
Gejoeld, gelachen en veel
gestaard werd er gisteren
op de Roze Maandag van de
Tilburgse kermis, één van
de grootste gay-
evenementen in het land.
Ook de Amsterdamse
homoscene droeg een
steentje bij.

MARIANNE LAMERS

Bij de eerste pitstop zit de
sfeer er al lekker in. Kim-
berley Clark – minirok met
panterprint en zilveren

blokhakken – staat met een peuk
in haar mond in de berm haar
blaas te legen. In de vrachtwagen
naast haar op de parkeerplaats
kijkt een trucker met grote ogen
naar de groep Amsterdamse
homo’s die een eind verderop bul-
derend van de lach hun rookpauze
houden.

Hun bus is op weg naar de Tilburg-
se Kermis, waar dit jaar de negen-

tiende editie van de Roze Maandag
plaatsvindt. In 1990 begonnen 
als een spontaan feestje van de 
Gay Krant is de Roze Maandag 
met 300.000 bezoekers inmiddels
uitgegroeid tot een mega-evene-
ment. 

Ook de Amsterdamse gay scene is
er al jaren goed vertegenwoordigd
en zo ook de ‘roze driehoek’ van de
Zeedijk. Waren het voorheen de
Barderij en The Queens Head die
het uitje organiseerden, de laatste
drie jaar is het café De Engel van
Amsterdam. Het is een bont gezel-
schap dat vandaag naar het zuiden
afreist: travestieten, leernichten en
diegenen die ‘gewoon als zichzelf’
zijn.

Henk Heijenga (46) hoort bij de
eerste groep. Samen met Onno Vis-
ser (38) vormt hij het duo de Mega
Mindy’s van de stichting Bij De Ko-
nijnen Af. Hun outfit: roze minirok,
roze konijnenoren en een roze truit-
je waar net twee enorme ballonnen
onder passen. 

Visser is tijdens de reis al een ballon
verloren. Niet erg: “Dan ga ik toch
gewoon collecteren voor de kanker-
bestrijding.”

De Mega Mindy’s zijn de bus nog
niet uit in Tilburg of de eerste foto 
is al gemaakt. De eigenaar van de
camera krijgt direct een spaarpot 
in de vorm van een paarse plastic
poedel voor zijn neus gehouden:
“Eén euro. We lopen hier niet voor
onze lol.” Wenkbrauwen gaan om-
hoog, maar betaald wordt er, iedere
keer weer.

Een groepje vrouwen van middel-
bare leeftijd gehuld in roze boa’s,
komt kraaiend op de Amsterdam-
mers af: “O, mogen we even voe-
len?” 

Een vrouw steekt haar hoofd tus-
sen de ballonnen van Visser en

roept in onvervalst Brabants: “Even
mijn kop ertussen hoor!” De groep
vrouwen gilt van de lach, Visser
grijnst.

Roze Maandag of niet, de hetero’s
zijn nog steeds ver in de meerder-
heid. Op de overvolle terrassen
wordt gestaard, gegiecheld en ge-
joeld naar het roze schoon. De Am-
sterdamse delegatie speelt het spel-
letje maar al te graag mee. De
kermisattracties kunnen ze gesto-
len worden, kijken en bekeken wor-
den is het motto vandaag. 

Het duo Kimberley Clark en Della
Vita  – in een ander leven ook wel
bekend als Marcel en Ron – geniet.
Het duo zwaait, paradeert en po-
seert als wereldsterren. 

Della Vita: “Heerlijk. Het is hier al-
tijd één gekke bedoeling.” Kimber-

ley: “Ja en veel provincialen hè.
Leuk, die zijn niet zoveel gewend.”

Eigenaar van De Engel André Lei-
nenga (39) is elk jaar weer verrast
door het spektakel. “Als je ziet wat
er in Tilburg allemaal kan, die hele
stad staat op zijn kop, iedereen doet

mee,” zegt hij. “Dan is het in Am-
sterdam toch gewoon één grote ver-
trutting. Eén klacht en je hebt een
proces aan je broek. En er mag hele-
maal niks meer, niet eens meer
staand drinken.”

Niet iedereen is vandaag echter
aangetreden in vol ornaat. Dorothy
Glamour bijvoorbeeld, die dit jaar
tijdens de Hartjesdagen tot konin-
gin van Amsterdam gekroond werd,
is vandaag gewoon als Nick: “Een
hele dag met 125 kilo op hoge hak-
ken, dat gaat niet.”

Ook Frank Janssen (52) is vandaag
gewoon als zichzelf. De kilometer-
brede glimlach is bij Janssen – ge-
huld in het leer, met pet en dikke
schakelketting – nog niet van zijn
gezicht geweken. 

En dat gebeurt zelfs niet als een
meisje in een Indiaas gewaad hem
verschrikt en met een vies gezicht
van zich afduwt als hij per ongeluk
tegen haar aanbotst: “Ach, voor
sommigen is het nog een ver-van-
mijn-bedshow.”
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De Mega Mindy’s onderweg. Helaas zou één ballon nog tijdens de reis knappen. FOTO JAN VAN BREDA

PAUL VUGTS 

AMSTERDAM – De rechtbank be-
handelt volgende week na ruim
dertien jaar een moord in West
plus enkele pogingen tot dood-
slag in een kraakpand aan de Kei-
zersgracht. 

Vooral de steekpartij en de brand-
stichting in het kraakpand veroor-
zaakten in het voorjaar van 1996 op-
hef. De nu 43-jarige Mohammed R.
zou op 8 mei 1996 de 33-jarige A.
Moughouz door het hoofd hebben
geschoten in een ruzie voor een
kroeg aan de Osdorper Ban. Zelf
houdt hij vol dat hij een vuurwapen
wilde verkopen, dat de kandidaat-
koper wilde testen hoe dat wapen in
de hand lag en dat die daarbij per
ongeluk een ander uit het groepje
dood schoot.

Twee weken daarvoor was R. ver-

wikkeld geraakt in een hevige knok-
partij in het beruchte kraakpand
Notel the Broken Chain, in het ge-
wezen hotel De Gouden Kettingh
aan de Keizersgracht 268/270. Het
krakersbolwerk zat vol illegalen en
verslaafden. Op 27 april 1996 esca-
leerde een ruzie om een vrouw, tus-
sen R. en verscheidene krakers. 

R. zou hebben geprobeerd een van
zijn tegenstanders te wurgen met
een koord of een ketting om zijn
nek. Een ander stak hij met een mes
in zijn neus, zijn arm en zijn been,
weer een ander stak hij in zijn arm.
Hij bleef woest rondzwaaien met
zijn mes en hakte met een bijl in op
twee krakers, die gewond raakten
aan hun armen en benen.

Vervolgens zou hij een kamer in
het pand met benzine hebben be-
sprenkeld en die hebben aangesto-
ken met een soort fakkel. De begane
grond en een deel van de eerste eta-

ge brandden uit. De zeker vijftien
krakers konden maar net op tijd
vluchten via een naastgelegen
kraakpand. R. vluchtte voordat de
politie was gearriveerd.

Volgens R. belaagden de krakers
hém en zwaaide met een mes om ze
op afstand te houden. In de scher-
mutseling zou een olielamp naar
beneden zijn gekomen, waardoor
de brand ontstond. 

Ruim een week na de vechtpartij
kwam R. één van zijn slachtoffers
opnieuw tegen – en stak hij hem
volgens justitie met een stuk van
een gebroken spiegel en een stok,
waardoor die behalve steekwonden
ook twee gebroken ribben op liep.

R. vluchtte na de incidenten en
werd uiteindelijk in Spanje opge-
pakt na een ander misdrijf, waar-
voor hij een jarenlange celstraf uit-
zat voordat hij aan Nederland kon
worden uitgeleverd. 

‘Alles kan hier, dan is
Amsterdam toch één
grote vertrutting’

Tilburg staat weer op zijn kop
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Nick is gewoon Nick: ‘De 
hele dag met 125 kilo op
hakken, dat gaat niet’


