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OVER WAT HET DAGLICHT
NIET VERDRAGEN KAN
HET ‘ENGE’ BOS
Jeroen Kleijne

Ondanks de waarschuwingen van haar vriendinnen voor een serieverkrachter fietst de roodharige Marieke (22) in
februari 2003 ’s nachts helemaal alleen door het Vliegenbos. Als er een omgevallen boom over het pad ligt, moet ze
afstappen. Op dat moment wordt ze gebeld door een van haar vriendinnen. ‘Er is niks aan de hand’, zegt Marieke
tegen haar vriendin, die vervolgens een wisselgesprek aanneemt. Plotseling hoort ze geritsel. Een man met een
donkere integraalhelm op sleurt haar ruw mee de bosjes in. Uit zijn groene regenjas haalt hij een rol grijs tape. Hij
bindt Marieke met haar polsen vast aan een stevige boomtak, trekt haar broek en oranje panty naar beneden en
misbruikt haar. Bont en blauw en met haar broek nog steeds op haar knieën wordt Marieke even later door haar
vriendinnen gevonden.
B O S A LS GR IEZ EL I G D EC O R

Gelukkig heeft deze vreselijke gebeurtenis in werkelijkheid nooit plaatsgevonden. Het meisje met het rode haar is
in de Nederlandse speelfilm ‘Stille nacht’ (2004) een van de
slachtoffers van een serieverkrachter. Voor het opnemen van
onder meer de verkrachtingsscènes bivakkeren regisseur Ineke Houtman en de filmcrew in april 2003 vier nachten in
het Vliegenbos. De regisseur denkt met een goed gevoel terug aan de opnames in het bos. ‘De locatie moest niet alleen
een bos zijn in de buurt van Amsterdam, maar ook een link
hebben met het studentenhuis dat in de film voorkomt. Het
schoolgebouw aan de bosrand kon prima voor studentenhuis
doorgaan. We hebben alles op twee paadjes gefilmd, maar
wel twee kanten op. Daardoor lijkt het een enorm bos. Het
is ons prima bevallen in het Vliegenbos. Het werkte goed als
decor voor de scènes. Het was alleen ijskoud, we stonden dik
ingepakt te draaien.’
De rol van Marieke wordt in ‘Stille nacht’ gespeeld door
Victoria Koblenko. Ook de actrice bewaart goede herinneringen aan de opnames in het Vliegenbos. ‘Ik zal het nooit vergeten, want de scène in het bos was de eerste scène van de
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film en het was ook nog mijn eerste speelfilm ooit. Ik kreeg de
stuipen op mijn lijf toen ik van de ruimte waar de make-up
gedaan werd, naar de boom moest lopen waar mijn karakter
verkracht zou worden. Het was best koud, maar daar waren
we alleen maar blij mee omdat je dan des te mooier op beeld
mijn bange adem zag.’ Pas bij de bewuste boom ontmoet ze
Jeroen Spitzenberger, de acteur die in de film haar verkrachter speelt. Een vreemde gewaarwording, weet ze nog. ‘Ik
voorover gebogen op een tak en hij met zijn regenpak op zijn
knieën en met een helm op. Op de set leverde die helm hilarische taferelen op. Jeroen moest achter me staan, me vastpakken en doen alsof hij me gewelddadig aan het verkrachten
was. Na de eerste take riep de regisseur: stop! Maar Jeroen
ging gewoon door. Ik dacht: wat een grapjas. Na de tweede
take riep de regisseur weer: stop! Jeroen ging weer door. Toen
vond ik het minder geestig allemaal en begon het ongemak toe
te slaan. Pas daarna bleek dat Jeroen in die helm niets hoorde
van de regieaanwijzingen en vooral doorging om de take niet
te ruïneren. Superongemakkelijk voor hem, maar wel veel lol
en herinneringen nu. Ik moest die nachten regelmatig door
het bos lopen, maar meestal onder begeleiding. Alle spanning
die overbleef, kon ik mooi meenemen in de scènes.’


Ook schrijfster Conny Braam gebruikt het bos in 1996
als decor voor een scène in een van haar thrillers. In Zwavel
wordt de negentienjarige kunststudente Mirjam Tsabala vermoord en verkracht teruggevonden in het Vliegenbos door rechercheur Tess Minnaert. ‘Om erbij te komen moest Tess een
slootje oversteken. Zwart drabbig water, lege chocomelblikjes,
stenen en dooie takken, noteerde ze automatisch. Ze waggelde
over de houten plank en klauterde tegen de aangestampte wal
op. Het lijk lag op nog geen vijf meter van de sloot. Dichterbij
gekomen zag ze dat het een heel jonge vrouw was, een meisje
eerder, een groot schriel gebouwd kind eigenlijk, lichtbruin
van huidskleur. Een deel van de kleding en de halfontblote
borst waren bedekt met dik geronnen bloed. Ze moest meerdere keren gestoken zijn.’
Conny Braam komt op het idee voor deze scène door de
ontmoeting met een gepensioneerde rechercheur uit Amsterdam-Noord. De rechercheur vertelt haar over twee heftige geweldsdelicten die hij in zijn carrière heeft meegemaakt en de
schrijfster heeft die twee gebeurtenissen voor Zwavel in elkaar
geschoven. De eerste zaak is de moord op Heleentje Isaac.
Nadat hij al eerder een negenjarige jongetje heeft misbruikt
en vermoord, lokt de pedoseksueel Gerard Spruit in 1974 de
tienjarige Heleentje mee naar zijn huis. Daar blijkt dat Spruit
zich vergist heeft: hij heeft het jongensachtige meisje voor een
jongen aangezien en hij valt niet op meisjes. Spruit wurgt haar
en dumpt haar levenloze lichaam bij sportpark Elzenhagen.
Over de zoon van Gerard Spruit schrijft Peter R. de Vries later
het boek ‘Een moord kost meer levens’.
D E E NIGE ECHTE MOORD

De tweede zaak waarover de gepensioneerde rechercheur
Conny Braam vertelt, is de gewelddadige dood van Elbert van
de Biezen. Deze gewezen leraar wordt in 1984 in elkaar geslagen
in het Vliegenbos en overlijdt drie dagen later aan zijn verwondingen. De dood van Van de Biezen veroorzaakt veel opschudding. Niet alleen in Amsterdam-Noord, maar zeker ook in de
rest van Nederland. Mede door de verwarring van fictie en realiteit en de commotie rond de zaak Van de Biezen doen in Noord
regelmatig verhalen de ronde over moord en verkrachting in het
Vliegenbos. De gewelddadige dood van de voormalige leraar uit
Landsmeer is waarschijnlijk echter het enige zware geweldsdelict dat zich daadwerkelijk in het bos heeft afgespeeld.
Het leven van Elbert van de Biezen neemt een noodlottige
wending op dinsdag 25 september 1984. Een groep jongens uit
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Tuindorp Buiksloot, de buurt die in Noord beter bekend is als
het Blauwe Zand, zit ’s avonds om een uur of elf Stroh Rum te
drinken in de nieuwe woning van één van hen. Bovenop een
kast liggen een schroevendraaier en een honkbalknuppel, die ze
hebben gestolen bij een inbraak in een sporthal. Zoals wel vaker
praten de jongens over wat ze met de wapens zouden kunnen
doen. ‘Een poot tikken’, suggereren Dirk (17) en Marco (15)
– niet hun echte namen. De anderen dagen de twee uit om de
daad bij het woord te voegen, maar zijn te bang om zelf mee te
gaan. Gewapend met de honkbalknuppel lopen Dirk en Marco
even later in de richting van de Meeuwenlaan.
In het Vliegenbos bevindt zich op dat moment de 54-jarige
Elbert van de Biezen uit Landsmeer, voormalig hoofd van de
School met de Bijbel. Zoals elke week heeft hij die avond de
repetitie bijgewoond van de christelijke zangvereniging. Van de
Biezen is keurig getrouwd, heeft twee kinderen, maar wat niemand weet, is dat hij daarnaast een dubbelleven leidt als homoseksueel. Na zijn wekelijkse repetitie rijdt hij altijd nog even naar
het Vliegenbos, een bekende ontmoetingsplek voor homoseksuelen. Die avond wacht hem echter een onaangename verrassing.
Als hij van zijn auto naar het urinoir aan de Meeuwenlaan loopt,
slaat Dirk hem vrijwel meteen met de honkbalknuppel keihard
op zijn hoofd. ‘Zo hard dat ik er zelf beroerd van werd”, verklaart Dirk later. Marco komt daarna pas uit de bosjes met zijn
schroevendraaier, maar hij ziet dat het slachtoffer bewusteloos
is. De jongens pakken Van de Biezens portefeuille en maken zich
uit de voeten.
Een half uur later komt er op politiebureau Waddenweg een
melding binnen over een man die aan de rand van het bos op
de grond ligt, tussen de LTS en de Huishoudschool. Een patrouillewagen is snel ter plaatse. Als de agenten naderen, kruipt
Elbert van de Biezen moeizaam overeind. Voor de politieagenten komen, heeft hij zijn haar nog gekamd, want in zijn kam
vinden ze later haren met bloed erop. ‘Het is verschrikkelijk’,
is het laatste wat de agenten hem horen zeggen. Van de Biezen
komt niet meer bij kennis en overlijdt drie dagen later in het
ziekenhuis.
Zoon Henk van de Biezen, inmiddels 48, weet bijna dertig
jaar later nog steeds hoe geschokt hij was, toen hij het trieste
nieuws over zijn vader hoorde. De boomlange kunstenaar blaast
in café ’t Sluisje in zijn hete thee. ‘Zelf was ik net het huis uit.
Ik weet niet meer wanneer ik het precies hoorde, in die dagen
beleefde ik alles in een roes. Het kwam voor ons echt uit de lucht
vallen, we wisten niets van zijn tweede leven. Dat heb ik de politie toen ook verteld. Ik wist überhaupt niet dat het Vliegenbos

P. 98 en 105: In 2003 is in het bos de speelﬁlm ‘Stille Nacht’ opgenomen. Hierin speelde Victoria Koblenko een studente die verkracht
werd. [BRON] Waterland Film, Amsterdam

een ontmoetingsplek voor homo’s was. In het AMC heb ik hem
voor het eerst weer gezien, op de intensive care. Kaalgeschoren
voor het onderzoek en aan de beademing. Hij reageerde op geen
enkele manier als we iets zeiden en is tot het moment van overlijden niet meer bij geweest.’
Precies een week na de mishandeling kammen 25 agenten
’s avonds het bos uit en ondervragen alle bezoekers en gebruikers die er op dat moment rondlopen. Op basis van de tips die
de agenten krijgen, lichten ze nog dezelfde avond acht jongens
van hun bed. Een dag later bekent de zeventienjarige jongen
D.A. dat hij Van de Biezen heeft geslagen met een honkbalknuppel, die hij van zijn negentienjarige vriend heeft gekregen. De
vijftienjarige R.S. heeft wordt aangehouden als medeplichtige.
De jongens zijn al langer bekend bij de politie en trekken er
regelmatig op uit om ‘flikkers in elkaar te rammen’, zoals het
homoblad Sek schrijft. ‘Uit de bekentenissen blijkt op zuivere
wijze het systematische en vooropgezette doel van hun geweldpleging: “omdat hij op die pisbak stond”.’ De moord brengt
het Blauwe Zand in rep en roer. Binnen een week organiseert
het buurthuis een eerste bezinningsbijeenkomst. ‘Men heeft in
deze buurt een progressief en tolerant beeld van zichzelf’, laat
een welzijnswerkster Sek optekenen. ‘Jarenlang heb ik tegen
dovemansoren gepraat over de homovijandige mentaliteit in de
buurt. Ook nu nog ontkennen ze het homo-agressieve karakter
van de moord. Hier wordt gezegd dat het iedereen had kunnen
overkomen.’
Op zaterdag 6 oktober houden het COC-Amsterdam en de
Stichting Op je flikker gehad!? een protest om hun zorgen te
uiten. Om één uur vertrekt een groep van ongeveer zeshonderd mensen vanaf het toenmalige stadsdeelkantoor aan het
Buikslotermeerplein dwars door Noord naar het Beursplein.

De demonstranten dragen spandoeken met ‘Homomoord nee’
en ‘Geen heteroterreur’. Bij het Beursplein spreekt Ben Bussink van het COC de menigte toe. ‘De agressie en het geweld
[...] bestaat op basis van een wijdverspreide maatschappelijke
medeplichtigheid. De eerstverantwoordelijke om die situatie ten
goede te beïnvloeden is de overheid. We hebben er keer op keer
bij de regering op aangedrongen dat die een beleid zou gaan
voeren, gericht op de bestrijding van het heteroseksistische karakter van de samenleving.’ De commotie rond de dood van
zijn vader heeft volgens Henk van de Biezen weinig met de gebeurtenis zelf te maken. ‘Het ging niet om mijn vader, zijn dood
werd gebruikt om een maatschappelijk probleem aan te kaarten. Om de emancipatie van homo’s op de agenda te zetten. In
die zin kun je zeggen dat zijn dood voor de homoscene toch nog
iets goede heeft meegebracht.’
De zoon van Van de Biezen denkt nog regelmatig terug aan
die dramatische najaarsdagen in 1984. ‘Natuurlijk draag je zoiets de rest van je leven met je mee. Ik heb altijd een dubbel
gevoel over zijn dood gehad. Ik denk zelf dat hij wel klaar was
met zijn leven, misschien heeft hij het gevaar ook wel opgezocht.
Hij was manisch-depressief en leidde ook nog eens een dubbelleven. Ik denk niet dat hij erg gelukkig was. Zelf had ik een
moeizame relatie met hem, wat het extra lastig maakte om zijn
dood te verwerken. Ik heb op aanraden van een vriendin een
jaartje bij een psychiater gelopen, maar op een gegeven moment
was ik wel uitgeluld. Ik heb daar alleen aan overgehouden dat
het belangrijk is om het er af en toe nog met mensen over te
hebben. In het Vliegenbos heb ik nadien nog wel eens een getennist of een potje gevoetbald met vrienden. Ik heb geen rotgevoel
bij het Vliegenbos. Dat straalt het bos ook niet uit, het is een
mooi park.’


P. 102: Vlakbij het urinoir bij de ingang van het bos aan de Meeuwenlaan is Elbert van der Biezen in 1984 met een honkbalknuppel op
zijn hoofd geslagen. Drie dagen later overleed hij daaraan. [BRON]
beeldbank Stadsarchief Amsterdam
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P. 103: De dood van Elbert van der Biezen had grote beroering tot
gevolg. Er werden verscheidene protestmarsen tegen homogeweld
georganiseerd, zoals hier bij het stadsdeelkantoor (nu gesloopt en
vervangen door nieuwbouw) aan het Buikslotermeerplein. [BRON]
Beeldbank Stadsarchief Amsterdam



H O MOSCENE OP ZIJN RETOU R

Het urinoir aan de kant van de Meeuwenlaan wordt na de
dood van Elbert van de Biezen vrij snel weggehaald. Toch
blijft het bos ook na de dood van de leraar nog een tijd lang
populair als ‘cruising zone’ voor homoseksuelen uit heel Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In een internationale gids voor
homobars en -ontmoetingsplekken krijgt het bos in die tijd wel
de waarschuwing AYOR, ‘At Your Own Risk’. ‘We waren altijd
al voorzichtig, maar daarna keken we nog beter uit’, herinnert
de nu 74-jarige Theo zich. Hij wil liever niet vermeld worden
met zijn echte naam. ‘Voor de moord stond de pisbak al volgeschreven met anti-homoleuzen en reden er regelmatig jongens
met brommers rond om de boel te versjteren. Maar het echte
gevaar zag je niet of wilde je niet zien.’
Volgens Theo is het Vliegenbos in de jaren vijftig al een populaire ontmoetingsplek voor homoseksuelen. Vanaf het moment dat hij in 1980 naar Noord verhuist, komt hij er regelmatig. ‘In het voorjaar en de zomer was er altijd wat te beleven.
Je sprak af bij de pisbak en dan ging je samen “naar achteren”.
Als het klikte even seksen en dan weer wegwezen. Vanwege de
dichte bosschages was het bos daar heel geschikt voor. Om
te seksen was het trouwens ook populair bij hetero’s. Je had
natuurlijk de huishoudschool én de ambachtsschool, met daartussen het bos. Dat was kat in het bakkie, hè.’
In de jaren negentig verliest het bos langzamerhand zijn
grote aantrekkingskracht op homoseksuelen die naar vertier
zoeken. Op internet wordt het Vliegenbos hier en daar nog wel
aangeprezen als ontmoetingsplek. ‘In the woods, behind the
five benches’, meldt de website cruisingforsex.com. Deze tip
dateert echter al uit 2003. Theo komt er zelf vrijwel nooit meer.
‘Ik ben gestopt toen ik een jaar of zestig was. Een enkele keer
fiets ik er nog wel eens langs, vooral om herinneringen op te
halen. Maar ik hoor eigenlijk bijna nooit meer iets over seks in
het Vliegenbos. Veel bosschages zijn weg, dus je staat niet meer
zo beschut. Je vriend neem je nu eerder mee naar het café of
naar huis – dat zou ik vroeger niet in mijn hoofd hebben gehaald. Natuurlijk gebeurt er af en toe nog wel eens iets, maar
ik denk dat het Vliegenbos zich daarin niet onderscheidt van
andere parken in Amsterdam.’
Buurtbewoner Frans Cappers herinnert zich het kinderfeestje voor de zevende verjaardag van zijn dochter Winnie in
2005, op een zomerse woensdag in juli. Hij verstopt zich als
‘snoepmonster’ in het bos, de meisjes moeten hem zoeken. In
een paar struiken achter de reeds genoemde vijf bankjes gaat
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hij op zijn hurken zitten, gekleed in een felgekleurde jas die helemaal behangen is met snoep. Plotseling hoort hij achter zich
wat geritsel en staat hij oog in oog met een onbekende man, die
hem aarzelend groet. Even later komt er nog een man het bospad op, nota bene in een invalidenkarretje. Ook deze man blijft
afwachtend staan. ‘Toen ik ineens allemaal tissues om me heen
zag liggen, realiseerde ik me dat ik kennelijk in een “homobos”
was beland. Ik wist dat die kinderen eraan kwamen, dus ik ben
snel de bosjes uitgelopen. Ik liep bijna meteen in hun armen,
maar ze hebben er niets van gemerkt. Ik besefte pas later dat ik
geluk had gehad dat ik geen motoragent was tegengekomen’,
lacht Frans. ‘Anders had ik heel wat uit te leggen gehad in mijn
snoeppak.’
Cappers heeft het Vliegenbos verder jarenlang gebruikt als
decor voor de introductiefilmpjes voor het schoolkamp van basisschool De Biënkorf. ‘Het ene jaar ensceneerde ik een riddergevecht, het volgende jaar maakte ik beelden van een leraar
die ontvoerd werd. Maar hoe ik het ook kadreerde: de kinderen
zagen altijd meteen dat het het Vliegenbos was. In dit bos kun
je heel snel een sfeer neerzetten van misdaad en mystiek. Zodra
je van de paden afgaat, is het meteen een echt bos. En dat vind
je in Amsterdam niet zo veel. Ik vind het geen eng bos, maar ik
weet niet of ik er ‘s avonds voor mijn lol doorheen zou rennen.
Sinds dat ene kinderfeestje heb ik meteen een vreemde associatie bij elke man die in zijn eentje door het bos loopt. Maar ik
heb verder nooit meer iets vreemds zien gebeuren.’

voor. Voor de zekerheid klopt hij het wel even af op de onderkant van de tafel in een van de verhoorkamers van politiebureau Waddenweg. ‘Zeker niet in het Blauwe Zand. Een enkele
keer krijgen we een melding over mannen die aan het cruisen
zouden zijn. Er lopen zeker mannen in het bos, al dan niet met
een hond, maar we hebben nooit iets aangetroffen dat duidt op
een ontmoetingsplek voor homo’s. Het Vliegenbos is voor mij
vooral een uniek gebied vol contrasten. Tussen Albemarle en
het woongebied ligt zomaar een bos met ook nog een camping
erin. Vanuit het centrum hoef je alleen maar even het IJ over
met het pontje. Ik vind het geweldig, waar vind je zoiets?’
[EINDE HOOFDSTUK 8]

N IETS AA N DE H A N D

Buurtregisseur Albert Meppelink noemt het Vliegenbos een
‘veilig bos’. Sinds 2008 is hij bij de Amsterdamse politie verantwoordelijk voor Tuindorp Buiksloot en omgeving. ‘Ik kom
zeker een paar keer week in het Vliegenbos en het zit in de vaste
route van de dienstdoende agenten. Ook de straatcoaches komen er regelmatig. Ik vind dat het met de criminele activiteiten
in het bos erg meevalt. Als ik naar de afgelopen jaren kijk, is
er eigenlijk niets noemenswaardigs gebeurd. In de zomer is het
iets drukker vanwege de camping. Dan zijn er wat meer kleine
diefstalletjes en vooral veel fout geparkeerde auto’s – tot grote
ergernis van buurtbewoners. Ook het wildkamperen, zowel
van daklozen als toeristen, geeft sommige mensen een onveilig
gevoel. Dus daar proberen we wel meteen op te reageren.’
De ‘wijkagent’ is verbaasd als hij hoort over de gewelddadige dood van Elbert van de Biezen. In Amsterdam-Noord
komt geweld tegen homo’s vandaag de dag eigenlijk niet meer


