the dance floor. 

A rare sight in those times, as homosexuality was still shunned. The first nights at DOK he felt uncomfortable 

at that sight. He refers to as an internalised reaction originating in his upbringing; his father was not quick to 

accept homosexuality. Later though DOK became like a nightly living room for him. To make sure his study 

did not suffer too much, he only allowed himself to visit after 23.00 when he had finished his course work. 

Sometimes he would stay late. In the afterhours – the regular dancefloor closed around 5.00 – there was a 

separate little bar upstairs, which was mostly used by people looking to pick up a date for the night.   

 DOK even made an appearance in Dutch literature. In the novel “Madame Tussaud in Berchtesgaden” 

by Jaap Harten, the autobiographical the main character visits DOK with his boyfriend, their German friend 

and two acquainted prostitutes. The main character describes how, with some trouble, they pass the doorman 

and enter DOK. At their table they are served by a fortyish waiter with bleached hair and cowboypants. 

Looking out over the dancefloor they hear music by Jimmy Hendrix and Frank Sinatra. A Chinese looking 

boy is slow dancing to I did it my way, while a black man is smoking hasj in the corner. 

Figure 16. [New Year’s Eve party in DOK], ca. 1955. From the collection of Jan Carel Warffemius. Published 
in: Hekma, G. (1992). De Roze Rand van Donker Amsterdam. 
This picture is likely taken on New Years Eve. The brick arches are visible in the back of the photo.

Relation with the space around it
Over the years, DOK and de Schakel became the two most popular dancings in Amsterdam. Comparing 

DOK and de Schakel, DOK was the more colloquial of the two. DOK had always been focused solely on 

entertainment, while de Schakel still had the pretence of being part of a larger emancipation battle. As such 

de Schakel had a certain image to live up to, while DOK was freer in this. Peter Koops: “[DOK] was not very 
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pretty. Little money was spent on the interior, it was pretty basic and the main goal was entertainment. ... De 

Schakel was something else. The COC paid attention to the interior. Designed by Premsela, and later another 

architect. It looked a lot prettier and more modern.” Some visitors preferred DOK over a ‘stuffy and boring’ 

COC, while others would rather go to de Schakel instead of a ‘vulgar’ club like DOK. 

 DOK had a reclusive character, it was only until the eighties that the name was put largely on the 

front door. However, DOK did have a strong relation with the surrounding area. Gert Hekma tells that the 

area around DOK had several pisbakken or krullen, public toilets that were used as cruising areas. These 

had been used as such for centuries, always at risk of being watched by authorities. A popular krul was for 

instance located on the other side of DOK, underneath the library of the University of Amsterdam. Another 

was located at the Munt tower, only one street away. DOK was not a sex club and had no darkrooms (although 

many did find a partner for the night there), and many resorted to such cruising locations for sex. 

 The Leidsestraat, connecting COC dancing de Schakel and DOK, became a popular walking route for 

the visitors of both dancings. Informally the street was called “Rue de Vaseline”, and it was known as a flaneerstreet 

for homosexual Amsterdam. It was not only used by visitors of DOK and de Schakel, but also by male prostitutes 

and homosexual minors under the age of 21. These minors were prohibited by article 248bis – which was still in 

effect until 1971 – to enter the dancings and were thus forced to explore their sexuality on this street. 

 The presence of the Leidsestraat caused the adjacent Kerkstraat and Reguliersdwarsstraat to flourish 

with homohoreca later on. The Leidsestraat lost its status as flaneerstreet with the closure of DOK and de 

Schakel. However, both the Kerkstraat and Reguliersdwarsstraat remain ‘gay streets’ until today, with infamous 

clubs like Club Church, the NYX and various others located there. 

After DOK’s closure 
After DOK closed towards the end of the 1980’s, two attempts at a revival parties in the spirit of the original 

DOK were made. The Z-krant writes in 1999 about Tim Riley, who hosted a revival party in the Odeon 

basement once every two weeks. At that time, the two infamous night clubs iT and Roxy closed quickly after 

another; the iT closed by police, the Roxy destroyed by a fire. According to Riley this meant there was a need 

and room for a new nightlife venue. The DOK revival party made use of its historic reputation, and branded 

itself as an extravagant and queer night out. While opening night drew a lot of visitors, having the party on 

Wednesdays meant it could not retain this popularity.  

 A second attempt at a revival was made in 2009, when club night producers Abiad & Malenka hosted 

revival party’s on Saturdays. Again use was made of DOK’s historic reputation, and opening night was a 

spectacle of extravagance. Unfortunately, both revival attempts did not last long and stopped in the same year.  

 For a long time after DOK closed, the Odeon basement was in use as a café for the above lying theatre. 

More recently the space has been in use as a restaurant, from 2015 to 2019 as “the French Connection”, and 

currently as Happyhappyjoyjoy. Both restaurants redeveloped the Odeon basement to fit their own needs, 

whilst making use of some original visual elements of the basement. The French connection hired Vens 

Architecten, giving the interior a light, white-blue design. The walls were adorned with the names of several 
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French regions and drawing of a rooster. They made use of old the brick walls, brick arcs, and dark wooden 

beams, leaving them unaltered. They reinterpret these elements, stating that they create the feeling of a classic 

Parisian brasserie. By building on these elements they aimed to strengthen this feeling. 

 Happyhappyjoyjoy, which has several restaurants in Amsterdam, is an Asian fast-food restaurant 

serving snacks till late in the evening. Concrete architects designed the interior to feel like an Asian streetfood 

stand. Distinctive are the red doors opening outside and red umbrellas hanging from the ceiling. In this 

design too the brick elements and ceiling bars have been left intact, complementing to the design. 

Lost to time
Finally, DOK shows that important historical queer places can also disappear from public space. There are no 

active pointers, like a sign or QR code, to the history of DOK present near the Odeon building. There is one 

example of an izi Travel walk, made for the COC’s 70-year birthday. This walk takes users along queer sites in 

the city centre of Amsterdam, of which DOK is one. It explains the history of the dancing and its relationship 

with de Leidsestraat (Rue de Vaseline) and de Schakel. 

 In terms of heritage, there are few reminders of DOK. Unless you know where to look, DOK is 

not recognizable as a former queer dancing anymore. The small sign on the outside has disappeared, and 

the original doors are now in use as a secondary emergency exit. Inside only structural elements remain 

unchanged, to complement the contemporary interior and not as a memory to DOK. As Peter Koops states: 

“If you now ask people about DOK, almost nobody will know it, unless it’s a really old generation. Above the 

60 you know.” (own translation). In that sense DOK really risk becoming lost to time.

Figure 17. Concrete Archiects (2020). [Interior of Happyhappyjoyjoy 
Downtown], on their website. 
Though this new restaurant has added a lot of elements to the interior, 
the structural elements that can also be seen on historical photos 
remain visible.

Figure 18. Own work. Outside Odeon during the Corona 
lockdown. 
The history of DOK is not explicitly visible from the outside 
of DOK. The sign has disappeared, and a new front door 
has been added.  
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With this research I have aimed to answer in what way queer views add to the further pluralization 

of heritage, and what implications this has on heritage making.  I have done so by firstly looking at 

how queer theory intersects with spatial heritage, and then applying this framework on three Amsterdam case 

studies. In these case studies I have answered how these spaces were constructed and what is left today, how 

they are valued and if they contest with other narratives. Here I have identified three approaches to heritage. 

In this final chapter I will conclude by abstracting these case studies and showing how they contribute to a 

pluralization of heritage making. 

Queer history materialized 
These three case studies show that the historical queer layer of Amsterdam indeed hinges greatly on 

performativity and the stories created at these places. At the same time, these cases show that these histories 

of queer performativity are intrinsically linked to the spaces they took place in.  The stories these places are 

associated with are translated materially and can indeed still be recognized.

 The nowadays best recognizable example is café ‘t Mandje by Bet van Beeren. Her outspoken butch 

personality made her and the café famous throughout Amsterdam, and created the story surrounding the 

café. Later this task was taken over by her sister Greet, and niece Diana. This history can clearly be read 

in the space of the café itself.  ‘t Mandje hangs full of memorabilia of patrons and the evenings they spend 

here, anchoring its presence firmly on the Zeedijk. Now this story is preserved, in the archives and in the 

Amsterdam Museum, and lives on at the Zeedijk itself. As living heritage, ‘t Mandje offers the opportunity for 

visitors to experience and continue to build on this story for oneself. 

 But even a place like DOK, which is not explicitly recognizable today anymore, has a spatial history. 

Nights at DOK did not remain hidden in the basement of the Odeon building, but materialized in the nearby 

streets. Visitors ventured on the streets to visit other venues like de Schakel, or to go cruising with someone they 

met at DOK in the nearby urinoirs. Most notably the Leidsestraat was dubbed ‘Rue de Vaseline’ for its nightly 

gay traffic. Along this Rue de Vaseline, contemporary gay streets the Kerkstraat and Reguliersdwarsstraat 

came up. It shows how DOK’s physical location at the Singel mattered, as it formed an integral part of the way 

in which the queer layer of Amsterdam became historically structured. 

Space matters
These spaces mattered, because they formed some of the few physical spaces where queer people to greater 

of smaller extend could express themselves without scrutiny from a heteronormative society. As colouring 

outside the set gender norms was – and sometimes still is – not accepted, queer performativity was restricted 

from most public spaces. It shows how these physical spaces are so important, because they offer room for 

queer stories to unfold. 

Chapter 5. Chapter 5. ConclusionConclusion
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This need for physical space is most striking at the Rozenstraat case. The location of the Rozenstraat became 

so important, because it offered physical space to the gay and lesbian community during the 1980’s. As a 

newly forming, increasingly activistic community, there was a need for physical space to come together in 

various ways and host activities. Space for the community was scarce however, as most queer minded places 

were smaller venues and ‘straight’ venues were often not an option. The Rozenstraat building filled this gap.  

With three big rooms and several smaller ones, it was large enough to host a plethora of activities and queer 

groups. Thus the venue became synonymous with the gay and lesbian community of the 1980’s. A home for 

gay and lesbian Amsterdam, owned by the community itself.  

 The histories of all these three places are not abstract, but are associated with specific locations and 

spatial developments in Amsterdam. As such these histories did not happen on an abstract level, but in 

concrete, important spaces. It should therefore be recognized that queer heritage finds itself on the intersection 

of the performative and the physical. 

Fragile
What also becomes clear, is that queer heritage is fragile. Recognizing queer heritage constitutes looking 

at history and space from a queer perspective, something which is not often yet done. The Odeon case for 

instance showed that, even though its history as a queer dancing was known, this was too easily dismissed 

and not explored in depth. Hafkamp shows that this contestation was the case in the 80’s, and that it remains 

so nowadays with the ACHV only shortly mentioning it. With this research I have shown however, that from 

a queer research perspective, there is more to DOK than a single paragraph of text. It shows that, in order to 

get a greater understanding of why places like DOK are so important as queer heritage, more research from 

queer perspectives needed to be done.  

 As a consequence, queer heritage in the Netherlands is rarely protected. In Amsterdam, only the 

Homomonument by Karin Daan has officially been listed. Of the three cases researched here, none were 

formally protected for their queer histories. Even the most explicit case of ‘t Mandje did not have formal 

protection, and is reliant on its owners to preserve it. The Rozenstraat and Odeon did have a municipal and 

national listing, but this only applied on their architectural properties and not their queer histories. This 

means that a new owner is free to leave out a buildings queer history in so far that it becomes unrecognizable. 

‘t Mandje is lucky enough to have found an NV Zeedijk, that wants to protect and further heritagizise the 

café. And the Rozenstraat only implies its queer heritage because the new owner invited the COC back there. 

However, if a new owner does not know a buildings queer heritage or willing to create awareness for it in 

some way, it disappears – as DOK proves. 

What can heritage do?
For queer individuals to know about queer history is not self-evident, as most environments project 

a heteronormative view on history. In most cases it is not something taught in school, by one’s (often 

straight) parents, in museums or at historical sites. The queer community is therefore reliant on 

itself to retell its histories, but here inter-generational contact is often limited. Thus for most queer 
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individuals, who do not have the means to do extensive historical research, it is difficult to access their 

own histories. 

 Heritage can play and important role here, by providing a historical marker for the queer community 

and by giving historical substance to the emancipation process. By showing where historical queer spaces are 

and what they meant, heritage can help show that queer people have indeed always been part of the city and 

have shaped the spaces around them. This can have great meaning, as it leads to the realization that as a queer 

person, one is not dropped into the world alone, but as part of a much larger history. In that sense, heritage 

can add to the normalization of queer people, by showing ourselves and the rest of society that being queer is 

not a recent invention, but a continuation of a long stretched and still ongoing negotiation for queer spaces. 

 To make sure these queer histories are represented in heritage, active queer heritage making needs 

to be practiced. This constitutes viewing the city’s spatial history from a queer perspective and discovering 

in what ways queer people have used, and continue to use the city. It therefore suggests that queer heritage 

does not produce a finite set of listed locations, but requires a queer outlook on the heritagization of historical 

spaces in the city. This is not to say that all queer historical sites should be preserved and become subject to 

building restrictions, as for instance ‘t Mandje is. However it does show that these places should be researched 

and it has to be debated whether a place like DOK cannot be made visible in some way. 

Recommendations 
This study is therefore not done. There are many more interesting places with a queer history in Amsterdam 

alone, besides the three mentioned here. My main recommendation is therefore to actively research queer 

pasts and it spatial remainders. Find out which places were important, for whom and why. Follow up on 

this and see if these places still exist and what is left of them. Then a decision can be made if and how these 

histories can be made visible and heritagizised. 

 Important to take in mind here, is that the queer community consists of a multitude of intersectional 

identities that cannot easily be captured in an umbrella term like “queer” or “LGBTQI”. This also shines 

through in this research, as these places were not always accessible to all members of the contemporary queer 

community. DOK for example, while sporadically visited by lesbian women or transgender persons, was 

mainly important for gay men. And Tania Barkhuis mentioned how during the 80’s she was not yet allowed to 

host a transgender working group at the Rozenstraat, as the T was not yet considered part of the community. 

Strikingly ‘t Mandje is now often used to represent all of Amsterdam’s queer history, while this of course 

simplifies a complex and diverse set of histories. It shows the need for more research into the specific spatial 

histories of an ever-growing queer community.

 Luckily, there is no need to reinvent the wheel.  The museum sector for one is already busy with 

“queering the collections”. But there are also examples of spatial queer heritage programs abroad, for instance 

in the United States and England. In the US, the National Park Service started an initiative, committed to 

telling the histories of LGBTQ people all over the country – not as outsiders, but for their important role in 

American cultural life. It led to the identification of a range of locations all over the country, some of which 
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like have been listed as landmarks. A similar program by Historic England, Pride of Place, started researching 

LGBTQ histories and spaces throughout England. This resulted into an extensive research programme and a 

crowd-sourced map, displaying those sites. It in turn allowed for these histories to be retold at various historic 

sites. And while a comprehensive queer spatial heritage programme does not yet exist in the Netherlands, 

there is a great extent of queer historical research available. Much of which I thankfully made use of to write 

this thesis. 

In conclusion, it is clear that much more research on queer heritage needs to be done, as there is still a large 

gap in the representation of queer lives in spatial heritage. But now there is momentum. Not only are queer 

lives increasingly normalized in Western society, I also believe that the heritage sector is ready to make room 

for queer heritage. Heritage is opening up, and there is a call for its discourse to be more inclusive. With the 

Faro Convention, the Council of Europe emphasizes that heritage is not in itself important, but because it 

holds meaning for communities. It encourages the sector to go out there and get a better understanding of 

what places are valuable for which communities. Recently it for instance came out that former club the iT, 

which also played an important part in the gay scene of the 1990’s, will be turned into a museum for electronic 

music. With queer communities as diverse as the colours of the rainbow flag representing them, it should be 

more than clear that queer heritage can make an invaluable contribution here.

•
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1. Transcript Grethe van Geffen 
works at NV Zeedijk 
31-03-2021 
Tim van Heusden (T.) 
Grethe van Geffen (G.)

T. Kun je iets meer vertellen over NV Zeedijk?

G. NV Zeedijk is in de jaren ’80 opgericht, toen de drugsoverlast dusdanig was dat de burgermeester 
het tot niet toegankelijk gebied verklaarde. Dat gaat wel heel ver dus, dan ben je elke controle kwijt als 
overheid. En de gedachte was dat je dat stap voor stap weer terug, je terug gaat vechten als het ware. En 
een van de methodes die toen gekozen is, is om vastgoed op te kopen, dus panden… er stonden ontiegelijk 
veel totaal instortende panden, om die op te kopen, op te knappen. En op het moment dat jij de eigenaar 
bent mag jij bepalen wie erin mogen. En via huurovereenkomsten kun je ook zorgen dat niet allerlei rare 
dingen gebeuren. Dan heb je een status zegmaar waarop je kan zeggen, hier moet mee gestopt worden. 
Daar is NV Zeedijk in deze stad echt een specialist in geworden, om via huurovereenkomsten te borgen 
wat er in je pand gebeurt. 

T. Dat is al echt sinds de jaren ’80 dit? Zijn ze al bezig.

G. Ja. En hun intentie is dus niet om de hele Zeedijk te hebben, maar ze pakken wat ze noemen 
strategische panden. Dus je ligt op een bepaalde hoek die invloed heeft op omliggende panden, dan 
pakken ze die hoek. En de andere panden zijn dan minder belangrijk. En wat nou precies strategisch 
vastgoed is en wat niet dat is een vak apart om dat dan te bepalen, welk pand wel en welk pand niet. En 
daarnaast is het moeilijk om zo’n pand te verwerven, want er zijn meer mensen die het willen hebben. 
Maar hun doel is dat je dus een buurt krijgt met sociale cohesie, met diversiteit aan winkels… dus 
niet tien toeristenwinkels op een rij, maar een veelzijdig aanbod waardoor die buurt niet alleen voor 
toeristen aantrekkelijk is. Maar juist ook voor eigen inwoners. En die buurt krijgt dan sociale cohesie, een 
levenskracht, voor Amsterdammers zelf. 

T. Wat voor panden zijn er dan in beheer, zijn dat allemaal woningen of winkels ook, of een mix?

G. Het is vaak een heel pand, dus boven wordt gewoond en onder is de winkel bijvoorbeeld. NV Zeedijk 
heeft een heel aantal ondernemers die huren van hen, en een heel aantal bewoners die huren van hen. 
Allebei. 

T. Ben je zelf ook lang betrokken bij NV Zeedijk?

G. Ik doe losse klussen voor hen zegmaar, wel al een X aantal jaar. En we hebben ook wel eens gekeken 
kun je die methoden die zij gebruiken wat beter beschrijven. In ieder geval zie je wel, dat als je bezig bent 
als zo’n NV Zeedijk, dan is dat duurder dan wanneer je alleen panden beheert. Want je wilt meer, je wil ook 
sociale cohesie creëren. Aan de andere kant kun je ook zien, dat als je de maatschappelijke waarde die 
dat vertegenwoordigt meetelt, dan loont die investering. En helemaal als je bedenkt, als je op de Zeedijk 
een pand hebt, het is gewoon een heel mooie straat geworden. Dus dat is ook goed voor de waarde van 
je pand. En ze hebben dus zelf ook panden. Dus dat betaalt zich wel weer terug. Maarja je moet eerst 
investeren, en als je sec vergelijkt met een andere organisatie die panden heeft, dan hebben zij 1 of 2 
mensen extra rondlopen, dus dat is gewoon duurder. Dus je moet altijd uitleggen waarom dat dan nuttig is, 
dat je dat op die manier doet.

T. Inderdaad. En dus wel echt vanuit dat sociale oogpunt eigenlijk. 

G. Ja, en ook wel vanuit veiligheidsoogpunt. Je hebt wel heel goed door wat er gebeurt. Je moet bedenken 
de binnenstad is gevoelig voor ondermijning, op allerlei plekken. Is de term ondermijning bekend bij jou? 

T. Nee, ken ik niet.

G. Ondermijning betekent eigenlijk dat de criminele onderlaag zich probeert te vestigen in de bovenlaag. 
En vastgoed is een van de manieren hoe ze vaak een positie verwerven in allerlei gebieden. Er wordt 
bijvoorbeeld veel geld witgewassen in de Amsterdamse binnenstad, dat zet niet iedereen groot in de 
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krant, maar je hebt in het verleden er wel wat rapporten over gehad. Als je echt het verleden daarvan wil 
opzoeken dan moet je het rapport van Traa opzoeken. En recenter heb je een rapport Fijnhout, dat laatste 
rapport gaat over weerbaarheid eigenlijk van de gehele samenleving. Omdat het nooit alleen de politie 
kan zijn die kan borgen dat er geen ondermijning plaatsvind. Dat gaat het bijvoorbeeld ook over schuren 
in Brabant, daar staan heel veel schuren leeg, en daar word dan voor drugs gebruikt. Maar die boeren 
zitten alleen in het veld, en die worden onder druk gezet door criminelen om die schuren te verhuren, of 
om andere business te gaan doen. En hoe weerbaar ben je dan als samenleving om nee te zeggen tegen 
dat soort types. Het hangt nooit alleen van de politie af. Dat moet een hele samenlevingskwestie zijn. En 
NV Zeedijk doet eigenlijk een stuk van die samenlevingskwesties waardoor je als geheel eigenlijk veiliger 
bent en integer, en dat soort dingen. 

T. Volgens mij ook, was het niet de reden dat ’t Mandje, rond 1988, gesloten werd. Dat was ook vanwege de 
drugsoverlast toch? 

G. Ja ja.

T. Okay, jullie hebben het recent over genomen, afgelopen jaar?

G. Per 1 januari, toen was het rond. Het koopproces speelt al langer, maar per 1 januari is de koop rond. 

T. Kun je daar wat meer over vertellen? Over hoe dat is gegaan, wat was bijvoorbeeld de aanleiding 
hiervoor? 

G. Nou de nicht van de oprichter, Bet van Beeren is als oprichter begonnen in ’27. Toen heeft haar zus 
het nog lang gerund. En daarna is het pand geërfd door hun nicht, Diana… Uhm ze heeft een andere 
achternaam maar ik ken haar even alleen als Diana hahaha. Staat wel op de website. Die heeft het in 2008 
helemaal opgeknapt en geopend, en die dacht in 2019 ik ga ook de bovenverdiepingen… Daar ga ik een 
hotelletje van maken, heeft daar ook een vergunning voor aangevraagd, mooie dit en dat. Maar ook wel 
een beetje als haar pensioen want ze is al 65. Nou toen kwam corona, en toen ging dat hele plan niet door. 
Want dan moet je investeren, maar je hele inkomen, alles is gestopt. En dan gaat ook tellen dat je denk, ja 
ik ben al 65, dan moet je daarna eerst gaan opbouwen. Dan nog gaan verbouwen, ja uhm… Dus Diana die 
had zoiets van, ik denk niet dar hier op dit moment mijn ambitie nog ligt. Maar ze wilde het wel heel graag 
behouden zoals het is. En daarom heeft zij zich tot NV Zeedijk gewend, omdat zij dacht dat is eigenlijk de 
enige partij met wie ik iets kan afspreken. Een beetje slimme ondernemer die zegt: Oh ja nee hoor, ik hou 
alles zoals het is. En zodra je weg bent veranderd die alles. Dus ze heeft daarmee bij de NV gesprekken 
over gehad, van de benedenverdieping moet zo blijven en echt als erfgoed erin. Nou dat heeft NV Zeedijk 
onderstreept, want voor hun is dit ook een kans. Als je nou zegt ik wil strategische plekken hebben in zon 
straat, dan is dit een strategische plek. Want daar heb je een community, die daaraan hecht, van wie die 
plek is. Dus voor de sociale cohesie, mensen komen niet naar de Zeedijk voor de stroopwafels en het ijs 
en de donuts, maar omdat daar een roze community zit die van elkaar houdt en met elkaar dingen doet. 
Daar is dat een uitgelezen kans in. Dus die hebben dat pand met plezier aangekocht. 

T. Daar hoort de bovenverdieping dan dus ook bij?

G. Ja het hele pand. 

T. Ik las dat de bovenwoning, daar heeft Greet van Beeren nog gewoond. Is dat nog steeds in oude staat? 

G. Nou sinds 1980 heeft daar niemand meer gewoond hoor. Nee dus nu wordt het hele pand bekeken. 
Met name begin je dan met de fundering en de zolder. Het lekt als een mandje bijvoorbeeld… het heet het 
mandje maar het lekt ook als een mandje hahaha. Echt waar, ik ben er vandaag nog geweest, de emmers 
staan daar en na elke bui moet je de emmers legen. En dat lekt ook door naar andere verdiepingen. Dus 
in die zin wordt gewoon gekeken, wat is nu de staat van het gebouw. Er moet gewoon verbouwd gaan 
worden. Ik bedoel, sommige dingen zijn gewoon heel slecht. Dus hoe zit dat dan in elkaar. De trap is héél 
erg stijl, zacht gezegd. Je riskeert je leven door helemaal naar boven te gaan. Maarja als je die trap gaat 
verleggen dan komt ie meer in het pand. Nou dat is een studie opzich om die hele verbouwing te gaan 
regelen. Eerst wordt nu de staat van het pand helemaal bekeken, daarna komt natuurlijk een architect die 
dan dingen gaat tekenen en dit en dat. Maargoed als die fundering niet goed is, dan moet je daar beginnen. 
Dat is iets anders dan als alleen het dak lekt, dat is eigenlijk nog makkelijker hoewel duur… En dan komt 
er wel een flinke verbouwing aan, ik schat dat er wel flink wat moet gebeuren. Maar het café zelfs is in 
principe in 2008 gedaan, dat ziet er vrij goed uit. Maar het kan zijn dat je iets met die trap moet waarbij je 
dus een stukje het café in moet. Naja dat is nog te bezien. 
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T. Ik vroeg me af, welke waarde heeft ’t Mandje nou voor NV Zeedijk. Want jullie zien het dus meer dan 
alleen een pand, echt als een ontmoetingsplek ook als ik het goed begrijp.

G. NV Zeedijk zit daar vrij principieel in. Die zeggen, wij doen het vastgoed, en wij maken dingen mogelijk. 
Het moeten anderen zijn die het exploiteert, de dit en de dat. Want dan ga je een dubbele functie als het 
ware aan jezelf toekennen. Dus je ziet wel mogelijkheden voor iets, maar de bedoeling is niet om het 
zelf te gaan doen. Dus vandaar dat ze ook gezegd hebben, we vragen Grethe om hierbij een stichting op 
te zetten. Een stichting ’t Mandje die dit gaat exploiteren helemaal die ook gaat zorgen dat dit iets wordt. 
Zij doen dat dus ook niet zelf. Ze betalen wel de rekening natuurlijk, dus in die zin zitten ze er nog wel 
een beetje tussen. Maar om zo neutraal mogelijk zelf erin te zitten, en dan als die stichting er is, die is 
dan eigenlijk een gesprekspartner al bij de verbouwing. Dus ik heb een aantal ronde tafel bijeenkomsten 
georganiseerd met mensen uit de community. Want er zijn heel veel mensen die zich betrokken voelen 
bij ’t Mandje. En dan moet je eigenlijk al een splitsing maken. Want die stichting gaat dan waarschijnlijk 
iemand vragen die dan ’t mandje exploiteert. Nou als je dat wil gaan doen dan kun je niet zelf in het 
bestuur, want je kan niet jezelf inhuren zegmaar. Dus die puzzel hebben we helemaal met een aantal 
mensen gelegd. Maar er zijn eigenlijk heel veel mensen die van ’t Mandje houden. Je hebt waarschijnlijk 
de Facebookpagina gezien. Hoe druk dat bezocht wordt. Elke dag zijn er mensen die op die facebook 
pagina komen en die vragen hoe het ermee staat. Of de barman, de voormalige barman is natuurlijk 
onlangs overleden, dus daar zijn enorm veel reactie op geweest. Dus het is gewoon een heel waardevolle 
plek, voor heel veel mensen. Ook in het buitenland, die zijn er ook allemaal geweest. 

T. Het is dus echt een stukje historie dan.

G. Het is historie, en tegelijkertijd is in die werkgroep… De directeur van het IHLIA is er bijvoorbeeld ook bij 
betrokken, die zei ook van… En degene van het Amsterdam museum. Je weet dat het Mandje ook in het AM 
staat? 

T. Ja over twee weken heb ik een gesprek met de conservator daar.

G. Oh Annemarie de Wildt? 

T. Ja inderdaad.

G. Leuk, ja! Nou zij zeiden ook, je moet er levend erfgoed van maken. Je moet het houden zoals t is, maar 
tegelijk… De community is levend, en waar de community voor staat wat belangrijk is, tolerantie dat soort 
dingen, dat is hartstikke actueel. Dus het is in die zin geen geschiedenis, het is het lot van alle dag dat ook 
nu de rechten nog niet vanzelfsprekend zijn. En laten we zorgen dat het ook levend erfgoed is. 

T. Want wie zijn er inderdaad nu betrokken bij? Bijvoorbeeld bij de stichting die nu wordt opgericht? Zijn 
dat dan Diana bijvoorbeeld, of de mensen die op bezoek komen daar?

G. Nou het zijn op dit moment, leidende figuren uit de Amsterdamse LHBTI community. Waarvan je 
ook weet dat ze een bestuurlijk netwerk hebben en du zo’n opdracht aankunnen. Die zullen dus het 
stichtingsbestuur gaan vormen. Ik mag daar nog geen namen van noemen. Daarna krijg je nog de vraag, 
wie gaat precies het café exploiteren. Daar zijn ook nog tienduizend gegadigden voor die dat wel willen 
gaan doen. Dus dat is een volgende stap. Dus er is geen gebrek aan mensen die het ontzettend interessant 
vinden. En daarnaast heb je nog een community van mensen die vragen wanneer gat het weer open? Dat 
duurt nog eventjes. Afhankelijk van hoe lang de verbouwing gaat duren en of die verbouwing effect heeft 
op het café. Dat weten we ook nog niet. 

T. Dus het is niet zo dat als corona hopelijk ooit een keer over is dat het dan meteen open gaat? 

G. Dat ligt eraan, als de voorbereiding van de verbouwing meer tijd kost, dan kun je zeggen we gooien ’t 
Mandje nog een keer open. Met het risico dat het daarna weer dicht moet natuurlijk. Maar in principe hoeft 
het niet dicht te blijven. Als die verbouwing in de zomer kan beginnen is het natuurlijk een ander plaatje 
dan wanneer die pas volgende winter begint. En dat weten we gewoon echt nog niet, dat is te vroeg nog. 

T. Want hoe is nu dat proces? Het is net overgekocht, jullie zijn bezig met het oprichten van de stichting. En 
je wil er levend erfgoed, het is levend erfgoed in principe. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? 

G. Nou we hebben er bijvoorbeeld aan gedacht of je er bepaalde educatie elementen mee kan doen. 
Die ruimte op de eerste verdieping waar Bet van Beeren en Greet van Beeren hebben gewoond, of 
iniedergeval veel verbleven. Met als die ouderwetse meubels. Kan je die als een soort ontvangstruimte 
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gebruiken, voor educatie? En misschien samenwerken met andere partijen in de buurt. Die ook denken 
van, er zijn toch aardig wat stippen in de buurt waar je een aardige samenwerking mee zou kunnen doen. 
Waardoor je een soort, in plaats van een Red Light District een Pink Light District krijgt. Dus educatie is 
een mogelijkheid. En ook gewoon events, het moet ook gewoon leuk zijn. Een lekker, leuk, roze café. Met 
misschien de hartjesdagen weer terug. Ken je die?

T. Ik ken ze niet nee.

G. Okay, dat is echt queer in volle glorie. Met mensen op hakken van 20cm, en pruiken tot hier en als 
de mooiste vrouwen verkleed en weet ik het allemaal. En daar kwam ook heel veel publiek op af. Daar 
zat ook het knelpunt, dat het wat te druk werd allemaal. Maar dat zijn wel vermaarde momenten van de 
NV Zeedijk die ook aangeven hoe vrijheid, en je mag je kleden zoals je wilt, en gender vervalt, en ja dat 
soort topevents. Daar kun je er nog wel veel meer van bedenken. Dus dat zou een lijn voor de toekomst 
zijn. En gastvrijheid bieden via een logement, specifiek toch wel voor mensen uit die groep ook die daar 
dan kunnen verblijven. Je zit natuurlijk op een superlocatie dan als je daarboven een hotelkamertje kan 
boeken. Dan heb je een aardige mix van activiteiten. En tegelijk, er loopt een heel ander plan voor een 
ambassade in 2025. Ik weet niet of je dat al ergens hebt horen passeren?

T. Nee want wat is dat

G. In 2025 bestaat Amsterdam, is het 750 jaar? Het is iniedergeval een jubileum. Ik weet dat nooit zo 
goed omdat de stad redelijk jong is vergeleken met andere. Maar er is iniedergeval een groot jubileum 
en dan zou je ook bijvoorbeeld the Eurogames weer, of hoe heet het… De Pink games iniedergeval. Dat 
zou je eventueel hier naartoe kunnen halen en evenementen. Nou daar heb je dan een roze ambassade 
voor. Nou zulk soort projecten, die zitten dan overal in de stad. In die zin is het natuurlijk ook een 
community, want je kent elkaar. Dus je kan heel makkelijk met elkaar in een netwerk achtige structuur 
iets neerzetten. Waarvan het Mandje dan natuurlijk onderdeel is. Het Mandje hoeft niet alleen in z’n eentje 
te opereren, zeker niet. Het Mandje is juist een symboolplek voor mensen die ook bij de viering van het 
Homomonument zijn, en ook hier en ook daar. Dus geen geïsoleerd iets, maar iets in verbinding met 
anderen. 

T.  En daarbij die bar blijft wel echt staan dus?

G. Ja, de benedenverdieping moet eigenlijk exact blijven zoals die nu is. Daar hangen al die stropdassen 
en dit en dat, dus dat moet nu allemaal geïnventariseerd worden. Want het wordt nu echt als erfgoed 
geïnventariseerd. Zodat je echt per stropdas bij wijze een beschrijving en nummer hebt, nou dat zal ook 
nog wel wat werk zijn. Want het hangt ongelofelijk veel troep aan de zolder alleen al, en aan alle wanden 
hangt iets. Het is echt, op objectniveau zegmaar is het giga wat daar is. Dus dat gaat in kaart gebracht 
worden, zodat je ook als iemand het café exploiteert dat je iemand kan aanspreken van hallo, zo stond dat 
niet. Dit zou zo blijven, maar dan moet je dat kunnen hard maken. 

T. En door wie wordt dat gedocumenteerd zegmaar, door NV Zeedijk zelf? 

G. Ja want die moeten het gaan verhuren, dus die hebben zelf de inventarissen nodig. We zijn ook aan het 
kijken of we via 3D kunnen inventariseren. Dus op een wat nieuwe manier. Dus niet saai op een papier 
schrijven, maar 3D opnames gaan maken. En daarbinnen kun je dan beschrijving plaatsen.

T. Dat zou heel gaaf zijn.

G. Jaa zeker. Het hele Mandje kun je in 3D gaan bouwen. En dan kunnen mensen online het Mandje 
bezoeken. Nou zijn nog wel meer ideeën. Maar dat zijn misschien fantasieën, we zullen zien hoe ver we 
komen. Maar die inventarisatie moet ook gemaakt worden. Want die moet ook door verhuurbaar zijn. Dan 
moet je vast hebben liggen hoe het eruit ziet, en een 3D film is daar ideaal voor want dan zie je het gelijk 
in de hele context. En alles wat op papier staat. Dan denk je oh die stropdas, welke stropdas was dat ook 
alweer. Nu kun je gelijk zien hee, dit hing daar en nu hangt het er niet. 

T. Interessant inderdaad. Want ik heb een beetje gezocht of er in die zin een officiële erfgoedstatus is voor 
het Mandje. Voor zover ik kon vinden is dat er dus niet inderdaad. Het is eigenlijk altijd gedaan door de 
eigenaren zelf. Door Greet van Beeren, later door Diana van Laar ook zelf. In die zin is het ook een beetje 
bottom-up erfgoed. 

G. Ja het was ook altijd van de familie van de eigenaar. En nu ga je het overgeven. Ja nu wordt het officieel 
erfgoed. Daarom zit Diana er ook niet zelf in. Ze had eerst zoiets van ik ga zelf in die stichting enzovoorts. 
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Maar ik zei nee dat moet je niet doen. Jij bent degene die daarna bij het educatieverhaal komt vertellen 
van de familie. Maar, dit moet naar een ander niveau getild als het ware dat het ook echt erfgoedstatus 
krijgt. Dat alles geïnventariseerd is, dat het allemaal vast ligt, dat het allemaal beschermd wordt. Nou 
deels is dat al gebeurt in relatie met het AM, maar dat moet je aan Annemarie de Wildt vragen. Die weet er 
meer van wat toen precies is uitgewisseld en beschreven. 

T. Dat ga ik doen ja. Want is het dan ook echt het doel om de status van gemeentelijk erfgoed, of nationaal 
erfgoed te krijgen. Dus op zo’n lijst te krijgen. Of is het echt voor NV Zeedijk zelf, dat ze zeggen wij leggen 
dit vast als erfgoed. 

G. Moet eerlijk zeggen dat dit voor mij helemaal een nieuwe vraag is. Dan haal ik ook nog wat uit dit 
interview hahaha. Maar zegmaar, de NV is ook geen erfgoedspecialist. Dus als je ook kan denken in 
gemeente erfgoed en nationaal erfgoed, dan denk ik, oh oh oh. 

T. Hahah, nouja ik vroeg het inderdaad omdat er best wel veel gebouwen erfgoed zijn. Maar dan gaat het 
vaak over de architectuur enzo. Ik vind het interessant, kun je dan ook een plek als het Mandje als een 
soort symbool als het ware, voor de LHBT emancipatie eigenlijk in de geschiedenis..

G. Nou dat is het sowieso. Daarom is het ook niet alleen het AM erbij betrokken, maar ook de directeur van 
het IHLIA. Maar, hoe dat precies werkt, in de zin van is het gemeentelijk of nationaal, dat weet ik niet. Ik 
weet wel dat het geen Rijksmonument is, dan heb je het sec over het gebouw. Dan heb je het niet over de 
LHBTI kant. Dat is toch een ander niveau van erfgoed weer. 

T. Nee precies. Dus in die zin is het nog echt vastgelegd al. 

G. Ik weet ook niet of het bestaat ook. 

T. Nee ik denk het dus eigenlijk niet. Ik weet niet of gebouwen puur sec voor hun functie worden bewaard. 
Komt denk ik niet veel voor. Maar het is interessant want er was een voorbeeld in Engeland, ook een 
gaybar, de Royal Vauxhall Tavern heet dat volgens mij. En die is dus echt vastgelegd als monument, 
vanwege de geschiedenis als LHBT-landmark eigenlijk. 

G. Dat is zeker interessant ja. Heb je daar wat gegevens voor mij? 

T. Ja ik kan je dat doorsturen zometeen!

G. Dat zou geweldig zijn. Ik denk dat dat wel een kant waar mensen hier ook in geïnteresseerd zijn. Zeker 
ook die nieuwe stichting zegmaar die moet bedenken hoe gaan wij dit nu doen. Die kan wel kijken hoe 
kunnen we dit aanzwengelen. En er zitten ook mensen in die in principe verstand hebben hoe ze dit soort 
dingen kunnen bereiken. 

T. Ik vond het zelf heel erg interessant. Het verhaal was die tavern was bedreigd, die zou eigenlijk 
verkocht worden door de eigenaar. Maar die community kwam daartegen in opstand en die zeiden, ho 
wacht even. Dit is zon belangrijk gebouw in onze geschiedenis. En die zijn naar de council gestapt om te 
zeggen we willen dit als erfgoed behouden. Gelukkig was dat niet aan de orde bij het Mandje. Omdat de 
eigenaar, Diana zelf…

G. Die heeft het geborgd eigenlijk! Die heeft gezegd ik verkoop het aan een koper die zei ik ga dit 
borgen. En het is nu aan de NV om dit netjes te doen. En als dit een weg is, zouden we die weg kunnen 
volgen. Want nu wordt nog sec gedacht in termen van inventariseren en het vervolgens vastleggen 
in huurovereenkomsten, waarmee je ook al een heel eind komt hoor. Maar wanneer je het bij de 
gemeenteraad of iets dergelijks neerlegt, dan zou je wanneer NV Zeedijk wordt overgenomen, theoretisch 
gezien, door een andere partij, dat het dan ook geborgd is. Dat is wat je dan hebt. Dus dat is wel een goeie 
gedachte moet ik zeggen. Maar even kijken hoe dat in elkaar zit en of dat bij de Nederlandse situatie past. 
Maargoed, anders maken we zo’n situatie hahaha.

T. Dat is een beetje het ding ja, stel NV Zeedijk valt weg dan zou je weer met zo’n situatie zitten van hoe 
bewaren we het nou. Even kijken of ik nog meer vragen had. Nee ik denk de vragen die ik voor nu had heb 
ik wel gesteld. 

G. En anders weet je me te vinden. 

T. Precies. En ik wou inderdaad nog met het AM praten, en misschien met Inssaf. Zij is barvrouw bij ’t 
Mandje.
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G. En Diana niet?

T. Nog niet gemaild, maar dat wil ik wel doen.

G. Ja die kent de hele historie natuurlijk het beste. Die zou ik wel opnemen want dat noteer je zo snel niet 
hahaha. Maar dat is een grote bron van informatie.

T. En hopen dat het snel weer open gaat, dan zou ik een keer binnen willen kijken.

G. Ja al is het Mandje dan de laatste plek die open gaar. Het is er zo klein. Afstand houden is eigenlijk bijna 
niet mogelijk. 

T. Het is vorig jaar helemaal niet open geweest. 

G. Volgens mij amper. Omdat het zo klein is. 

T. Ja dan zou je met twee mensen binnen zitten.

G. Normaal kan je er met twee mensen in, maar niet op anderhalve meter afstand. En voor vijf mensen 
hoef je het niet open te gooien. Dan is je barman duurder dan de omzet. Snel gaan inenten. Dan komen 
we door de anderhalve meter heen. Maargoed het kan ook een strategie zijn om zo snel mogelijk te gaan 
verbouwen en dan bam, in alle volheid open te gaan. Dat zou mooi zijn. 

T. Zeker. 
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2. Transcript Martien Sleutjes 
Historicus 
06-04-2021 
Tim van Heusden (T.) 
Martien Sleutjes (M.)

M. Je weet hoe het DOK is ontstaan? 

T. Ja, het was eerst van het COC geloof ik he?

M. Nee, nee, dat is al de grote ruzie. In het boek van Pieter Koenders en Hans Warmerdam over het COC, 
daar kun je het verhaal van het DOK ook lezen. Ik neem aan dat dat bij jullie in de bieb te krijgen is. Het 
verenigingsleven komt daarin voor, op pagina 167. En dan heb je op 168 iets over de Odeon Kelder. En wat 
er gebeurde was dat, er was een ruzie tussen het COC en het DOK. Ik weet niet meer hoe het precies in 
elkaar zat maar iets met… nouja lees het even zelf na zou ik zeggen. Ze kregen iniedergeval ruzie erover, 
en toen is het COC weggegaan toen ze de Schakel gekocht hadden. En bij de Odeon Kelder huurden ze, en 
daar kregen ze ruzie over. Cultuurminaars versus grammofoonplaten lawaai. En dan probeert een van de 
mensen die daar werkt, onder zijn schuilnaam, en ik ben er verdomme nog steeds niet achter hoe ie echt 
heet… ik heb het ooit opgeschreven. Mark van Alfen. Mark van Alfen kwam binnen queerland, tenminste 
zo werd hij gezien, wil niet zeggen dat ie dat was, binnen het COC had ie het zich moeilijk gemaakt. In de 
periode 53, 54 ofzo. Toen was er een wetenschappelijke groep, en daar wilde hij zelf graag bij betrokken 
blijven. Maar het COC vond dat hij met zijn streven naar openheid, de disccussies in de groep waar dus 
ook allemaal hoogleraren en psychiaters inzaten, in gevaar zou brengen. En toen hebben ze hem eruit 
gebonjoured. Dus zegmaar de haat-liefde verhouding tussen het COC en Mark van Alfen was redelijk 
groot heb ik de indruk. En hoe dat dan bij DOK zat, of dat een gehuurde ruimte was of niet, dat weet ik 
niet… Dat kom je misschien in dat blaadje wel tegen. Daar heb ik me eigenlijk nooit in verdiept, maar dat 
is interessant. Koopt iemand dat en verhuurt ie dat? Want vroeger in het DOK had je de disco, en boven 
had je een soort rustige ruimte waar je mensen mee naar toe kon nemen en kon versieren. Ik ben er 
twee of drie keer geweest in totaal. Dan praat je over 1980 ofzo. Een keer overdag een keer. En die ene 
keer werd ik ook nog versierd, dat onthoud je dan wel. En het COC en de Schakel, en het DOK die gingen 
een beetje met elkaar in concurrentie. En de Schakel, die zat in de Korte Leidsedwarsstraat, om de hoek 
bij wat toen het Leidseplein theater was. Dat was een theater, toen een bioscoop en ik geloof nu weer 
een theater. Daarachter, in die Korte Leidsedwarsstraat, even verderop daar zat het Nederlands Ballet. 
Iniedergeval een balletafdeling. Die trainden daar, dat doen ze misschien nog wel weet ik niet. En het DOK 
die zit op de Singel. En de Leidsestraat was dus een flanneerstraat. En in een paar levensboeken kom 
ik dat tegen. Dat werd toen spottend de Rue de Vaseline genoemd. En later was de Rue de Vaseline de 
Reguliersdwarsstraat. Toen werd dat de rue de vaseline genoemd. Waar al de homokroegen zaten. En dan 
had je in die levensboeken, een paar waarvan ik je de titels zal doorsturen. En de meeste zllen ook wel 
online staan. IHLIA zal waarsschijnlijk volgende, nou over twee weken open gaan vermoed ik zo. Ik kan je 
PDF’s toesturen! Maar sommige mag je alleen lezen.

T. Mag ik die informatie wel gebruiken dan?

M. Ja die mag je wel gebruiken! Maar je mag die dingen formeel niet in bezit hebben. Daar zitten soms 
plaatjes in waar auteursrechten opzitten. Er zijn een paar mensen, die woonden daar om de hoek. Over de 
functie van de Rue de Vaseline, dat is een ander boek, een van de eerste boeken. Dat was net voordat café 
April open ging. Want degene die in dat boek beschrijft hoe ze café April hebben geverfd. En de ander is 
iemand die echt een paar huizen verderop woonde, dus die kon echt kruipend naar huis. En de derde die 
woonde in de Voetboogstraat, dat was de groep rond rooie flikkers. Rond Gert Hekma. Waar de Softies ook 
uit zijn voortgekomen. En die deden, zeker in het weekend, het Rondje. Dus dan begonnen ze in kroeg 1, en 
eindigden ze dan in DOK. Want dan konden ze vandaar kruipend en rollend naar huis. 

T. Ohja, want DOK was ook nog echt tot laat open dan?

M. Ja, en de Schakel was ook tot laat open. Alleen, A, bij de Schakel moest je toen nog lid zijn. En 
bovendien vonden ze dat een trut-club. En ik moet eerlijk zeggen, de tijd dat ze dat beschrijven, ohnee, 
toen bestond de Schakel al niet meer. Toen had je het COC Rozenstraat. En ja, dat is een heel belangrijk 
cultureel centrum. En jij zei dat het nu nog steeds bestaat?
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T. Nou, nouja. Het is in 2008 geloof ik verkocht, en het is nu een hotel. Maar het hotel huurt nog wel 
ruimtes aan het COC Amsterdam, maar het zijn dan meer kantoren nu. 

M. Okay, ja want ze zaten in het dovencentrum, aan de stadhouderskade. Tenminste dat was een vrij grote 
ruimte. In elk geval, het COC Rozenstraat heeft sinds de opening in 77, heeft een cruciale rol gespeeld 
in die 4 of 5 jaar echt schreeuwend activisme. In de periode 79 tot 84, alles wat roze was zat daar te 
vergaderen. Ook al hadden ze niks met elkaar, want ze maakten altijd ruzie. Maar er was gewoon ruimte. 
Dat is een. Bovendien had je boven de toneelzaal, hoewel het een afzichtelijke zaal was, die heeft een hele 
grote functie gehad voor het sociale leven. Op Youtube kom je daar nog wel wat filmpjes van tegen, want 
de Softies deden daar hun optredens. Een deel van die filmpjes zijn inmiddels verwijderd, maar ik zag dat 
de huisgenoot van degene van wie het account is verwijderd ze weer online heeft gezet. Dus ik zal even 
die filmpjes opzoeken. 

T. Dat zou tof zijn ja! 

M. Maar de kwaliteit van de filmpjes is beroerd. Echt beroerd. Want ze zijn gemaakt met die camera’s 
waar je nog een cassette in moest stoppen. Dus dan weet je wel hoe slecht. Maar die rol van het COC 
Amsterdam is echt heel belangrijk geweest in die periode, die ruimte vooral. En dat is precies wat jij 
zoekt he. Het effect van de ruimte op de actie. Nou, je kunt je bij heel veel van die acties afvragen wat 
er nou gebeurd zou zijn als ze niet bij het COC hadden kunnen vergaderen. En ik heb ook, bij foto’s 
die ik overdroeg aan het IHLIA, een discussie tussen politieke homogroepen ter gelegenheid van 
de verkiezingen in 82 ofzo. En dat is in het COC. En dat is zelfs volgens mij in een zaal van het COC 
Amsterdam. Het feit dat daar het hoofdkantoor zat was ook wel van belang, maar heel veel van die 
groepen wilden niks met het hoofdkantoor te maken hebben. Dat was dan de vijand. Nog iets bedenk ik me 
nu. De SM scene heeft heel veel te danken aan die theaterzaal van het COC. Dat is zowel de mannenscene, 
als de gemengde, als de pottenscene. Die kwamen allemaal bij elkaar, dat was een bizarre situatie. Op 
vrijdagavond of zaterdagavond, hadden de homomannen toch al genoeg gelegenheid om uit te gaan was 
het idee. Dus zeiden de vrouwen na een, echt hele lange strijd. En met dank aan Jan-Herman Veeker is 
dat nog ooit beklonken. Zij zeiden wij willen die zaterdagavond hebben. En dan had je bizarre situatie dat 
de vrouwen bij de afdeling naar binnen gingen, en dan rechtsaf gingen naar het disco en de gewone zaal, 
en dat de mannen en vrouwen in full leather dan naar boven gingen naar de theaterzaal en zich daar dan 
bezig hielden. 

T. De Rozenstraat was in die zin, het was een meeting plek dus, maar het was ook een 
uitgaansgelegenheid dan?

M. Oh ja ja, jezus, maaaan! Toen die Rozenstraat open ging, het moest een soort vervanging worden 
van de Schakel. En de Schakel die ging dicht, omdat het absoluut onduidelijk was waar een deel van 
dat geld bleef. Overigens hadden meer kroegen op het Leidseplein daar last van. Dat ging dan naar 
vriendjes die aan de bar zaten te drinken, gratis op kosten van de barman. Dat is een, het sjoemelde aan 
alle kanten. Dus het COC die wilde daar vanaf. Maar toen zei de afdeling Amsterdam die daarboven zat, 
maar nou willen wij ook gewoon een eigen homovriendelijk danszaal. En dat was het tweede probleem 
bij de Schakel, toen ik er voor het eerst in, 74 ofzo kwam. Toen begon het eigenlijk al, je moest gewoon 
oppassen dat je niet door een hetero tegen de vlakte werd geslagen. Als je daar dan per ongeluk een 
beetje vriendelijk tegen was. Dus de hetero’s die kwamen daar ook dansen want de muziek was goed. 
En het was ook de eerste tent die ik hoorde waar in een keer van die gigantische basboxen in de hoek 
kwamen te staan. He waar je darmen op beginnen te trillen als de muziek werd gedaan. Dus de sfeer was 
helemaal verrot. Dus de mededeling was gaan iets opbouwen, in de benedenverdieping. Dat bestond uit 
een café die in de avond ook disco kan zijn. En dan kun je de deuren openen en dan kun je naar de andere 
bar. En dan kon je ook buiten zitten. Oh en in het begin was dat echt gewéldig. Die eerste paar jaar. Maarja 
de buren begonnen te klagen. Want het was natuurlijk een takkeherrie in die binnentuin. Dus na verloop 
van tijd moest dat dicht. En dan zat aan het geheel, een klein zaaltje waar ze een podium aan konden 
bouwen. Nouja ik weet niet meer precies hoe dat allemaal werkte. Maar er waren dus twee bars, met een 
muur, en dan kon je door die muur heen lopen. Er zaten luiken in, dus ze konden dat ook afsluiten. Meteen 
na de opening van de disco, dat was echt een laaiend succes. Toen begonnen die vrouwen te zeggen wij 
willen die zaterdagavond hebben, die ze na heel veel vechten ook hebben gekregen. En toen kregen ze 
ruzie met de buurt. Omdat de buurt zei ja het is hier zo’n takkeherrie. En toen is de gemeente komen 
meten of dat echt waar is. En toen heeft de gemeente moeten investeren, voor duizenden guldens, in extra 
bescherming aan de voorkant. En toen konden, na de zomervakantie geloof ik dat het was, kon de disco 
weer door. Nee dat was echt een plek om naar toe te gaan. 
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T. Ik ben er geweest naar dat hotel dat er nu zit, van de week. Het is inderdaad echt midden in een 
woonwijk, en wat je zegt die deur. Die zit er nog steeds. Dus er zit aan de ene kant de receptie van het 
hotel met een barretje erbij. En dan heb je zon grote deur die open kan en daarachter zit het restaurant 
dan. Nu je het zo vertelt valt dat een beetje op z’n plek ja.  

M. Ja precies. Nee het was echt wat. Toen hebben ze die stempelkaarten ingevoerd om financiele 
malversaties te voorkomen. Nou dat werkte eigenlijk perfect. Ik denk dat het een, nou hoe lang zl het 
gedraaid hebben, echt op en top. Nou tot die oudjes gewoon niet meer konden lopen denk ik hahaha. 
Zoiets. En het was natuurlijk typisch echt een vrijdagavond gebeuren. En de concurentie werd heel groot. 
Want toen kwam er April, de Exit bij. iT was natuurlijk heel belangrijk. En dat waren in die beginperiode 
toen het COC begon, waren dat alleen maar feesten die werden geograniseerd in de florapalace, wt later 
de iT was. En later werd dar door Manfred overgenomen, en toen was het een, nouja in het weekend 
kwamen ze zelf uit het buitenland daarnaartoe. En dan maar hopen dat je kon overnachten bij iemand in 
nederland. Nee maar het COC dat heeft… oh joh ik denk zelfs dat als ik gewoon in mijn eigen fotoarchief 
zou kijken, dan kom ik een foto tegen van een vergadering rondom AIDS die daar wordt gehouden. Die zou 
gehouden kunnen zijn in een vergaderzaal in het hoofdkantoor, maar ik denk hier. Queer places hebben 
gewoon een ander functie in de loop der tijd gekregen. De meeste. Bet van Beeren in Bet van Beeren 
gebleven. Maar blonde Saar, waar ik nu naar zit te kijken, dat is volgens mij gewoon weg. Dat is volgens 
mij een andere kroeg. De Argos, weg. De April, weg. iT, weg. It’s a hard job here. 

T. Ja absoluut. Bet van Beeren is er nog, het COC Rozenstraat in principe weg, maar niet helemaal. En het 
DOK  is weg.

M. Nouja het COC Amsterdam is gewoon weg, dat is een hotel geworden. Daar hebben wij naar gekeken 
toen we de tentoonstelling With Pride gingen maken of we daar nog iets mee konden. Eigenlijk hadden 
we een van die zalen van het COC na willen bouwen. Nouja dat was natuurlijk een waanzinnige droom 
van een tentoonstelling maken van we gaan weer iets nabouwen. Maar dat kon niet want toen was het 
nog in verbouwing, en bovendien zou het waarschijnlijk onbetaalbaar zijn geweest. En toen bleek per 
ongeluk dat we de grote zaal van de OBA mochten gebruiken. Dat hadden we zelf geregeld. Ja, dat heb je 
soms hahaha. Ik zit even te denken, er was iemand anders met zoiets bezig geweest. Maar dat kan zijn 
dat het op het gebied van HIV en AIDS was. Suzanne Fusano. Maar even een gedachtekronkel hoor. Ze 
komt van de Reinnwardt af. Een concept waar Amsterdamse jongeren he denken door bewustwording te 
vergroten en stigma’s te doorbreken voor een AIDS vrije wereld. Amsterdam we HIV a plan. Het gaat over 
de openbare ruimte en de rol die openbare ruimte kan spelen. Maargoed, je kan je er ook in verzuipen. Ik 
zal je de PDF’s toesturen!

T.Dat zou top zijn. Heel erg bedankt!

M. Ja, aan de slag zou ik zeggen!
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3. Transcript Peter Koops 
doet onderzoek naar homohoreca in Amsterdam 
19-04-2021 
Tim van Heusden (T.) 
Peter Koops (P.)

T. Om te beginnen met DOK. Vandaag er weer een beetje aan gewerkt. Ben je bekend met DOK, hoe goed 
ken je het?

P. Nou ik doe natuurlijk ook onderzoek naar de homohoreca in Amsterdam. Dus ik heb me vooral in de 
breedte georiënteerd en onderzoek gedaan. Uiteraard is DOK daar ook bij naar voren gekomen. Ik heb 
daar het Wikipedia artikel over geschreven. 

T. Die heb ik gelezen.

P. Dat is eigenlijk de voornaamste manier waarop ik me bezig heb gehouden, om me daarop te focussen. 
En dus ja, ik weet niet of ik je heel veel nieuwe dingen kan vertellen maar ik zou zeggen vraag maar, 
misschien kan ik je nog nieuwe dingen vertellen. 

T. Ja precies. Je zei dat je het in de breedte hebt onderzocht, hoe past DOK daar dan binnen, binnen de 
geschiedenis van de homohoreca?

P. Nou DOK is dan wel   een van de, hoe noem je dat, centrale plekken geweest. Echt al in 1952 begonnen 
als, eigenlijk heel uniek dat er al zo vroeg een homodancing was. Dat zal je waarschijnlijk ook wel 
gemerkt, of verast hebben denk ik. Zo vroeg al. het was echt één van de trekpleisters van Amsterdam he. 
Een hele centrale rol, die het bijna 30 jaar heeft gehad. En van waaruit natuurlijk… je had aan de ene kant 
het DOK en aan de andere de Schakel aan het Leidseplein. Dus de Leidsestraat vormde die looproute, 
waarlangs de Kerkstraat en Regulliersdwarsstraat zijn opgekomen. Dus ja, DOK is dan echt wel een 
ankerpunt voor de Amsterdamse homohoreca geweest. Iets wat eigenlijk helemaal in vergetelheid is 
geraakt he. Want als je nu mensen vraagt DOK, bijna niemand zal het iets zeggen, tenzij het een hele 
oude generatie is. Bijna boven de 60 zegmaar. Dus ja, ik denk dat het vooral iets wat ten onrechte in 
vergetelheid is geraakt. 

T. Dat is interessant inderdaad, want dat is ook deel van mijn scriptie. Dus ik kijk naar de geschiedenis 
van deze plekken, maar ook vanuit erfgoedstudies, goh wat is er nu nog over van deze plekken en wat 
wordt er nog van herinnerd. En DOK is wel echt een plek die vrijwel helemaal verdwenen is ja. Ook qua 
ruimtelijk.

P. Nou het interieur is nog redelijk herkenbaar ja. Ben je er al binnen geweest?

T. Nog niet, ik ben twee weken geleden er langs gelopen. Maar ik kon natuurlijk niet zomaar naar binnen… 

P. Ja er zitten tegenwoordig natuurlijk horeca en restaurants in. En die stenen gewelven zijn nog redelijk 
intact. Dus opzich herken je de oude structuur nog wel. Dus dat is wel heel leuk, dat je toch met een beetje 
fantasie nog een idee krijgt van hoe dat was. 

T. Eigenlijk wel een keer binnen gaan kijken dan.

P. Ja dat zou ik na corona zeker doen hahaha! Maar inderdaad ik heb ook wel eens het idee gehad van 
het zou eigenlijk wel mooi zijn als op zo’n plek een bordje zou komen. Je kent het wel van historische 
gebouwen, met een bordje wat het vroeger was enzo. En ik denk voor de homohoreca, de belangrijke 
plekken zou dat eigenlijk ook zo moeten zijn. Want je hebt wel, bij ’t Mandje bijvoorbeeld heb je wel zo’n 
bordje van Amsterdam DNA ofzo. 

T. Met die QR code ja.

P. Klopt, dat was zo’n project. En dan zie je vaak hoe dat gaat he, dan ’t Mandje is heel bekend dus die 
wordt opgenomen in zo’n route. En dan het DOK, heeft minstens zo’n belangrijk functie gehad, eigenlijk 
belangrijker, maar dat is men helemaal vergeten dus daar hangt helemaal niks op. Dus dat is eigenlijk nog 
wel zo iets dat ik me eigenlijk een keer hard voor wil maken dat daar ook een bordje komt. 

T. Zou je weten hoe dat zo is gekomen dat het in de vergetelheid is geraakt, vergeleken met bijvoorbeeld 
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het Mandje?

P. Oeh, nou… Dat is een interessante vraag om na te gaan. Ik denk dat het Mandje, die heeft zich vrij goed 
in de markt weten te zetten als oudste homocafé, al is homocafé ook niet helemaal het goede woord. Maar 
als oudste nog bestaande zaak heeft die zich op de markt weten te zetten. En de term ‘oudste’ is altijd wel 
iets wat goed blijft hangen en goed verkoopt. Terwijl het DOK, je kon niet zeggen het oudste of grootste, 
dat past allemaal niet echt. Het is moeilijk om daar een label op te hangen. En het DOK is natuurlijk ook 
dicht, terwijl het Mandje gewoon weer open is gegaan in 2008. Dus die hebben gewoon een actief PR 
beleid gevoerd. Dat is een stuk makkelijker dan, wie zou het DOK moeten promoten. Er is wel een aantal 
keer geprobeerd een revival party te houden he, DOK revival enzo. Maar dat is dan een keer gelukt en 
de tweede keer lukt dat dan niet meer, dus dat is dan een beetje een sneue bedoening. Dus ik denk dat ’t 
Mandje dat marketing technisch gewoon slim heeft aangepakt. 

T. Weet je daar inderdaad iets van, van die revival party’s? Want ik kwam ze ook tegen, volgens mij eentje 
in 1999 en eentje in 2009?

P. Ja als t goed is, ik heb er nog wel flyers van … Ken je dat project van IHLIA met die flyers enzo?

T. Ja die heb ik gezien.

P. Als het goed is staan die flyers daarop. Maar dat zou ik even moeten checken. Want ik heb die flyers 
wel, maar ik dacht dat ik ze had gescand voor dat project.

T. Want wat was het doel daarvan dan? Dat is eigenlijk niks meer geworden die revival party?

P. Nee, ik weet eigenlijk niet eens of het op de locatie zelf was. Misschien een keer en de volgende keer 
niet meer ofzo. Nouja het was wel het idee om die herinnering levend te houden. Maarja, zoals je zegt het 
was een keer in de tien jaar, dat gaat het natuurlijk niet worden. 

T. Ik kwam iets tegen over een straat tussen de Schakel en het DOK in. Überhaupt weet je iets meer over 
de relatie tussen het DOK en de Schakel? 

P. Dat waren eigenlijk de twee punten waar je als homo kon dansen in die tijd. Allebei twee unieke 
punten. Kijk dat je nou één disco had in die tijd was al een ding, maar dat het er zelfs twee waren is 
al helemaal bijzonder natuurlijk. En mensen gingen dus eerst naar het DOK en dan naar de Schakel 
of vice verse, en de looproute ertussen was natuurlijk de Leidsestraat. En om die reden heette het 
oorspronkelijk in de volksmond de Rue de Vaseline. Dat was een beetje schalkse term. Later is men dat 
de Regulliersdwarsstraat zo gaan noemen. Maar oorspronkelijk was dat bedoeld voor de Leidsestraat. 
Omdat niet alleen het uitgaanspubliek daar gebruik van maakte. Maar ook, en dan niet direct overdag, 
maar voor ’s avonds homo’s daar ook vaak liepen om een beetje contact te krijgen voor dates. Want ja, dat 
moest in die tijd natuurlijk gewoon op straat. Want je had natuurlijk geen apps of whatever, dus als je een 
beetje leuke man zocht dan moest dat natuurlijk op straat. Daar was de Leidsestraat eigenlijk bijna een 
soort cruisingarea voor. Door het DOK en de Schakel was de Leidsestraat eigenlijk de centrale as voor de 
homohoreca in die tijd. Er was natuurlijk wel een verschil tussen het DOK en de Schakel. De Schakel was 
natuurlijk van het COC, en die hadden nog wel de pretentie dat het niet louter platvloers vermaak moest 
zijn, maar ook een beetje iets meer inhoud moest hebben. Daar deden ze erg hun best voor, maar in de 
praktijk kwam het er niet echt van. Het waren allebei dansgelegenheden waar dat ideaal van emancipatie 
nooit echt gelukt is. 

T. Want had de Schakel dan wel dat imago, vergeleken met DOK? 

P. Nouja dat wel hoor. Want DOK was echt, hoe zal ik het zeggen, een laagdrempelige disco waar iedereen 
kon komen en ook alles kwam. Het was ook niet erg mooi, het was heel sjovel allemaal. Weinig geld 
besteed aan de inrichting, vrij basic en het ging gewoon om het vermaak en alles en iedereen kwam 
er. Van hoog tot laag, van hoeren tot buitenlandse sterren. Terwijl bij de Schakel was het toch wel iets 
anders. Het COC besteedde ook wel echt aandacht aan het interieur. Dat was later ook ontworpen door 
Premsela, en later weer door een andere architect. Dat zag er wel echt mooier, en een stuk moderner 
uit. Daar zijn nog foto’s van. Dat gaf wel een hele andere sfeer, dat was net iets pretentieuzer. Dus dat 
was toch al anders. En het COC probeerde ook wel met avonden voor vrouwen, en ze hadden ook andere 
avonden daar, niet alleen maar dansen maar ook lezingen en muziekavonden enzo. Dat was wel echt meer 
een cultureel centrum. Naast de dansavonden, terwijl het DOK was wel echt puur disco. 

T. Ik heb ook een beetje gezocht naar foto’s van het interieur van DOK, maar daar zijn er eigenlijk heel 
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weinig van. Weet je hoe het een beetje eruit heeft gezien vroeger?

P. Ja er zijn wel een paar foto’s. Ken je het boekje Roze rand van Donker Amsterdam?

T. Die heb ik nog niet gezien nee. 

P. Daar staan een aantal foto’s in. Ik weet niet of ze online staan, nee. Anders kan ik ze wel even inscannen 
en dan mail ik ze. Dan heb je een indruk hoe het eruit zag. Dan zie je echt die bakstenen gewelven echt, en 
er is een foto van een gekostumeerd bal enzo. Dat deed men graag in die tijd. Dat men echt verkleed ging 
in thema enzo, dat waren hoogtepunten. 

T. Dat is goed om te zien ja. Ik heb wel een foto gevonden, maar dat was ook de enige. Ze hadden het 
volgens mij ook over een soort geheime bar, ergens in een bovenverdieping? Weet jij wat dat is?

P. Ja, nou ik weet er helaas ook niet meer van. Maar ik denk dat dat, er zaten allerlei verschillenden 
dingen ook boven he. Er zat een veilingzaal ook boven. Ik denk dat dat op gegeven moment die 
bovenverdieping leeg kwam te staan, en omdat DOK natuurlijk zo succesvol was dat ze op gegeven 
moment gewoon deel van die verdieping gehuurd hebben om een extra bar te maken. Zodat ze die hele 
toeloop gewoon beter konden herbergen. Ik denk dat het dat was, en om het een beetje spannend te 
maken werd er iets geheims van gemaakt. Maar ik denk dat het gewoon een beetje een uitbreiding was 
dat ze tijdelijk gewoon iets erboven hebben gehuurd. Dat is mijn indruk eigenlijk. 

T. De oprichter was Lou Charité, weet jij wie dat precies is? 

P. Ja je zal wel wat over hem gelezen hebben, hij was natuurlijk de eerste penningmeester van het COC. 
En ja, het was een hele gewiekste zakenman die niet heel veel scrupules kende. Dat zul je vast gelezen 
hebben ook. En uiteindelijk heeft hij bijna de hele bestaansperiode van de zaak heeft ie het gerund. En 
op allerlaatst heeft ie de zaak verkocht, eind jaren ’80. Ik weet niet hoe oud ie toen was hoor. En toen 
heeft ie een cafétje in de Reguliers gekocht, de McDonald. Om daar, dat was eigenlijk bedoeld voor z’n 
jongere vriendje zodat die daar een beetje barretje kon spelen. Dat werd geen succes, maar het laatste 
wat ie gedaan heeft. Verder weet ik ook niet veel meer van die man dan je denk ik al gevonden hebt. Dat 
is jammer, want het is een bijzonder belangrijke man geweest maar helaas. Je zou misschien iemand 
moeten vinden die hem nog gekend heeft. Maar moeilijk hoor. 

T. Hij heeft ook niet veel achtergelaten geloof ik qua archieven of dergelijks. 

P. Nee nee.

T. Jammer inderdaad. Oké, want eind jaren ’80 sloot DOK. Weet je waarom dat was?

P. Op de Wikipedia pagina staat dat vrij goed beschreven. Uiteindelijk waren er twee nieuwe eigenaren 
die het probeerden te moderniseren. Maar zoals dat vaak gaat, als een zaak niet meer loopt, dan wordt 
het ook niks meer. En ja, het DOK was ook wel iets uit de oude tijd. Toen homo’s stiekem uit moesten en 
achter gesloten deuren enzo. En in de jaren ’80 was de Regulliersdwarsstraat natuurlijk ook opgekomen, 
met openlijk uitgaansgelegenheden. Waar je niet meer achter gesloten ramen en deuren hoefde te zitten. 
Een hele nieuwe tijd was eigenlijk aangebroken. En je kreeg toen ook een nieuwe disco daar, de Exit. En 
later de ROXY en de iT. dat was gewoon een hele nieuwe tijd. Het DOK was toen zo oud, dat was dan ook 
iets waar een groep mensen kwam uit nostalgie. Maar men wilde gewoon deelnemen aan die bruisende 
nieuwe tijd. Al het nieuwe dat de jaren ’80 te bieden had. Dan is de tijd van het DOK gewoon over. 

T. Je zei ook die Rue de Vaseline was al verplaatst eigenlijk naar de Reguliers. 

P. Ja dat klopt. De Schakel was ook al gesloten in 1978 geloof ik. Dus die looproute was ook al niet meer 
wat het was. Dus het idee dat je naar de Leidsestraat moest om contact op te doen, dat werd ook al 
minder. Er kwamen natuurlijk veel meer plekken veel meer cafés enzo. Men kreeg ook steeds meer eigen 
woonruimte enzo. Dus dat hoefde allemaal niet meer op die heimelijke en stiekeme manier. Dus vanaf 
1980 was er echt een hele andere manier. Dus de tijd van de Schakel en het DOK was daarmee definitief 
over. 

T. M’n tweede casus, het COC in de Rozenstraat. Daar heb ik nog een paar vraagjes over. Dat was eigenlijk 
de opvolger van de Schakel als het ware. Was het dan ook een dancing? Want ik kreeg meer de indruk dat 
het een soort tehuis was, een soort woonkamer bijna misschien. 

P. Nou de Rozenstraat is wel goed te vergelijken met de Schakel hoor! Het was het hoofdkantoor van het 
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COC, dus de kantoren zaten er ook. En er waren ook, het was heel multifunctioneel. Er waren ook kamers 
waar je voor advies en begeleiding en dat soort dingen. Je bent er nog nooit geweest denk ik?

T. Nee, ik ben wel in het hotel geweest wat er nu zit. Dus wel in het gebouw, maar nee toendertijd niet. 

P. Nou, ik kan het voor je beschrijven. Ik ben er in de late jaren wel geweest. Het was allemaal wel een 
beetje aftands geworden hoor. Helaas weinig aan gebeurt. Het was een heel hoog gebouw, met enorme 
hoge plafonds. Gigantische hoog enzo. Op de begane grond was een grote hal, er waren twee soorten… 
een soort uitgaansruimte voor en een bar achterin. En daar ook een tuin achtig iets. En dan had je grote 
glazen openslaande deuren. Dus een best mooi café met een bar in het midden. Dat fungeerde als COC 
café. Waar je ook overdag terecht kon. Dus dat was een best mooie plek, zeker als ook de tuindeuren open 
konden enzo. En dat kon dan met een soort schuifdeur open naar dat gedeelte aan de voorkant. Dus dan 
had je een grote ruimte waar je savonds ook kon dansen. Dat werd tot op het allerlaatst ook wel gebruikt 
voor feestjes enzo. En op de bovenverdieping enzo had je kantoren, en daarboven een hele grote feestzaal. 
Is daar nu nog iets van over? Want ik ben nog nooit in het hotel geweest zelf. 

T. Nou het was een soort theaterzaal toch. Ik weet dat er nu, een soort box staat in het midden en in die 
box zitten kamers…

P. oh, dat klinkt niet heel aantrekkelijk. 

T. Nee. Nouja als je weet dat het een theaterzaal was dan zie je dat, maar nu zitten er kamers in gebouwd. 

P. Dat is jammer, want het was een hele grote theaterzaal met een podium enzo. En van die grote 
gordijnen, en achter op een balkon geloof ik waar je op kon en staan. Dus dat hadden ze ook nog he. Naast 
wat ze beneden hadden, ook nog die grote theaterzaal. Dus die konden ze gebruiken voor nog grotere 
feesten. In die zin was het goed vergelijkbaar met de Schakel. Heel goed te gebruiken voor grote feesten. 
Maar daarnaast ook kantoorruimte en ruimte voor ontmoeting en dergelijks. 

T. Dus een hele multifunctionele functie eigenlijk. 

P. Ja enorm. Alles wat er op emancipatiegebied te doen was, dat werd dar ook wel gedaan. 

T. Weet je wat voor activiteiten er werden gehouden daar in de Rozenstraat? 

P. Oh, ze hebben er heel lang gezeten dus eigenlijk teveel om op te noemen. Maar het is goed om op het 
historypin project te kijken, daar staan aardig wat feesten. Even kijken of als je COC intypt dan vind je het 
wel. Maar werden echt veel feesten gegeven. Feesten voor bekende gelegenheden zoals Valentijnsdag, 
dat was toen nog niet zo. Maar Pasen, kerst, nieuwjaar dat soort dingen. Maar wat er ook vaak was, 
dat was dan berucht, waren leerfeesten voor leermannen. Dat was een beetje een vreemde combinatie 
met het suffe karakter van het COC. Er vonden hele stevige leerfeesten plaats. Sommige wat oudere 
leermannen herinneren zich dat nog steeds met weemoed, dat het daar plaatsvond. Terwijl je opzich best 
ook andere locaties had voor leerfeesten. Zo had je op Warmoesstraat plekken voor leerfeesten. Daar 
was geen gebrek aan, dus ik weet eigenlijk niet waarom dat dan ook nog in het COC moest. Maar dat was 
iniedergeval een vrij bekend iets wat ze hadden. In latere jaren, rond het jaar 2000 waren het ook vooral 
alternatieve feestjes. Je had natuurlijk veel andere plekken die opkwamen. Dus het COC richtte zich wat 
meer op van die niche groepen die anders niet echt aan de bak kwamen. Dus minderheden bijvoorbeeld, 
transgenders bijvoorbeeld, bi culturele of moslimachtergrond, minderheidsgroepen. Daar richtten ze zich 
echt op. Of hele alternatieve feestjes. Beetje experimentele inslag die geen geld hadden een reguliere 
locatie te huren, die konden dan bij het COC terecht. Dus dat was dan zegmaar in het laatste decennium de 
sfeer, dat het vooral voor alternatieve activiteiten gebruikt werd. 

T. Ja dus echt voor ruimte voor wat alternatieve dingen. 

P. Ja de ruimte was echt fantastisch, boven de grote zaal en beneden de kleine ruimtes. Dat is een groot 
gemis dat dat nu weg is. Want voor kleinere of meer experimentele initiatieven is eigenlijk geen ruimte 
voor. Er zijn ook bijna geen homodisco’s meer, dat is ook sterk uitgedund. Dus die functie van COC als 
multifunctionele alternatieve plek is wel een enorm gemis dat dat weg is. 

T. Waarom is het ooit verdwenen eigenlijk dan?

P. Nou, dat is een hoop aan vooraf gegaan. Het COC heeft altijd al moeite gehad met z’n financiën. Als sinds 
de oprichting is dat een gigantisch probleem geweest bij het COC. Qua ledenaantal was het probleem niet, 
maar gewoon het beheer is altijd een puinhoop geweest. Dat zal je wel gelezen hebben ook bij DOK enzo, 
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altijd een puinhoop geweest. Opzich, ze hebben toen dat pand in de Rozenstraat gekocht en dat ging ook 
altijd wel goed. Maar toen rond 2000 ging het ledenaantal weer teruglopen en er waren wat veranderingen 
met de lokale afdelingen enzo. Het werd allemaal moeilijk. En het COC, de naamsbekendheid en de 
activiteiten werden wat minder, dus welke koers moesten ze nou varen. Ook qua maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dus dat was allemaal een beetje een crisis sfeer. En ik denk dat het rond 2006 was, toen 
wam uiteindelijk Frank van Dalen naar voren. Hij is toen als directeur van het COC, niet het bestuur maar 
uitvoerend directeur. Hij was een hele vlotte, handige zakenman. Hij heeft ook een tijd lang voor de VVD 
in de gemeenteraad gezeten. En daarna in opspraak geraakt vanwege allerlei vastgoedconstructies. Dus 
ja, je voelt het al aankomen. Die Frank van Dalen is wel een hele handige, ik wil niet zeggen sjacheraar, 
maar wel een hele handige netwerker he. Dus opzich leek dat niet zon slechte keuze om het COC weer 
op de kaart te zetten. Dat wist ie ook wel naar de buitenwereld te verkopen enzo, een nieuwe koers 
voor het COC. Alleen wat er dus fout ging was, wat je bij de VVD natuurlijk ook wel vaker ziet, het werd 
een beetje vriendjespolitiek. Vriendjes voor marketing en PR. En welke kant het uit gaat, hij voerde 
wel een succesverhaal naar buiten, maar daar werden wel hele dikke rekeningen voor geschreven. En 
er ging toen steeds meer geld in allerlei PR dingen, vriendjes en contacten. En uiteindelijk liepen de 
schulden op en werd er veel meer uitgegeven dan het COC eigenlijk aankon, dus de schulden liepen op. 
Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat de financiële situatie zo slecht was dat het COC genoodzaakt was de 
Rozenstraat te verkopen. Want dat was het enige kapitaal dat het COC bezat. Met de enorme stijging van 
de vastgoedprijzen de afgelopen tijd. Lang niet zo erg als dat dat nu is, maar je kan dat als je zo’n pand 
in 1978 koopt. In 2005 is dat natuurlijk gigantisch veel meer waard. Dat was de enige optie om het COC 
financieel weer gezond te maken. Maarja, dan waren ze wel die plek kwijt. Dus dat heeft wel tot heftige 
discussies geleid. Het heeft ook wel even geduurd, wel 2 jaar voordat ze eindelijk hun beslag kregen. Met 
boze leden en krantenartikelen en noem maar op. Er werd ook een regeling getroffen dat dat pand werd 
verkocht, maar dat ze er nog een of twee jaar in mochten blijven. Dus het is allemaal heel geleidelijk 
gegaan. Maarja. Op die manier is het dus eigenlijk aan z’n eind gekomen. Nouja, zoals ik al zei, doodzonde. 
Want zo’n plek missen we nog steeds. 

T. Volgens mij zitten ze er nu soort van wel weer dus. Het kantoordeel zit er nu wel weer in de 
Rozenstraat, maar niet de ruimte die je eerst had. Niet die zalen enzo, dat is allemaal hotel. 

P. Ik begreep inderdaad wel dat het hotel heel homovriendelijk enzo is, dat ze inderdaad de ruimte mogen 
gebruiken enzo. Dat is opzich heel erg te prijzen natuurlijk, dat is heel mooi. Maar het is niet meer wat het 
ooit was. En wat er ook nog meespeelde was dat die uitgaansfunctie, op t laatst werd dat vooral gebruikt 
voor alternatieve dingen. En er speelde ook mee dat er ook altijd problemen waren dat… het COC kreeg 
natuurlijk subsidie. Dus ze konden heel goedkoop drank aanbieden, ver onder prijs van de commerciële 
horeca. Dus dat leed altijd tot scheve ogen van de reguliere horeca, want bij de het COC was het te 
goedkoop altijd. De gemeente had ook zo twijfels over, moeten we nou wel subsidie geven als mensen 
daar gewoon komen feesten enzo. Dat soort dingen speelden ook allemaal nog. Die jaren na 2000 was ook 
een algehele, ik wil niet zeggen crisissfeer, maar er was niet echt een goed beeld van wat willen we nou 
als homobeweging. Er was de idee dat alles was voltooid. Het homohuwelijk was gerealiseerd in 2001. En 
opzich alles floreerde. Homo’s worden breed geaccepteerd, er was een uitgebreide homohoreca. Het idee 
was alles is voltooid wat moeten we nu eigenlijk. Men had geen duidelijk beeld wat nou eigenlijk moest. En 
ook wat nou met die locatie moest, men zag de waarde eigenlijk niet meer in. En het is heel jammer, want 
nu waarderen we het eigenlijk weer opnieuw en zien we in hoe waardevol het is om zo’n plek te hebben. 

T. Eigenlijk in de jaren ;80 was dat nog wel duidelijk dus. Ik hoorde dat van Martien, dat de Rozenstraat 
echt een plek was waar in de jaren ’80 binnen de emancipatiestrijd het heel belangrijk was. Maar dat is 
later ook wel weer afgezwakt?

P. Ja in de jaren ’80 was natuurlijk heel dubbel, je had de enorme opbloei van horeca en alles. Maar je 
kreeg ook de AIDS crisis vanaf midden jaren ’80. Dus dat was heel dubbel. Maar dat zorgde er ook voor, 
zeker als je man was, dat allerlei voorzieningen opkwamen om AIDS patiënten te helpen enzo. Daar 
speelde het COC ook een rol in. Dus er was een hele sfeer van community. Men zegt tegenwoordig altijd zo 
makkelijk LHBT community, maar ik denk dat dat gemeenschapsgevoel dat dat in die tijd veel sterker was 
dan dat het nu is. Nu is het toch individualistischer en versplinterd enzo. Dat gemeenschapsgevoel wat 
men toen had om allerlei redenen was toen veel sterker. Dat uitte zich toen ook in allerlei fysieke plekken, 
je had toen allemaal boekhandels en homosportclubs enzo. Er was een hele brede infrastructuur eigenlijk 
voor de homo en lesbische gemeenschap. En daar was het COC wel de centrale plek ook voor. 

T. Echt een schakelpunt, middelpunt.
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P. Ja, het COC was in die tijd ook wel een actieve en spraakmakende organisatie. Die zich op de kaart zette 
met dingen laten gelden, en heel actief was. Sindsdien is dat wel veel minder geworden. 

T. Sowieso is het nu allemaal wat minder, als je het hebt over boekwinkeltjes en hotelletjes en horeca. Dat 
is ook terug gelopen sinds 2000 zegmaar. 

P. Ja dat is enorm teruggelopen. Sinds 2010 is dat echt in een stroomversnelling geraakt. Dat is een 
enorm gemis. Maar daar zijn ook zoveel factoren, er wordt vaak gezegd van ja dat komt allemaal door 
Grindr en internet. Maar dat is natuurlijk te simpel hoor. Er zijn heel veel factoren. Dat zou je vanuit je 
studie wel weten. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen, de vastgoedprijzen bijvoorbeeld. Maar ook 
uitgaanspatronen hè, dat is iets wat mensen vaak vergeten. Want ja door internet gaan homo’s niet meer 
uit naar barren enzo. Maar als je kijkt naar data in het algemeen zie je dat het aantal cafés in Amsterdam 
is teruggelopen. Het aantal discotheken is sinds 2005 gehalveerd in Nederland. Dus dat is niet iets wat 
specifiek voor homo’s is, dat is een algemene trend. Mensen gaan nu veel meer naar restaurants o te 
eten. Er zijn nu veel meer restaurants dan cafés. en dan zeg ik wel eens, homo’s zijn ook mensen. Als dat 
soort algemene ontwikkelingen veranderen, homo’s gaan daar gewoon in mee. Dus die gaan ook meer uit 
eten. Maar je hebt geen homorestaurants, dus daardoor komen er geen nieuwe dingen voor in de plaats. 
En daar hoor je vaak niet over, maar dat speelt wel mee. En ik denk in behoorlijke mate. 

T. Volgens mij heb ik alle vragen die ik voor nu heb gesteld. Dit heeft erf geholpen. Het helpt goed met 
gaten invullen enzo ja. Heel erg bedankt!

P. Graag gedaan hoor. En stuur maar je resultaten als het klaar is. 

T. Ik denk inderdaad dat qua ruimtelijk queer erfgoed dat we in Nederland nog wel een slag kunnen slaan. 

P. Ja bij IHLIA, ik werk er ook graag aan mee. Om die plekken letterlijk in beeld te brengen. Dus we zijn 
begonnen aan dat historypin project. Maarja, ik werk samen met Connie, we merkten ook wel hoe moeilijk 
het is om daar vooruitgang in te boeken. Want het is ontzettend moeilijk om materiaal te vinden of om 
mensen te vinden die er iets van weten of er materiaal van hebben. Dat blijkt echt heel moeilijk te zijn. 
Jammer en frustrerend. Want het is wel belangrijk historisch erfgoed, wat heel snel dreigt te verdwijnen 
omdat heel weinig ervan is vastgelegd. Horeca is natuurlijk al een vluchtige wereld. Je zal ook gemerkt 
hebben, archief materiaal is er zo goed als niet. Je hebt hooguit een KvK dingetje ofiet. Er is nauwelijks 
iets tastbaars van over. En dat is doodzonde als dat zo in de vergetelheid geraakt. 

T. Ja en met DOK ofzo, geluk dat er nog iets over geschreven is maar dat was echt een groot ding. Maar 
zodra je kleinere horeca hebt zal dat een stuk lastiger zijn. 

P. Ja je hebt natuurlijk het boekje van Roze Rand wat ik al zei. Dat is nog wel ergens te koop. Dat is 
echt goed. Kost misschien een paar euro. Daar wordt echt een beeld geschetst van de homohoreca in 
Amsterdam tot 1970 gaat dat dan. En eigenlijk zou er nog een vervolg op moeten komen, want 1970 is 
ook al weer een hele tijd geleden. Dus dat is jammer, dat er eigenlijk nooit een vervolg op is gekomen. 
Ik probeer zelf dat gat wat te vullen met Wikipedia en Historypin dat soort dingen, om digitaal wat aan 
te vullen. Wie weet als ik tijd heb dat ik er ooit een boekje van kan maken. Dat zou leuk zijn, want Gert 
Hekma ken ik ook vrij goed. 

T. Oh echt! Ja die ben ik veel tegen gekomen. 

P. Ik heb het er met hem wel eens over gehad. Maar dat verzandt dan weer. Hij is ook al aardig op leeftijd. 
Ik kan me voorstellen dat hij daar geen zin in heeft. Dus ja, corona kwam er natuurlijk tussen dus dan kun 
je helemaal niks meer. Ik zal het hem eens voorstellen. 

T. Oh ja ik zal hem ook eens proberen te mailen weer, als hij dat leuk vindt.

P. Ja dat denk ik zeker wel. Ik zal je zijn UvA account geven. 
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4. Transcript Annemarie de Wildt
Conservator in the Amsterdam Museum 
23-04-2021 
Tim van Heusden (T.) 
Annemarie de Wildt (A.)

T. Ik doe dus onderzoek naar queer heritage in Amsterdam. Ik hoorde dat jullie een replica hebben in het 
museum, dat is vanuit een erfgoed perspectief natuurlijk erg interessant. Dus ik vroeg me af of je daar 
wat meer over wilde vertellen. Want ik geloof dat jij er ook bij was in, 1999 geloof ik?

A. Ja ik was erbij. Het is wel een grappig verhaal, want we waren toen bezig in het Amsterdam 
Museum met voorbereiden van het nieuwe deel van de vaste opstelling. Want tot dan toe was de vaste 
opstelling, het verhaal tot aan de tweede wereldoorlog, en over die laatste 50 jaar waren wel regelmatig 
tentoonstellingen geweest. Maar nooit, deel van de vaste opstelling. Daar zijn we toen aan gaan 
werken, zo van voor het jaar 2000 moet dat er zijn. En als voorbereiding hebben we toen een tijdelijke 
tentoonstelling gemaakt om vast te oefenen met wat zijn nou de interessante thema’s, hoe gaan we dat 
aanpakken. Als je dan zo’n verhaal maakt dan zijn er altijd… We realiseerden ons van er zijn eigenlijk twee 
dingen die er in moeten, maar die zitten er nog niet in. Het uitgaansleven, cafés dat soort dingen. En het 
andere was de gaylife in Amsterdam, homoseksualiteit. daar had het Amsterdam Museum al eerder, ik 
denk als een van de eerste musea in Nederland wat aan gedaan. we hebben een grote tentoonstelling 
gehad, Goed Verkeerd, in wanneer was dat... Het was voor mijn tijd, in 1989 was dat. Ja echt heel lang 
geleden hahaha. Het was heel bijzonder dat. Dus we hadden al wel wat eerder aan het onderwerp gedaan, 
maar we hadden zoiets van nouja dit hoort zo bij Amsterdam. En ik deed dat project samen met Jowa, dat 
is een ontwerper en tentoonstellingsvormgever. Hij is zelf gay, en hij kwam ook vaak in 't Mandje, dat op 
dat moment gesloten was. Het was een nogal legendarisch café, maar vanwege alle gedoe op de Zeedijk, 
het was een behoorlijke no-go area geworden begin jaren '90 eind '80. De toenmalige eigenares Greet van 
Beeren die had het café gesloten. Maar Jowa zei dat is een fantastische plek en nou, kunnen we dat café 
niet naar het museum halen? Dus toen hebben we een afspraak gemaakt en we zijn daar naartoe gegaan. 
Het was toen ook al, nouja ben je er geweest?

T. Nou alleen van buiten nog, vanwege corona.

A. Ah nee. Toen was het ook gesloten. Maar je had echt het gevoel alsof je een soort tijdmachine 
binnenstapte, want het was toen nog helemaal onveranderd. En toen heb ik een aantal gesprekken gehad 
met Greet van Beeren, die toen boven het café woonde. En gepraat over hoe zij daar tegenover stond, en 
in eerste instantie was dat tamelijk negatief. Want ze had zoiets van ja, het café is geen museum en het 
moet weer open. Ik wil iemand zoeken die het weer gaat uitbaten. Maar uiteindelijk na een aantal, nou 
ik geloof dat ik wel drie of vier keer geweest ben, omdat ik dacht het is gewoon zo fantastisch, ik ga hier 
gewoon mee door. Het begon steeds meer duidelijk te worden van he, het is leuk om een aantal echte 
dingen uit het café te hebben, maar het doel is echt de plek te recreëren als het ware in het museum. 
Dus niet zozeer als een museumcafé zoals het Openlucht Museum dat zou aanpakken, dus dat een café 
is gesloten en dan haal je het met inventaris en al naar het museum. Nouja, op gegeven moment had ze 
zoiets van okay dat begrijp ik, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dus toen hebben we een eerste versie gehad in 
de tijdelijke tentoonstelling. Die heette, de stad door de jaren. En ik heb een interview met haar, met Greet, 
gemaakt over de geschiedenis van het café. En nouja, bezoekers vonden het meteen hartstikke leuk. En 
toen hebben we uiteindelijk die nieuwe versie van het café gemaakt in de vaste opstelling. Toen hebben we 
het nog iets groter gemaakt, iets meer aangekleed. De eerste versie was tamelijk klein en simpeler. En ja, 
het is een soort mengvorm tussen een replica, een aantal echte dingen, maar vooral het verhaal. Heb je 
de versie in het museum wel gezien?

T. Nee ook niet, ook vanwege corona...

A. Ohja, het is natuurlijk wel leuk om het een keer voor je scriptie te zien. 

T. Ja zeker, ik zit ook echt te wachten tot de musea weer open gaan hoor.

A. Nouja, als je, want ik zit even te kijken, ik ben donderdag in het museum als je wilt komen kijken!

T. Ja heel graag. 
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--- Regelen afspraak ---

T. Leuk, ik had inderdaad nog wat vragen over hoe het eruit ziet maar dan zie ik dat donderdag inderdaad 
wel!

A. Ja precies, je moet het echt gezien hebben eigenlijk. Nou goed, toen heeft ie in de vaste tentoonstelling 
een onderdeel gekregen. Nouja, het heet de vaste opstelling maar inmiddels is een deel van die 
tentoonstelling over de 20e eeuw alweer verdwenen uit het museum. Alleen dat café dat staat er nog 
steeds. Het is nu een beetje een Fremdkörper tussen allerlei tentoonstelling die daar omheen gebeuren. 
Soms is het, valt het heel goed samen met allerlei andere dingen die er omheen gebeuren. Zo hadden we 
vorig jaar een tentoonstelling over de geschiedenis van bier, dan is het heel leuk om dat café er te hebben. 
En wat er in de toekomst mee gaat gebeuren weet ik ook niet, het Amsterdam Museum gaat verbouwen. 
Behoorlijk grootscheepse verbouwing begin volgend jaar. Dus ik ben wel benieuwd of het blijft, hoe het 
blijft, op wat voor manier het blijft. 

T. Hoe hebben jullie Greet van Beeren eigenlijk uiteindelijk nog kunnen overtuigen?

A. Door volhardend iedere keer langs te gaan hahaha. Ik heb op gegeven moment zelfs mijn zoon, die 
was toen een jaar of 3 denk ik, ja hij was 3. Ik moest hem meenemen want ik had geen opvang, dus ik 
dacht nou ik neem m' mee. Ik dacht misschien helpt dat ook nog, zo'n jongetje hahaha. Maar die woning 
van Greet dat was ook echt ongelofelijk. Eigenlijk had je die ook naar het museum willen verplaatsen. 
Dat was echt zo'n typische Amsterdamse bovenwoning, met aan de voorkant de mooie kamer. En dat was 
dan ook echt een mooie kamer, met allemaal beeldjes en één zo'n stoel waar ze dan voor het raam zat. 
En helemaal volgebouwd met kastjes met allerlei prullaria. En dan was er een soort middenkamer, daar 
stond een hele grote tafel en haar bed stond er. Helemaal volgebouwd ook. En dan aan de achterkant 
een piepklein keukentje. Ze had niet eens een douche. En de WC had nog zo'n klepje, ik weet niet of je dat 
ooit gezien hebt, het heet een barbiertje. Dus dan is de WC zo klein, dat als je op de WC zit dan steken je 
knieën zo ver uit dat de deur niet dicht kan. Dus dan werd er een speciaal klepje aan die deur gemaakt, 
zodat de deur nog dicht kan. Dus dat was een waanzinnige ruimte. Dus een aantal keer geweest, en een 
keertje met m'n zoon mee. Dus toen hebben we... Toen heeft ze uiteindelijk toegestemd. En ook van, het is 
gewoon een historisch verhaal. Ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Ook als een soort 
eerbetoon aan Bet, het is haar zus. Zij was een stuk jonger dan haar zusje Bet. Dus als een eerbetoon aan 
haar zus. En het is een Amsterdams verhaal, dus dat is mooi om te bewaren. Nouja dus toen uiteindelijk 
vond ze het een leuk idee. Nou toen hebben we wat barkrukken uit het café die hebben we toen gekregen, 
wat beeldjes die we onderdeel hebben. Nou en het café hing vol met stropdassen, nouja we zijn gewoon 
stropdassen gaan halen op het Waterlooplein. En we hebben een aantal reproducties gemaakt van de 
foto's die daar hangen, foto's van de schilderijen. We hebben een jukebox neergezet, niet die uit het café. 
Maar de sfeer is er wel. En bovendien het is een stuk kleiner. En er wordt niet getapt. Dus in die zin is het 
gewoon geen echt café. En op die manier is het onderdeel van het museum geworden. Het zit helemaal 
aan het einde van het parcours, maar dat mensen het nog steeds heel erg leuk vinden. Het is ook een 
soort rustplek. Dus dat interview met Greet hangt nog steeds boven de bar, dus het is een beetje alsof je 
aan de bar zit en zo'n barvrouw begint tegen je aan te lullen. Nou dat gevoel heeft het nog steeds. En het 
grappige is dat het ook wordt ingehaald door de geschiedenis. He want Greet is overleden, en het is haar 
niet gelukt voor die tijd het café, iemand te vinden die het over wilde nemen. Toen heeft haar nicht, Diana 
van Laar, die heeft het gekocht. En ik weet niet hoe die erfenis allemaal gegaan is maar die was de nieuwe 
eigenaar. Maar inmiddels waren in die 20 jaar dat het gesloten geweest is, waren de regels qua café zo 
veranderd dat het verbouwd moest worden. Er moest bijvoorbeeld geluidsisolatie aangebracht worden. 
Dus al die muren met foto's die moesten weg. Toen heeft Diana iets bedacht wat ik heel erg slim vond. Dus 
ik had haar in contact gebracht ook met het stadsarchief. Die hebben al die muren gefotografeerd, en van 
die oorspronkelijke muren heeft ze een soort fotobehang gemaakt. En alle foto's die zijn naar het archief 
gegaan, en de muren zijn de oorspronkelijke muren, maar dan in een gereproduceerde vorm. Dus zo is 
met heel veel gevoel voor de plek heeft ze 'm opnieuw ingericht. Maar niet als een soort museum waar je 
nergens aan mag komen, dus ik vond dat ontzettend goed gelukt. Dus dat was het ene, het materiele deel. 
En het immateriële deel was heel erg van zelf doorgaan in die traditie van we zijn voor iedereen. En het 
wordt vaak de eerste homobar genoemd van Amsterdam, dat klopt niet echt want het was niet strikt een 
homocafé zoals je die nu kent. Dus waar echt voor 90 procent gays komen. Maar het was echt een café 
voor iedereen. En op bijzondere dagen, Koninginnedag dan, dan mochten mannen met mannen dansen 



1919

en vrouwen met vrouwen. Dus het was meer een soort tolerantie. Nou nee, Diana zegt altijd je moet 
niet tolerantie zeggen, meer een soort totale acceptatie. Iedereen is zoals die is. Tolerantie is dan weer 
iets teveel van nou het is okay zoals je bent. Nou dat hebben ze altijd aan meegedaan en uitgedragen. 
Bijvoorbeeld met de hartjesdagen en tijdens de Pride. Allerlei dingen. Alleen is het nu, tijdens corona, 
is het een van de slachtoffers geworden. Dus dat is wel heel erg treurig. Maar van de andere kant is het 
denk ik ook omdat het een soort Amsterdams LGBT erfgoed is, gered door de stichting Zeedijk die het 
overgenomen heeft. En het wordt nu, ik ben laatst bij een vergadering geweest over de doorstart van het 
café. Er is nu een stichting opgericht. Dus als je daar nog iets over wilt weten kan ik je in contact brengen.

T. Ik heb al gepraat met Grethe van Geffen.

A. Ja precies, zij is degene die ermee bezig is. En er is nu een soort bestuur in oprichting die dat nouja, 
wil doen. Dus met dat twee sporen beleid, dus deels houden zoals het is, vooral de sfeer in het café zo 
houden. Zorgen dat het niet een soort toerist trap wordt. Het is een behoorlijke balancing act. Maar de 
mensen die ermee bezig zijn, zijn hartstikke goeie mensen. En het is fijn dat het als zodanig gered is 
zal ik maar zeggen. En wat ook wel interessant is om te melden is dat het in de tussentijd ook, want 
daar speelde ik ook een rol in. Iniedergeval, een aantal jaar geleden moest er een Amsterdamse canon 
komen. En ik zat ook in die canon commissie. Nouja, die zaten met een vergelijkbaar dilemma van jeetje, 
we hebben nog niets over homoseksualiteit. En welk venster zullen we nemen. Nouja en cafés ook niet. 
En toen werd gezegd zullen we 't Mandje doen? Dus toen is het ook nog onderdeel geworden van het 
Amsterdamse canon.

T. Is dat ook rond 1999? Of was dat later?

A. Nee dat was later ja. Even kijken... 2008. Het speelde allemaal in 2008. Pieter Rooy die was voorzitter 
en nouja, ontzettend leuke club. En toen is 't Mandje ook onderdeel geworden als 36e venster van de 
Amsterdamse canon. 

T. Owja, ik zie het hier staan. Leuk ja. Hebben jullie toen eigenlijk nog gekeken naar andere plekken ook? 
Of was het eigenlijk gelijk al duidelijk dat 't Mandje hier goed in past?

A. Het was de combinatie. Ik vond het heel bijzonder zo'n stoere lesbische dame daar. En ik vond het ook 
leuk dat het een vrouw was, een lesbische vrouw. En ja, gewoon hoe het eruit zag met al die stropdassen 
en zo'n crazy verhaal. Vandaar dat ik ook zo volhardend ben doorgegaan met Greet bewerken totdat ze ja 
gezegd heeft. En later vond ze het superleuk hoor, want ze is ook heel vaak bij openingen geweest. En dan 
ja, het voelde echt wel als haar café. Nee ik vond het meteen al zo'n ontzettend goed idee, zeker nadat ik 
het gezien had. Dat we toen niet verder nog naar andere cafés gezocht hebben.

T. Gelijk een good fit eigenlijk ja.

A. Ja ja.

T. Misschien nog een laatste vraag inderdaad. Je gaf al aan dat soms worden er tentoonstellingen 
omheen gebouwd eigenlijk, dus ik vroeg me af werkt het ook nog samen met andere tentoonstellingen of 
museumstukken in het Amsterdam Museum?

A. Ja nouja, eerst was het een laatste onderdeel van de naoorlogse geschiedenis van Amsterdam. En 
nouja, toen we ermee begonnen toen hadden we daar het café en daarachter een soort bioscoopzaaltje 
waar allemaal film gedraaid werden. Nou dat is op gegeven moment verdwenen, en toen is die hele 
naoorlogse geschiedenis weer verdwenen ook. En toen is dat een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen 
geworden. En de ene keer past het er heel erg bij, zoals met die biertentoonstelling. Vorig jaar hadden we 
iets over prostitutie, daar zaten dan ook nog wel wat linken in. Ja op andere momenten is het een beetje 
een Fremdkörper. En nogmaals ik ben ook heel benieuwd als het museum gaat verbouwen, wat er met het 
Mandje gaat gebeuren. Maargoed, ik ga over 2,5 jaar met pension, dus ik hahaha. He want iedereen in het 
museum vindt het natuurlijk heel erg leuk, maar het is natuurlijk ook een van mijn dingen die ik binnen 
gehaald heb. Als je wilt kun je proberen de directeur of de artistiek directeur vragen hoe ze de toekomst 
zien. Maar jij kijkt vooral hoe het nu functioneert he.

T. Ja inderdaad meer als erfgoed inderdaad. Ik had nog wel wat vragen over hoe het eruit ziet enzo, maar 
daar kunnen we het dan donderdag over hebben!

A. Precies! Ik zal je even aanmelden, dan kun je het met eigen ogen zien. Veel beter.
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Deel II, in het museum. Hiervan zijn geen audio opnames gemaakt.

Samenvatting: 

Tentoonstelling is deels authentiek, deels replica. De barkrukken en stoelen bijvoorbeeld komen uit het 
café zelf, maar de meeste andere dingen zoals de stropdassen zijn dat niet. Sommige foto’s en schilderijen 
zijn gefotografeerd en opnieuw uitgeprint. 

Het doel van de tentoonstelling is het overbrengen van de sfeer van het café, niet zozeer een exacte kopie 
te zijn. Vergeleken met bijvoorbeeld de Beanery in het Stedelijk Museum; dat is echt een kunstproject, 
terwijl dit meer een impressie moet geven van het echte café. Ook niet zoals bijvoorbeeld het 
Openluchtmuseum, dat een geheel gebouw verplaatst. 

Het is een van de laatste stukken op de route, en fungeert zo ook als rustplaats voor bezoekers. Zo doet 
het denken aan een echt café, omdat er hier soms een praatje wordt gemaakt en Greet als het ware tegen 
je praat. 

Het Amsterdam Museum wordt nu verbouwd, dus de toekomst van dit museumstuk is nog onzeker. 
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5. Transcript Tania Barkhuis
Ex-director COC Amsterdam 
28-04-2021 
Tim van Heusden (T.) 
Tania Barkhuis (Ta.)

T. Oké, ja hij doet het. Dan kan ik het transcriberen. Eerst een beetje over jezelf, je was voorzitter van het 
COC?

Ta. Nee ik was directeur van het COC Amsterdam. Heel kort, ik ben in Libië opgegroeid, en op gegeven 
moment door COC Nederland benaderd om de dialoog in de multiculturele samenleving, rondom toen 
nog homoseksualiteit op gang te krijgen. Dat was in 2001. Dat heb ik vier jaar gedaan, en dat gebeurde op 
allerlei locaties in Nederland, Arnhem, Tilburg, Den Haag, whatever. Maar in Amsterdam kwam het nog 
niet zo heel erg op gang. En toen de directeur van het COC Amsterdam met pensioen zou gaan, had het 
bestuur bedacht we willen een andere lijn. We willen meer aansluiting op de migrantengemeenschappen 
in Amsterdam. Toen ben ik dus van COC Nederland, heb ik gesolliciteerd als directeur voor het COC 
Amsterdam. En eerst heel kort nog als programmamanager totdat de oude directeur met pensioen ging. 
Dus 2005/2006 ben ik als directeur begonnen. En dat waren roerige jaren kan ik je vertellen, daar kom 
ik straks nog op wat er allemaal gebeurde. Maar uiteindelijk tot 2013, dus zeg maar acht jaar, ben ik 
directeur geweest. En toen werd het steeds ingewikkelder om nog echt subsidies voor projecten binnen 
te halen. We hadden toen vijf betaalde krachten. En toen hebben we uiteindelijk al het betaalde personeel 
moeten laten gaan, waardoor COC Amsterdam dus nu een complete vrijwilligers organisatie is, er is geen 
betaald personeel meer. 

T. Inderdaad goed om daar later op terug te komen, die laatste jaren. Denk nu goed om te beginnen met, 
ja hoe überhaupt, hoe was de Rozenstraat als plek. Ik ben er wel geweest, twee weken geleden, het is nu 
een hotel natuurlijk. Dus even binnen geweest, maar voor mijn beeldvorming hoe zag het gebouw eruit 
enzo?

Ta. Okay! Zal ik je anders een korte geschiedenis van het pand geven? Want dat is wel relevant. 

T. Ja.

Ta. Je moet je voorstellen, de Rozenstraat ligt midden in de Jordaan. En eind 19e eeuw was de Jordaan 
echt een wijk waar arbeiders, zegmaar laaggeschoolde mensen woonden. Heel veel. En toen had het 
stadsbestuur van Amsterdam het idee van we moeten contact leggen met die bevolking. Er gebeurde 
daar van alles en nog wat, je had de aardappel oproer, de paling oproer. En wij gaan dat doen door een 
sociaal centrum op te bouwen in die buurt, waar mensen naar toe kunnen voor activiteiten. En door die 
activiteiten kunnen we dan met de mensen in gesprek raken en horen wat er leeft, en ons beleid daarop 
aanpassen. Want de politiek was echt iets voor de hogere burger. En de vertegenwoordiging van de 
arbeidersklasse die vond daar dus niet plaats. En dat hebben ze dus gedaan, dus vandaar dat het pand 
vanaf 1892 als ik het goed zeg was gebouwd en opengesteld. En de bedoeling was dus dat daar debatten 
plaatsvonden. Maar ook toneel, er was een theaterzaal. Er zijn schrijf en rekenlessen gegeven voor 
kinderen die vijf à zes jaar geleden al aan het arbeidsproces begonnen waren maar later toch nog wat 
konden leren. En dat heeft geduurd tot dik in de jaren '60 van de 20e eeuw. Dus bij elkaar iets van 70 
jaar ofzo. En een tante van mij heeft bijvoorbeeld nog brei les gehad in dat pand, als voorbereiding op 
het huwelijk. Dus dat was een van de activiteiten die daar plaatsvond. Mijn moeder die is in de Jordaan 
geboren, en haar zus die is ook daar geboren. Die heeft op gegeven moment dus nog daar brei les 
gehad. Dan kun je je als moeder of jonge vrouw voorbereiden op kinderen krijgen, huwelijk etc. Dus een 
persoonlijke geschiedenis die ik ermee heb. En wat er toen gebeurde, in de tussentijd had je in de jaren 
60, had je allerlei massamedia. Radio en televisie was opgekomen, de scholing van de arbeidersklasse 
was een stuk beter geworden. Dus ook de doorstroming van kinderen met beurzen enzo naar de 
universiteiten. Dus de samenleving ging veel meer in allerlei bewegingen. Dus dat pand was eigenlijk niet 
meer zo nodig als communicatiemiddel. Maar je had dus tot '71 zegmaar, onder de 21 homoseksuelen seks 
hebben was toen nog steeds verboden. Dus nu 50 jaar geleden is dat pas vrij gesteld. Dus intussen had 
je een hele gemeenschap die zich aan het ontwikkelen was in wat we nu noemen LHBTIQ. Nu zijn het een 
heleboel letters, maar toen heette dat nog homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. En die hadden 
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wel zegmaar wat uitgaansgelegenheden. Dus onder andere het oude DOK hoorde daarbij. Maar die zagen 
dus mogelijkheden om het pand te kopen van de gemeente. Zo van wij hebben een gemeenschapscentrum 
nodig want wij zijn een gemeenschap in wording. En dit beantwoordt precies aan wat wij nodig hebben. 
En zo begon eigenlijk het hele verhaal weer opnieuw. Dus je had ontmoetingsgelegenheden om met name 
jongeren, in hun comming out en in hun zegmaar, beraming over zichzelf, om een soort lotgenoten contact 
te hebben. Je had bepaalde vormen van activisme, dus er werden debatten en discussies georganiseerd. 
Je had uitgaansgelegenheden waardoor de ontmoeting tussen volwassenen goed plaats kon vinden. 
Je moet je voorstellen dat, zeker in die begintijd, het huwelijk nog niet was open gesteld. Dus relaties 
waren soms wat minder vast dan dat ze nu zijn. Dus mensen gaan nu echt in een tweezaamheidsrelatie 
met elkaar en dat kan ook jaren duren. En dan is voor de omgeving heel duidelijk, toen waren nog heel 
veel mensen in de kast, je had wel een uitgaansgelegenheid maar daar bleef het dan ook bij. En nouja, 
zo heeft zich dat dus ontwikkeld. En toen was de filosofie van de leiding van het COC, en daar is nog een 
hele ontwikkelgeschiedenis in met een vrouwensecretariaat en alles. Maar iniedergeval de filosofie van 
COC was, als we mensen een ontmoeting bieden, dan krijgen ze meer zelfvertrouwen en als ze meer 
zelfverzekerd zijn durven ze ook meer naar buiten te treden. Dus de emancipatie die daarmee op gang 
komt, die creëren we eigenlijk met dat lotgenoten contact. Dus het COC was echt een soort beginpunt voor 
bijna iedereen in die tijd. En je moet je ook voorstellen, dat COC Amsterdam dat was een losse vereniging. 
Je had COC Amsterdam, COC Haaglanden, COC Rotterdam, nou. Uiteindelijk had je er geloof ik een stuk of 
40 door heel Nederland. En dat heeft zo geduurd tot eind, tot rond de Gaygames. Nee, even denken, hoe 
zat het. Je had eerst dat in het gebouw COC Amsterdam zat, en ook een klein stukje COC Nederland. Dus 
er was al sprake van een soort samenwerking, maar die was nog niet officieel. En toen is er een federatie 
opgericht. En daar weet ik even niet precies het jaartal van. En die federatie was in iniedergeval in 1998, 
samen met de organisatie van de Gaygames in Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal gevestigd. 
Dus die was in een hele andere locatie. Alleen toen de gaygames voorbij waren en de organisatie werd 
opgeheven, en het pand werd verkocht. Toen is ook COC Nederland in de Rozenstraat komen wonen. Dus... 

--- geluid valt weg ---

T. Hey je bent er weer.

Ta. Tot waar kon je me volgen?

T. Tot dat het COC Nederland ook inde Rozenstraat kwam wonen zegmaar.

Ta. Okay precies. Ja en dus dat alle panden in Nederland, en dan had je een pand in Den Haag en Den 
Bosch enzo, die waren samengebracht tot een grote huisvesting stichting die gelieerd was aan COC 
Nederland. Dus zegmaar vanaf, ik weet niet meer precies wanneer ze dat gekocht hebben, maar 
ergens begin jaren '70. Toen had je dus sowieso het was een soort, tegenwoordig zou je zeggen, 
bedrijfsverzamelgebouw. Dus het COC zat erin, maar er waren ook wel ontmoetingen van praatgroepen... 
Naast het COC had je ook een soort netwerk van praatgroepen door het hele land. En die hielden ook hun 
bijeenkomsten daar. Je had sportverenigingen daar, Tijgertje bijvoorbeeld, de karateclub die zat er nog 
heel lang. Afijn, dus het was een soort bedrijfsverzamelgebouw, weliswaar onder auspiciën van het COC, 
maar met allerlei sub huurders en tijdelijke huurders. Die huurden af en toe wat, of een dag per week een 
kamertje hadden.

T. En die hadden ook te maken met homoseksualiteit?

Ta. Nee die waren wel met homoseksualiteit verbonden. Dus het hele begeleiden van de coming out was 
een belangrijk thema in van alles en nog wat. Wettelijke gelijk berechtiging was een belangrijk thema, dat 
is het nog steeds voor COC. Dus zorgen dat de kansen en mogelijkheden voor LHBT’ers gelijk zijn aan niet-
LHBT’ers. Maar wat ik zal zei, vooral ook die ontmoetingsmogelijkheden. Die waren ook superbelangrijk. 
Dus om een voorbeeld te geven, toen ik daar kwam toen had je op zaterdag... De mannen en de vrouwen 
die kwamen gescheiden bij elkaar. Dus op vrijdagavond was de ontmoetingsavond voor de mannen, en 
dan zaterdagavond begon het om 19.00 met ontmoetingen voor jonge meisjes tot 20 jaar ofzo. En om 
21.00 mochten de vrouwen tot 40 jaar erbij komen. En dan vanaf 23.00 was het open voor iedereen. En 
op zondagmiddag had je de vrouwen van 55 jaar, die begonnen dan om 15.00. En vanaf 18.00 mochten dan 
weer vrouwen vanaf 40 jaar erbij komen. Het was een heel soort ingewikkeld leeftijden systeem om te 
zorgen dat binnen een bepaalde leeftijdsgroep mensen ook partners konden zoeken en vinden. En dat 
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niet de jonkies alle aandacht naar zich toe trokken, of dat de jonkies wel voldoende beschermd werden 
van de oudere vrouwen. Ik vond het super lachwekkend toen ik daar binnen kwam, ik het echt zoiets van 
wtf zijn jullie hier aan het doen. Maar het werkte wel! In die zin was het een dating mogelijkheid, en er 
werd een soort match gerecreëerd door die tijden in te delen. En op gegeven moment werd het dan wat 
losser zodat iedereen gebruik kon maken van de danszaal en de bar en dat soort dingen. En dan had je 
woensdagmiddag had je een soort bejaarden middag, dan kwamen alle ouderen, wel echt 70-plussers 
bij elkaar. Je had een café voor mensen met een beperking. Toen ik kwam in 2005 als directeur zegmaar, 
toen hadden we een groep rondom de Noord-Afrikaanse gemeenschappen, dus Secret Garden. In de 
jaren '80 had je al Strange Fruit gehad, dat was eigenlijk het begin van etnische groepsvorming binnen 
het witte COC zegmaar. Je had Harem events, dat waren Turkse avonden. En zo had je dus, wat ik al zei, 
los van die thema's van coming out en politiek activisme enzo, had je ook nog verschillende doelgroepjes 
die een bepaalde gemeenschappelijke noemer hadden en elkaar daar ook op uitzochten. We hebben 
toen ook nog een tijdje lang couscous avonden gehad, om te zorgen dat we ook in een soort andere 
sfeer mensen bij elkaar konden brengen, dus alleen maar met praten. Want zeker in de Arabische 
gemeenschap, zat echt in Amsterdam bijna iedereen nog in de kast aan het begin van de 21e eeuw. En 
het pand, en dat was wel interessant, dat pand was dus ontwikkeld om grotere en kleinere activiteiten 
te kunnen organiseren. Het was overigens het oudste en eerste sociale gebouw in Europa. Dus je had 
boven had je een grote theaterzaal, daar werden voorstellingen geven, maar daar had je ook de meest 
duistere feesten met zegmaar allemaal mannen in leer of op een bepaalde manier anonieme feesten 
werden georganiseerd. Daarbij werd er gewoon letterlijk in de kleedkamertjes geneukt. Ik weet nog wel 
dat toen ik begon bij COC Nederland, wij hadden dan een andere trapingang, dus aan de zijkant. En dan 
lag echt het bier en het sperma op de treden hoor. Dat was wel een beetje vies op maandagochtend. Want 
dan was de schoonmaker nog niet geweest hahaha. Nou het pand was wel echt heftig in gebruik geweest. 
Daar speelden wel echt orgies. Dus nouja, er werden danslessen gedaan voor gelijksoortige koppels. 
En dan beneden had je een hele grote open bar, dat was eigenlijk meer een soort ontmoetingsbar. Iets 
minder dansen maar vooral kletsen, praten, zitten. Beetje afhankelijk van wat voor avond het was. En de 
theaterzaal was op de tweede verdieping. En in de midden verdieping daar zaten eigenlijk alle kantoortjes 
en kamertjes voor actiegroepen, bijeenkomsten, gesprekken, whatever, en een secretariaat die dat moest 
bestieren en runnen. Nou dit was al een heel lang verhaal, ik weet niet of je al specifieke vragen hebt?

T. Hahaha, nee ik denk dat het al een duidelijk beeld geeft. Hoe het was inderdaad. Ik had nog wat vragen 
over wat voor activiteiten enzo, had je al een beetje verteld. Ik vroeg me wel af, wat voor publiek enzo 
kwam daar inderdaad op af. Want wat je veel leest over DOK bijvoorbeeld, dat zijn toch wel vaak mannen, 
homomannen die erop af komen. Hoe was dat in de Rozenstraat? Want het klinkt wat gemengder. 

Ta. Nou wat ik net al tussendoor zei, het was oorspronkelijk echt homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen, dus je had twee categorieën. En die moesten ook gelijkwaardig behandeld worden. Op gegeven 
moment waren de vrouwen het ook zo zat dat die mannen de leiding namen in van alles, dat ze dus echt 
een vrouwenbestuur hebben gekozen. Het vrouwensecretariaat. En op dat moment was er echt een 
soort ijzige wind tussen die twee doelgroepen die elkaar slecht konden verstaan. Maargoed binnen de 
subgroepjes hing het er een beetje vanaf of het wel of niet gemengd was. Dus je had bijvoorbeeld, wat 
ik net zei die praatgroepjes, de coming-out groepjes, je had ze voor mannen, voor vrouwen en je had 
ze voor jongeren waar dan wel weer een mix was. Maar dan had je ook weer de meidengroep en de 
jongensgroep en die waren dan weer apart. En zo liep dat dus een beetje door elkaar. Wat wel, en dit is 
puur een persoonlijke observatie hoor, maar wat wel een beetje een idee was dat de mannen meer echt 
met elkaar uitgingen. Dus dat waren echt de grote feesten. En bij de vrouwen was het als ze een relatie 
hadden dan kwamen ze veel minder, dus daar was het echt puur het vrijgezellen gebeuren. Dus dat ging 
meer in golven. Dus vandaar ook die gigantische leeftijdsindeling, om dat dan weer een beetje goed 
in te sturen dat het toch nog een beetje leuk en gezellig bleef. En wat je dus zag gebeuren, en dat was 
eigenlijk vanaf het begin 21e eeuw, met de opkomst van de internetdatingsites, dus Romeo en Grindr dan 
nu, dat die mannen begonnen weg te blijven. En je had daarvoor wel altijd een opkomst gehad van andere 
uitgaansgelegenheden, zoals de Regulliersdwarsstraat natuurlijk, de iT in de jaren '90, heel populair en 
bekend. Maar bij het COC was altijd nog, a, ze mochten langer open blijven. Tot een uur of 4/5 want het 
was een vereniging. En b, zeker voor de jongere mensen was het toch altijd een soort startpunt. Dus 
bij het COC was je nog veilig, en daarna kon je dan steeds wilder het uitgaansleven van Amsterdam in. 
Inclusief de Roxy en weet ik het wat niet. En sommige mensen hebben niet echt een carrière gehad bij 
het COC, maar dat zijn er in de jaren 70/80/90 maar weinig. De meesten kwamen toch via het COC binnen, 
of het COC was een soort afterparty als de andere locaties dicht gingen. Amsterdam was natuurlijk best 
een beetje truttig, dus een café ging gewoon om 1.00 dicht, klaar. Met de opkomst van de internetdating 
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zag je dat die mannen heel erg terug liepen, nou opgegeven moment in 2005 begon ik. En het bestuur had 
ook wel bedacht, dat uitgaansleven dat is minder een prioriteit, er kwamen op vrijdagavond nog maar 15 
mannen ofzo. Dus dat leverde ook geen geld op. En dat was het andere grote probleem, in de tussentijd 
moesten we gewoon bijna 10.000 euro per maand huur opbrengen. En dat kwam altijd uit die horeca 
inkomsten, maar dat liep gewoon heel hard terug. Dus op gegeven moment lukte dat niet meer. En dat is 
ook de reden dat in 2006 de huur voor wat betreft de horeca, door COC Amsterdam bij COC Nederland is 
opgezegd. Want we kunnen die 10.000 euro inkomsten niet meer generen met de horeca. En dat kon ook 
niet uit de subsidies, want die waren inmiddels ook... Dus we hadden een instellingssubsidie tot 2004, en 
die zijn toen afgeschaft. En toen konden we alleen nog maar projectsubsidies krijgen, en die mochten niet 
aan de horeca besteed worden. Die moesten echt ergens anders. En tegelijkertijd zag je ook al dat ook in 
de Reguliers de gaten steeds meer begonnen te vallen, de iT bestond al niet meer, en zo een aantal andere 
plekken waren steeds minder geworden. Met het gevolg dat je dus nu ziet dat er nog maar een kleine 
Regulier dwars en Zeedijk uitgaansleven is, met dan hier en daar in de stad een plek als de Prik of de Bar 
Buka ofzo. Maar het echte daten vindt gewoon allemaal online plaats. En niet meer in het grote, massale 
uitgaansleven. 

T. Nee. Volgens mij Martien Sleutjes zei ook, het COC bood heel veel ruimte aan werkgroepen van buiten 
het COC zegmaar. Bijvoorbeeld de Rooie Flikkers volgens mij, en de theatergroep bijvoorbeeld. Weet jij 
daar wat meer van ook?

Ta. Nou de Rooie Flikkers was een Partij van de Arbeid groep. En de politieke richting van het COC, zeker 
het COC Amsterdam in die tijd was redelijk PvdA minded. Mijn voorgangster was ook openlijk aanhangster 
van de PvdA. Ik vond dat geen goed idee, maargoed. Ieder z'n eigen keuze. En er was dus dat theater 
boven, dus er waren theatervoorstellingen. Weet je trouwens, de naam van het COC, hoe die ontstaan is?

T. Niet precies eigenlijk, Cultuur en Ontspanningscentrum toch?

Ta. Ja dat klopt. Maar, dat is eigenlijk... Je had in Nederland, in navolging van de emancipatie ontwikkeling 
in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog een blad, levensrecht heette dat. Dat blad was langzaam aan 
een beetje aan het groeien. Het was nog niet heel erg groot, maar er waren wat mensen die dar lid van 
waren in het geheim. En je had enkele openlijke homoseksuelen zoals Willem Arondeus, die later in het 
verzet is gegaan en gefusilleerd is. Waar nu de Willem Arondeus lezing naar vernoemd is. En zo zijn er 
nog een paar dingen. Maar toen in de jaren '30 de vervolging van homoseksuelen op gang kwam, toen 
zag men in Nederland wat daar gaande was. Mensen vluchtten naar Nederland. En het gevolg was dat 
Levensrecht op 11 mei 1940 al haar administratie heeft verbrand. Het waren de eerste onderduikers. Al 
voordat de Joden begonnen met onderduiken, waren de homo's al ondergedoken. Dus in 1946, meteen 
na de oorlog, mensen die het overleefd hadden. Er was in Nederland weinig specifieke homovervolging. 
Mensen werden wel opgepakt omdat ze activist waren, in het verzet zaten, whatever. Maar de grote 
homovervolging zoals die in Duitsland was geweest met 40.000 mannen vooral die het kamp in gingen, dat 
heb je in Nederland niet zo gehad. Ik geloof dat misschien zo'n 2500 mensen, als homo, in kampen terecht 
gekomen zijn. En dat is nog steeds een heel vaag onbekend terrein. Er is wel wat onderzoek naar gedaan, 
maar weinig echt heel scherp gesteld. Ook omdat die homoseksuele gerichtheid was toen nog geheim. 
Het stond niet in de burgerlijke administratie zegmaar. Maargoed, toen wilde men dat levensrecht nieuw 
leven in blazen, maar tegelijkertijd ook fysieke ontmoetingen organiseren. En dat ging onder de naam 
"Shakespeare Club". Want dan kon je een avond organiseren waarbij mannen in jurken konden rondlopen, 
en zeggen dat ze zich voor aan het bereiden waren op een toneelstuk. Want Shakespeare liet z'n 
vrouwenrollen altijd door mannen spelen. Dus dat was het logische ervan. En toen in 1949 had je intussen 
de Louis Couperus vereniging in Den Haag. En in Rotterdam, ik weet nog niet precies hoe die heette. Maar 
dat was eigenlijk de derde vereniging. En toen had men zoiets van, we moeten eigenlijk samenwerken 
onder één naam. En toen werd het dus het cultuur en ontmoetingscentrum. Waarbij die letters COC zo 
bekend waren in Nederland, dat als iemand in de jaren '50 of '60 uit de kast kwam. Sorry, het is wel cultuur 
en ontspanningscentrum. Maar dus dat label COC dat had echt 65 procent naamsbekendheid in Nederland. 
COC was homo. En heel Nederland wist dat. En dat was ook nodig, want jongeren die opgroeiden in 
een hetero omgeving, op gegeven moment niet wisten wat ze met hun gevoelens moeten. Pre internet 
moesten ze dus contact leggen en hoe kon dat, door naar het COC te gaan. Dus toen op gegeven moment 
halverwege de jaren '60 wilden ze de naam veranderen. Je had de vereniging voor seksuele hervorming 
en het COC wilde haar naam veranderen in Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit, 
NVIH. Maar omdat het label COC zo bekend was werd het dus NVIH-COC. En dat is nog steeds de officiële 
naam van de federatie. En weer terug naar het pand, want dit was even een zijlijn. Nu ben ik even kwijt 
wat die ook al weer precies was. 
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T. Dat die verschillende werkgroepen als Rooie Flikker enzo, die eigenlijk niet aan het COC gelieerd waren, 
maar wel gebruik maakten van het pand. 

Ta. Oja. Nou de Rooie Flikkers was dus wat ik al zei, was heel erg PvdA minded groepje. Was niet de eerste 
politieke werkgroep. De eerste politieke was Roze Links, en die was toen nog gelieerd aan PSP CPN 
PSR, en later aan GL. Dat is de oudste echt politieke werkgroep. En je hebt nog steeds, COC Nederland 
organiseert nog steeds een politieke werkgroep die vanuit het COC zich bezig houdt met wat er in Den 
Haag gebeurt. Maar wat ik net al zei, je had ook heel erg themafeesten. Dus leerfeesten, bear feesten, veel 
theatergroepjes waar ook veel travestie een rol in speelde. Niet echt een dragscene, dat is eigenlijk meer 
buiten het COC ontstaan. Eerst in de Warmoesstraat, en later wat zwervend door Amsterdam. Het is in 
Amsterdam nooit heel groot geweest, in Parijs en New York wel. Amsterdam is daar net iets te burgerlijk 
voor geweest, voor een echte dragscene. Nou wat had je nog meer. Owja wat ook interessant is, en dat is 
een persoonlijke anekdote, in 1984 als ik het goed zeg, zat ik in een van de transseksuele, zo heette dat 
toen nog, praatgroepen. Die was ontstaan naar aanleiding van een column uit de Groene Amsterdammer, 
van Hanne Loudsbach, dagboek van een transseksueel. En die wilde een praatgroepje starten. En die 
hadden aan het COC gevraagd van mogen wij daar bij elkaar komen. En goed, we waren met zes personen, 
en we kwamen daar aan. En toen stond er zo'n vrouw van het vrouwensecretariaat en die zei: Ja, jullie 
behoren niet tot de doelgroep van deze vereniging. Dus eigenlijk horen jullie hier niet samen te komen. 
Maar omdat wij nou eenmaal toch een goed hart hebben, willen we jullie wel voor deze éne keer hier bij 
elkaar komen. En van nu af aan moeten jullie dat dan maar op andere locaties regelen. Doei. Dus dat was 
de T in LHBT zoals dat nu heet... Die werd dus in 1984 eruit gegooid. Dus toen ik 25 jaar later terugkwam 
als directeur had ik daar wel enige lol in. The bitch is back! 

T. Kijk haar nu eens ja!

Ta. Maar het COC had dus eigenlijk een enorm dubbel imago. Het was en de plek om je seksleven te 
kunnen organiseren, want daar kwam het uiteindelijk toch wel op neer, het COC heeft nog een datingsite 
gehad ook. Een van mijn eerste vriendjes, dan heb ik het over 83, die had de datingsite van het COC 
overgenomen want dat vonden ze zelf niet meer zo relevant. En dat ging dan echt met van die brieven 
onder nummer, via Vrij Nederland, via allerlei dingen, ook nog wel in de Telegraaf geloof ik. Dan kon je 
een brief insturen en kreeg je zo'n nummer, dan plaatste je een soort tekstje met dit en dat, en als iemand 
dan reageerde dan stuurden ze je die brief door. En op gegeven moment kon je dan als je dat wilde 
openheid geven aan je adres of telefoon. Toen nog allemaal vaste lijnen. Dat was wel, oorspronkelijk nog 
een van de activiteiten die het COC zelf deed. Maar op gegeven moment hebben ze dat dus op geheven. 
En ja, wat gebeurde er nog meer. Nouja de sportverenigingen he. Die hadden allemaal bestuurtjes die bij 
elkaar kwamen in het gebouw, om daar op een dinsdag avond met het bestuur te vergaderen over wat er 
allemaal moest gebeuren. Je had een sportvereniging voor atletiek, waterpolo, voetballen was toen nog 
niet zo heel populair. Ja lesbische vrouwen hadden altijd wel een belangrijke rol in het vrouwenvoetbal, 
maar dat speelde zich toch een beetje buiten het COC af. Nou en wat ik net zei he, Tijgertje, de karateclub. 
En er zullen een paar bij zijn die ik vergeten ben hoor. En wat er ook was, was de organisatie van LHBT 
ondernemers, zoals je dat nu zou zeggen. Waar het COC een partner in was. IN het begin waren dat de 
homohoreca ondernemers, maar soms ook wel de sauna ondernemers. Nouja, alles wat zegmaar een 
beetje homoseksuelen en lesbische vrouwen als doelgroep had. Dus niet zozeer de mode industrie of 
dat soort dingen, maar wel die echt als doelgroep hadden homoseksuele mannen en vrouwen bereiken, 
die hadden zich verenigd. Er was op gegeven moment een sportgroep die de Gaygames naar Nederland 
wilden halen. Dat was een Amerikaans fenomeen van: sportmensen krijgen te weinig zichtbaarheid 
binnen de algemene sporten, dus we gaan een aparte olympische spelen organiseren voor toen nog L 
en H. En een aantal mensen in Nederland had daar aan meegedaan in de VS en die bedachten we willen 
het ook naar Europa halen en dan naar Amsterdam in 1998. En toen heeft die ondernemersgroep bedacht 
ja dat is leuk, maar daar moeten we dan wel tamtam voor maken. En die hebben toen eigenlijk de Canal 
Parade bedacht. Als marketing voor de Gaygames. Dus dat in samenwerking met de Gaygames organisatie 
natuurlijk. Het idee was, wij kunnen ons als homo ondernemers goed etaleren door een parade te houden, 
maar dan met boten in de grachten. Want dat is echt Amsterdams. En in '96 is toen de eerste Canal 
Parade gehouden, met wat feestjes eromheen. En dat is uiteindelijk nu, want we praten nu 25 jaar later, 
uitgegroeid tot het Amsterdam Pride event wat zich over meerdere weken uitspeelt. Inclusies de Roze 
Zondag en alle andere evenementen die er zo beetje tegenaan hangen. 

T. Ja, veel mensen denken altijd, de Pride in Nederland is echt commercieel inderdaad. 

Ta. Ja en dat is dus ook zo, want het is door de homo ondernemers opgestart. En mensen die de Pride 
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willen claimen als een activistisch podium, ik bedoel dat kan, maar feitelijk is dat altijd de Roze Zaterdag 
geweest. En daarvoor is bewust gekozen om die door het land te rouleren. Omdat er gewoon steden zijn 
die meer zichtbaarheid behoeven voor hun bevolking. Maar de Pride is echt opgezet in Amsterdam. Als 
Gay Pride voor zichtbaarheid van de homo ondernemers. 

T. Inderdaad. Wat je zei net trouwens, met de transwerkgroep, zijn jullie later ook nog weer terug gekomen 
bij het COC of moesten jullie echt een andere plek zoeken?

Ta. Dat is een beetje een triest verhaal. We zijn toen 9 maanden een beetje met elkaar roulerend op 
bezoek geweest. Maar daarna hadden we zoveel ruzie dat de hele groep uit elkaar gevallen is. En je 
had toendertijd wel bij de NVSH had je avonden, T&T avonden, travestie en transseksualiteit avonden. 
En die zijn toen uitgegroeid tot een landelijke vereniging. Even kijken hoor, je hebt transgender netwerk 
Nederland en de Vereniging Gender Nederland. Het heette ook nog een tijdje Transgender Nederland. 
En dat is wel een hele sterke organisatie geworden. En uiteindelijk in 2006 heb ik met een aantal andere 
mensen een paar van die T organisaties gefuseerd tot Transgender Netwerk Nederland. En dat hebben 
we wel in het COC gedaan. Daar was het COC wel het startpunt voor. Dat was een beetje the bitch is back. 
En COC Nederland met name, en ook in de terugloop van de NVSH, want de NVSH was op z'n hoogtepunt 
in de jaren '60, maar is later veel kleiner geworden en toen zijn ook veel COC's geworden waar COC en 
NVSH dezelfde gebouwen en ruimte gebruiken. Toen is er veel meer fusies geworden. Dus je ziet nu ook 
veel transgenders die voorzitter zijn van een lokale COC. Maar ik was de eerste medewerker bij COC 
Nederland die transgender was, en de eerste directeur bij COC Amsterdam die transgender was. 

T. Dat heeft nog best een tijdje geduurd dan vanaf de jaren '80 dan. Okay, over de laatste jaren. Je zei het 
in het begin al een beetje, het waren roerige jaren. Toen jij als directeur aankwam inderdaad. Kun je daar 
wat meer over vertellen. Want hoe ging het toen met de Rozenstraat. Werd het toen al een stuk minder 
gebruikt bijvoorbeeld?

Ta. Even kijken hoor, ik ben in 2001 begonnen met multiculturele samenleving en homoseksuele 
gerichtheid. Dat heette toen de dialoog over levensbeschouwing, ethiek en homoseksualiteit als ik het 
goed zeg. Het is al wel 20 jaar geleden. En die hebben we toen opgebouwd als een soort constante 
interactie tussen verschillende gemeenschappen, waaronder dus de moslims, humanisten. Maar ook heel 
veel uit allerlei organisaties die zich bezig hielden met homoseksuele gerichtheid. En op gegeven moment 
was ik ook al eerder door COC Amsterdam gevraagd of ik een specifiek project wilde doen in Amsterdam 
Oost. Daar had je, net als nu, best wel wat conflicten met jongeren met een migrantenachtergrond die 
daar woonden en de homo's die daar woonden. En we hebben toen met behulp van het stadsdeel bestuur 
avonden georganiseerd om dialoog op gang te brengen en om samenwerking op gang te brengen. Dat 
was 2004. Toen kwam ik dus in contact met het bestuur van COC Amsterdam die zeiden, we willen 
er eigenlijk meer mee gaan doen. Maar tegelijkertijd had de gemeente Amsterdam besloten we gaan 
stoppen met de structurele subsidie van de zelforganisaties. Dus je had eerst een doelgroepenbeleid, 
dus de Turken hadden recht op subsidies, en de Marokkanen en de homo's en de vrouwen etc. Dat werd 
dus diversiteitsbeleid waarbij niemand nog structureel geld kreeg, maar waar je alleen voor projecten 
kon je dan met een specifiek doel geld aanvragen. En voor het COC Amsterdam betekende dat dat het 
geld niet mocht gaan naar die horeca. Dat was heel duidelijk een voorwaarde. En dat betekende dus 
dat we hele andere activiteiten moesten gaan doen, maar het betekende ook dat toen duidelijk werd dat 
een deel van de instellingssubsidie in het verleden wel naar de horeca was gegaan. Want die subsidie 
bedroeg 1 ton. Maar toen ik directeur werd bleek dus dat we ruim 1 ton tekort kwamen op de begroting. 
Mijn voorgangster had alle huur facturen van COC Nederland gewoon in een la gelegd en niet betaald. 
Dus we leken gewoon redelijk gelijk op te lopen qua uitgaven en inkomsten, maar in de praktijk zaten we 
gewoon een ton te laag. En dat was dus de huur van het pand. En toen is er een crisis situatie ontstaan. 
Er is een algemene vergadering uitgesproken voor de leden. Daarbij stelde het bestuur voor, jongens we 
moeten die horeca opzeggen want daar komt niks op binnen. 15 mannen op een avond en 100 vrouwen 
op een zaterdagavond. En niet betalende mensen met een beperking en mensen die gepensioneerd zijn. 
Dat gaat hem dus niet worden. Daar ga je niet die 10.000 euro per maand mee ophalen. Nou daar was 
de ledenvergadering het totaal niet mee eens. Dus het bestuur werd ter plekke weg gestuurd, want dit 
kan niet en mag niet. Maargoed in overleg met mij en bestuur hadden we toch al wel het huurcontract 
opgezegd bij COC Nederland, want de dachten ja, dit komt nooit goed. Dus eerst doen en dan uitleggen. 
Met het gevolg dat er dus een interim bestuur kwam dat na twee maanden een nieuw bestuur had 
voorgesteld. Iniedergeval hadden we toen dus een situatie waarbij we dus wel een gedeelte van het 
pand mochten gebruiken. En af en toe een ruimte mochten huren bij COC Nederland. Waarbij dingen die, 
waar geen vraag naar was, dus onder andere die horeca... Nouja de vrouwen gebruikten hem nog wel, 
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maar die vrijdagavond waar niemand kwam die hebben we gesloten. Dus dat was een beetje vallen en 
opstaan. Afijn, de eigenaar was gelieerd aan de federatie COC Nederland en die hadden iets van, wat gaan 
we nou met dat pand doen. Want we moeten iets met dat pand gaan doen. En zij waren ook gewend aan 
de inkomsten van COC Amsterdam. En ze hadden tegelijkertijd een bestuur dat heel erg bezig was het 
imago van het COC op te krikken, en daar heel veel geld voor in de publiciteit te gooien. Met het gevolg 
dat ze zelf een ernstig tekort hadden. Dus zij wilden het pand verkopen aan een andere stichting. Nou 
voorlopig was daar helemaal niemand in geïnteresseerd, dat heeft iets van vier à vijf jaar geduurd. Nee 
langer zelfs nog, want in 2013 ben ik gestopt toen wij nog in het pand zaten. En pas daarna is het verkocht 
aan Leendert voor een hotelbestemming. En die heeft het ook weer door moeten verkopen, dus er zijn 
verschillende eigenaren geweest. Maar daar had dus de organisatie COC Amsterdam verder niks meer 
over te vertellen. En dat leverde tussen de leden van COC Amsterdam, en dat waren er toen iets van 2500, 
en de landelijke vereniging en federatie een hoop onenigheid op. Want iedereen was het er dus niet mee 
eens, dat dat pand verdween. Alleen niemand maakte er gebruik van, behalve een paar hele kwetsbare 
groepjes. En nu mogen die groepjes dus nog steeds in het hotel gebruik maken. Ik weet niet helemaal 
hoe het werkt, maar er zijn dus een aantal lokalen beschikbaar voor ontmoetingsgroepjes voor de 
meest kwetsbaren. En dan praten we over mensen met een etnische migrantenachtergrond. He dus het 
wereldcafé mag er bij elkaar komen, een café voor beperkten weer, en een seniorencafé. Ik geloof dat dat 
het zo is. Ik weet het niet helemaal zeker hoor. Het jammere was wel dat, of eigenlijk welke ontwikkeling 
je zou zien... Is dat begin jaren '70 er een ontwikkelende gemeenschap was, die heel erg nodig bij elkaar 
moest komen. Dat was met de openstelling van het huwelijk en de dating via internet, dat de behoefte aan 
zo'n centraal ontmoetingspunt steeds meer aan het verdwijnen was. En in die zin is het dus duidelijk dat 
er niet meer zo'n pand met een hele ontmoetingsfunctie hoeft te bestaan. En COC Nederland heeft nu een 
pand op de Nieuwe Herengracht als ik het goed zeg. Waar het internationale activisme, ondersteuning van 
organisaties in het buitenland, landelijke politiek bespelen, landelijke activisme enzo, dat wordt allemaal 
daar georganiseerd. Maar daar zit geen ontmoetingsfunctie meer in. 

T. Nee precies. Dus eigenlijk was het al in die zin... al niet echt meer gewild. 

Ta. Het was een soort natuurlijk verloop zegmaar.

T. Ja.

Ta. Waar die kleine ontmoetingen in de jaren '50 uiteindelijk in de jaren '60 leiden tot grotere behoeftes aan 
ontmoetingscentra. Zijn die ook weer aan het begin van de 21e eeuw, is die behoefte ook weer gedaald. 

T. Nee helder inderdaad. Als je inderdaad zegt van, mis je inderdaad dat pand, als het niet meer gebruikt 
wordt dan is dat maar zo inderdaad.

Ta. Nou en wat soms nog wel een klacht is die je hoort, en zeker bij de vrouwen. Dat er relatief weinig 
grote feesten of mogelijkheden zijn om te kunnen daten. De vleesmarkt zegmaar, en ik zeg het heel 
brutaal hoor. Maar bij de mannen gebeurt toch heel veel via Grindr, maar dat is niet voor alle mannen 
wat ze willen. Er zijn echt nog wel genoeg mannen die zeggen ik wil mensen live kunnen zien, ik wil 
ergens naartoe kunnen gaan en kijken wat er rondloopt. Nou dan heb je nog de laatste restanten van de 
Regulier dwars, en met name voor de oudere mannen rondom de Zeedijk nog wat over. Dan heb je nog 't 
Mandje wat eigenlijk meer een soort curiosa is, een soort levend monument. En je hebt voor middelbare 
mannen de Prik. Dus je hebt nog wat van die doelgroep cafés door de stad heen. Maar niet meer dat 
vaste van alles komt bij elkaar op één avond. Het is echt doelgroep beleid eigenlijk van de verschillende 
horeca ondernemers. En de vrouwen klagen wel dat er vak te weinig feesten naar hun eigen smaak is. 
Iniedergeval, er zijn nu weer allerlei nieuwe datingsites die de ronde doen die iets meer queer zijn, maar 
ook wel lesbisch zijn. Maar dat is heel Amerikaans. Het is niet groot in Nederland. Dat slaat niet echt 
super aan. Maar dat heeft toch ook weer te maken met het gedrag van lesbische stellen dat ze niet meer 
zo uitgaan zoals homostellen dat wel doen. Dus twee getrouwde mannen gaan toch samen een biertje 
drinken in het café, twee getrouwde vrouwen gaan naar de bioscoop met een ander stel of naar een 
restaurant. En hebben dus ook veel minder de behoefte aan die massale bijeenkomsten. 

T. Veel meer af en aan.

Ta. En wat je wel ziet, en dat vind ik dan superinteressant. Dat in de beginnende emancipatie, want ik 
vind dat die nog steeds vrij beginnend is, van migrantengemeenschappen. Dat daar soms wel weer 
heel specifiek behoefte is aan ontmoetingsmogelijkheden. Maar die komen en gaan ook. Dus dat is heel 
lastig om daar echt structureel iets van in de lucht te houden. Je hebt dus Habibi Ana gehad, wat echt 
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gericht was op Arabische LHBT'ers. Je hebt in Zuid Oost een café dat een tijd gedraaid heeft, maar dat 
niet rendabel genoeg was en weer gestopt is. Nouja, je hebt nog twee vrouwencafés. Dus Bar Buka en 
Saarrein. Maar dat zijn kleine doelgroepen, die wel behoefte hebben aan een centrale contactmogelijkheid. 
En het zou interessant zijn of je dat in Nieuw West of in Noord, als dat zich wat meer zou verspreiden dat 
het wat meer plek krijgt. Maar dat blijft heel lastig, omdat je dan toch een vorm van ondernemerschap 
waar mensen financieel van afhankelijk zijn koppelt aan sociaal activisme. En dat is wat je hebt gezien 
in het verleden met die cafés. Het wordt met veel goede doelen opgezet, maar op gegeven moment is de 
eigenaar... Die moet dan al z'n energie gaan steken in dat activisme, terwijl die ook gewoon geld moet 
verdienen aan z'n café. En dat begint dan te bijten met elkaar, en op gegeven moment komt het financieel 
niet meer uit en stoppen ze ermee. 

T. Ja precies.

Ta. En de laatste die daar echt in geslaagd is, is de Prik. Maar tegelijk met de Prik had je ook een 
vrouwencafé, de Sugar, die hebben het nog maar twee jaar uitgehouden en toen was het afgelopen.

T. Ja, en Saarrein die is nu queerminded volgens mij, en er was er nog een volgens mij. Er was nog zo'n 
vrouwencafé, ik ben even de naam kwijt. 

Ta. Vroeger had je er een op het Rembrandsplein, maar die bestaat niet meer. Die heeft nog wel een 
herstart doorgemaakt met andere vrouwen die het wilden runnen, maar die redde het ook niet.

T. Vive la Vie. 

Ta. Ja dat was het inderdaad. 

T. Okay, ik denk dat ik alle vragen heb gesteld die ik had staan. Heel erg bedankt!
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6. Transcript Gert Hekma
Retired professor homostudies at the University of Amsterdam 
29-04-2021 
Tim van Heusden (T.) 
Gert Hekma (G.)

T. Ik had dus wat vragen over DOK, en misschien ook over COC Zometeen. Maar om te beginnen met DOK, want 
daar was toch het minste van te vinden denk ik. Ik schrijf dus m'n scriptie inderdaad over queer heritage, en ik probeer 
uit te zoeken wat is nou die ruimtelijke uitwerking van die geschiedenissen zegmaar. En wat is er nu nog van terug te 
zien van die plekken. En ik kijk dus naar DOK, COC de Rozenstraat en 't Mandje. Om te beginnen met DOK...

G. Er is over COC ook een boek van Warmerdam en Koenders. Had je die al gevonden?

T. Ja inderdaad. Met een klein stukje over DOK ook inderdaad.

G. Ja het COC begon bij de DOK ook. 

T. Ben je zelf eigenlijk wel eens in het DOK geweest?

G. Maar natuurlijk! Hahaha.
 
T. Hoe was dat? Wat voor plek was het?

G. Ik woonde in de Voetboogstraat, met vier jongens. En die wilden allemaal ook naar DOK. Daar gingen we vaak 
heen kan ik me herinneren. Dat was echt om de hoek was dat. Kijk en de Rooie Flikkers begonnen in 1975, en toen 
was het DOK al 20 jaar oud. Het was een, hoe noem je dat nou, een tent waar iedereen jongens oppikte. Dat was 
echt het idee daar. 

T. Echt een nachtclub?

G. Wat zo bijzonder was het was ook 2 keer zo graat als andere clubs, het was heel groot. Vier keer zo groot zelfs. En 
er kwamen veel mensen. Het was internationaal bekend. Het was altijd raak daar. Nouja niet altijd raak, je ging er met 
vrienden heen en ik had soms vaste vrienden waar ik vaak mee sliep ofzo. Of we seksten. En soms dan pikte je een 
jongen op. 

T. Kun je een beetje beschrijven hoe het eruit zag? Ik ben natuurlijk niet binnen geweest.

G. Nou ik heb hier een map hangen ergens van het DOK. Je had voor had je een portier, en die liet je dan toe. Je 
moest eigenlijk 21 zijn, maar hebben daar wel eens mee gesjoemeld. En dan moest je op gegeven moment een 
lidmaatschapskaart tonen, maar op gegeven moment kon je altijd binnenkomen. Dan was je een bekende denk ik. 
En dan kon je je jas ophangen, al hadden wij die vaak niet bij ons omdat we er vlakbij woonden. En dan had je gelijk 
een dansvloer vooraan, met zitje eromheen. En dan in het midden een stuk kreeg je dan een grote bar. Een grote 
bar waar Lou Charité aan zat. En Lou was de koning van de disco. Een echt historische man was dat. Heel veel ook 
vriendjes of jongens die op gegeven moment door hem dan geplaceerd werden, die kregen dan een bar van hem. In 
de Kerkstraat op gegeven moment had je allemaal barretjes, en een aantal was dan van een vriendje of kennis van 
hem. En die Lou Charité zat dan geld te innen daar aan de bar. Nou daar verdiende hij heel veel geld mee met die 
bar, het was altijd druk daar. En je had ook een nachtvergunning, kijk je had volgens mij vier barretjes in Amsterdam 
die een nachtvergunning hadden. En dan was op gegeven moment de DOK en het COC was daarbij. Het COC op het 
Leidseplein. Herstelt door die Benno Premsela denk ik ja. 

T. Weet jij inderdaad wat meer over die Lou Charité? Want ik heb wel een beetje gezocht van wie is die man nou. 
Maar er is niet veel over te vinden...

G. Nee over die Lou Charité vind je niks. Denk ik niet nee. Nee die is ook nooit geïnterviewd of iets. Nee zou ik niet 
weten. Ik kan me nog wel herinneren, vond ik wel... Op gegeven moment wilde die Lou Charité van die bar af, en 
die vond de Rooie Flikkers wel een goede kandidaat om het over te nemen. En toen heeft een tijdje mijn vriend met 
hem gesproken of hij interesse had, maar nee dat is niks geworden. Dat was gewoon teveel geld denk ik. Nog veel 
meer ongetwijfeld. En later is er wel iemand anders in gekomen, maar dat is voorbij de tijd van die man. Maar dat is 
gewoon een beetje stoïcijnse man die daar achter die bar zat. En die zat de hele tijd te kijken hoe het ging. En achter 
die bar moest je de hele tijd betalen voor de drankjes bij de barkeepers. En het was lang open. Ik denk dat de meeste 
mensen er kwamen rond 12 uur ofzo. Het was langer open, en om 12 uur werd het druk. En dat ging dan door tot 4 
of 5 uur. En dan had je op gegeven moment die bar, en aan die linkerkant van die bar had je nog zitjes waar voor het 
eerst de hasj werd gerookt, dat soort dingen. En daarachter had je dan een WC toestand. En daar was een andere 
verdieping. Een hele mooie verdieping was dat. Het was ook echt een historisch gebouw. En in die verdieping hadden 
ze later een barretje, dat hadden ze erbij. 

T. Want daar heb ik een beetje over gelezen, een soort geheime, nouja "geheime", bar boven inderdaad.

G. Nouja het was niet zo geheim, was gewoon een bar boven. En wat ik altijd heel erg vond, waar ik totaal niet van 
hield, was dat het op gegeven moment de lichten aangingen. Dan was het om 4 uur nachts het laatste liedje en dan 
kon je weggaan. En als je buiten kwam was het soms al licht. 
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T. Je had het inderdaad over de Rooie Flikkers, ik had er een beetje over gelezen. Dat was een PvdA groep zei 
iemand. 

G. Nou nee, totaal niet PvdA. Daar hadden we niets mee. Nouja, misschien een beetje. Maar nee, echt links was het. 
Links van het COC. Gewoon, wees jezelf en doe waar je zin in hebt. Dat was de filosofie. We zijn vrije burgers en 
we hebben vrije rechten. En bij het COC had je altijd dat gezeur over wat je wel en niet mocht doen. En dan moest 
je homofiel dan zijn. En je moest er voor uitkomen dat soort dingen. Nou dat was bij ons helemaal niet. Het idee van 
iedereen heeft z'n eigen hangup. Ik ben een fetisjist. En daar heb ik ook een boek over gedaan, kun je ook lezen 
hahaha. Dat is een oud boek. En daar staan ook variaties in. Er bestaan zoveel als dat er mensen zijn. Dat is mijn 
theorie. En daar op die plek het COC, daar was echt een cruisingplaats waar iedereen elkaar ontmoete. En soms 
alleen maar ontmoeten, en soms seks had dan achter of vooraf of na. 

T. Weet jij ook wat meer over die straat tussen de Schakel en het DOK?

G. Dat was de Rue de Vaseline heette dat. En dat was ook tamelijk druk met homo's snachts. Er waren natuurlijk niet 
veel andere tenten die open waren. En er was op gegeven moment... En dit deden wij ook soms; dan ging je naar het 
COC, dan ging je daar dansen en dan weer terug naar het DOK. En op gegeven moment kan ik me herinneren had 
je een jongen met een driewieler invalide karretje, en die reed door die straat om jongens op te pikken. Die ging ze 
dan aanzoeken doen als ie er een nummertje mee wilde maken, en ik weet niet wat er dan gebeurde, ik heb het niet 
gedaan. Maar ik denk dat die jongen dan ergens in 't Weteringcircuit met een jongen deed. Dat ie dan op z'n karretje 
mee mocht rijden, ik weet het niet. Maar dat was in die tijd, nouja er waren ook gewoon al potenrammers in die tijd. 
Die waren er zeker. Maar het was echt gewoon een, een hoofdstraat voor de homo's zoals het nu helemaal niet meer 
is. Ik ben er een keer met een vriend geweest, die was veel later, denk dat t 20 à 30 jaar geleden is. En we keken 
zo savonds in die straat. En we zeiden, er is gewoon niemand die... En toen waren we een stuk jonger nog. Maar er 
was één man die ouders was dan wij. We waren gewoon de oudste. Het is gewoon een hele jonge mensen straat die 
Leidsestraat nu. 

T. Nu. Want nu is het helaas niet meer zo toch?

G. Nee zeker niet. Allemaal cafés waar al die jongeren heen gingen. En er kwamen weinig ouderen. Als we naar 
België gingen dan viel het ons altijd op dat er veel ouderen in die cafés zaten. Dat was hier niet zo. Ja wel bij dat DOK 
misschien, daar kwamen wel oudjes. En er kwamen weinig potten, dus veel homo's, nichten. En op gegeven moment 
heb je die beroemde rede van burgermeester Polak. Die wilde op gegeven moment de homostroom toedichten en het 
moeilijker maken om allerlei homodingen in Amsterdam te doen. Er waren er gewoon teveel. Engelse toeristen die 
hier kwamen. Er waren allemaal kerels die gewoon een weekendje Amsterdam kwamen vier of acht keer per jaar. Ik 
heb een keer een man hier gehad, dat was een fransman. Die werkte op het presidentieel paleis als beveiliger ofzo, 
en die man zei ja ik kan wel naar Nederland komen om het Rijksmuseum of de Dam te zien. Ja, maar ik kan niet nog 
een tweede keer komen, dan weet iedereen... er zullen niet zoveel musea zijn. Je kan nog zeggen het Mauritshuis 
misschien Maarja. Er waren allerlei Edward Hayes en andere beroemde zangers die daar kwamen in dat DOK. En die 
kon je ook ontmoeten daar.
T. Ik hoorde zeker wel dat het internationaal bekend was het DOK ja.

G. Ja ja. Die Duitsers kwamen gewoon met een autootje in de avond. Ik heb wel eens een jongen proberen te 
versieren, maar die moet weer gewoon naar huis rijden met z'n vrienden. 

T. Waren het veel mensen dan die tussen het DOK en de Schakel heen en weer liepen?

G. Nou ik denk niet dat het zóveel gebeurde. Het gebeurde. Maar het was daar druk want sommige mensen gingen 
naar de Schakel, sommige naar DOK en dan kwamen ze elkaar tegen. Ik weet niet of het nou heel druk, nee dat denk 
ik niet. En gebrek aan solidariteit is wat mij opvalt. En je had natuurlijk ook de traditie van voor een winkelruit gaan 
kijken wat voor mooie kleren er waren, dat had je daar ook. En dan kon je in de spiegel kijken naar andere mannen, 
en dan kon je iemand oppikken. Dat was natuurlijk allemaal heel erg deel van die cultuur.

T. Eigenlijk wel bijzonder dat ze zo vroeg begonnen al, want volgens mij in 1952 ofiet.

G. Ik geloof rond 1950 toen kwam het COC erin. En die Charité heeft het overgenomen op handige wijze. 
T. Hoe werd dat zegmaar geaccepteerd, door de politie bijvoorbeeld.

G. Nou de politie vond in 1955 ergens, toen is een artikel in de gemeentewet opgenomen. Dat je niet langer dan vijf 
minuten op een urinoir mocht staan om te voorkomen dat al die kerels seks hadden met elkaar. En de politie had als 
idee, beter in die DOK en onzichtbaar in een bar, dan publiek op straat. Daar krijg je allemaal gedonder van met die 
hetero's. 

T. Maar mensen wisten dus wel dat DOK een homokroeg was?

G. Nou al die dingen zijn altijd een beetje half bekend. Of die weet je niet, weet je wel. We hadden toen op geven 
moment... Er was een jongen, die was jonger en woonde ook hier. Heel lang. Maar daarvoor ging hij op gegeven 
moment naar het DOK met een vriend van hem, en daar is ie in elkaar geslagen toen die vriend werd belaagd. Toen 
heeft ie die vriend verdedigd en heeft ie zelf klappen gehad. Ja dat waren ook dingen die gebeurde. Hij wist natuurlijk 
helemaal niet dat het een risico was om homo te zijn in Amsterdam. Maar ik kan mezelf herinneren, en dat vond ik niet 
leuk van mezelf, dat we op gegeven moment liepen we daar op het Koningsplein. En toen waren er potenrammers, 
en die waren een jongen in elkaar aan het slaan, en daar renden ze omheen met een groepje. En je werd gewoon 
gedwongen om door te lopen, heb ik zelf toen ook gedaan. Ja het zijn rare dingen dat, dat je dat meemaakt. Maar 
dat gebeurde ook. En die wereld eromheen die was helemaal, en is nog steeds niet homovriendelijk denk ik. Maar 
die was het toen ook niet nee. Daar zaten die jongen niet op te wachten, mannen die op hen aasden. En we hebben 
ook wel eens een jongen gehad, een van die jongen die in mijn huis woonden die had een neefje. En die woonde bij 
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het Vondelpark met zijn ouders, met z'n vader. Dat was gewoon een arbeider die huizen opknapte, heeft ook ons huis 
opgeknapte die man. En die jongen, die neef ging gewoon het Vondelpark in om homo's in elkaar te slaan. Dat deden 
al die jongen in Amsterdam, dat was heel populair dat. Als je naar het homodok kijkt naar geweld tegen homo's, dan 
zie je heel veel verhalen van dit park zus park, jongens die daar rotzooi maken. 

T. Oh wauw. En dat terwijl z'n neef ook homo is. 

G. Ja joh, en die lag later met z'n oom in bed. Dus dat wisselde ook.
 
T. Was DOK dan ook inderdaad een beetje verstopt voor buiten?

G. Nouja je had vroeger heel lang het idee, als je in een homobar kwam dan moest je aanbellen. En dan had je een 
portier, daar moest je langs en als die je dan toeliet dan was je binnen. In heel veel bars was dat belangrijk. Je had 
van die bars aan de Amstel waar je dan moest aanbellen met een hele strenge controle. Daar kwamen gewoon heel 
veel mensen niet in. En zeker geen hetero’s zomaar. Dat was de politiek. En bij het DOK was dat ook zo. Dus het 
creëerde ook een soort drempel. Maar iedereen kon er wel inkomen. En bij het DOK had je ook vrouwen, dan had 
je dus veel vrouwen van die couturiers. Ik heb een keer een man gesproken, dat was een heteroman. Die had een 
homovriend en die had hem heel erg beschermd. En op gegeven moment is er zelfs nog een zaak van gekomen, 
dat de politie zei je hebt seks met die man. Die man moet gearresteerd worden ofzo. Dat heeft ie voorkomen door te 
ontkennen dat ie dat had gedaan. En die jongen ging later met die man mee naar het DOK, en die vond dat wel. Die 
zei, als je naar een bar gaat heb je altijd 10 mannen op een vrouw, maar op het DOK had je voor elke heteroman 10 
vrouwen. En allemaal mooie vrouwen ook. Die vond het een zegen. En later had je nog Habibi Ana, een Arabische 
tent, mijn liefje betekent dat. En die zat later op een andere plaats, en toen ze daar kwamen is die bar ook kapot 
gegaan omdat dat, heel veel vrouwen, Arabische vrouwen gingen dan naar de Habibi Ana om een vriendje te vinden. 
Het was ook een plek om seksuele relaties aan te gaan. Ze zeiden het is een homotent, maar dat viel ook wel… 
Nouja ik weet niet hoe het allemaal ging, maar op gegeven moment was het een dekmantel voor veel vrouwen om 
naar een homotent te gaan. Of een mogelijkheid. En ook veilig vaak.

T. Ik denk dat je dat tegenwoordig ook nog wel veel ziet. Als je bijvoorbeeld naar Pann gaat ofzo, dan gaan wel veel 
hetero vrouwen mee ook inderdaad. 

G. Ja inderdaad. En die zijn ook blij een keer van de heterokerels af te zijn hahaha. En gelijk hebben ze. 

T. Ik snap het ook wel.

G. Ja het is een lange traditie. Hier tegenover op het Nieuwezijds was een plaats die heette Akhnaton, daar had je 
dan op zondag een gemengde avond van jongens en meisjes van homoseksuele voorkeur, waar ook de hetero’s 
welkom waren. Hoe heette dat nou, nouja dat kun je vast wel terugvinden. 

T. En DOK werd dus ook vooral bezocht door homomannen, niet door lesbische vrouwen.

G. Ja vooral homomannen ja. Er zijn ongetwijfeld lesbische vrouwen die veel vrouwen gezien hebben daar maar, nee, 
nee. 

T. Wat was eigenlijk een beetje het verschil tussen DOK en de Schakel?

G. Nouja DOK was wat populairder en ordinairder. En ietsje drukker denk ik ook. En wat ouwere het DOK dan het 
COC. Nou het COC zaten ook hele oude mensen, van het COC zelf. En Aaron van Zande leefde nog in de tijd dat wij 
daar voor het eerst kwamen. Die kwam nog uit de tijd van het WHK. Die zat daar dan met een boekenstalletje en een 
toupetje, in de Schakel zat die. En boven de Schakel had je nog het Schakeltje waar een vriend van mij altijd zat. Als 
iemand die daar dan als jonge homo ook hielp. Maarja de Schakel was soms echt, hoe zal ik het zeggen, een truttent. 
 
T. Hahaha. Die heb ik ook wel eens zien terug komen. Ik heb wel wat van die levensboeken gelezen van IHLIA, en 
sommige mensen zijn echt van het COC, andere van het DOK. Heel grappig om te zien.

G. Nou wij gingen naar beide toe, hadden in allebei wel zin. Maar ik vond het leukste eigenlijk het DOK. En ik kan me 
herinneren er was een jongen, die ik echt heel aardig vond. Toen was ie heel jong, denk dat dat echt in de jaren ’70 
was. Die was toen 18 ofzo, die vond ik heel leuk dansen. En die zag ik eerst in het Akhnaton. En later ook op het COC 
ja. En toen heb ik op een ingewikkelde manier… Hoe was dat nou ook al weer. Ohja, er was een andere jongen die 
heette Roy Syfilis hahaha, ja zo werd die genoemd. Nou die had een een jongen opgepikt, Hans Cornelissen was dat, 
dat is nog steeds een theaterman. En die wou toen een viertje, de vierslag doen met vier jongen. Hij met zijn vriend en 
ik met mijn vriend, ik weet niet meer wie dat nou was. Toen zei ik nou dat wil ik niet, en toen zei ie met wie zou je het 
dan wel willen. Toen heb ik die jongen aangewezen die ik zo leuk vond. Die kende ik toen nog helemaal niet en die 
leerde ik daardoor kennen. Maar we hebben niet die vierslag gedaan.

T. Was het niet ook een ding, met je moest 21 zijn.

G. Ja je moest 21 zijn, maar heel veel mensen kwamen gewoon binnen zonder dat ze 21 waren. Die wisten altijd wel 
een of ander papier te vinden waarop stond dat ze dat waren. Ik weet niet of mensen…. Nee volgens mij een bar 
werd niet gesloten als daar iemand kwam die jonger was nee. En die pisbakken dat was natuurlijk wel echt gedonder. 
Daar zat de politie wel echt mensen te zoeken om te arresteren. Dat hebben ze tot 1982 gedaan. In dat jaar draaide 
het beleid, en toen was het idee dat het arme homo’s waren die getrouwd waren en in het closet zaten, en die daar 
dan mogelijkheden hadden. En de eerste keer dat het gebeurde was op gegeven moment met de politie die jongens 
moesten oppakken in het Weteringscircuit. Dat was niet eens zo ver van het politiebureau op het Leidseplein. En toen 
hebben die politieagenten gewoon gedonder gehad met die jongens, en toen waren de politieagenten boos dat ze de 
homo’s moesten verdedigen zoiets. Ja die tijd ging het dan andersom, en in de jaren ’80 is toen heel veel veranderd. 
En toen zijn ook al die barretjes, of nouja al die barretjes zijn daar gekomen en later verdwenen.
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T. Net als de Reguliers ook? In de jaren ’80 toch.

G. Ja de Regulierstraat kwam toen ook op. En de Kerkstraat ietsjes eerder. Nee het was gewoon een echte 
uitbreiding. En de Warmoesstraat later was de leerscene. 

T. Daar ben ik net doorheen gelopen, de Warmoesstraat. Ik zag twee zitten, de Eagle… En de Dirty Dicks.

G. Ja en recent zat er nog een ander, de Getto. En nog de Mister Bee, nee niet die de andere. Rob. De winkel Rob. 
Dat is natuurlijk dicht nog, of nouja die gaat misschien open vandaag.

T. Ja vandaag inderdaad. En uiteindelijk is DOK ook gesloten.

G. Ja het is overgegaan, het is nu een restaurant ofzo.  

T. Nu zit er… Eerst zat er de French Connection, een Frans restaurant. Nu zit er iets anders, happyhappyjoyjoy, een 
Aziatische…

G. Het is eigenlijk gewoon niets… Nou ik vond het wel een hele leuke tent. Ik kan me nog herinneren ik heb een keer 
een nummertje gemaakt. Toen was een van de eerste demonstraties in Amsterdam. Toen waren hier Duitse jongens 
die wij kenden. En ik hield altijd van satijnen broeken, van dit soort satijnen dingen van Adidas. Maar die hangen 
aan het rekje nu, die draag ik haast niet meer helaas. En toen zei die jongen, je moet gewoon geen onderbroek 
aandoen. Als je een leren broek ofzo hebt of dit soort satijnen broeken dan moet je je onderbroek uitdoen. Dat heb ik 
toen gedaan. En toen heb ik daar nog een jongen ontmoet waar ik een nummertje meer heb gemaakt op de trappen 
dan. Je kon dan met de trap naar boven en daar kon je ook wel zitten. En een keer had ik een jongen ontmoet, die 
had ik al eens eerder ontmoet volgens mij, die had ook een satijnen broek aan. Die viel daar ook op. Of nouja of die 
daar op viel weet ik niet. Maar toen hebben we daar op de WC een nummertje gemaakt. Maar toen kwam die portier 
aanrennen om ons van die WC te verwijderen. Snel die deur op slot gedaan, en hij op die deur slaan. Dat kon wel. 
Dat was op het COC denk ik moeilijker om dat soort dingen te doen. Nouja het COC heeft later in die Rozenstraat, 
allemaal leerfeesten ook. Een keer maand een vrouwenfeest, echt regelmatig een leerfeest. En ook later een ander 
feest. 

T. Dat heb ik ook wel gehoord over de Rozenstraat ja. En om dan door te gaan op die Rozenstraat. Want dat was dus 
eigenlijk een sociëteit van het COC nadat ze de Schakel hadden verkocht.

G. Ik weet niet hoe dat financieel is gegaan, maar dat COC daar ging het niet zo goed mee op de Lange 
Leidsedwarstraat. En er werd ook in de kas gegrepen door de jongens die daar werkten aan de bar zo gezegd. En er 
werd op gegeven moment kwamen er teveel vrouwen, en dan kreeg je weer hetero’s binnen, en die werden dan lastig 
voor de homo’s. Zoiets was het. Er waren dus allerlei dingen die een rol speelden, en ik weet niet welke nou belangrijk 
of minder belangrijk waren, of dat ze op gegeven moment gewoon financieel minder goed gingen. Maar ze hebben 
gewoon dat andere pand, en misschien met steun van de gemeente, want het was een oud sociaal democratisch 
pand geloof ik, van een of andere linkse organisatie hebben zij toen overgenomen. En verbouwd. En dan had je daar 
beneden een bar die heel populair was. En daar boven had je wel eens feesten dan. En daartussen had je allerlei 
organisatorische dingen. 
T. Ben je daar ook geweest in de Rozenstraat?

G. Zeker daar ben ik ook geweest. Daar gebeurde een van eerste dingen van homostudies. Wat was het nou, de 
lezing van P.C. Kuiper dat hij niet meer vond dat homoseksualiteit een psychisch probleem was. Nou dat vond ie 
nog steeds wel volgens mij. Maar dat organiseerden wij met homostudies. En er is ook een boekje van die man en 
van andere lezingen. Maar dat was op andere plekken. Maar daar kwam gewoon veel publiek. Ik kan me heel goed 
herinneren dat daarboven had je een zaal, met een balustrade in het rond. En die zaal zat vol, en ik ben op die 
balustrade gaan zitten zodat ik een goed uitzicht had op de zaal en de lezing. En die man begon, hij zei op gegeven 
moment… En het was een echte dominee, je merkte dat hij uit een dominee familie kwam. Hij was de beroemdste 
psychiater van Nederland die allemaal boeken had geschreven waarin hij zei dat homoseksualiteit een psychische 
ziekte was in die geest. En waar hij ook ruzie over had met een student op het AMC, het vroegere AMC. En die had er 
ook al over geklaagd dat hij er een beetje raar over dacht. En toen gaf ik dus een lezing. En mijn vriend is toen naar 
die psychiatrische kliniek gegaan wat toen het AMC was. En hij is bij die man op bezoek gegaan en heeft gevraagd 
wil je een keer een lezing geven voor ons. En hij viel als een baksteen voor mijn vriend. En heeft toen onmiddellijk 
toegezegd dat hij dat zou doen. 

T. Ow joh, terwijl hij eigenlijk nog steeds dacht…

G. Nouja hij was natuurlijk ook aan het veranderden dat idee. En tuurlijk doe ik dat had ie gezegd. En toen twee 
weken lang voordat die lezing kwam, hij belde steeds mijn vriend op als ik daar sliep. En soms om 1 of 2 uur snachts, 
van ja hoe zijn die mensen nou. Hoe gedragen ze zich tegen mij. Heel onzeker was ie ja. Heel grappig, of nouja 
gewoon idioot. En toen is die lezing geweest en werd bekend dat hij zijn mening veranderde. Hij had elke keer in 
boeken geschreven dat homo’s niet goed bij hun hoofd zijn, en dan zei ie van nee ik wil dat boek met u herschrijven. 
Wie bent u! Nou toen beloofde hij al die boeken te herschrijven. Maar ik geloof dat ie er een of twee herschreven had 
ofzo, dat was alles. En toen was achteraf nog een bijeenkomst bij hem thuis met zijn vrouw erbij, want hij was ook 
getrouwd. Dat was op de Prinsengracht ergens. En toen was het heel grappig, op gegeven moment was Bram de 
Swaan, dat was de man die bij ons de baas was, bij de sociologen. Die was ook een psychiatrische man, had dat ook 
gedaan. En met een aantal studenten van die meneer Kuiper, nou het waren allemaal nichten studenten die daar met 
hem psychiatrie deden. En die hadden allemaal te discussiëren over dingen. Nou een jongen werkte bijvoorbeeld bij 
de GGD, en toen moest hij op gegeven moment een patiënt bestuderen. Hij moest daar naartoe van de GGD. En toen 
kwam hij bij die jongen dan, en daar zat gewoon een andere student van die Kuiper die zat er gewoon bij die jongen 
in huis. Die had daar ook weer seks mee. Een heel erg gemixte wereld ofzo was dat. En toen kreeg je nog een hele 
discussie, mag je wel als psychiater naar een park gaan om het met jongens te doen, of naar een urinoir ofzo. En toen 
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zei hij heel pertinent dat kan niet. Je hebt een vertrouwensband die moet je niet doorbreken zoiets was het. Maarja 
dat deden die jongens wel natuurlijk.

T. Die lezing was echt in de Rozenstraat ja.

G. Ja er zaten wel 200 mensen in die zaal. Heel veel mensen natuurlijk uit de psychische zorg, die boos waren dat te 
lezen. 

T. Ja dat snap ik wel. Er werden dus lezingen gegeven bijvoorbeeld, er zaten kantoren. Het was ook een 
uitgaansplek?

G. Ja je had elke week had je daar dansavonden. Het was een beetje ruzie tussen mannen en vrouwen. Want de 
mannen waren op vrijdagen de vrouwen op zaterdag. Maar die mannen hadden liever op zaterdag een feestje gehad, 
maar dat kon niet want er waren alleen maar vrouwen dan. En er waren allemaal andere dingen. Ja wat waren er 
voor dingen nog. Je had evenementen van de doven ofzo, of mensen met een handicap en weet ik veel wat. Ik denk 
het was een… Ik ben er ook wel eens geweest toen zat ik namens homostudies aan een tafeltje met boekjes ofzo. Ik 
weet niet wat ik toen allemaal bij me had. En toen kwam die toenmalige burgermeester kwam langs, hoe heette die 
nou… Ontzettende vervelende rechtse PvdA’er. Vergeten hoe die heet. Ik geloof dat die Samkal heet. Nee niet de 
man die justitie deed. Het waren allemaal grote families. En die kwam dan een kijkje nemen bij de stalletjes om kennis 
te maken met de homowereld. Dus veel dingen gebeurden daar. Beetje politieke dingen. En doen ze nu nog steeds, 
politieke partijen discussies. 

T. Dat doet het COC inderdaad nog steeds.

G. Of dat op het COC gebeurt weet ik niet. Zit nu iets van Hotel Mercier ofzo.

T. Nee ik denk niet daar meer. Het was dus wel erg man vrouw gescheiden op het COC.

G. Nou ik zou niet weten. Ik was gewoon geen COC’er dus ik volgde dat helemaal niet. Maar ik denk dat het tamelijk 
gescheiden was ja. Echt op zaterdagavond de dansclub voor de dames, en op vrijdagavond voor de jongen. En ik 
denk dat die SM feesten, die hebben sommige vrouwen wel geïnspireerd tot SM achtige dingen. Maar dat is niet 
gemengd geworden. Of misschien dat ze wel kwamen. Nouja mijn vriend organiseerde ook wel van dat soort feesten, 
en dan had je wel eens een vrouw die zich een beetje als man kleedde ofzoiets. 

T. Soort van drag?

G. Ja ja. Maar dat was een klein groepje, ik denk 10 meisjes ofzo. Die wilden er ook graag bij zijn. En je had ook een 
organisatie, wilde meiden, of slechte meiden zoiets.

T. Daar heb ik wat over gelezen ja.

G. Dat is allemaal verdwenen. De pot op.

T. Slechte meiden daar had ook iemand een levensboek van.

G. Van Rensje ofzo ja. Ik was niet in die leerscene nee. Want die scene was redelijk dogmatisch, dan moest je 
allemaal leren kleren aanhebben. Allemaal van die leren speeltjes hebben dat soort dingen. Nouja ik ben wel eens 
naar de Argos geweest, en toen waren die jongen die vonden… Nou toen hadden we een bontjas aan m’n vriend en 
ik om de een of andere reden. En het was vast koud denk ik. Maar die jongens vonden dat dat niet kon. Die jongen 
waar ik een praatje mee maakte zei je moet een leren jas. En toen later bleek dat ik in die bontjas een zweepje had 
zitten, vonden ze ook niet goed. Dat was teveel weer. Waren ze ook niet zo van gediend. Dus dat was altijd een beetje 
ingewikkeld. Ja kijk als je dan op gegeven moment een wit leren jasje had kon natuurlijk ook wel. Maar dat was niet 
echt… done. Dat kon je niet doen. Ik had ook wel eens een wit leren jasje gehad, ging ik ook wel eens mee wandelen 
door de stad in. Maar ik was het satijn. En dat is allemaal na mijn tijd gekomen dat soort dingen. Eerst had je de gay 
skinheads, en daarna kreeg je allerlei andere groepen. En toen verbeeldde die leerscene meer. Maar toen was mijn 
tijd voorbij. 

T. Grappig dat dat ook bij het COC was ja, die leerfeesten. Weet je inderdaad ook… Ik hoorde dat ook veel niet aan 
het COC gelieerde werkgroepen bijvoorbeeld, ook een ruimte hadden in dat gebouw. Dat er ruimte was voor die 
activiteiten. 

G. Hmm, nouja nee dat zou ik niet weten. Er waren zeker andere activiteiten dan van het COC zelf. Maar later 
toen het COC op de Nieuwezijdsvoorburgwal kwam, toen was het een coalitie geworden. Je had het COC plus die 
coalitie, en dat waren allemaal vooral religieuze bewegingen. Allemaal dominees en priesters, mensen met een 
religieuze achtergrond. En ook wel allochtonen clubjes ja. Al het geld van hen ging via het COC, dat was echt de 
moederorganisatie. De kloek zal ik maar zeggen. 

T. Weet je ook waarom de Rozenstraat nu is gesloten. Vrij recent ook nog.

G. Nee zou ik niet weten, dat moet je aan iemand vragen die bij het COC betrokken is. Ik denk dat het gewoon 
financieel was. Dat het gewoon te duur was. En nu zijn er alweer allemaal mensen vertrokken, ligt weer een beetje op 
z’n kont. 

T. Bij Amsterdam ja.

G. Ja inderdaad. Koen van Dijk die is nu ook foetsie. Landelijke man was dat. Ja ik had gewoon een slechte relatie 
met het COC. Die Rob Tiel daar begon het een beetje mee zou ik zeggen. 
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T. Die heeft in Utrecht z’n proefschrift gedaan toch.

G. Ja, ik ook trouwens. 

T. Oh echt! Ik zag dat hij ook een boekje heeft geschreven. Of nouja, proefschrift. 

G. Ja veel biografieën ook van hem verschenen.

T. Ja en nu zit er inderdaad een hotel, ben er een paar weken geleden binnen geweest. 

G. Ja je had altijd hele mooie schilderijen op die ramen hangen. Weet niet of die er nog zijn. Ik denk dat ze weg zijn. 
Vroeger zaten er allemaal van die schimmige schilderijen op die mensen aangaapten. Zou niet weten meer hoe het er 
precies uitzag. En in die straat had je ook Aziz zitten, dat vond ik een leuke considentie. 

T. Wat is dat precies?

G. Dat is een beroemde couturier, die had daar z’n atelier zitten. Schuin tegenover het COC. Daar had je ook op 
gegeven moment het bijkantoor van het Stedelijk Museum, een speciale naam had dat. Maarja dat was niet heel 
belangrijk voor die COC’ers. Die waren niet zo van de mode. Geloof ik. 

T. Ik gok dat het nu weg is inderdaad.

G. De eerste keer dat ik op het COC kwam hadden ze nog het hoofdkantoor op het Frederiksplein. Daar hadden 
ze een mooie bibliotheek en al die boeken die daar stonden kon je gewoon meenemen als het ware. Daar letten ze 
helemaal niet op. En als je dan boeken zocht die je nodig had dan waren ze weg als het ware. Maarja dat is mijn idee, 
ik ben een boekengek dus ja. Dan ben je er extra gevoelig voor. 

T. Okay, ik denk dat ik de meeste vragen heb gehad. 

G. Oh het boekje van Bet van Beeren moet je lezen, daar staat veel in.

T. Ja over Bet van Beeren is wel echt veel te vinden. Die zijn ook wel echt actief bezig daarmee. Als je kijkt naar DOK 
dat is eigenlijk gewoon weg, dat zie je ook niet meer op een of andere manier terug aan het gebouw. 

G. Zit het belletje er niet ook nog? Er zat heel lang een belletje, een soort teken waar je moest aanbellen.

T. Ik zal zo eens kijken, ga er even langs. Ja die deur zit er nog.

G. Met dat hekje voor het raampje. 

T. Ja, die zit er nog wel. En er is een nieuwe deur naast gebouwd voor het restaurant. Dat bordje volgens mij niet 
gezien. 

G. Ja er zijn echt duizenden, tien duizenden mensen langs gekomen. Het is gewoon een historische plek. En het 
was ook een hele mooie plek. Want je hebt dus het DOK, en vlak naast heb je die brug. Als je iets naar rechts gaat 
van hier. Dan links ga je naar Koningsplein en rechts heb je een bruggetje. En op dat stukje stonden heel veel 
hoerenjongens daar. Toen ik in Amsterdam kwam in de jaren ’70, en niet lang heeft dat meer geduurd. Rond de jaren 
’70, eind ’70 was het afgelopen. En aan de overkant had je een hele beroemde krul. Die een beetje ondergrond was 
bij de aula van de UvA. Dat was ook een drukke plek. En er was ook een beroemde krul, die is ook niet lang meer 
gebleven, onder de munttoren. Met acht plekken ofzo. Dat was ook een hele geliefde plek. En dan had je tegenover 
het Carlton zitten, met een restaurant met uitzicht op die krul. En daar gingen ook weer mensen heen om de aan en 
afloop van mensen te bestuderen. Dus een hele beroemde plaats. En ook in de bibliotheek van de UvA daar werd ook 
gecruised. Daar had je allemaal graffiti zitten van mensen van wil je mijn lul likken of pijpen ofzo. En daar gingen ook 
mensen heen om jongens op te pikken. Ik denk dat mijn vriend het nog zou hebben gedaan. 

T. Zit die krul er nog weet je dat?

G. Nee die krul is weg. En die bij de munttoren is ook weg. Of nouja, we hebben laatst gezocht of ie er nog was maar 
er zit nu een opslagplaats van het bedrijf dat erboven zit. En er was ook een hele drukke krul op het Rembrandplein, 
midden op het plein. Ook acht plaatsen ofzo. Allemaal foetsie. Nee dus het was een hele centrale plaats het DOK. 
En ik woonde in de Voetboogstraat, en daar zaten ook 3 of 4 homotentjes. Drie waren het. Een was hoerentent tot 
1980, en twee andere barretjes die ook als café zijn omgebouwd. Naast die tent… nouja niet alles komt weer zo 
bovendrijven in m’n hoofd.

T. Ja het is nu echt weg, je ziet het niet meer. Soms denk ik wel van ja, moet je daar iets mee kunnen, nu, vanuit een 
erfgoedperspectief. Kun je niet een bordje ophangen of…

G. Nou het zou een leuk idee zijn, heb het ook wel eens voorgesteld maar dat is nooit gebeurd. En je hebt heel veel 
interessante plekken hier in de buurt ook. En zoals het huis van Gerard Reve heeft op gegeven moment een bordje 
op de deur staan. Maar Frans Kellerboom woonde hier ook. En hier op de gracht woonden meer mensen. Je zou het 
kunnen doen, is een heel goed idee. Zou je moeten voorstellen. Nee wij gaan op gegeven moment QR codes doen. 
Dat is interessant voor jou om te horen! Ik ben bestuur geweest van de stichting Aaron van Zandhorst, een stichting 
bedoeld voor het erfgoed ook, maar dat bestaat niet meer. En die stichting die gaf ook boekjes uit om mensen aan 
te moedigen om geld te geven, kleine bibliofiele boekjes met homo en lesbische gedichten. Kan je zo een stapeltje 
geven. Wat we op gegeven moment hebben gedaan was een man, die ook bij het WHK zat, MJJ Exler. Die was van 
1911, een bekende van Schorer, Aletrino, Romer die hele club. En die man is begraven op een begraafplaats van 
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Bussum Zuid, ik geloof dat het zo heet. En toen hebben wij de grafrechten van die man betaald voor die stichting. En 
later heb ik het zelf betaald. Sinds 1992 ofzo. En we zijn een keer langs geweest. En ik zei tegen m’n vrienden altijd 
ja die man ligt in een graf, maar er zijn drie grafrechten dus er kunnen nog twee bij. Dus misschien een idee hahaha. 
Dan heb je gelijk een relatie met het verleden. Ik ben er laatst nog een keer heen gereisd, recentelijk nog. En ik wist 
niet meer precies waar het was, want het was een hele grote begraafplaats. En toen kwamen we een man tegen, 
die zat daar in een hokje en hij was een beetje de opzichter van die begraafplaats. En die heeft toen uitgelegd waar 
dat graf was. En hij zei vervolgens waarom wil je nou zo graag weten waar die Exler ligt. En toen hebben we dat 
uitgelegd, en dat vond die man heel leuk om te horen. En die zei dat hij zelf een soort digitaal iets op dat graf wilde 
plaatsen zodat mensen konden lezen en horen over die man.

T. Zo’n QR code.

G. Ja ja. En toen heb ik al die informatie opgestuurd naar een vriend van mij, Maurice van Lieshout. Die is ook 
voorzitter van ’t COC geweest volgens mij. En die heeft toen een tekst van hem over hem opgestuurd, ik had iets van 
Jan Fontijn gelezen over die man. Toen hebben we toch een stuk of 4 teksten en een foto van die man opgestuurd, 
en dat zou hij in een QR code zetten. Maar hij was er nog mee bezig. Hij zou dat samen met de historische vereniging 
van Bussum ofzo gaan doen. Er ligt ook het graf van die Frederik van Eeden en zijn vrouw. En ik vond het ook leuk, 
ik zei dat kun je ook doen bij andere mensen. Je hebt een hele serie beroemde homo’s. Je hebt Schorer die ligt in 
Harderwijk, en Premsela ligt ongetwijfeld ook ergens hier. En op gegeven moment kon je ook een urn doen, kun je er 
met z’n 10en gaan liggen hahaha. Een homogeschiedenisclubje.

T. Hahaha, met z’n allen in de urn ja. Wel interessant zo’n QR code, want dat is gewoon een klein dingetje. 

G. En ik zit nu voor al die QR codes, je hoeft het niet ter plekke te doen. Je hebt vorig jaar de vlaggenparade gehad 
met Pride, en toen hadden we hier ook een van de vlaggen hangen aan de ramen. 3 keer zelf geloof ik. En dan 
hadden ze op die brug een plaatje gemaakt, dat kon je zien en je mobiel op richten, en dan kreeg je die tekst over 
die vlag. Maarja, toen zei een jongen die ik ken we gaan dat ook doen met die pisbakken. Dan kun je daar ter plekke 
kijken en die tekst krijgen. Ik heb net 8 teksten ingesproken voor die tentoonstelling over 8 gerechtelijke gevallen 
over pisbakken en homoseksualiteit begin 19e eeuw. Erg leuke teksten, in de trant van de nachtwacht zit dan boven 
het gemak. Het toilet. Een soort constructie van hout boven de bruggen, waar mensen soms ook zaten te seksen. 
En dan heb je zo’n tekst dat is ook allemaal… Die nachtwacht zit op die brug, en er komt een man en die zegt ik was 
hier net op het Schapenplein, bij de Munt. En op dat plein zag ik twee mannen met elkaar handtastelijk zijn. Ik word 
er niet goed van. En ze zijn op het gemak gegaan. Dan zegt die nachtwacht lijkt me een goed idee om die mensen op 
te pakken. Maar dan is het probleem voor hen dat ze over die trap heen moeten met hun houten schoenen. En dan 
horen die mensen dat onmiddellijk en gaan ze hun kleren netjes doen. Maar wat ze dan doen, die man is dan een 
slepersknecht en die moet allemaal karren die brug op trekken. Dus zegt die man ga dan even met een kar de brug 
op, dan is er veel herrie en horen ze ons niet. En dan kan ie ze arresteren. Dat wordt allemaal beschreven. Erg leuke 
dingen zijn dat. Een andere vond ik ook erg leuk, twee mannen hebben op de Dam een koetsje genomen en die gaan 
naar de Elandsgracht en eindigen uiteindelijk op de Koningsplein. En die zaten de hele tijd in dat koetsje. Dus midden 
in d stad waar de ramen open zijn, zitten ze gewoon te seksen. Dat wordt ook beschreven door de koetsier. En dan 
is er een man op het Koningsplein die dat ziet en die man laat stoppen. En dan aanwijst dat die mensen daar bezig 
zijn. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar die mensen worden dan gearresteerd omdat ze dan seks hebben in dat 
koetsje. Erg grappig dat soort dingen. 

T. Wel tof inderdaad als je door de stad loopt dat je dat soort dingen met een QR code kan laten zien inderdaad. 

G. Het is ook een verrijking voor de andere Amsterdammers. Het is belangrijk dat we daarmee komen, met die 
toestand. Omdat alle mensen willen vrij zijn op seksueel gebied. Er is altijd dat idee van je moet monogaam en coïtaal 
zijn, dat is langzamerhand voorbij volgens mij. Of dat moet eens een keer voorbij zijn. En daar kun je ze een handje 
bij helpen. Of dat de vrouwen het doen, want het is altijd echt een mannenzaak was het. Die vrouwen waren natuurlijk 
maagden, die moesten trouwen en konden niet buiten de boot pissen. Naja nu wel misschien, maar toen zeker was 
dat moeilijk.

T. Ik denk dat het vooral nog bij homo’s is.

G. Ja vooral bij homo’s. en bij vrouwen nog minder. Maar ik hoor dat op sommige cruise plekken nu ook vrouwen 
worden gezien die ook bezig zijn. Soms met mannen en soms met vrouwen. 

T. Ik weet trouwens dat ze bij ’t Mandje zo’n QR code hebben. Maar het Mandje is nu een soort toonbeeld geworden 
bijna.

G. Nou ik zou dat niet overdrijven. Ik denk dat het… het lag erg uit de richting voor de meeste homo’s. En het was 
gewoon een gemengde tent. En het is leuk dat je er op Koninginnedag kon dansen, maar ik denk dat heel veel homo’s 
daar gewoon niet kwamen buiten die dag. 

T. Ik denk inderdaad dat het een beetje als, dat is het queer erfgoed van Amsterdam zo neergezet. Maar dat er veel 
meer is ook. Ook dingen die misschien belangrijker zijn ja.

G. Je moet dat boek van mij lezen, de Roze rand. Daar staat ook een stuk over DOK in en over Bet van Beeren. Het 
DOK was een beetje het hart van Amsterdam voor homo’s. En dan zie je al die straten opkomen. De Reguliers, de 
Kerkstraat. En de voetboogstraat bij mij. 
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T. Ja en de Zeedijk ook wel. Veel kroegen he. 

G. Dat waren veel dameskroegen. Daar werkte dan een pot achter de bar. Zijn altijd een beetje gemengde barretjes. 
En zo’n lange traditie had je in jaren ’30 al. 
T. Dat verbaasde mij ook ja. Zo vroeg al.

G. Ja en je had er meerdere. Je had in de Lange Niezel, de Monico van Blonde Saar. Dat was een beroemd café. 
Dat wisten wij ook totaal niet toen we hier kwamen. Het was helemaal buiten onze orbit. Midden in die staat. Maar het 
bestaat niet meer, die dame is overleden. 

T. Volgens mij deed Peter daar ook onderzoek naar ja. 

G. Ik heb nog wat boeken voor je!

--- Eind opname --- 
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7. Transcript Leonard
(fictive name, respondent choses to stay anonymous) – met his partner at DOK 
18-05-2021 
Tim van Heusden (T.) 
L. (L.)
T. Wat ik al zei, het gaat me vooral om een impressie te krijgen van DOK en wat jullie verhaal erbij was. En 
dan misschien om te beginnen een beetje, hoe zag DOK er überhaupt uit. Dus je kwam daar aan, hoe zag 
het er uit. Kon je het überhaupt herkennen als een gay dancing. 
L. Nee, het was vrij onherkenbaar. Volgens mij ging je een trappetje af naar binnen, en het zat dan achter 
een gevel waar van alles achter kon zitten. Het was absoluut niet herkenbaar als een homo danstent. 
Je ging daar naar beneden en daar waren een paar verdiepingen, ik kan het me allemaal niet zo goed 
meer herinneren. Maar de eerste verdieping waar je binnen kwam, daar hebben we het over gehad 
met die smyrna kleedjes. Het was allemaal heel huiselijk en een beetje roering was het. Een soort van 
gezelligheidsbar. Het was niet zo’n bar waar mensen alleen maar heen gingen om iemand op te pikken. Ik 
geloof dat het wel echt voor de gezelligheid was. 
T. En hoe kwam je dan binnen, dus je moest eerst langs een deurman denk ik?
L. Ja, je moest een trapje af. Er was geen echte controle wie wel en wie niet. Maar ik ben er zelf maar een 
paar keer geweest toen ik er kwam. Denk drie keer. De eerste keer toen heb ik Le. ontmoet. Wanneer was 
dat, uhm ik denk… Ik ben toen in 73 vertrokken. 
T. Dus je hebt Le. in dat jaar ontmoet ook dan?
L. Ik heb Le. ontmoet in, hmmm, in 73 heb ik hem ontmoet ja. 
T. En jullie hebben elkaar dus ontmoet in DOK.
L. Ja. Ik was op studieverlof. Ik moest een rapport afschrijven hier. Ik kwam op straat iemand tegen, en 
we hadden oogcontact. Toen hebben we afgesproken laten we elkaar ontmoeten in DOK. Ken jij DOK - 
Ja. En ik ben vergeten uit welk land, maar het was een zwarte man. En toen hebben we die avond daar 
afgesproken. En toen kwam deze jongen niet opdagen, maar Le. wel. En Le. is ook een zwarte man, en op 
die manier hebben we contact gemaakt. En ik heb dat Le. nooit verteld, tot 20 jaar geleden ofzo. Dat ik in 
DOK voor een ander was hahaha. Nou dat is allemaal goed gekomen. 
T. Ja wat leuk!
L. Maar het was een hele huiselijke tent met smyrna kleedjes en koffie met suiker op tafel. Je kon er ook 
drinken. En dan geloof ik dat je boven kon gaan dansen. Maar het was niet echt een versiertent volgens 
mij, al gebeurde dat natuurlijk wel. Maar mensen gingen er heen voor de gezelligheid. En dat heb ik 
later ook gemerkt in het buitenland, mensen die dan in Amsterdam waren geweest. Oh DOK, very nice. 
Allemaal glunderden ze. Het was denk ik niet zo dat je er heen ging om iemand op te pikken. Dat gebeurde 
ongetwijfeld wel heel vaak. Maar het was een hele speciale kroeg. Met die rare kleedjes en vloerkleedjes. 
Dat kende men denk ik in het buitenland niet zo goed. En ik ken ook geen ander hoor in Nederland, heb 
ik ook niet gekend. Maarja ik ben niet erg bekend hoor, want ik kwam in… even het jaartal erbij halen. Ik 
kwam in 59 aan in Amsterdam. En ik was in 73 weer weg. En sindsdien ben ik in andere landen geweest. 
Met Le. samen hier, een jaar of zes geleden in Amsterdam terug gekomen. Dus ik heb een groot gat 
gemist. Maar wij hebben 30 jaar in New York gewoond. 
T. Oh joh, ja. En in 59 ben je dan gaan studeren in Amsterdam denk ik?
L. In 59 ben ik gaan studeren ja, ik was toen 17. 
T. Oh joh!
L. Ja 59. En ik ben gepromoveerd in, 73. En toen ben ik 14 dagen later vertrokken naar Zambia, naar 
Lusaka. En toen hebben wij, Le. en ik wel contact gehouden. En 1,5 jaar later was ik wel terug. En toen 
werd ik door de stichting Nederlandse vrijwilligers uitgezonden naar Benin. En toen heeft Le. daar ook een 
baan gevonden. Dus nee wij hebben niet zozeer op het gay tournament van Amsterdam gedraaid. Eigenlijk 
maar heel weinig. 
T. Zijn jullie dan ook bijvoorbeeld wel… Want je zei dat jullie in New York woonden, kun je het vergelijken 
met New York? Of is het heel anders, de gayscene…
L. Nou New York en de homoscene, die wordt gedefinieerd door de gay parade en de… Hoe heet dat, Le. 
was ondertussen was die… Ik had het je geschreven. Nouja die opstand tegen het politieoptreden in de 
gayscene. Ik heb dat boek beneden liggen. Maar daar was hij actief in. En uit die tijd dateert ook de gay 
parade all over the world. Er is toen ook een weekend geweest dat de bezoekers van, die hebben toen de 
politie eruit geschopt. Want de politie ging lopen knokken in plaats van de homo’s. En sindsdien is dat elk 
jaar, je ziet het ook over de grachten… Want waar woon jij, in Amsterdam?
T. In Utrecht.
L. Ohja nou Utrecht zou niet zo’n grote gay parade hebben. Maar dat heb je hier elk jaar wel. Honderden en 
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honderden, echt duizenden mensen. Nou ben ik even die naam kwijt van die kroeg in New York… Ik ben er 
nog wel geweest. 
T. Was het Stonewall?
L. Stonewall! Ja tuurlijk. En Le. komt nog in een boek voor over Stonewall met zijn toenmalige 
vriend. En dat was een hele andere scene dan hier. Hier was het gezellig met kopjes koffie en suiker 
en smyrnakleedjes. Maar daar gooiden ze de politie eruit. En dat was echt de grote triomf van de 
homobeweging. Dat eindelijk dat ze het niet meer pikten en de politie eruit gooiden. Stonewall ja, prachtig. 
T. Grappig inderdaad, misschien is het wat typisch Nederlands ofzo, dat huiselijke enzo.
L. Ohja dat was het zeker. De mensen die ik later ontmoete in de wereld die begonnen over DOK, nou 
veryyy special. Dat kenden ze daar niet. In Berlijn en Hamburg, had je van die leernichten tenten. En die 
werden daardoor getypeerd. Maar DOK was buitengewoon uitzonderlijk. En je had natuurlijk hier, ik weet 
niet of je daar ook naar kijkt maar de homoscene in de badhuizen.
T. Ohjaa, nee ik kijk er niet specifiek naar, maar weet wat je bedoelt. 
L. Die waren wel heel beroemd ook elders. En ik heb er daar ook aardig wat mensen ontmoet die blijvende 
vrienden geworden zijn. 
T. Was DOK dan ook waar je vrienden maakte bijvoorbeeld, waar je mensen ontmoette?
L. Ja, dat was… Ik denk dat je er afsprak met vrienden van laten we vanavond naar DOK gaan. Het was niet 
zozeer een versierplaats, het was meer gezelligheid. Typisch Nederlands. Ja. Dat pleintje op de Oudezijds 
Voorburgwal. Daar was een kroeg die is er nog steeds, maar vanwege de lockdown is die gesloten. Dat 
was meer een sextent. Boven en beneden zaten mensen achter elkaar aan voor seks. Nu vanwege de 
corona is die dicht, maar die is er echt wel 30 jaar 40 jaar geweest. En blijvend. Ik weet niet of het nu weer 
open is. En zo waren er een heleboel. 
T. Was er dan iets dat DOK speciaal maakte zegmaar, vergeleken met die andere? 
L. Jaa nou van laten we dan bij DOK afspreken dan zien we wel verder. Maar ik zat dus niet zo heel veel in 
die Amsterdamse scene. Maar voor Le. is dat anders want die kwam veel eerder. Ik heb hem ontmoet toen 
hij al een jaar of 6/7 in Nederland woonde. En we zeggen allebei, want we zijn vertrokken naar Afrika, dat 
heeft ons leven gered. Anders waren wij ook aan de AIDS omgekomen. Een van mijn beste vrienden die 
ook hier in huis gewoond heeft, die heeft dus een adresboekje, en daar kon die gewoon steeds een kruisje 
achter de namen zetten. 
T. Er was gister toevallig een programma op de NPO, roze geschiedenis zoiets. Dat ging inderdaad ook 
over de AIDS epidemie. Echt verschrikkelijk zoveel mensen. 
L. Ja het heeft heel fors huisgehouden ook hier. En ik geloof ook niet dat DOK dat overleefd heeft. Is het er 
nog? 
T. Nee het is eind jaren ’80 gesloten. En in het gebouw zit nu een restaurant. 
L. Nee ik fiets er wel eens langs maar. Welk plein was dat ook al weer?
T. Uhmm, Koningsplein volgens mij. Nee je herkent het nu niet meer. Tenzij je het echt weet.
L. Nee… Maar het heeft Amsterdam wel echt wereldberoemd gemaakt. Ze kenden het overal.
T. Want er kwamen wel veel internationale bezoekers ook? 
L. Jaja. Wanneer je die later tegen kwam dan kenden ze allemaal DOK. Het was echt beroemd, vanwege 
z’n aparte karakter denk ik. En of er nou gesekst werd op de andere verdiepingen, dat weet ik eigenlijk 
niet. Het zou best kunnen. 
T. Wat voor muziek draaiden ze eigenlijk bij DOK?
L. Hmm dat moet je aan Le. vragen. Hij is meer van de muziek enzo. En hij is hier veel langer geweest ook 
ja. 
T. Ik zal het hem vragen ja. Vanmiddag ga ik hem bellen. Ik zit te kijken of k verder nog heel specifieke 
vragen heb. Nee volgens mij niet. 
L. Nou ik heb op de homoscene nog wel veel vrienden over gehouden. He we zijn allemaal nu wel stokoud. 
Maar al die jaren elkaar blijven zien op de een of andere manier. 
T. Dat is wel zo uniek inderdaad. Dat dat zo hecht is. Vind ik erg mooi.
L. Het was misschien toch ook dat je een beetje samen leefden in die bevrijding van de homo’s. He ook 
met Stonewall, het was natuurlijk een enorm monument dat de mensen het niet meer pikten. De homo’s 
pikten het niet meer. Dat heeft zich toch overal wel verspreid. 
T. Zeker.
L. Ja mensen waren assertiever en durfden meer, en lieten zich niet meer in een hokje zetten.
T. Ja, en ik denk misschien dat Nederland daar wel een beetje een voorloper in was altijd. 
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L. Ja, zeker met de gay parade. Maar Stonewall was echt eerst. Daar werd echt geweld gepleegd, zowel 
door de politie die dat eigenlijk altijd al wel deed, maar nu kregen ze het ook terug. Ze gingen op de loop. 
T. Ja absoluut. 
L. Ja en hier, ik was een paar jaar geleden hier ook. En toen had je de gay parade over de grachten. En 
daar zie je dan de vertegenwoordiging van het leger, van de politie, toen dacht ik oh we zijn toch wel een 
heel eind gekomen. Echt fantastisch vond ik dat hoor. Ik had tranen in m’n ogen. 
T. Oh ja. Ik ben er ook wel geweest, zo mooi om te zien. 
L. Ja we wonen op de Bloemengracht, en over de Prinsengracht gaat die hele stoet. En ik kan het vanuit 
m’n raam zien. De hele dag gaat het door. 
T. Dat is ideaal kun je vanuit je raam kijken! Okay ik denk dat ik al m’n specifieke vragen heb over DOK. 
L. Okay, ja en ik denk dat je meer van Le. te horen krijgt dan van mij. Ik ben teveel weg geweest.
T. Nouja, het is een mooi verhaal iniedergeval wat we nu hebben. Ja. Ik zal het transcriberen en je 
toesturen. 
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8. Transcript Lester Ramsey
Met his partner at DOK 
18-05-2021 
Tim van Heusden (T.) 
L. (Le.)
T. Alright. So maybe first of all, to get an impression of what the place looked and felt like. Can you 
describe it maybe, what did it look like. 
Le. Well you came in and there was a place to. They, well not checked you but you would enter through 
a foyer. And that would open up to an area where there was sitting. And then you went to another lever 
downstairs. A couple of stairs. And there was a large dancefloor with a booth and some tables around 
the dancefloor. And then from there, there was the bar. A large bar. In the back there was also tables with 
rugs and booths. And that was pretty much it yeah.
T. So was there a doorman that would check you maybe?
Le. Right that’s it. 
T. And some other respondents mentioned there was some kind of upstairs bar?
Le. Yeah there was this upstairs after hours bar. Right, that was much smaller. More intimate. There was 
no dancing, just you know chatting and cruising. 
T. So that was after the main venue closed you could go upstairs maybe. 
Le. Right. 
T. Did you visit DOK often? 
Le. Pretty much every weekend yeah. 
T. In which period was this? 
Le. It was in the 70’s. 
T. So why would you visit every weekend, what made it special?
Le. Well let me see, it was the largest gaybar in the city. And I think only that bar, only the DOK and COC 
venue had dancing as far as I can remember. And yeah it became sort of a centre for my social life. That 
is where I met most of the people I know in Amsterdam. Or well a lot. No well, I would say most of the 
people that I’ve met, I met at the DOK. And for many people it was a sort of place to gather, meet friends, 
do some dancing. Maybe pick up a date for the night. It was a very social place. And also very international 
and cosmopolitan. Because everybody… Well I knew about the DOK before even coming to Europe. I then 
heard about the DOK.
T. Okay! How did you hear about it?
Le. Through friends who had already been to Europe. Also in guidebooks it was mentioned. It was 
definitely mentioned in there. A couple of the gay guidebooks, I can’t remember the name of it, but it 
was the kind of place that you had to go. It was the gay Mecca. And that was also because Amsterdam 
had already then such a liberal attitude towards gays and homosexuality. Unlike most other countries. 
Certainly more than in New York., where there was still raiding gaybars and so on. So it was a place 
where you could feel free and liberated. 
T. That’s interesting yeah. Cause this morning I talked to L. And you were also at Stonewall right?
Le. Yeah, I was very active in the gay liberation. Stonewall riots and so. 
T. Did you feel that in Amsterdam it was freer in that sense?
Le. Yeah it seemed that in Amsterdam, they had already gone through the struggle. They had been living 
the life that we aimed for. 
T. So you say, it was also a centre of social life.
Le. Yeah for me it was, and for other people as well. Especially foreigners, we would always meet up 
there. 
T. So maybe some sort of community formed around that place.
Le. Yeah definitely. 
T. Would you make new friends there?
Le. Yeah course. And that is where I met L., and also Nick the guy who I was with before L. And we are still 
friends. In fact I was having lunch with him last week. 
T. Right! That’s amazing, L. also told he had quite a lot of friends still left from that time. It is amazing. 
Would you also visit other gay venues in Amsterdam? You mentioned for instance COC.
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Le. Right, COC. And there was also… No on Sunday there was a place that had an afternoon gathering. That 
was the place were people went on the afternoon for some reason. It was just on the street of the Amstel 
Savanah. And yeah that was a popular place in the afternoon, especially in the summer. It became so 
crowded that people had to stand outside. 
T. Was there any difference maybe between COC and DOK? 
Le. Yeah, the COC was less cosmopolitan. And certainly less diselegant. It was more hippie or something. 
It was certainly more local. The DOK aimed for a certain piss elegance. With the red, and the lighting and 
the velvet everywhere. 
T. I heard that too as well, it was more focused maybe on social aspects as well, activism and stuff.
Le. Yeah yeah sure. 
T. So you met L. at DOK right? 
Le. Yeah, I had seen him at de Goeie Kant. De Verkeerde Kant or Goeie Kant. It was a Sunday in June, and 
it was very warm, very crowded. You could barely get a drink. And I saw L., he was in the back of the bar, 
and we catched each other’s eyes. But it was so packed, that we couldn’t even get close to each other. So 
we just starred at each other. Well I was talking to somebody; he was talking to somebody. And we kept 
glancing at each other. And I don’t know, we uhh. But just being Amsterdam, it was a small enough place, 
and sure enough next weekend I saw him. That when we met, at the DOK. 
T. And you guys hit it off immediately after that night.
Le. Yeah in the very beginning, the very first night. 
T. That amazing. So what kind of other people did you meet at DOK. Amsterdam people or also 
internationals right?
Le. Yeah I knew a lot of American friends I met at the DOK. And I had one friend from England. And another 
good friend that I still have contact with here he’s from Ireland. And of course I met a lot of Dutch people 
there.
T. Yeah. Do you know maybe… So you also lived in New York right, can you maybe compare… How does DOK 
compare to for instance the New York scene. The gay scene.
Le. Well there was no real place I could compare it with. There was nothing like the DOK in New York. At 
that time there was still. The gaybars were more or less tolerated, more or less illegal as well. And they 
were mainly run by the mafia. You know the mafia would pay up the police to let them be for a while. But 
they would always raid the bars and harass them. So there really was no place like it. Most we just hole 
in the wall. Run by mafia heads, and they weren’t to friendly. You weren’t allowed to kiss or do any kind of 
contact like that. That was strictly forbidden. So there was really no place like the DOK there.
T. So maybe that freedom aspect.
Le. Right. And it was friendly. Bars in New York there weren’t friendly. Like I said most of them were run by 
the mafia. And that is not a particularly gay friendly bunch believe me. 
T. Hmm no. L. also mentioned that, yeah it was gezellig. Because, well even though I still think that the 
public attitude wasn’t great either here, but maybe it was more tolerant. 
Le. Compared to New York, believe me, it was a world of difference. Just in Amsterdam it was a world of 
difference. Like the treatment of gays and so. And you also got a lot of, well a number of young guys from 
the provinces who would come to Amsterdam for the nightlife. 
T. Yeah, like the first time for them in the big city.
Le. Yeah.
T. Do you know what kind of music did they play at the DOK?
Le. Disco. Oh yeah.  And the music was very up to date. Pretty much what they were still playing in New 
York.
T. All music you could dance to. 
Le. Yeah. 
T. Okay, I think I have asked my specific questions.
Le. And women were allowed to! Sometimes people would come with girlfriends or friends who were 
women. 
T. So also lesbian women would go?
Le. Not so much lesbian women as straight women you know. There was a word for ‘em, not such a 
friendly word called fag hags.
T. Hahaha still use that today I think.
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Le. Still use it. Yeah. 
T. Yeah that’s always the thing right, many gay places were more gay focused. Difficult to find lesbian 
places. 
Le. There was this one bar, that was sort of a lesbian bar. I’m trying to think what was that. I know there 
was one, or several. It wasn’t really all lesbian, but it was sort of a lesbian bar. Can’t remember now. 
T. I think there was one called Saarrein, and Vive la Vie was another one.
Le. Could be yeah. 
T. Interesting that they also had a place, and were allowed because that wasn’t so generally. No okay, so I 
think I have asked my question. Thank you. 
Le. Yeah! And if you have any other questions feel free to call me. And let me know if you’ve finished your 
piece. 
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