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GEZOCHT: QUEER 
ZEEVARENDEN

Scheepvaartmuseum wil unieke geschiedenis vracht- en passagiersvaart duiden

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Het Scheep-
vaartmuseum is op zoek
naar verhalen van men-
sen die in de jaren vijftig,
zestig en zeventig hebben
gewerkt op de vracht- en
passagiersvaart.

Op passagiersschepen zo-
als die van de Holland-Ame-
rika Lijn was personeel aan-
wezig in bijvoorbeeld de be-
diening en in andere servi-
cegerichte beroepen, die we
tegenwoordig hospitality
zijn gaan noemen. Er zijn
aanwijzingen dat er op die
schepen mede daardoor een
homoseksuele subcultuur
kon ontstaan. Het Scheep-
vaartmuseum wil onderzoe-
ken of dit inderdaad zo was.

Bij het Scheepvaartmuse-
um zoekt Sara Keijzer mo-
menteel personeel van des-
tijds om hun ervaringen te
delen. Bob van de Poll werkt
ook mee aan het project. Hij
schrijft zijn scriptie over het
onderwerp.

„Er kwamen meerdere
dingen samen om dit pro-
ject te initiëren”, zegt Keij-
zer. „Als museum zijn we
meer aan het doen met het
verzamelen van oral history,
het vastleggen van verhalen
en ervaringen van mensen.
Over queer zeevarenden op
de koopvaardij is al eerder
onderzoek uitgevoerd in
Zweden en Engeland. Tien
jaar geleden was ik op een
congres waar ik de Britse
auteur hierover hoorde
spreken. Zij vertelde dat ho-
mo’s op zee soms de moge-
lijkheid voelden om hun
identiteit vrijer te beleven
dan aan wal. Dat was zo inte-
ressant, dat ik wilde weten
hoe het in Nederland zat.
Dat idee heeft al die tijd ge-
sudderd in mijn hoofd. Tot-

dat we enige tijd geleden bij
het Scheepvaartmuseum
mondelinge geschiedenis-
sen zijn gaan verzamelen.
Dat was het moment om er
wat mee te gaan doen. Want
de groep die hierover kan
vertellen, wordt steeds klei-
ner.”

De verha-
len uit eer-
ste hand van
homo’s die
op de zee-
vaart werk-
ten, staan nauwelijks op pa-
pier. „We zijn afhankelijk
van interviews met mensen
om erachter te komen hoe
het werkelijk was”, zegt Van
de Poll. Vanaf de jaren vijftig
werden passagiersschepen
steeds belangrijker. „Aan
boord heerste een soort va-
kantiesfeer en door passa-
giers kon gedurende de reis

alcohol worden genuttigd.
Dat maakt het klimaat aan
boord liberaler.”

Volgens Van de Poll waren
sommige rederijen ervan op
de hoogte dat homo’s ge-
schikt waren voor de servi-
cegerichte banen aan

boord. Dat speelde volgens
hem mee waardoor er zo’n
subcultuur kon ontstaan.
„Bij een Zweedse rederij
heeft een personeelsfunc-
tionaris zich daarover uitge-
sproken. Verhalen van die
mannen zijn nu nog de enige
manier om erachter te ko-
men hoe het er aan boord
aan toe ging.”

Wat voor verhalen het
museum verwacht te vin-
den? Over mannen die een
vlucht, en dus meer vrijheid
zochten van de harde wer-
kelijkheid aan wal? Of die
betrapt werden in een be-
zemkast? „Waar we be-
nieuwd naar zijn, is of de
identiteitsbeleving aan
boord echt anders beleefd
werd dan aan wal”, zegt Ke-
ijzer. „En of de omgeving
van het schip echt cruciaal
was voor die identiteit.”

Keijzer en Van de Poll krij-
gen signalen dat het echt be-
langrijk is geweest voor de
mannen destijds. „Zo was
New York destijds het epi-
centrum van de internatio-
nale homoscene, waar veel
op gevaren werd”, aldus Van
de Poll. „Dat konden ze mee
naar huis terugnemen. De
zee was voor de emancipatie

eigenlijk een soort trans-
portmiddel.”

Keijzer: „Er konden op
passagiersschepen kleine
gemeenschappen ontstaan,
omdat personeel van de ver-
schillende diensten, zoals
de dekdienst en de civiele
dienst, niet met elkaar in
aanraking kwamen. Als je
dan merkt dat je je onder ge-
lijkgestemden bevindt, kan
dat het gevoel van een ge-
meenschap versterken.”

Om daaraan toe te voegen:
„Oral history, de verhalen
waarnaar we nu op zoek
zijn, is de geschiedenis van
de gewone man die in de ge-
schiedschrijving en in mu-
seale collecties minder ver-
tegenwoordigd is. Als je die
op deze manier kunt horen,
dan doe je meer recht aan de
veelzijdigheid van de ge-
schiedenis.”

Zee belangrijk 
voor emancipatie

„We zijn
afhankelijk
van inter-
views met
mensen om
erachter te
komen hoe
het werkelijk
was”, zegt
Bob van de
Poll.
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AMSTERDAM • De poli-
tie heeft op basis van
camerabeelden twee
mensen aangehouden
die zich voor de voet-
balwedstrijd Ajax-
Benfica zouden heb-
ben misdragen. Tij-
dens de wedstrijd in
de Champions League
op 15 maart werd grof
geweld gebruikt tegen
de politie en tegen
stewards van de Johan
Cruijff ArenA, onder
meer door het gooien
van zwaar vuurwerk.
Het gaat om een 23-
jarige Amsterdammer
die 17 april al is opge-
pakt en een 21-jarige
man uit Zevenaar die
dinsdag is aangehou-
den.

Arrestaties 
na rumoer 
Ajax-Benfica

AMSTERDAM • Een
speler van het zaal-
voetbalteam Maccabi
Nederland is dinsdag-
avond aangevallen en
gewond geraakt door
een team uit Nieuw-
West. 
Volgens een bericht
van Maccabi werd het
Joodse team fysiek
aangevallen en zijn er
beelden van twee aan-
vallers die de Hitler-
groet brengen en anti-
semitische leuzen
schreeuwen naar de
groep. De politie heeft
aan van de aanvallers
gearresteerd. Maccabi
doet aangifte en heeft
de aanval ook gemeld
bij het CIDI en bij
BLEW, de beveiligings-
organisatie voor Joods
Nederland.

Voetballer
gewond 

Rond de wedstrijd tegen
Benfica gaat het mis.

KORT AMSTERDAMS

door Corrie Verkerk

AMSTERDAM • Ze wilden
iets doen voor Oekraïense
vluchtelingen. Douwe Bob
en ex-schoonvader Cees
Koldijk sloegen de handen
ineen en wisten een com-
pleet Oekraïne Festival
van de grond te krijgen.
Vandaag, bijna négen uur
lang, in het Westerpark.

Op de boot van Douwe Bob
wordt stevig in een enorme
soeppan vol borsjtsj, de tra-
ditionele Oekraïense bie-
tensoep, geroerd. Douwe
heeft de ingrediënten inge-
slagen. Ex-schoonvader
Cees Koldijk (4Tuoze Matro-

ze) helpt een handje. Veel
biet natuurlijk, aardappe-
len, wortels en een berg
vlees. „We hebben nog even
gedacht aan een vega-vari-
ant. Maar Oekraïners hou-
den meer van vlees dan wij.” 

En het festival moet voor-
al een feestje zijn voor al die
mensen die voor de oorlog
zijn gevlucht. Even onder el-
kaar, de zinnen verzetten.
Zowel Douwe als Cees be-
zocht vooraf een aantal op-
vangcentra om te vragen of
ze het initiatief ondersteun-
den. En dat dezen ze. „Als
het hier oorlog zou zijn,
hadden we het vermoedelijk
ook op prijs gesteld.” 

„Nee, het wordt géén be-
nefiet”, aldus de mannen.
„Gewoon een fijne dag voor
iedereen, Oekraïners én Ne-
derlanders. Alle artiesten
werken belangeloos mee.”
Eén Oekraïense muzikant
verzuchtte nog wel: ’Dit
wordt al de víjfde keer dat ik
gratis optreed.’ Maar na-
tuurlijk is hij erbij, zoals een
hele rits Hollandse en
Oekraïense artiesten. Van
de 4Tuoze Matroze van Cees
tot de Amsterdam Klezmer
Band en van sopraan Natali-
ia Usatiuk tot het jazzcombo
van Kristina Kovalyova. „We
hebben de beste line-up die
je maar kunt bedenken!” En

de opening zal om 14.00 uur
’s middags verricht worden
door de eerste honorair
consul van Oekraïne. 

De lijst artiesten op het
Oekraïne-concert, dat deel
uitmaakt van Bevrijdings-
festival Het Vrije Westen,
lijkt haast eindeloos. „Maar
het duurt dan ook tot diep in
de avond. Pas nog hebben
zich ook twee Oekraïense
dj’s gemeld.” Jazz, klassiek,
dans en folklore, het is er al-
lemaal. Ook zullen er op het
terrein twee ambulances
staan, van waaruit vrijwilli-
gers geworven worden om
ziekenwagens naar Oekra-
ine te rijden. 

FESTIVAL ROND OEKRAÏNE

Douwe Bob en Cees Koldijk zorgen eigenhandig voor een vers
pannetje soep. 
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Douwe Bob en ex-schoonvader Cees Koldijk slaan handen ineen
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J
oachim Helms haalt een
recente herinnering op,
nota bene uit coronatijd,
toen er geen toerist te
bekennen was op de Wal-
len. „Op 17 maart 2020

moest ineens alles dicht. Ook de
coffeeshops. Iedereen kan zich de
rijen klanten herinneren. Wat
ook opviel was de grote aanwezig-
heid van illegale dealers, die over-
al opdoken en kaartjes uitdeelden
aan klanten. Bij de overheid sloeg
de paniek toe. Binnen 24 uur
werd de beslissing om coffee-
shops te sluiten, teruggedraaid.
Wij mochten een beperkt aantal
uur aan de deur verkopen.”

Wat je wilt zeggen, de illegale markt
kwam bovendrijven en die bleek
groot.

„De cannabismarkt, waarvan de
burgemeester nu zonder onder-
bouwing roept dat deze overver-
hit is, bestaat uit een legaal en
illegaal circuit. De theorie van de
burgemeester is: de toeristen
blijven waarschijnlijk weg als we
het legale aanbod verminderen.
Elke wetenschapper weet dat dit
niet mogelijk is. De vraag naar
cannabis zal hetzelfde blijven.
Dus als je de coffeeshops gaat

sluiten voor toeristen, maak je de
illegale markt veel groter. Komt
nog eens bij dat Italianen, Span-
jaarden en Engelsen gewend zijn
via de illegale markt te bestellen.
Die weten hun weg echt wel via
sociale media.”

De gemeente heeft een onderzoek
laten uitvoeren, waaruit blijkt dat
de helft overweegt niet meer te
komen als ze de coffeeshops niet in
mogen.

„Op dat onderzoek is het nodi-
ge aan te merken. Onder de doel-
groep tussen de 18 en 35 jaar is op
de Wallen de vraag gesteld ’Was
de coffeeshop een belangrijke
reden om naar de Wallen te ko-
men?’ 56 procent zei ’ja’. Maar die
vraag had natuurlijk veel opener
gesteld moeten worden: ’Waarom
kom je naar Amsterdam?’. We
hebben een eigen onderzoek
laten uitvoeren onder 1244 toeris-
ten. Amsterdam is en blijft een
aantrekkelijke stad. Maar liefst
95 procent bleek hier te komen
voor de gebouwen, musea en
restaurants. Een groep van 47
procent had ook een bezoekje
aan een coffeeshop gepland. Kijk,
daar krijg je toch een heel ander
gevoel bij.”

De burgemeester en de gemeente
blijven herhalen dat er een te grote
concentratie coffeeshops in het
centrum zit.

„Er zitten er ruim negentig,
maar dan heb je het over het hele
centrum. Op de Wallen en de
kleine schil eromheen zitten er
twaalf: op de Nieuwmarkt, wij
van de Green House, en de Bull-
dog op de Oudezijds Voorburg-
wal, twee op de Kloveniersburg-
wal en nog één op Rusland. Maar
als je nu door de Warmoesstraat
loopt, denk je dat daar wel twin-
tig coffeeshops zitten. Overal zie
je wietuitingen, tot aan de Etos
aan toe. In souvenirwinkels ligt
CBD-olie en nep spacecake. Maar
het zijn geen coffeeshops. Mis-
schien moet de gemeente de
strenge gedoogregels van de cof-
feeshops uitbreiden naar al deze
winkels.”

Jullie zijn in gesprek met de
gemeente over jullie zorgen?

„We hebben een expertmeeting
aangevraagd. Dat was met acht
experts; wetenschappers, ik als
kenner van de Wallen, en de
burgemeesters van Tilburg en
Vlissingen. Die laatste was zelfs
lid van het CDA, nou niet bepaald
voorstanders van coffeeshops. De
burgemeesters hebben het inge-
zetenen-criterium, ofwel I-crite-
rium waarop buitenlanders wor-

den geweerd uit coffeeshops,
teruggedraaid. Ze werden gek
van de straatdealers. Toch blijft
de gemeente Amsterdam bij het
standpunt, dat we het hier gaan
doorvoeren.”

Het plan valt of staat uiteindelijk
met handhaving.

„Dat is nou juist het probleem.
Het huidige straatdealerpro-
bleem op de Wallen is al onbe-
gonnen werk. Politiecommissaris
Frank Paauw meldt dat er nog
nooit zo’n ondercapaciteit is
geweest en dan wordt voorgehou-
den dat straks als het I-criterium
geldt, er gehandhaafd wordt.
Waar gaan ze die capaciteit dan
vandaan halen?”

De vraag is bij jullie neergelegd of
jullie oplossingen hebben.

„Ons is gevraagd ’wat kunnen
wij doen om de magneetfunctie
van onze branche te verminde-
ren?’ Dat is een abstracte vraag,
want wat moet ik doen om toeris-
ten thuis te houden? Maar goed,
wij zien ook de drukte hier in de
straten en ik voel mij verant-
woordelijk, dus ik wil zeker mee-
denken. We zijn met alternatie-
ven gekomen. Alleen kunnen wij
niet even voor de hele stad een
paar regels noemen, waardoor
het probleem is opgelost. 

De burgemeester heeft feitelijk
ook twee problemen op haar
bord: de drukte en ondermijning.
Maar waar wil ze nou het I-crite-
rium op inzetten? Als het voor
ondermijning is dan moet ze
eigenlijk de gedoogde cannabis-
markt reguleren en normalise-
ren. Dat is al sinds 2014 als doel
geformuleerd, maar daar is nog
steeds helemaal niks mee ge-
daan. Toerisme is een heel ander
probleem. Het is gewoon heel

druk in de stad. En dat moet leef-
baarder. Maar dan moet je niet
het I-criterium invoeren. Toeris-
ten blijven namelijk komen, zo
blijkt uit het onderzoek, en je wilt
ze niet aan straatdealers overleve-
ren.”

Je bent enorm lang verbonden aan
de Wallen als bewoner en
ondernemer. Als je dan toch advies
mag geven?

„Laat bezoekers weten dat dit
een echte woonbuurt is. Ik heb
me daar best over verbaasd: tij-
dens corona was het hier muisstil,
terwijl het in de Pijp en Jordaan
een gezellige bende was. Iedereen
op straat. Dat zou hier ook veel
meer moeten gebeuren. Als je
kans hebt om de buurt terug te
pakken, doe dat dan. Zet voor
mijn part een lange tafel op de
Nieuwmarkt en ga daar met z’n
allen omheen zitten, met hapjes
van de plaatselijke ondernemers,
en laat op Instagram zien dat je
buurt bruist.”

Dat trek ook weer meer toeristen?
„Het probleem is niet zomaar

opgelost. Spreiden naar andere
stadsdelen zal ook zeker moeten.
Maar feit blijft dat de Wallen een
impuls kunnen gebruiken voor
bewoners en ondernemers. Met
een diverser winkelaanbod en
wellicht lagere huren, zodat ver-
schillende Amsterdammers – jong
en oud – er weer kunnen huren,
pak je de ruimte terug. En als het
dan toch te druk is, sluit de boel
voor een paar uur. Poortjes een
slecht idee? Ik zou niet weten
waarom. Het kon wel tijdens coro-
na, hè. Zelfs bij de Kalverstraat.
En het was fijn, want er was over-
zicht. Maar ja, daar kom ik weer
met mijn stokpaardje: daar heb je
wel handhavers voor nodig.”

De drukte op de Wallen móet aangepakt, zo stelt de
gemeente. Alcoholverboden in het weekend, de ter-
rassen weg; het zou de toerist afschrikken. In die lijn
is eveneens bedacht dat buitenlandse bezoekers in
de toekomst wordt verboden in coffeeshops te ko-
men. Een kapitale blunder, zegt Joachim Helms van
de wereldberoemde The Green House en woord-
voerder van de Bond van Cannabis Detaillisten. „De
illegale markt zal exploderen.”

’’TTooeerriisstt bblliijjfftt kkoommeenn,,
ooookk zzoonnddeerr ccooffffeeeesshhoopp’’

Helms hekelt plan gemeente voor ingezetenen-criterium en voorziet groei illegale cannabismarkt 

’Waar halen
ze capaciteit
handhaving
vandaan?’

door Mascha de Jong

INTERVIEW

Joachim Helms naast de
galerij met wereldberoem-

de bezoekers van The Green
House op de Oudezijds

Voorburgwal.
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