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De strijd tussen de seksen wordt almaar boeiender. 
We hebben sinds Adam en Eva een lange weg afgelegd, 

maar het einde is nog lang niet in zicht. Ik ben nu 76 jaar man en 
mijn vrouw is 71 jaar… eh… vrouw. We weten dus van wanten. 

Ik schroom dit op deze wijze kond te doen omdat leeftijdsdis-
criminatie ons elke dag meer treft. Maar nog erger is de vrees 
dat men ons ervan beschuldigt de gender-
neutraliteit te schenden. Ik ben geen man, 
mijn vrouw is geen vrouw. Wij zijn partners.

Onderzoek heeft mij inmiddels geleerd 
hoezeer wij achter de feiten aanhollen. Niet 
alleen de begrippen man en vrouw zijn in 
de ban gedaan, er is ook een heel pakket 
soortgenoten bijgekomen. Behalve met kids 
en partners moeten we nu ook rekening 
houden met lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders, transseksuelen, transmannen, queer, 
interseksuelen en een restgroep die voorlopig met een + wordt 
aangeduid. 

Afgelopen weekend konden we op de Gay Pride in Amsterdam 
het hele palet bewonderen. Het was het feest van de LGBTQIA+, 
een groep, voorspel ik u, die zich in Nederland sneller zal voort-

planten dan de heteroseksuelen, die een vergrijzende minder-
heid worden.

Het zij zo. 
Toch zit mij één ding dwars en dat is de druk die de overheid, 

genderhoogleraren en LGBTQIA+activisten op onze moedertaal 
uitoefenen. 

Het gemeentebestuur van Amsterdam liet een hotemetoot ons 
al vertellen dat we niet meer met ‘dames en heren’ aangespro-
ken mogen worden, maar met ‘beste Amsterdammer’.

Ik zou zeggen, beste Amsterdammers, pik 
het niet. 

Dat onze wereld verandert en we dit aan de 
taal aflezen, is een gegeven. Dat ons verleden 
zich in de taal heeft genesteld, eveneens. Als 
je in oude teksten een zwarte man een neger 
hoort noemen, of een zwarte vrouw een nege-
rin, dan was dat toen voor Nederlandstaligen 
gewoon. Dat wij het anders gedaan zouden 
hebben, is een nobele gedachte, maar het 

helpt niet om dan nu de taal te veranderen. Taalverandering laat 
zich niet – hooguit tijdelijk enigszins – afdwingen. 

Wie het niettemin probeert, is dom en vooral lelijk bezig. Pro-
beer maar eens een gedicht te schrijven met de woorden gen-
derneutraliteit, LGBTQIA+, kids en partner.
Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

Sekse

Archief Hans Beynon naar universiteit
Het foto-archief dat collega Hans 

Beynon in de loop van zijn jour-
nalistieke leven heeft opgebouwd, 

komt ter beschikking van de Universiteits-
bibliotheken Leiden (UBL). De familie 
heeft de collectie beschikbaar gesteld.

Volgens de UBL vormt de fotocollectie 
van Hans Beynon een prachtige aanvul-
ling op de reeds bestaande Aziatische 
fotocollecties van de UBL en de Asian 
Library. Het zwaartepunt binnen de hui-
dige collecties ligt op de periode tot 1950. 
Dankzij de schenking van de collectie-
Beynon is er nu meer Aziatisch beeldma-
teriaal uit de periode tussen 1955 en 1990 
voor onderzoek en onderwijs beschikbaar, 
De foto’s zijn volgens de universiteit ook 
van grote sociaal-historische betekenis.

Hans Beynon (1927-2016, in Djokja-
karta geboren) 
woonde tot zijn 
negentiende jaar 
in Nederlands-
Indië. 

Na zijn dood is 
daarover begin dit 
jaar ook het boek 
Terasi verschenen. 

Zijn journalistie-

ke loopbaan begon hij bij de Java-Bode. 
Vanaf de jaren vijftig werkte hij als redac-
teur-verslaggever bij de redactie Buiten-
land van de Volkskrant. Hij reisde vaak 
naar Azië, niet alleen als verslaggever, 
maar ook als fotograaf. Zijn fotoarchief 

bevat ruim zevenduizend beelden van Pa-
kistan tot Japan en van de Filipijnen tot 
India. 

Vaak ook bezocht hij Indonesië, zoals ter 
gelegenheid van de afzetting van Soekarno 
en het staatsbezoek van het koninklijk paar.

Een van de zevenduizend foto’s van Hans Beynon: koningin Juliana en prins Bernhard 
op staatsbezoek in Indonesië, 1971.

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/07/schenking-fotoarchief-volkskrant-journalist-en-fotograaf-hans-beynon
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André Roelofs (1931 – 2017)

Zonder het nieuws kon hij niet leven
Zijn lichaam liet hem steeds meer 

in de steek, maar geestelijk bleef 
André Roelofs tot het laatste 

moment glashelder. Terwijl zijn naaste 
omgeving vrede probeerde te hebben met 
zijn besluit het einde niet af te wachten, 
uitte hij ook in de dagen voor zijn dood 
als vanouds zijn zorgen over de toestand 
in de wereld. Het was de oud-redacteur 
van De Waarheid en oud-correspondent, 
-redacteur en -columnist van de Volks-
krant ten voeten uit. Zonder het nieuws, 
zonder de politiek, kon hij niet leven.

André behoorde nog tot de generatie 
die het vak van journalist al doende had 
geleerd. In zijn geval in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw bij een bijzondere 
krant, het dagblad De Waarheid, eertijds 
orgaan van de Communistische Partij van 
Nederland (CPN). Het interview dat Jan 
Tromp met hem had bij zijn pensionering 
in 1996 is een aanrader voor wie wil we-
ten hoe iemand oprecht kon geloven dat 
het Sovjetmodel de opmaat was naar een 
rechtvaardiger wereld om jaren later tot 
de conclusie te komen dat hij in een my-
the had geloofd. 

Het maakte voor André de weg vrij om 
in 1988 de eerste correspondent van de 
Volkskrant in Moskou te worden. Op dat 
moment was de Sovjet-Unie al op sterven 
na dood. Hij ging ernaartoe met zijn nieu-
we echtgenote Danny Ruevekamp, die in 
Moskou een belangrijke steun voor hem 
was en met wie hij nog dertig gelukkige 
jaren zou beleven. 

Terug in Amsterdam belandde hij op 
de redactie Buitenland en werd later 

chef van de redactie 
Opinie. De manage-
mentkant van het 
chefschap was niet zo 
aan André besteed, 
het ging om de in-
houd. Het viel niet 
mee iemand op de 
redactie te vinden die 
meer boeken en kran-
ten las en daarnaast 
ook nog de discussie-
programma’s op de 
Engelse en Duitse tv 
bijhield. Hij putte er 
de grondstof uit voor 
zijn doorwrochte ana-
lyses, commentaren 
en columns.

De Tweede Wereld-
oorlog, die hij als 
opgroeiende jongen 
meemaakte, en zijn 
daarop volgende jaren in de CPN waren 
niet alleen van grote invloed op Andrés 
wereldbeeld. Het had hem ook gestimu-
leerd op zijn hoede te zijn. André liet 
in persoonlijke contacten niet snel het 
achterste van zijn tong zien. Maar wie de 
moeite nam hem beter te leren kennen, 
ontdekte dat achter de scherpe vragen-
steller een aimabele en zachtmoedige 
persoonlijkheid schuilging. 

Het werd bij zijn crematie op vrijdag 21 
juli door meerderen gememoreerd: André 
hield niet van gesprekken over koetjes 
en kalfjes. Wie hem in de jaren na zijn 
vertrek bij de Volkskrant opzocht, diende 

zijn huiswerk gedaan te hebben.
 De gezondheid was hooguit tien mi-

nuten onderwerp van gesprek, waarna al 
snel de vraag ter tafel kwam wie de vol-
gende president van de Verenigde Staten 
werd, hoe het verder moest met Europa 
en of de kans bestond dat Wilders ooit in 
Nederland aan de macht zou komen. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid 
gestaag achteruit. Lopen en daarna ook 
praten ging steeds moeilijker. Maar hoe 
traag de woorden in de laatste fase ook 
uit zijn mond kwamen, ze sneden altijd 
hout. 

Willem de Bruin 

Over enkele jaren zal er, nog op 
aandringen van André Roelofs, 
een boek komen over ‘de dubbele 

stad Hilversum’ in de oorlog. Oud-hoofd-
redacteur, burgemeester Pieter Broertjes 
van Hilversum, maakte daar melding van 
tijdens de uitvaart van André Roelofs op 
21 juli.

De aanleiding was de jaarlijke 4-mei-le-
zing in de Burgerzaal van het Hilversumse 
raadhuis, waarin André een indrukwek-
kend verhaal hield over de belevenissen 
van verzetsheld en oud-wethouder Bill 
Minco. 

Over de succesvolle bevrijding van een 
Rotterdamse gevangenentrein aan de 
Soestdijkerstraatweg. Maar liefst 650 Ne-
derlanders konden ontsnappen dankzij 
moedig optreden van Hilversumse bur-

gers. André, dertien jaar oud, was er ge-
tuige van. 

Pieter Broertjes: ‘Hilversum had meer-

dere gezichten in de periode ‘40-’45. De 
mediastad was ook de commandocentrale 
van het hele Duitse bezettingsapparaat, 
het hoofdkwartier van de Duitse opper-
bevelhebber. Hilversum – en dat weten 
weinig mensen  – was omringd door een 
enorme tankgracht en uitgebreide versper-
ringen en mijnenvelden. 

‘De dubbele stad, noemde André dat. 
‘Enerzijds propvol onderduikers, an-

derzijds zijn er grote groepen Joden weg-
gevoerd. Het irriteerde André dat in het 
Museum in Hilversum wel aandacht was 
voor de tapijtindustrie en de omroepen die 
Hilversum op de kaart zetten. Maar, zo zei 
hij, het lijkt wel of er geen Duitse soldaat 
ooit een voet op Hilversumse gemeente-
grond zette. Dat beeld verdiende om recht 
gezet te worden. 

‘Dubbele stad’ Hilversum in onderzoek

https://www.volkskrant.nl/archief/de-lange-mars-naar-het-reformisme~a445342/
https://www.volkskrant.nl/archief/de-lange-mars-naar-het-reformisme~a445342/
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Collega Peter Brusse (81, oud-corres-
pondent Londen, oud-adjunct-hoofdre-
dacteur) is vorige maand benoemd tot 
ereburger van het Italiaanse dorp Fan-
ghetto. Daarmee werden zijn verdiensten 
‘voor het bevorderen van het welzijn 
en de belangen van de dorpelingen van 
Fanghetto’ gehonoreerd, aanvankelijk 
tot zijn eigen verbazing.

Peter liet desgevraagd weten:
‘Ja, het is me wat. Geheel onverwacht 

en verrast werd ik bij de opening van de 
gerenoveerde oude brug in Fanghetto 
door de burgemeester van het dorp tot 
ereburger verklaard. Het waarom is ook 
mij nog steeds niet helemaal duidelijk. 
Misschien dat een blik in de The Fan-
ghetto Reporter (op internet) meer hel-
derheid zal geven.  

‘Daar staat iets in over het inzamelen 
van geld voor de restauratie van de 
brug (die ook voorkomt in een film van 
Helen Mirren) en een verhaal van Tom 
Rooduijn, de hoofdredacteur van The 
Fanghetto Reporter,  die naar aanleiding 
van de prachtige recensies over mijn 
boek Onder de mensen mij tot ereburger 
verklaarde.  Hij is vermoedelijk naar de 
burgemeester gestapt. De Raad, hoor ik, 
heeft erover gestemd.’

Nader raadplegen van The Fang-
hetto Reporter leert dat het dorp in het 
noordelijke deel van Italië een broed-
plaats is voor allerlei Nederlandse 
beoefenaars van vrije beroepen. Peter 
Brusse was een van de eersten die er 
voor zijn vakantie neerstreek. Het dorp 
was in de jaren zestig ontdekt door Hans 
Rooduijn.  Sindsdien heeft het tot dan toe 
rustige Italiaanse boerendorpje een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt. 

‘Een kleine, internationale groep van 
beeldende kunstenaars, theatermakers, 

medici, journalisten en andere, vaak vrije 
beroepsuitoefenaren nam in de zomer-
maanden haar intrek in leegstaande hui-
zen die zij omtoverden tot vakantiehui-
zen. In alle rust en in de zon werd daar 
diep nagedacht, inspiratie opgedaan, 
geschreven, vertaald, gemusiceerd, 
getekend, gediscussieerd – of gewoon 
uitgerust van een heel jaar creatief bezig 
zijn. Dit alles in willekeurige volgorde 
natuurlijk.’

Zo werd het dorp Fanghetto een jaar-
lijks trefpunt van ‘zonderlinge, nieuws-
gierige creatievelingen, andere reizigers 
en vele gelijkgestemde vrienden’. Ze 
hebben zich verzameld in de Amici di 
Fanghetto.

Dat leidde onlangs tot de uitgave van 
The Fanghetto Editions. 

Hoofdredacteur Tom Rooduijn: ‘Het 

allereerste nummer van dit initiatief laat 
bijdragen zien van veertien op dit mo-
ment aanwezige creatieve eenlingen, 
die allen een geschiedenis hebben met 
Fanghetto. Enkelen zelfs als vertegen-
woordigers van de eerste generatie, zoals 
Peter Brusse en Carel Alphenaar, die al 
in de jaren zestig aanwezig waren en een 
creatieve basis voor latere nieuwkomers 
legden. Voor deze eerste uitgave is 
gekozen voor zeven geschreven en zeven 
beeldende bijdragen, een zo gevarieerd 
mogelijke keuze in een kleine oplage die 
zowel interessant is voor collectioneurs 
als voor specifiek geïnteresseerden. Wij 
willen jaarlijks zo’n exclusieve uitgave 
met een kwalitatief hoogstaande cul-
turele inhoud maken.’

De oplage van de eerste uitgave be-
droeg vijftig exemplaren.

Peter Brusse (links) met oorkonde, terwijl hij wordt toegesproken door burgemees-
ter A. Biancieri (midden), en Tom Rooduijn (rechts), hoofdredacteur van de Reporter.
    Foto The Fanghetto Reporter

Peter Brusse ereburger Italiaans dorp

‘Hij sprak destijds de hoop uit dat die 
leemte op enig moment zou worden her-
kend en hersteld. “Een land dat in het 
duister tast over zijn geschiedenis, vindt 
ook zijn weg in de toekomst niet. Het is 
tijd voor meer Vergangenheitsbewälti-
gung, om het met een naoorlogs Duits be-
grip aan te duiden’’, zei hij op 4 mei 2012.

‘En zo geschiedde. Inmiddels is de 
Utrechtse universiteitsonderzoeker Geral-
dine Freitag Drabbe von Kunzel in op-
dracht van de gemeente en het Museum 
met haar studenten een uitgebreide studie 
begonnen naar het dubbele gezicht van 
Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. 

‘Er liggen al fraaie deelonderzoeken 
klaar over de Jodenvervolging, de opstel-
ling van de NSB ter plaatse en het artsen-

verzet. Het boek moet na 2020 klaar zijn. 
Tegen die tijd zal ik dat ter nagedachtenis 
aan André in ontvangst nemen.’

Pieter herinnerde ook aan zijn diepe 
vriendschap met André, ruim twintig jaar 
ouder. 

‘Hij was een soort vraagbaak voor mij. 
Ook als wij in de privésfeer bij elkaar over 
de vloer kwamen, dan maakte ik graag 
aantekeningen.

‘Wat ik uit de boeken had meegekregen 
als linkse student sociale wetenschappen in 
Utrecht, had André vormgegeven. Als ver-
slaggever voor De Waarheid in Parijs mei 
‘68, maar ook als actief lid van de CPN. 

‘Ook ík geloofde lange tijd in het maak-
bare socialisme. Het verschil tussen ons is 
dat ik altijd voor de drempel ben blijven 
staan en André met volle overtuiging mede 

inhoud heeft gegeven aan het ‘groots, his-
torisch experiment in idealisme’.  

‘In een openhartig interview met Jan 
Tromp – gepubliceerd in de Volkskrant op 
13 juli 1996, de dag dat hij als 65-jarige 
keurig met pensioen ging bij de krant – 
blikt André terug op zijn lange mars naar 
het reformisme. 

‘Het is een lange, merkwaardige om-
weg geworden: “Het was heerlijk om erin 
te geloven. Het maakte dat je bereid was 
heel veel door de vingers te zien. Het vreet 
aan je als je erachter komt dat je ernaast 
hebt gezeten, fundamenteel ernaast.” 

Zie ook:
De complete toespraak van 

Pieter Broertjes.
In memoriam van Paul Brill.



https://thefanghettoreporter.wordpress.com/
https://thefanghettoreporter.wordpress.com/
https://www.volkskrant.nl/archief/de-lange-mars-naar-het-reformisme~a445342/
https://www.volkskrant.nl/archief/de-lange-mars-naar-het-reformisme~a445342/
https://drive.google.com/file/d/0BzDFtO79FaNTcnlKQmhrZkRyclU/view?usp=sharing
https://www.volkskrant.nl/media/journalist-andre-roelofs-1931-2017-van-gestaald-kader-tot-dwarse-denkbeelden~a4506728/
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Mijn jongere broer was op zeer jeug-
dige leeftijd door Henk van der Meij-

den naar De Telegraaf gehaald na een 
interview met deze Henk van der Meijden 
voor het Utrechts Stadsblad. Ik was wel 
jaloers, maar zag journalistiek niet bin-
nen mijn bereik. Ging theologie studeren, 
ook verkondiging van het woord. Maar 
mijn geliefde wilde de pastorie niet in. 
Dus nam ik als bijvak pedagogie, in de 
verwachting dat ik nog eens voor de klas 
moest belanden als leraar maatschap-
pijleer, zoals uiteindelijk zoveel studiege-
noten. Tijdens mijn studie solliciteerde 
ik als leraar godsdienst op een streng 
gereformeerde school in Leeuwarden. De 

benoemingscommissie twijfelde tussen 
mij en een nieuwe piano. Mijn vrouw, 
biologe, wilden ze wel. Totdat ze hoorden 
dat ze darwinist was. In mijn geval werd 
het de piano.

Tijdens mijn studie volgde ik ook een 
videocursus, zodat ik desnoods in het 
moderne vormingswerk aan de slag kon. 
Het baatte niet, al nam ik actief deel aan 
het toen nationwide gekoesterde Agora 
1972 in Groningen, een initiatief van 
mediagoeroe Peter Hofstede. Hij hielp 
mij uiteindelijk de journalistiek in. Onder 
auspiciën van Harm van den Berg, toen 
Winschoter Courant, later gewaardeerd 
NRC-collega, schreef ik het kerstverhaal 

voor de Winschoter Courant: wat ervaart 
een gezond mens als hij in een rolstoel 
vanuit Winschoten per trein kerstinkopen 
moet gaan doen in Groningen. Mijn naam 
als journalist was gevestigd. 

Theologie zou je een voor de journa-
listiek ongebruikte cursus kunnen noe-
men. Ik heb dat niet zo ervaren. Scholen 
voor journalistiek zijn bedoeld om jonge-
lui het vak van journalistiek bij te bren-
gen. Dat vak bestaat echter niet. Op een 
School voor Journalistiek leer je niet een 
pen vast te houden. Dat kon je immers 
al, of niet. Je leert er een paar kunstjes 
bij. Gewiekste vragen stellen aan mensen 
die daar niet op bedacht zijn bijvoorbeeld. 
En het resultaat zo opschrij ven dat de 
lezer denkt: nou nou, tjonge jonge! Op 
de universiteit, bij theologie, krijg je enig 
overzicht over en inzicht in de Joods-
Grieks-Romeins-christelijk-humanistische 
oorsprong van de wereld van nu. Dat 
leert op z’n minst relativeren. En het helpt 
te begrijpen. Wat niet noodzakelijker-
wijs hoedanigheden zijn om dagelijks de 
voorpagina te halen.

Maurits Schmidt

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) on-
gebruikt bleven. Deze keer: Maurits 
Schmidt als gemankeerd theoloog.

Godgeleerdheid  

OP 5 september presenteert Willem de Bruin (voorheen re-
dacteur en commentator bij de Volkskrant) een nieuw boek. 

Enkele jaren geleden schreef hij Je moet hier zijn geweest, over 
de geschiedenis van Oosterbeek, Nederlands eerste kunstenaars-
kolonie. Nu komt hij met een compleet ander onderwerp: De 
koningin van Paraguay, het leven van Elisa Lynch, maîtresse  
van Francisco Lopez, president van Paraguay in de negentiende 
eeuw. Hoezo Paraguay?

Willem: ‘Dat ik een boek over 
Oosterbeek schreef, konden mensen 
die mijn achtergrond kennen, nog wel 
begrijpen. Paraguay roept als onder-
werp inderdaad meer vragen op. Toch 
is het niet zo ingewikkeld.

‘Mijn belangstelling voor Latijns- 
Amerika dateert al uit mijn middel-
bare-schooltijd. Waarmee het begon, 
kan ik me niet meer precies herin-
neren, behalve dat er in die tijd – de 
jaren zestig -- in algemene zin veel 
aandacht voor Latijns-Amerika was. 
Dat werd toen vaak als een continent 
met toekomst gezien. Prins Bernhard 
maakte daar al handig gebruik van. Fi-
del Castro wees op een heel  andere 
kant van Latijns Amerika, maar zijn 
revolutie paste tegelijkertijd in het romantische beeld dat veel 
mensen van het continent hadden (en hebben). 

‘Toen ik op de School voor Journalistiek zat, kwamen daar 
Chili en Allende bij. Ik ben toen ook aan een cursus Spaans be-
gonnen, al heb ik die nooit afgemaakt. Ik spreek de taal slecht, 
maar kan wel Spaans lezen, wat voor bronnenonderzoek het be-
langrijkste is. 

‘Pas veel later was ik in staat Latijns-Amerika zelf te bezoeken. 
Zo kwam ik in 1990 met mijn vrouw in Paraguay terecht, een 

land dat mij als het ‘zwarte gat’ van Zuid-Amerika al lang fasci-
neerde. Het jaar daarvoor was met de val van generaal Stroessner 
een einde gekomen aan een dictatuur die 35 jaar had geduurd. 

‘Ik heb mij bij die gelegenheid wat meer verdiept in de geschie-
denis en stuitte toen op het fascinerende verhaal van Elisa Lynch. 
Vergeleken met haar was het leven van Eva Perón een theekransje. 
Pas na mijn vertrek bij de krant was ik in de gelegenheid er iets 

mee te doen.’ 

De inhoud
Elisa Lynch (1833-1886), een Ierse 

emigrante, begint in Parijs een carrière 
als courtisane en wordt de maîtresse 
van een Zuid-Amerikaanse dictator. 
Zij raakt betrokken bij een van de 
bloedigste conflicten uit de moderne 
geschiedenis. Weinig vrouwen in de 
negentiende eeuw leidden zo’n dra-
matisch leven als zij. Als geliefde van 
Francisco Solano López, president 
van Paraguay, bekleedde Elisa Lynch 
nimmer een officiële functie, maar 
als ‘ongekroonde koningin’ van deze 
Zuid-Amerikaanse republiek bezat zij 
veel macht. 

Het leven van Elisa Lynch leek in dat 
opzicht veel op dat van de vrouw die 

anderhalve eeuw later de echtgenote werd van de president van 
Argentinië: Evita Perón. Beide vrouwen wisten zich vanuit een 
officieuze plek in het centrum van de macht te manoeuvreren. 
Beiden waren een belangrijke steunpilaar van het bewind van 
hun geliefde en beiden werden gehaat door de elite. Maar Evita 
Perón verwierf roem en Elisa Lynch is vrijwel vergeten. Het-
zelfde geldt voor de Paraguay-oorlog, een conflict dat toch hon-
derdduizenden mensen het leven kostte.

Jacques de Jong

Vergeten vrouw tot leven gewekt
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Hoe beleef je als 
homo in Amster-
dam anno 2017 de 

Pride en de optocht door de 
grachten? Als ik berichten van 
vrienden op Facebook lees, 
is er de afgelopen jaren niets 
meer aan. ‘Hetero’s nemen 
het festijn over, het is niet 
duidelijk voor wie het evene-
ment is en de commercie voert 
de boventoon.’

Hoe anders beleef ik het. In 
de jaren dat ik in Nederland 
woonde, heb ik elke tocht van 
dichtbij of van wat verder af 
meegemaakt; in mijn Aus-
tralische jaren was ik een 
fan van het equivalent Down 
Under, de Mardi Gras Parade 
met een optocht door Oxford 

Street van Sydney, de ‘ho-
mostraat’ van het land. 

Toegegeven: er zijn de laat-
ste jaren steeds meer organisa-
ties bijgekomen die iets willen 
vertellen over het thema dat 
hen bezighoudt. Eerst van 
homo naar lesbo en via bi naar 
transgender en daarna nog 
een heleboel andere letters die 
mensen vertegenwoordigen 
die zich of niet simpelweg 
hetero willen noemen of zich 
niet wensen te scharen achter 
één geslacht of daarover twij-
felen. Het gaat hard. Er is al 
een evenement dat de letters 
LBGTTQQ2SA nodig heeft 
om alle groepen te verenigen 
die meedoen. Ik bespaar je 
wat al die letters betekenen. 

De eerste Canal Parade 
in 1996 trok naar schatting 
enkele tienduizenden bezoe-
kers. Ik was betrokken bij 
de organisatie van de Gay 
Games in 1998 en dus ook een 
beetje bij de optocht,  want 
die was een opwarmertje voor 
het grote sportfestival in de 

hoofdstad twee jaar later. Een 
beetje weinig publiek vonden 
we, waarom was er zo weinig 
interesse?

Door de jaren heen kwam 
er steeds meer volk op af. Op 
de krant moest ik eind jaren 
negentig, begin 2000 (ik was 
redacteur Stad), altijd zeuren 
om een stukje in de krant 
te mogen schrijven over de 
botentocht. Elk jaar hetzelfde, 
waarom moet dat nog? Mijn 
geluk was dat het tijdens de 
optocht begin augustus kom-
kommertijd was, dus het lukte 
meestal wel. Nu vele jaren 
verder boeit de Pride me nog 
steeds. Ik juich de betrokken-
heid van meer mensen toe.

 Het is inderdaad main-
stream geworden, precies zo-
als we dat twintig jaar geleden 
wilden, de hetero’s komen 
massaal kijken en vieren op 
hun manier het feestje mee.

En ja, veel organisaties en 
clubs doen mee. Ik werk nu 
in het AMC als ‘regelnicht 

communicatie’. Ik wist (met 
steun van anderen) dit kolos-
sale ziekenhuis aan de rand 
van de stad, zo gek  te krijgen 
de regenboogvlag te hijsen  
Ik moet toegeven, het vervult 
me met trots dat het AMC dit 
statement wil uitdragen. Wie 
weet doen we volgend jaar 
mee met een boot.

En hoe beleef ik de Pride 
zelf? Eerst doe ik mee aan een 
van de talrijke sportevene-
menten in de avond ervoor 
(Love Swim), een kleine 
triatlon in en rond de Amstel. 
En zaterdag kijk ik naar de 
parade door een volgepakte 
Prinsengracht, alle letters van 
het alfabet vrolijk door elkaar. 
Ik stond op een bootje bij de 
Looiersgracht met kennissen 
en onbekenden, onder wie 
een gezin met twee kinderen, 
in een gemoedelijke sfeer te 
genieten naar het fraais dat 
voorbij kwam. En daarna 
een feestje in de stad.  Ik kijk 
alweer uit naar de Pride 2018.

Marc van den Broek

Ik kijk alweer uit naar de Pride van 2018
Oud-Volkskrant-redacteur 

Marc van den Broek – nu 

communicatiemedewerker 

bij het AMC – kijkt terug op 

de Pride van vorige week.


