
Het vermaarde
ateliercomplex aan de
Zomerdijkstraat bestaat 75
jaar. Aanleiding voor een
tentoonstelling op nummer
20, naast het vroegere
atelier van Jan Wolkers. 

CORRIE VERKERK

De allerberoemdste atelier-
woning ligt zonder meer
aan de Zomerdijkstraat 22.
Vlak na de oplevering van

het kunstenaarscomplex trok kun-
stenaar en latere verzetsstrijder
Gerrit Jan van der Veen erin, met
zijn vrouw en twee kinderen. Van
der Veen zou in 1944 door de Duit-
sers worden gefusilleerd.

Zes jaar later kwam een jonge kun-
stenaar in de atelierwoning: Jan
Wolkers. Hij hechtte aan de herin-
nering aan zijn vermaarde voorgan-
ger. Toen in 1969 het bordje met de
naam van de verzetsheld van het
pand werd gejat, schreef hij in zijn
dagboek: ‘In de krant Het Parool
staat nu ook het bericht dat het
bordje van Gerrit Jan van der Veen
van mijn brievenbus is gesloopt.’
Nu hangt er een bronzen herinne-
ringsplaquette, stevig verankerd
aan de gevel.

Wolkers bleef zijn atelierwoning
dertig jaar trouw, totdat hij, in 1980,
de hectiek van de hoofdstad verruil-

de voor het eilandleven op Texel. In
al die jaren had zich heel wat aan de
Zomerdijkstraat afgespeeld. “Het
gebouw,” zei hij ook, “trilt er nog
van op zijn grondvesten, hè.” Het
was het decor voor passages uit on-
der andere Turks fruit en Horrible
tango. En in Een roos van vlees
schreef Wolkers over de dood van
zijn dochtertje, dat in de Zomerdijk-
straat overleed. 

Buurtbewoner Frank Heddering
herinnert zich nog de oudejaarsfui-
ven in de straat. “Eén van de grote
animatoren was Jan Wolkers. Wij
hadden altijd het idee dat hij zijn ge-
hele huisraad in brand stak.” Ook
een andere vermaarde atelierbe-
woonster sprak tot de verbeelding
van jonge buurtgenoten. Zo runde
Sonia Gaskell er een balletstudio.
“Het glas van de ruiten was aan de
onderzijde afgeplakt. Maar door el-
kaar een kontje te geven, konden we
een glimp van mooie ballerina’s op-
vangen.”

Jan van Herwijnen, Jaap Hilleni-
us, Theo Swagemakers, Fred Caras-
so, Charlotte van Pallandt – het is
een kleine greep uit de kunstenaars
die in de Zomerdijkstraat woonden.
Beeldhouwster Van Pallandt woon-
de ook al, nog voor Wolkers, op
nummer 22. In interviews roemde ze
de ‘prachtige, ruime ateliers’. Al
waren ze wel gehorig. “Als ze bene-
den hun tanden poetsten, hoorde je
dat op de derde etage.”

De man die in 1934 medeverant-
woordelijk was voor de vernieuwen-
de atelierwoningen, was architect

Piet Zanstra. Met collega’s Giesen
en Sijmons ontwierp hij het com-
plex als een uitgesproken voorbeeld
van de Nieuwe Zakelijkheid. Onge-
huwde kunstenaars kregen één
woonetage bij hun atelier, gehuwde
twee. Na 75 jaar valt hun schepping
nog steeds op: hoger dan de omrin-
gende gebouwen en met veel meer
glas.

Volgend jaar wordt het ‘eerste ate-
liergebouw van Nederland’, in Zui-
deramstel, vereerd met een grote
overzichtstentoonstelling in Arti.
Maar in het officiële jubileumjaar
moest toch ook wat te vieren zijn.
Dus nam Marcella van Zanten, wier
ouders ook in de Zomerdijkstraat
leefden en werkten, het voortouw
om er ‘een minitentoonstelling’ in te
richten. Burgemeester Cohen ver-
richt vandaag de opening en ook
Karina Wolkers (een door Wolkers
gemaakte blootfoto van haar siert
de uitnodiging) is aanwezig.

Op nummer 20 zal werk te zien zijn
van Wolkers, Jaap Wagemaker, Cees
Kortlang, John Grosman, Mies Hil-
lenius-de Roos en Jaap Hillenius.
Van Zanten: “Het zijn de meer ab-
stract werkende kunstenaars. Zo zie
je ook de verbanden, het effect dat
eenzelfde omgeving op hen had.”
Een ingerichte doka, oude fotoboe-
ken, workshops en een theatrale
rondleiding horen er ook bij. “En in
het Stadsarchief worden de hele
maand oude filmpjes gedraaid.” 

75 jaar ateliers Zomerdijkstraat. T/m
20 september. www.sectiodivina.nl
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E
en flat in de Grote Wittenbur-
gerstraat. De deur zwaait
open en daar staat ze, hel-
blond en hooggehakt: de

Queen of the Dutch Desert, alias
Frau Antje van het Verkeerde Kant-
je, oftewel diva Dolly Bellefleur.
Stralende lach, vilein en charmant
als altijd. “Welkom, hoogheid, wel-
kom.”

Binnen staat de tafel voor de
lunch reeds gedekt. Dolly heeft gar-
nalen, vispaté en frambozen in
huis gehaald. Maar eerst de foto,
want het is bloedheet vandaag en
alles prikt. In de slaapkamer po-
seert ze tussen een batterij uitbun-
dige jurken. “Slagschipcouture.”
Dan gaat de pruik af en komt Ruud
Douma (Huizen, 1961) tevoorschijn.
“Nu begint de onttakeling. Koffie of
meteen maar witte wijn?”

Twintig jaar geleden werd Dolly
geboren en dat wordt dit najaar ge-
vierd met een grote tentoonstelling

in de Openbare Bibliotheek: Van
hem naar haar naar Hippolytushoef.
“Dolly was de eerste jaren een grote
hit op de Noord-Hollandse kermis,
vandaar. In discotheken werden
Dolly-lookalikewedstrijden gehou-
den. Zodra ze een jurk aantrokken,
zag je die stoere jongens op slag
veranderen. Heel vertederend.”

De expositie omvat drie thema’s
die als een rode draad door Dou-
ma’s leven lopen: kunst en travestie
als theatervorm, homo-emancipa-
tie en de strijd tegen aids. “Ik heb er
heel wat zien gaan. Daarom wil ik
een huiskapelletje inrichten met
foto’s van mensen die aan aids zijn
overleden. Ik ben nu het materiaal
aan het ordenen. Best confronte-
rend om zo in je verleden te graai-
en.”

En hij vertelt: “Ik ben altijd een
buitenbeentje geweest, zo’n jongen
die nergens bij hoorde en met sport
als laatste werd gekozen. Een dro-

mer, erg op zichzelf. Op mijn ka-
mertje speelde ik vaak voor dj; tij-
dens het songfestival terroriseerde
ik de hele buurt.”

Pas toen hij op zijn achttiende het
huis uitging, ontdekte Ruud dat hij
homo was. “Mijn ouders accepteer-
den het meteen. Die waren zo tole-
rant dat ik het eerst niet eens ver-

trouwde. Dolly was mijn tweede co-
ming-out. In het kinderkoor had ik
al aan het theater geroken en toen
Dolly het licht zag, viel alles op zijn
plaats.”

Dat gebeurde in het Anthony 
Theater, een pijpenla op de Wallen.
“De eigenaar vroeg of ik geen zin

had een travestieshow te organise-
ren. Ik zei onmiddellijk ja. Het werd
een soort revue met artiesten als
Hellun Zelluf, Viola Voilá, Vera
Springveer, zuster Carla de Boer en
Coco Cocette. Een groot succes. We-
ken achtereen waren we uitver-
kocht. Het was het antwoord van de
gayscene op aids. We wilden ons
niet laten kisten.”

Terwijl Dolly in het begin vooral
de ladyspeaker was die de acts aan-
kondigde, begon ze al snel zelf
teksten te schrijven en liedjes te
maken. En nadat het theater in
1990 op last van de brandweer was
gesloten, kreeg ze haar eerste show
in het theater van Rob van Reijn op
de Haarlemmerdijk. Uiteindelijk
maakte ze een tiental programma’s.
“Eigenlijk te weinig in twintig jaar
en ik mis het ook wel, maar ik word
steeds ingehaald door nieuwe op-
drachten.”

Verjaardagen, bruiloften, be-

drijfsuitjes, overal treedt Dolly op.
Maar ze presenteert ook poëzie-
festivals en bijeenkomsten van het
literaire tijdschrift De Zingende
Zaag. En natuurlijk is de diva een
graag geziene gast op manifestaties
met een roze tintje. “Een beauty
with brains, hè. Ik zit niet graag in
een laatje.”

In de loop der jaren zijn Ruud en
Dolly naar elkaar toe gegroeid. “Ik
denk wel eens dat de tijd is geko-
men om als Ruud op het podium te
gaan staan, maar ik ben nog lang
niet op Dolly uitgekeken. Ik ben nu
weer bezig met een strip, de Dolly-
strip, en ik zou dolgraag een eigen
talkshow willen hebben. Ik weet
dat ik dat kan. Maar eerst de expo-
sitie. Mensen kunnen nog steeds
geld storten.”

Weer die lach. “Nee, Dolly is nog
lang niet dood.”

‘Een beauty
with brains’

‘Ik ben zo’n jongen 
die met sport als 
laatste werd gekozen’

Dolly Bellefleur werd twintig
jaar geleden geboren en dat
moet worden gevierd. Dolly Bellefleur met haar ‘slagschipcouture’. FOTO RUUD VAN ZWET
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Jan Wolkers in april 1966 in zijn atelier aan de Zomerdijkstraat 22. FOTO HET PAROOL
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