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Voorwoord
We Are Family is het portret van een vriendengroep die bijna jaarlijks vanaf 
het ontstaan in 1996 Pride Amsterdam met elkaar viert. De Canal Parade is 
daarbij het traditionele hoogtepunt en -na Koningsdag- inmiddels het grootste 
publieksevenement van de stad.  

In 1997 voeren we voor het eerst mee met een simpel sloepje toen je nog 
makkelijk zonder in te schrijven aan kon haken bij de stoet van boten. Twintig 
jaar later trekken we met een  complete dekschuit met 80-koppige familie en 
“We are family” als pride anthem over de grachten onder aanvoering van onze 
Godmother Dolly Bellefleur. La Bellefleur, alter ego van Ruud Douma, groeide 
in die jaren niet alleen zelf uit tot boegbeeld en icoon van de Amsterdamse 
LHBTI+ beweging, maar verbond in de afgelopen jaren als BABS (Buitengewoon 
Ambtenaar Burgerlijke Stand) diverse van onze familieleden in de echt.  Aan 
boord zijn vrienden, stellen en gezinnen van diverse culturen, genders en 
leeftijden. Van kinderen die opgroeiden met de Pride tot trotse grootmoeders 
in de negentig. 

Uit handen van juryvoorzitter Cornald Maas ontvingen wij in 2017 de prijs voor 
beste verbeelding van het thema “This is my Pride” dat de Amsterdamse gay 
community en de vrijheid die wij hebben om in Amsterdam te leven zoals we 
willen centraal stelde. De 80 ‘klonen’ van Dolly Bellefleur gaven als beste de 
“togetherness-gedachte van de zelfgekozen familie” weer, aldus de jury.  Eerder 
in 2004 vielen wij ook in de prijzen met de Piemelboot, als ludiek protest tegen 
de zedigheidsoproep van de organisatie tot minder bloot aan boord.

Aan de hand van portretten van deelnemers, een kijkje in de keuken 
bij de “making off” en een terugblik in archiefbeelden van 20 jaar  
deelname is een mooi document ontstaan van een uniek en in onze ogen 
belangrijk evenement. Wij zijn er bijzonder trots op een bijdrage geleverd te 
hebben aan het succes ervan. 

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met onze voorbereidingen van de Pride 
editie 2018. Volg ons hiervoor online via Facebook en Instagram en zing en 
dans live met ons mee op 4 augustus 2018 langs de Prinsengracht.  

We are family! Let’s celebrate diversity!
Dolly Bellefleur & Friends

Volg ons

wearefamilyprideamsterdam

wearefamilyprideamsterdam
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Pride Amsterdam
Hoewel in New York al in 1970 de eerste Gay Pride Parade werd gehouden, 
vond in Amsterdam pas in 1977 de eerste grote homodemonstratie plaats, 
georganiseerd door de actiegroep Lesbian Nation. Deze was echter niet gericht 
op de binnenlandse situatie, maar vond plaats uit internationale solidariteit en 
met name tegen de anti-homocampagne van de Amerikaanse Anita Bryant. Dit 
werd een jaarlijks evenement, dat sinds 1979 Roze Zaterdag heet. Vanaf 1981 
vond deze echter niet meer in Amsterdam plaats, maar elk jaar in een andere 
stad en kreeg toen ook thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse 
samenleving.
Om de goede naam en faam van Amsterdam als homo-uitgaanscentrum hoog 
te houden werd in 1996 voor de eerste keer de Amsterdam Pride gehouden. 
Deze was bedacht en georganiseerd door Gay Business Amsterdam (GBA) 
onder leiding van Siep de Haan en Huub Verweij. Anders dan Gay Pride Parades 
elders in de wereld, was die in Amsterdam niet bedoeld als demonstratie 
of protest, maar puur als feest om de vrijheid en diversiteit te vieren. Het 
evenement heette om die reden ook “Amsterdam Pride”, al sprak men in de 
volksmond al gauw van “de Gay Pride” of kortweg “de Pride”. 

Ter onderscheiding van andere grote steden werd voor de Amsterdam Pride 
gekozen voor een parade van boten over de grachten, in plaats van de elders 
gebruikelijke optochten met versierde wagens. Het idee voor een gay-parade 
komt voor in het bidbook uit 1992, waarmee men de Gay Games van 1998 naar 
Amsterdam wilde halen. De GBA vond dat dit een parade door de grachten 
moest worden en voor de Amsterdam Pride werd het al twee jaar eerder ten 
uitvoer gebracht.
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Dolly Bellefleur
Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en tekstdichter Ruud Douma. 
Als boegbeeld van de LHBT+ beweging vraagt Dolly al 29 jaar op haar geheel 
eigen wijze aandacht voor mensenrechten in het algemeen, en de acceptatie 
van LHBT+ in het bijzonder. Voor haar tomeloze inzet voor de emancipatiestrijd 
van LHBT+ werd zij in 2012 verkozen tot Roze Lieverdje en mocht ze in 2014 uit 
handen van Eberhard van der Laan de Andreaspenning van de stad Amsterdam 
ontvangen. 

‘Bellefleur is geestig, intelligent, brutaal en charmant. Ze heeft een goede stem, 
goede teksten en mooie benen onder kokette jurkjes. Eindelijk een travestie-
show die niet ruikt naar mottenballen en opgedroogd sperma.’
De Volkskrant

‘Dolly Bellefleur laat zich misschien het beste omschrijven als de verfijnde nicht 
van Margreet Dolman; ook zo’n alter ego die ver boven de schuifdeurenhumor 
van de doorsnee-travestiet staat.’
Algemeen Dagblad
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Fotografe Marike de Meij portretteerde samen met Michali Acherman in de 
aanloop naar Pride 2017 diverse deelnemers met hun persoonlijke Pride 
verhaal. Het leverde een serie bijzondere portretten en ontroerende verhalen 
op.

The Portraits
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The Founding Fathers
André, Glenn, Jeffrey, Reno & Edith besloten 20 jaar geleden voor het eerst 
mee te varen met de Canal Parade. Dit jaar zal het voor de vijftiende keer zijn. 
Een groep vrienden die voelt als familie. André: ‘Voor mij is de Pride na al die 
jaren nog steeds een belangrijk evenement om naar toe te leven. Samen met 
vrienden zijn we er het hele jaar best druk mee maar hebben ook veel lol bij de 
voorbereidingen. Ben er enorm trots op dat we met de energie en creativiteit 
van alle vrienden de afgelopen 20 jaar hebben kunnen bijdragen aan wat Pride 
Amsterdam nu is. Een fantastisch feest voor de stad waarin we de vrijheid vieren 
om te kunnen zijn zoals we willen. Kortom zoals Dolly tijdens de Canal Parade 
2017 zingt: Homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i? 

We are family! Let’s celebrate diversity!’
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Antoine en Alex
Antoine en Alex varen al jaren mee met de vriendengroep die voor hen als 
familie voelt. Ze willen graag zichtbaarheid geven aan de boodschap van 
vrijheid. Ook is het een herinnering die ze graag in leven houden. Ook voor 
diegene die er niet meer bij kunnen zijn.
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Jeffrey en Glenn
Dushi & Proud. Glenn Helberg en Jeffrey Claassen groeiden allebei op in 
Curaçao en beleefden hun eerste Pride in 1999. 

Glenn: “Net zoals in 1984 toen het COC in Utrecht bovengronds kwam en wij in 
optocht liepen naar ons nieuwe gebouw met een open glazen voorgevel en het 
bevrijdend en diep ontroerd voelde, zo was het ook in 1999 bij de deelname 
aan die eerste Pride. Dat het met vrienden was, met de naam 10-10 pa 10, die 
of uit de voormalige Antillen kwamen of vrienden die banden hadden met de 
eilanden maakte het nog indrukwekkender. 

Op Curaçao had ik met een aantal mensen de GHA (Grupo Homofilia 
Antiyano) opgericht, met de bedoeling voorlichting te geven en een bijdrage 
te leveren aan een open samenleving door taboes bespreekbaar te maken. 
Het voortzetten van dat bewustwordingsproces op de Canalparade heeft mij 
enorm geïnspireerd om later met de eerste officiële Antilliaanse boot deel te 
nemen aan de Canal Pride met de naam “Dushi & Proud”. De Koninkrijksboot 
is eruit voortgekomen die een eerste prijs won en vorig jaar de OCAN boot 
waarmee we ook een eerste prijs wonnen. De Antilliaanse boot heeft veel 
navolging gekregen door andere groepen met een niet Nederlandse etniciteit.  

Jongeren die aan het worstelen waren met hun seksualiteit, die ik later 
tegenkwam, hebben onze inspanningen beloond met de woorden dat het hun 
heeft geïnspireerd om ook hun weg af te leggen om bevrijd en ontroerd te 
raken.

Iedereen heeft het recht om vrij te zijn. Laten we blijven dansen om de vrijheid 
en het leven te vieren. Homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i?

We are family! Let’s celebrate diversity!

Glenn Helberg, psychiater, strijder voor gelijke rechten van minderheden en één van onze 
founding fathers, was tijdens het Pride Weekend 6 augustus 2017 te gast bij VPRO Zomergasten.
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Katja en Ans
Katja & Ans, moeders van Alex en Antoine. 

Katja: “Meevaren staat gelijk aan vrijheid.”

Ans: “En om te laten zien dat we iedereen moeten accepteren zoals hij of zij is. 
Dat hebben we ook altijd met onze zoon gedaan.”
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Reno
Reno: “In 1998 keerde ik na 13 jaar van Curacao terug naar Nederland. De 
openheid op en rond de Gay Games die in dat jaar in Amsterdam werden 
georganiseerd, ervoer ik als een positieve cultuurshock.

Daardoor voelde ik mij erkend en geaccepteerd zoals ik was. Dat was goed 
en iets om trots op te zijn, en dat wilde ik de hele wereld laten weten. Daarom 
besloten we met enkele vrienden, zowel homo als hetero, deel te nemen aan 
de Canal Pride en dat heb ik jaren in alle vrijheid en met veel plezier gedaan.”
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Jules, Rik en Dick
Jules: “Voor mij is het een speciale Pride dit jaar. Het is namelijk de eerste keer 
dat ik zelf mee vaar met mijn vaders en hun vriendengroep. Toen ik jonger was 
mocht ik altijd mee op het volgbootje en kon me helemaal verheugen op de 
‘left-overs’ die ik mocht hebben van de dragqueens als die op de boot stonden. 
Plaknagels, lippenstift, wimpers... dat vond ik natuurlijk prachtig. Ik heb veel 
bewondering voor mijn vaders en hun vriendengroep en de creativiteit en 
energie die zij samen in élke deelname van de Pride steken. Ik ben natuurlijk 
super trots dat ik hier dit jaar ook onderdeel van uit mag maken!” 
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Milan en Zillah
Milan: “Voor mij blijft Pride dé dag waarop ik aan mijn moeder denk, meer nog 
dan haar verjaardag of sterfdag. Het komt omdat zij tot het laatste moment 
met de Pride bezig was en haar Pride vrienden altijd in de buurt waren. Ook na 
haar overlijden in de Jordaan waar ik later opgroeide. Dat voelde vertrouwd. Al 
jarenlang volg ik de Pride vanaf de kant. Nu ben ik eraan toe om ook zelf mee 
te varen. Kijk er enorm naar uit. Op mijn arm staat een tattoo van Zillah: Your 
rythm goes on!” 
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Leontine en Willem
Wij zijn al bevriend sinds de kleuterschool en een soort familie van elkaar 
geworden. Onze vriendengroep is zeer divers en kleurrijk waarin ook veel 
coming outs. Daar is nog nooit iemand over gestruikeld! Het heeft de groep 
verrijkt en sterker gemaakt.

“Diversity rules”. Dat is ons motto. Stand by your friends!
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Chris en Riet
Chris: ik ken m’n moeder, Riet, al 54 jaar. Ik ben tenslotte haar zoon en dus 
zeker familie, ons thema. Ook ben ik een ‘laat lammekie’ zoals een Zuid- 
Afrikaanse vriendin van mij het noemde. Riet is namelijk 93 en wellicht de 
oudste deelneemster aan deze pride. Behalve m’n moeder is Riet ook zeker 
een ‘vriendin’. We lachen, huilen, ruziën samen en gaan vooral veel leuke 
dingen doen. We hebben vele cruises en andere reizen gemaakt. Als purser bij 
de KLM, heb ik Riet ook vaak meegenomen op werkreizen.

Zo waren wij in Maleisië en vertelde ik haar, voorlezend uit de Lonely Planet, 
dat in dat land nog steeds de doodstraf staat op homosexualitiet. Zij schrok 
zich bij wijze van spreken zelf ‘dood’ en kon dit niet geloven. Dit is één van de 
redenen dat wij meedoen aan de gay pride.

Voor veel mensen van de LGBT gemeenschap is deze roze planeet nog steeds 
ontzettend LONELY! 
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Michele en vader
Michele: Ik sta op de foto met het portret van mijn vader. Hij was mijn held. Mijn 
vader heeft het niet makkelijk gehad in zijn jeugd met zijn ‘coming out’ en ook 
later niet toen hij besloot toch te trouwen, verlangend naar acceptatie. In ons 
gezin werd het woord homo zoveel mogelijk vermeden en werd ons verzocht 
om de geaardheid van mijn vader geheim te houden. Toen hij in 1990 stierf 
aan de gevolgen van AIDS had mijn moeder liever dat we vertelden dat hij was 
bezweken aan een longontsteking.

Mijn vader hield van feesten, en door nu mee te doen aan deze PRIDE en feest 
te vieren met deze Vriendenclub, waarvan sommigen mijn vader nog gekend 
hebben, voelt het als een bevrijding dit vrijuit met iedereen te kunnen delen en 
ook als een missie voor volgende generaties.

Ik verlang naar een wereld zonder geheimen en dat een ieder zichzelf mag zijn 
zonder schaamte en schuldgevoelens.

Let’s celebrate!
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Harmke en Stijn
‘Wij hebben elkaar leren kennen tijdens onze studententijd, inmiddels alweer 
35 jaar geleden. Door de tijd heen hebben we lief en leed met elkaar gedeeld. 
Het is vriendschap die als familie voelt. Afgelopen jaar heeft Harmke borstkanker 
gehad. Een heftige periode die ons nog dichter bij elkaar heeft gebracht. Het 
heeft ons weer eens geleerd dat het niet uitmaakt wie of wat je bent: je komt 
allemaal momenten van blijdschap en verdriet tegen. Waar het om gaat is dat 
je er dan voor elkaar bent om die momenten met elkaar te delen. Hoewel we 
alweer een aantal jaren meevaren met de Canal Parade zal het deze keer extra 
bijzonder zijn. Wij vieren dat we kunnen zijn wie we zijn. Maar we weten dat je 
dat moet koesteren en onderhouden.’
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Simon en Joost
Simon en Joost: ‘Iedereen is in vervoering als hij of zij een regenboog ziet…. 
Ooit waren we onze regenboogvlag kwijt. We wisten niet hoe snel we een 
nieuwe moesten kopen. We vinden het zo’n belangrijk symbool. Het mag 
in deze fotoreeks niet ontbreken. Niets geeft mooier de diversiteit weer, die 
tegelijkertijd samenhang geeft! De regenboogvlag omdat we daar met z’n allen 
recht op hebben, pret aan beleven en omdat het onze ‘familie van dierbaren’ 
verbindt!’ Simon: ‘Joost vlagt graag. Ik, Wij, onze straat, de buurt, onze familie, 
alle vrienden genieten daar steeds weer van!’
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We’ve got the power! 
Ik had nooit durven dromen dat ik de roze draad zou worden in het leven van 
zo'n bijzondere en kleurrijke vriendengroep. Wat heb ik al aan vele feestjes 
van jullie mijn (edel)steentje mogen bijdragen. Van absolutely fabulous 
verjaardagen, een huisconcert voor de winnaar van Dollands Next Top Christmas 
Tree tot het in de echt verbinden van smoorverliefde koppels. Om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Het motto 'Dames & heren, dames & dames, heren 
& heren? Laat liefde regeren!', waarmee ik nu al 29 jaar als Frau Antje van het 
Verkeerde Kantje door ons kikkerlandje trek, brengen jullie met verve in de 
praktijk. Niets is jullie te gek of te dol. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat 
jullie mij vorig jaar inspireerden tot het schrijven van de liedtekst 'We are family. 
Homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i? Let's celebrate diversity!' De tekst 
is jullie namelijk allemaal op het lijf geschreven. Jullie zijn de wereld waarvan ik 
droom in mijn lijflied getiteld 'Roze Planeet' waar het niet uitmaakt of je homo 
bent of straight. In een tijd waar het geweld tegen de LHBT+ gemeenschap lijkt 
toe te nemen geven jullie de wereld glans en hoop. Ik voel me bevoorrecht dat 
ik ook in 2018, met jullie als Love Heroes aan mijn zijde, mag schitteren tijdens 
de Canal Parade. Laten we gewapend met roze driehoeken en een eigen Pride 
anthem op de bres springen voor de liefde: 

You can be a Superman
And still wear a wedding gown
When you marry your Batman
Let nobody bring you down

Love is great, don’t be afraid
Be yourself, don’t hesitate
You can do all you can
Say I am what I am

Cause we’ve got the power
We’ve got the power
Like a wildflower
O-oh we will grow... 
 

Hooghakkend,

Dolly Bellefleur
(al 29 jaar alter ego van Ruud Douma) 

Foto: Piek
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The Making of Pride
Wat komt er zoal kijken bij de voorbereiding van een Pride?  Dit is een jaarlijks 
ritueel in onze vriendengroep waarvan de afloop elk jaar weer spannend is 
door de toelatingsprocedure van Pride Amsterdam. Al in november komen 
we bij elkaar om in hoofdlijnen het thema te bedenken. Dit moet voor februari 
ingediend worden bij Pride Amsterdam. Een jury beoordeelt welke ideeën het 
best invulling geven aan het jaarlijkse hoofdthema van de Pride. Na toelating 
begint het echte werk: verder uitwerken van thema’s, maken van kostuums, 
bedenken en instuderen van dans en het zoeken van financiering.  Binnen de 
vriendenkring hebben we zowel creatieve, technische als organisatietalenten. 
Dus samen vullen we elkaar goed aan en komen we ook elke keer weer tot 
mooie nieuwe concepten.  Voor ons gevoel is een Pride pas geslaagd als we de 
mensen aan de kant mee krijgen met onze act. Met de boot heb je vaak maar 
een paar minuten om dat voor elkaar te krijgen. We merken dat dit het best 
slaagt met één uniform kostuum, een ludieke act  maar met  boodschap, met 
bijpassende song met goede beat en natuurlijk een danspas die iedereen mee 
kan doen. 

In 2017 ging de Pride Amsterdam organisatie back to basic met het thema “This 
is my Pride”. De Amsterdamse gay community en de vrijheid die wij hebben 
om in Amsterdam te leven zoals we willen stond hierbij centraal.  Tegelijkertijd 
vroegen de organisatoren aandacht voor de persoonlijke strijd die LHBTI’s (nog 
steeds) hebben om te kunnen zijn, wie ze zijn en hen daar ook trots op te laten 
zijn. Met Dolly Bellefleur als boegbeeld van deze beweging gaven wij op geheel 
eigen wijze invulling aan dit thema met de boodschap “We are family!”   
  
In de komende pagina’s zie je een verslag van de making of Pride 2017. Van de 
brainstorms tot en met de daadwerkelijke uitvoering. Wij danken daarbij in het 
bijzonder:

• Antoine, André, Rik, Joost en Ruud voor algemene organisatie 
• Arjan Timmermans en Mattie Poels voor hun fabuleuze sound design 
• Debby Keuken en Linda Briganti voor hun backing vocals 
• Tycho Boeker (Prince Charming) voor de prachtige creatie van La Bellefleurs 

robe 
• Joost Veldman (Juna Lane) voor ontwerp en creatie van 80 matching Dolly 

look- a-like dresses 
• Dick de Vries voor ontwerp logo en instuderen van zijn catchy choreografie
• De knutselploeg voor het maken van pruiken, decorstukken en accessoires
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The Pride Archives
Sinds de start van Pride Amsterdam heeft onze vriendengroep 15 keer officieel 
deelgenomen en een aantal malen zonder inschrijving meegedaan met een 
vriendensloep langs de kant en achter de parade aan.  Vanaf 1999 tot 2009 
hebben we als particuliere boot elk jaar non-stop kunnen meedoen. Daarna 
bleek deelname steeds lastiger. De commercie rukte op. Van de 80 te vergeven 
plekken bleef slechts een fractie beschikbaar voor 
particuliere deelnemers. We kregen steeds vaker een afwijzing van onze 
inzending via een ondoorgrondelijk lotingsysteem. Tot onze grote frustratie 
vielen we een aantal jaren achtereen letterlijk buiten de boot. En bekeken de 
Pride langs de kant! Voor ons voelde dat toch als de verkeerde kant. 

Dat het bedrijfsleven mee betaalt is prima en zorgt ervoor dat dit evenement ook 
mogelijk blijft.  Maar we riepen de organisatie meermalen op ook voldoende 
ruimte te houden voor kleinere creatieve particuliere initiatieven en boten met 
een boodschap. Gelukkig lijkt de situatie nu verbeterd en kijkt Pride Amsterdam 
bij de beoordeling van inzendingen nu ook naar inhoud en kwaliteit van de 
voorstellen. En worden in samenwerking met het 
bedrijfsleven ook voor het eerst financiering en plekken ter beschikking gesteld 
aan veelbelovende LHBT+ initiatieven. 

In de komende pagina’s zijn beelden te zien van onze deelnames.   

Poetin Protest 2013 
Gay-LM 2012 
Roze Matrozen 2010 – 2011 
Hair 2009 
Rainbow Pride 2008 
Disco Pride 2007 
Dutch Pride 2006 
Primal Pride 2005 
Piemelboot 2004 
Mambo Queens 2003 
Priscilla Queen of the Canals 2002 
Paradijsvogels  2001 
Oh Happy Days 2000 
Cocktail 1999  
The Love Boat 1998 
Vriendengroep vaart met Cicciolina 1997 
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Poetin Protest 2013
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There lives an evil man in Russia nowadays
He supports a law against lesbians and gays
Most people look at him with terror and with fear
Cause he pulls the strings
Like a wicked puppeteer
It’s distressing how he is suppressing
Homosexuality
In the name of love we are protesting:
Set our sisters free! 

Stop stop stop Poetin
Drop your law at the Kremlin
Love is no crime it’s not a disease
Stop stop stop Poetin
Your plans are so poisoning
For all the Russian LGBT’s

He rules the Russian land as if he is a czar
If you don’t obey you become a ‘steak tartare’
Most people look at him with terror and with fright
Cause this machoman really loves a cocky fight
It’s distressing how he is suppressing
Love and freedom in his land
Love’s no sin good heavens it’s a blessing
This must stop and end

Stop stop stop Poetin
Drop your law at the Kremlin
Love is no crime it’s not a disease
Stop stop stop Poetin
Your plans are so poisoning
For all the Russian LGBT’s

Last night I had a dream he was begging on his knees
He said: ‘Dolly dear won’t you be my fairy please?
Most people look at me with terror and with fear
But you know my dear in my heart I am a queer!’
I said: ‘darling it is such a blessing
Homosexuality
As a queen you really love crossdressing
It will set you free!’ 

Poetin Protestsong
Speciaal voor het bezoek van president Poetin van Rusland in 2013 schreef 
Dolly Bellefleur een hertaling van de wereldhit Rasputin (Boney M.) die wij 
tijdens de Pride live opvoerden. 
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Gay-LM 2012 
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Roze Matrozen 2010 – 2011
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Hair 2009
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Rainbow Pride 2008
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Disco Pride 2007

72 73



Dutch Pride 2006
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Primal Pride 2005
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Piemelboot 2004
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Mambo Queens 2003
The Beat Goes On...
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Priscilla Queen of the Canals 2002
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Paradijsvogels 2001
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Oh Happy Days 2000
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Let´s Cocktail 1999
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The Love Boat 1998
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Vriendengroep vaart met Cicciolina 1997
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The Kids Love the Pride
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Hey Mr. DJ!
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Pride Captains
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De dans moves die onze choreografe Zillah Emanuels ons van 1999 tot 
haar overlijden in 2004 bijbracht vormen nog steeds de basis van elke Pride 
choreografie die we maken.  De “Zillah” beweging met afwisselend de armen 
strak links en rechts van het hoofd  is een klassieker geworden en niemand 
vergeet deze ooit nog.  Elk jaar siert Zillah’s naam de boeg van onze boot. Op 
deze manier willen we je eren en danken voor wat je voor ons gedaan hebt en 
blijf je altijd bij ons. 

We Are Family.

In Memoriam Zillah Emanuels

102 103



Our Logo
Tot de jaren negentig, toen de regenboog in zwang kwam, was de roze 
driehoek het symbool voor de homogemeenschap. Het symbool werd in de 
Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt door de nazi’s. Homosexuelen 
die in concentratiekampen gevangen zaten, moesten ter herkenning een roze 
driehoek op hun kleding dragen. De roze driehoek stond eigenlijk voor een 
bredere categorie van wat de nazi’s zagen als zedendelinquenten. Vanaf de 
jaren zeventig werd de roze driehoek een geuzenteken voor de homobeweging 
in hun strijd voor acceptatie en gelijke rechten. Door in de vormgeving van de 
boot de roze driehoek een prominente rol te geven willen Dolly Bellefleur & 
Friends, een hommage brengen aan de roze helden & pink pioniers die de weg 
voor latere generaties hebben geplaveid. 

Those were the gays my friend. Ze streden ooit fervent. Tegen taboes en truttige 
clichés. Met hun gedrevenheid hebben zij ons bevrijd!

Ontwerp Dick de Vries 2017
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We are family
I’ve got all my sisters with me
We are family
Homo, hetero, lesbisch of bi
We are family
Let’s celebrate diversity
We are family
Jij en jij, you and me

Mijn moeder zei, ik was net tien,
‘Je bent voor mij een superster
Ik hou van jou je bent een echte Queen
Dat zie je al van mijlenver’

My mama told me ‘My dear Dol
You are a stunning superstar
You’re fabulous and so beautiful
Darling stay the way you are

You’re gorgeous in your own way
Transgender, straight or gay
Are you queer my dear?
‘k Zit er echt niet mee

Kruip uit je schulp lieve Dol
Net als een tulp uit een bol
Kom uit de kast ‘ zei ze toen
En ze gaf me een zoen

Wees jezelf voel je vrij
Zing uit volle borst met mij:
We are family

Amsterdam raise your voice
Sing along girls and boys:
We are family

We are family
I’ve got all my sisters with me
We are family
Homo, hetero, lesbisch of bi

tekst Dolly Bellefleur 2017

Te beluisteren via:
https://soundcloud.com/dollybellefleur/we-are-family-dollys-gay-anthem-canal-parade-2017

We are Family
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WE ARE FAMILY
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