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Eerste soos voor jonge homo’s

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1957

Tom Manders is imitators zat 

Op zondag 24 september
1967 gaan aan de Keizers-
gracht 717 de deuren open
van Zoos, de eerste socië-

teit voor ‘mannen die zó zijn’: min-
derjarige homofielen. De alcoholvrije
Zoos is elke zondagavond geopend
voor jongeren vanaf 16 jaar. Met toe-
stemming van de  zedenpolitie is de
maximumleeftijd vastgesteld op 23
jaar, een stap in de richting van af-

schaffing van artikel 248-bis, waarin
‘ontucht met een minderjarige van
hetzelfde geslacht’ strafbaar is. Hier-
door weigeren homocafés en zelfs
 belangenorganisatie COC jonge
 homo’s, die hun vertier moeten zoe-
ken in parken en urinoirs. De Zoos -
bezoekers komen dan ook niet alleen
uit Amsterdam, maar uit het hele land.
In maart 1970 wordt Zoos gesloten: het
zaaltje kan de toeloop niet meer aan.

Tom Manders eist in een
kort geding dat sigaren-
handelaar Fred Men-
ger zijn Dorus-

imitatie op het Jordaan 
festival staakt. De imita-
tor haalt twee maal per
avond capriolen uit
met behulp van een
geluidsband, met flar-
den van liedjes en
 andere geluiden uit de
televisieshow van  Dorus.
Manders hoopt dat de gang
naar de rechter een les is voor alle
andere imitatoren. Volgens hem 
telt ons land ‘een stuk of wat Dorus-

 typen’, die op feestavonden van aller-
lei verenigingen geld verdienen aan

de populariteit van zijn Dorus:
“Ik ben zuinig op mijn crea-

tie.” Het stoort hem ook
dat Dorus zonder zijn
toestemming in allerlei
 reclamecampagnes
wordt gebruikt. “Er 
is zelfs een firma die

 sierkussens verkoopt
met een Doruskop. 

Ik wil geen reclame -
komiek zijn!”

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten – we komen
er dagelijks langs. Maar
hoe goed kennen we de

stad? Vorige week verzeilden we op
het voormalige gouden randje van de
Meeuwenlaan in Noord en stonden
we op de stoep van Villa De Volewijck,
in 1916 gebouwd voor directeur 
J.T. Duyvis van de Draka fabrieken.
Tegenwoordig staat het pand beter
bekend als Villa Duyvis. Winnaar is
Hetty Talhout. Welke plek met
 historie zoeken we deze week? 
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

De band met haar man  zou inniger zijn als een vrouw 
een zekere mate van verstandelijke ontwikkeling bezat 

en een gedegen opleiding had genoten
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Tom Manders als Dorus.
FOTO ANP KIPPA 

voor meisjes was. Toch ging bijna 60 procent
van de leerlingen tussen 1930 en 1940 naar de
universiteit, in de jaren zestig zelfs ruim 70
procent. Wat studeerden zij?
“In de jaren dertig waren de studies geestes -
wetenschappen, rechten en geneeskunde
 populair. Later, in de jaren zestig, waren dat
vooral de sociale wetenschappen. Anderen
 gingen naar de School voor Maatschappelijk
Werk, de secretaresseopleiding, de kunst -
academie of ze werden bibliothecaresse.
Slechts een enkeling koos voor het klooster -
leven.” 

De leerlingen kregen drie uur gymles van de
niet-katholieke lerares Jo de Boer, die in 1921
was aangesteld. Zij mocht zich niet met de
leerlingen bemoeien, maar kreeg wel alle
 ruimte, schrijft u. Waaruit bestond die ruimte?
“De school was bang voor haar heidense
 invloed. Ze mocht zich daarom niet bemoeien
met de leerlingen, maar ze kreeg in haar lessen
wel de vrije hand. De Boer richtte zich in die
 lessen niet alleen op sierlijkheid en samenspel,
eigenschappen die voor meisjes belangrijk wer-
den gevonden, maar ook op durf, kracht en
doorzettingsvermogen. De leerlingen turnden
op de brug, hingen in de ringen en klommen in
de touwen. De Boer kreeg het gedaan dat in een
bepaalde periode de rokken voor het sporten
net boven de knie mochten komen.”

Hoe verging het de katholieke signatuur?
“Door de schaalvergroting veranderde die, al
was het om pragmatische redenen. Toen het
leerlingenaantal steeg en de kapel te klein
werd, werd dat misbezoek vanaf begin jaren
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→ De RK HBS voor Meisjes ging in 1914 met 26 leerlingen van start.  Vanaf 1951 luidde de naam

Fons Vitae, ‘bron van het leven’.  Jongens waren vanaf 1970 welkom op de school.

vijftig teruggebracht tot een keer per week. De
katholieke blik werd breder. Men besteedde
aandacht aan de wereldproblemen, hield inza-
melingen voor arme kinderen en deed mee aan
voettochten van Pax Christi. Alles vanuit de
zorg voor de medemens.”

Het archief van Fons Vitae lag verspreid door
de school. Op zolder vond u in een stel oude
kasten allerlei documenten. Wat stond daarin?
“In de kasten lagen schoolreglementen, roos-
ters, verslagen van vergaderingen, personeels-
dossiers, leerlingenkaarten, toespraken, jubile-
umboeken, schoolkranten, brieven van ouders
en van de onderwijsinspectie. Alle jaargangen
van de schoolkrant Knoppen, die vanaf 1921
 begon, vond ik er terug.”

Wat leverde de schoolkrant aan inzichten op?
“De schoolkrant stond onder toezicht van zus-
ter Xaveriana, die ongewenste bijdragen moest
voorkomen. De leerlingen schreven er zelf bij-
voorbeeld verslagen van sportdagen in. Soms
een gedichtje. Heel brave, soms onnozele ver-
haaltjes. Maar ook stonden er aankondigingen
in over oud-leerlingen die trouwden of een kind
hadden gekregen.”

U hebt oud-leerlingen, oud-docenten en ook
zusters geïnterviewd. Welk beeld kreeg u van
de school?
“Hun verhalen vormen een veelkleurig palet.
Waar de ene leerling het een streng regime
vond, koesterde de ander enkel mooie herinne-
ringen. Al met al kreeg ik een beeld van een
warme school met betrokken docenten. Je was
daar een persoon die werd gezien.”
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