
Thanks to the emancipation struggle of the generations 

before us, LGBTQIA+ people in the Netherlands are – 

almost - equal to everyone else before the law. But that 

acquired freedom is fragile. This progress will not 

automatically endure. There is still discrimination 

and violence against LGBTQIA+ people. Even in 2021, not 

everyone accepts that love, gender and sex are fluid. 

LGBTQIA+ individuals who struggled for visibility and 

acceptance throughout their adult lives have been known 

to sometimes disappear back into the closet once they end 

up in a care home where they can’t choose their roommates.

I think it is important - while we still can - to reflect 

on the rich life experiences of the generations before us. 

I wanted to capture and share those experiences. How did 

LGBTQIA+ individuals discover who they were and who they 

loved in an often ignorant and hostile society? What courage 

did it take for them to come out and fight for what is just?

It was an interesting journey to learn more about a very 

diverse group of people over seventy. Every encounter was 

enriching. So many beautiful, moving, happy, inspiring, 

stunning, crushing, sad, powerful, and heart-breaking 

stories. Producing this series has made me even more aware 

as a gay man, of the strong and courageous shoulders we 

stand on.

As the creator and producer of Antique Pink, I would 

like to give a huge thanks to all the fabulous heroes I 

was allowed to portray and interview. You are seen and 

your experiences are shared. You are a true source of 

inspiration for future generations. Because of you there 

is visibility. And visibility is essential for acceptance.

In collaboration with the Open Mind Foundation, 

the portraits and stories that have been crafted in 

this magazine will also feature in a multimedia 

exhibition which will travel through the Netherlands. 

Antique Pink will also be included in the collection 

of the Amsterdam City Archives. My gratitude is huge 

to the Open Mind Foundation, the Amsterdam City 

Archives, the Municipality of Amsterdam and all 

other parties for embracing this special project.



Dankzij de emancipatiestrijd van de generaties voor ons, 

zijn lhbtqia+ personen in Nederland voor de wet -zo goed 

als- gelijk aan ieder ander. Maar die verworven vrijheid 

is kwetsbaar. Wat nu beter gaat, blijft niet vanzelf in 

stand. Er is nog altijd discriminatie van en geweld tegen 

lhbtqia+ personen. Zelfs in 2021 accepteert niet iedereen 

dat liefde, seks, gender en sekse fluïde zijn. Van lhbtqia+ 

personen die tijdens hun volwassen leven streden voor 

zichtbaarheid en acceptatie, is bekend dat ze soms terug de 

kast in gaan zodra ze in een verzorgingshuis terechtkomen, 

waar ze hun huisgenoten niet voor het uitkiezen hebben. 

Ik vind het belangrijk om - nu het nog kan - stil te 

staan bij de rijke levenservaringen van de generaties 

voor ons. Ik wilde die ervaringen vastleggen en delen. 

Hoe ontdekten lhbtqia+ personen wie ze waren en wie 

ze liefhadden in een vaak onwetende en vijandige 

maatschappij? Welke moed was ervoor nodig om ermee naar 

buiten te komen en om te strijden voor wat rechtvaardig is?

Het was een mooie zoektocht naar een zeer divers gezelschap 

zeventigplussers. Iedere ontmoeting voelde als een 

verrijking. Zo veel prachtige, ontroerende, vrolijke, 

inspirerende, verbluffende, verpletterende, verdrietige, 

krachtige en hartverscheurende verhalen. Het maken van 

deze serie heeft mij als homoman nog bewuster gemaakt 

van de sterke en moedige schouders waarop wij staan.

Als bedenker en maker van Oudroze wil ik al de fantastische 

helden die ik mocht portretteren en interviewen enorm 

bedanken. Jullie worden gezien en jullie ervaringen 

worden gedeeld. Jullie zijn een ware inspiratiebron voor 

toekomstige generaties. Dankzij jullie is er zichtbaarheid. 

En zichtbaarheid is essentieel voor acceptatie. 

In samenwerking met stichting Open mind zijn de 

portretten en verhalen vormgegeven in dit magazine en 

in een multimediale tentoonstelling waarmee we door 

Nederland reizen. Oudroze wordt daarnaast opgenomen 

in de collectie van Stadsarchief Amsterdam. Mijn dank 

aan stichting Open mind, het Stadsarchief Amsterdam 

de Gemeente Amsterdam en alle andere partijen voor 

het omarmen van dit bijzondere project is groot.

Ernst Coppejans



‘ De oude en jonge generatie moeten 

elkaar vasthouden en kijken:  

hoe nu verder’ 

‘ Ik val op biseksuele,  

getrouwde mannen’

‘ We ontwikkelden een lesbische 

subcultuur waarop de jonge lesbiennes 

van nu nog steeds bouwen’

‘Ik wil niet in een hokje gestopt worden’

‘ Internationaal begon door te  

dringen dat er in Amsterdam  

iets aan de hand was’

‘ Ik hoorde bij de groep die 

seksualiteit tot iets leuks  

wilde maken’

‘ Ik ben dolblij dat ik homo ben,  

ik wilde niet worden genezen!’

‘ Mijn gedrevenheid en hang naar 

autonomie komen voort uit mijn 

lesbisch zijn’

‘ Het woord intersekse bestond  

toen nog niet’



‘ The old and young generations should 

hold on to each other and decide: 

how are we going to proceed’

‘ I am attracted to bisexual  

married men’

‘ We developed a lesbian subculture 

which young lesbians nowadays  

still build on’

‘I don’t want to be pigeonholed’

‘ It started to dawn internationally 

that something was going on  

in Amsterdam’

‘ I belonged to the group that  

wanted to turn sexuality  

into something fun’

‘ I’m overjoyed to be gay, I didn’t  

want to be cured!’

‘ My drive and desire for autonomy  

stem from being a lesbian’

‘The word intersex didn’t exist then’




