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1. HOF AMERSFOORT
In 1998 vonden in Nederland de Gaygames plaats. Amersfoort bood
als enige stad naast Amsterdam plek voor de Gaygames. In het
Sportfondsenbad vond het zwemtoernooi plaats.
Derk Koetje van het gelijknamige café zag aanleiding om ter gelegenheid
van de Gaygames op 7 augustus 1998 de eerste Gaypride in Amersfoort
te organiseren.
Hiermee werd een traditie geboren, welke jaarlijks plaatsvindt in juli.
In 2020 verandert Gaypride Amersfoort haar naam in Pride Amersfoort.
Hiermee is de Pride Amersfoort een van de oudste prides van Nederland.
In Amsterdam vond in 1996 officieel de eerste Pride plaats.
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2. LIEVE VROUWEKERKHOF
In 1982 ging het helemaal mis op het Lieve Vrouwekerkhof.
Tijdens Roze Zaterdag kwamen er rellen op gang. Deze rellen
waren ook aanleiding om het gesprek in Den Haag op gang te
krijgen, waardoor in Art.1 van de grondwet wordt opgenomen dat
discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verboden is
Aan de voet van de Lieve Vrouwentoren moet in 2022 een
regenboogmonument komen. Dit monument is mede ter
nagedachtenis aan de rellen van 1982.
Sinds Roze Zaterdag in 2010 worden in theater de Lieve Vrouw in
samenwerking met de Stichting Keiroze films vertoond met een
thema dat aansluiting vindt bij de regenbooggemeenschap.

3. GAYCAFÉ FELLOWS
In 2007 opent Gaycafé Fellows haar deuren en heeft Amersfoort een
tweede gaycafé. In korte tijd werd dit café een begrip in de stad.
Op 13 september 2009 overlijdt de eigenaar Cees Casteelen tijdens
het opruimen van zijn terras. Collega Selma houdt het café nog enkele
maanden open en sluit op 26 juni 2010 na afloop van de Roze Zaterdag,
uiteindelijk toch de deuren.
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4. SOCIËTEIT AMICITIA
Voordat het pand van de WHAM werd gevestigd aan de Hendrik
van Viandenstraat, werden in de sociëteit Amicitia dansavonden
voor de regenboogfamilie georganiseerd. Het pand zat vroeger
aan de stadsring, waar nu de koopgoot zit.
Binnenkort wordt de koopgoot platgegooid en komen er woningen
voor in de plaats.

5. REGENBOOGOVERSTEEKPLAATS
Op 10 oktober 2021 wordt tijdens het Coming Out Festival de
Regenboogoversteekplaats officieel geopend door wethouder Cees van
Eijk.

REGENBOOGPOEFJES - STATIONSPLEIN
Op initiatief van de toenmalige wethouder Bertien Houwing worden
op 21 februari 2018 de betonnen poefjes op het Stationsplein in de
regenboogkleuren geschilderd.
Lees het artikel hier
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6. GAYCAFÉ PIETERNEL – UTRECHTSEWEG
Petra Hulshof opent op 2 juni 2002 een gaycafé genaamd
Pieternel. Dit doet ze aan de Utrechtseweg 46.
Zo’n drie jaar later, in 2005, sluit zij de deuren omdat er ‘te veel
gezeur uit de buurt’ zou komen. Een jaar later heropent ze een
nieuw gaycafé op de Hof. We kennen dat café ook vandaag nog
als Café Lapart.

7. STADSBOERDERIJ DE VOSSENHEUVEL
Op de grens met Leusden wordt in januari 2022 symbolisch de
samenwerking gestart tussen de gemeente Leusden en de Stichting
Keiroze.
In 2014 tijdens NLDoet heeft Keiroze meegeholpen door te klussen op
de kinderboerderij. De stichting adopteerde toen een geit, welke werd
geschonken aan de wethouder diversiteit: Cees van Eijk.
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8. WHAM - HENDRIK VAN VIANDENSTRAAT 13A/B
De WHAM was circa 35 jaar gevestigd in het pand aan de Hendrik
van Viandenstraat. De Wham zette zich als vereniging in die
tijd op verschillende manieren in voor de emancipatie van de
regenbooggemeenschap in en rond Amersfoort.
In oktober 2013 moest de WHAM helaas afstand doen van haar
ontmoetingsruimte, niet vanwege bezuinigingen, maar omdat er
niet genoeg vrijwillgers waren om de boel draaiende te houden
en er ook te weinig publiek nog kwam om rendabel te kunnen
zijn.

9. HERCULES-BAR – SINT
Op Sint Andriesstraat 10 was van 1974 tot 1977 de Hercules Bar gevestigd.
Volgens Annie Grauwmeijer die destijds naast deze bar woonde was
het een ‘vieze kroeg’. Maar zij erkent ook dat de bar een positieve zijde
kende. ‘Er kwamen homo’s. Die werden op andere plekken in elkaar
geslagen. Maar dáár mochten ze komen. Het waren vaak mannen van
buiten de stad, want ze durfden geen bekenden tegen te komen.’
De bar was uiteindelijk een voorloper van de WHAM (Werkgroep
Homoseksualiteit Amersfoort).
Lees het interview met Annie hier
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10. GROTE SINT JANSSTRAAT
Buiten het oude stadshart, voorbij de Kamperbinnenpoort, wordt
o.a. tijdens de Pride Amersfoort altijd uitbundig gevlagd. Charles
Eijkelboom, eigenaar van een paar panden, wilde de Gay Games
niet zomaar laten passeren. Dat zijn straatje uniek is, wijt hij mede
aan de gemeente. “Die kwam pas op het laatste moment met het
verzoek er iets aan te doen. Stad en land belde hij af voor een zee
aan regenboogvlaggen die nu dwars over straat hangen. Menig
gay-koppel liep van het zwembad even hierheen om zich te laten
fotograferen.”

11. FLINT
Roze Zaterdag in 1982 had een mooie dag moeten zijn. Voor de deelnemers
aan de slotmanifestatie bij Theater de Flint werd het wel heel spannend.
Zij moesten onder begeleiding van de politie naar het station worden
gebracht. Het resultaat: vijf gewonden.
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13A. OPTIONEEL: SMALLEPAD
In de tijd dat er op de plek van het gebouw Kade nog de
Koekjesfabriek stond was er een park aan het Smallepad. Dit park
werd in de avonduren veelvuldig werd bezocht als ontmoetingsplek
voor mannen.
Anekdote: tijdens de Roze Zaterdag 2010 was het park aan het
Smallepad de plek voor de Informatiemarkt.

14. DE HOF
Op 8 april 1998 opent Café Koetje voor het eerst haar deuren op nummer
18. Al snel werd dit café een thuishaven voor de regenbooggemeenschap.
Helaas werd het café noodgedwongen gesloten op 15 oktober 2005.
Nadat Café Koetje haar deuren moest sluiten opent Petra Hulshof op
26 november 2006 op deze locatie het nieuwe Gaycafé Lapart. In 2017
wordt het café overgenomen door Maicel van den Heuvel.
In 2019 verhuist Gaycafé Lapart naar een nieuw pand de overkant op
nummer 6.
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15. HOF
Op 15 december 2015 keert café Koetje terug in Amersfoort, nu in
het pand op nummer 17-a.
Op 18 mei 2019 opent Café J&D haar deuren op nummer 18.
Op 13 januari 2019 plaatst de Stichting Keiroze een achttien meter
roze opblaaskerk op de Hof als protest tegen de omstreden
Nashville verklaring. Ruim 200 mensen kwamen op de actie af
waarbij diverse toespraken werden gehouden, waaronder door de
Stadsdominee Diederiek van Loo die na afloop haar zege uitsprak
over alle aanwezigen.

