Archief van Café ’t Mandje

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 30344
Periode: ca. 1891-2012

Archiefvormer
Café ’t Mandje

Inleiding
In de bocht van de Zeedijk, op nummer 63, is tot op de dag van vandaag nog altijd het Café ’t
Mandje, dat vanaf 1927 tot 1967 werd bestierd door Bet van Beeren.
Bet van Beeren werd in 1902 geboren in de Goudsbloemstraat in de Jordaan in een gezin van
twaalf kinderen. In 1927 nam ze het café aan de Zeedijk nr. 63 over van haar oom. Zelf noemde
ze het café “In ’t Mandje”, omdat haar moeder elke dag eten kwam brengen in een mandje.
Door haar grote mond en tolerante levenshouding bouwde ze in korte tijd een enorme reputatie op zowel binnen als buiten Amsterdam. Ze was een lesbienne die van haar geaardheid
geen probleem maakte en er voor uitkwam in een tijd waarin weinigen dat durfden. Haar
café werd een ontmoetingsplek voor homo’s en lesbiennes. Een dag per jaar, om precies te
zijn op Koninginnedag betekende bij Bet van Beeren ’Oranjebal’ waarbij de mensen ongeacht
hun geaardheid met elkaar mochten dansen. Voor die tijd was dat een fenomeen. Een van de
opmerkelijke gewoontes van Bet was dat ze de dassen afknipte van haar mannelijke bezoekers
en die vervolgens aan het plafond ophing. Als men geen stropdas had moest er wat anders
achter worden gelaten in het café. De wanden van het café waren bedekt met alle mogelijke
souvenirs, prentbriefkaarten, krantenknipsels en fotos van Bet met klanten en afbeeldingen van
het Koninklijk Huis, want Bet was zeer Oranjegezind.
Naast het bestieren van het café deed Bet veel voor de kinderen en bejaarden uit de buurt.
Zo gingen de kinderen uit de buurt eens per jaar op haar kosten een dag naar buiten, bijvoorbeeld naar een speeltuin in de bossen. Ten tijde van de oorlog zaten er joden ondergedoken
in de kelder, waaronder Hermine Heijermans, en boven het café waren wapens verborgen die
verzetsgroepen gebruikten. Op 16 juli 1967 overleed Bet op 65 jarige leeftijd.
Na het overlijden van Bet nam haar jongste zus Greet de zaak over. Zij hield het café helemaal hetzelfde en bestierde de zaak tot 1981. Toen stopte Greet met het café, omdat ze ziek
werd maar ook omdat de klanten de Zeedijk niet meer op durfden vanwege de drugshandel
en de overlast er omheen. Greet kon geen afscheid nemen van het café. Het interieur bleef
onveranderd en werd nog getoond aan wie er om vroeg waarbij Greet uitgebreid vertelde over
de gloriedagen van haar zus. In 1998 ging ter gelegenheid van de Gay Games het café nog 1x
keer open. Na het overlijden van Greet in 2007 kwam het café in handen van haar nicht Diana
van Laar.
Het archief van Café ’t Mandje bestaat uit hoofdzakelijk uit fotos van het interieur en van Bet
en Greet met bezoekers van het Café en enkele persoonlijke stukken zoals jeugd- en familiefotos,
ingekomen brieven en ansichtkaarten.
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Inventaris
Bet van Beeren (1902-1967). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greet van Beeren (1923-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diana van Laar (1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Bet van Beeren (1902-1967)
1.1 Stukken betreffende het persoonlijk leven
1 ’Van alles wat’, twintig tekeningen van Johan Braakensiek 1891 ca. 1 deel
De nrs. 10 en 16 ontbreken
2 Jeugd- en familiefoto’s van Bet van Beeren 1902 - 1952 1 omslag
3 Foto van een moeder die met haar zeven kinderen op de stoep voor haar huis
aardappels aan het schillen is (vermoedelijk het gezin waarin Bet van Beeren
is opgegroeid), gefotografeerd door August F.W. Vogt 1915 1 stuk
4 ’Paris girls; sixteen water-color drawings by Léo Fontan, Maurice Millière,
Suz.Meunier, A. Penot’, omslag en één tekening van Maurice Millière getiteld
’Love’s Rosary/Le chapelet d’amour’ 1917 ca. 2 stukken
5 Tekening van ’Het Begijnhof’ gezien vanuit de Begijnensteeg 1918 1 stuk
6 Rijbewijs B voor E.M. (Bet) van Beeren 1936 1 stuk
7 Distributiestamkaart van Elisabeth M(aria) (Bet) van Beeren 1939 1 stuk
8 Gelukstelegram van ’oome Kees’ en ’Jopie’ ter gelegenheid voor haar verjaardag
1940 1 stuk
9 Persoonsbewijs van Elisabeth Maria (Bet) van Beeren 1941 1 stuk
10 Familiefoto’s van Bet van Beeren, gefotografeerd door Fotopersbureau Lindeman, Foto Meulman, Pers Fotobureau E.J. Noordhoff, Foto Ne-Jo, Foto Weyers, Laan’s Studio, Fotobureau ’Actueel’ en A.J. Roos 1942 ca. - 1952 ca. 1
omslag
auteursrechtelijk beschermd
11 Kwitantie voor betaald grafrecht voor de Nieuwe Oosterbegraafplaats 1945 1
stuk
12 Negatief van de foto waarbij Bet van Beeren op de motor zit 1945 ca. 1 stuk
13 Foto van Bet van Beeren op de motor met N.N. achterop en met W. Arondeus en Ko van Beeren in een auto, met overlijdensadvertentie van Jacobus
Hendricus (Ko) van Beeren 1945 ca. 1 stuk
14 Affiche met een afbeelding van koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van het
50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 1948 1 stuk
15 Gedenkalbum ter gelegenheid van het 12,5 jarig huwelijksjubileum van Koningin
Juliana en prins Bernhard 1949 1 deel
16 ’Etudes de Nus, deuxième série, 24 photographies de Brassaı̈, André de Dienes,
Jahan, Ergy Landau e.a. Naakfoto’s van vrouwen. Losbladig 1949 1 omslag
24 afbeeldingen
17 ’Mijn laatste wil’, laatste wil van Bet van Beeren(?) 1950 ca. 1 stuk
18 Reproductie van een foto van Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix, Margriet, Irene en Christina, gefotografeerd door Cas Oorthuys
(Rijksvoorlichtingsdienst) 1950 ca. 1 stuk
19 Ansichtkaart met een afbeelding van Pia Beck met op de achterkant de tekst
’Veel liefs voor Bet van Pia’ 1950 ca. 1 stuk
20 Fotomapje met een opgeplakte Edelwijs, met achterop de tekst ’Bet ik bied je
deze Edelweis voor veel geluk en een wijs beleid, Greta’ 1950 ca. 1 stuk
21 Bewijzen van Nederlanderschap voor Elisabeth Maria (Bet) van Beeren en haar
vader Johannes Hendrik van Beeren 1952 2 stukken
22 Gedicht van ’vader’ J.H. van Beeren getiteld ’Haast’ 1953 ca. 1 stuk

30344 - 2

Versie 19.1 - 6 maart 2017
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23 Foto’s van het interieur van het huis van Bet van Beeren, gefotografeerd door
Kryn Taconis (Magnum-Fotoagentschap) en Joop Wijnand 1959 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
24 Gedicht van Henk Geurtsz geschreven ter gelegenheid van de 64ste verjaardag
van Bet van Beeren 1966 1 stuk
25 Ingekomen brief bij de familie van de vertegenwoordiger van Brouwerij d’ Oranjeboom naar aanleiding van het overlijden van Bet van Beeren 1967 1 stuk
26 Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende het overlijden van Bet van Beeren
1967 1 omslag
27 Afbeelding van de St. Pietersteeg te Amsterdam, met achterop de aantekening:
’geboorteplaats van Betje van B. en Auke R’ s.d. 1 stuk
28 Pentekening van de Westertoren door H. Egterink s.d. 1 stuk
29 Plakboek met plaatjes van filmsterren, vermoedelijk afkomstig van Bet van
Beeren s.d. 1 deel
1.2 Stukken betreffende het maatschappelijk leven
30 Huurcontract van een winkelhuis met kelder en woonruimte gelegen aan de
Zeedijk nr. 63 (Café ’t Mandje) 1928 - 1964 1 omslag
31 Groepsfoto van een toneelgezelschap (?) ter gelegenheid van een 15-jarig jubileum, gefotografeerd door P. Berghuis 1940 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
32 Kasboek van het Café ’t Mandje 1949 - 1953 1 deel
33 ’Verklaring van opmeting’, door de verificateur van de Gemeentebelasting betreffende het ’benedenlokaal van de inrichting Zeedijk nr. 63’ 1950 - 1959 2
stukken
34 ’New Photography; lighting and composition’, by Bruno of Hollywood 1950
ca. 1 deel
35 ’Konings-kroon’, koningsgezinde muurversiering van Café ’t Mandje 1950 ca.
1 stuk
36 Stukken betreffende de financiële administratie van Café ’t Mandje/Bet van
Beeren 1951 - 1959 1 omslag
37 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van het Café ’t Mandje
1952 1 omslag
38 Foto’s van Bet van Beeren onder andere met bezoekers van het Café ’t Mandje
en enkele familiefoto’s 1953 1 omslag
39 Foto’s van Bet van Beeren met enkele bezoekers van Café ’t Mandje en een
foto van de opening van een kinderbad (?) in de Barnsteeg, gefotografeerd
door Fotobureau Filmalux 1953 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
40 Foto’s van Bet van Beeren met bezoekers van Café ’t Mandje, gefotografeerd
door Ed van der Elsken, G.J.M. van Gool, Fotobureau Filmalux; Th. G.
Voetman, Kodak Farbbild, Laan’s Studio, Foto Gego; G.J.M. van Gool, Gerard
van Gool, Gordon Studios en Foto. . . 1954 - 1961 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
41 Foto’s van Bet van Beeren onder andere met bezoekers van het Café ’t Mandje
en foto’s van de trouwscene van Bet en mooie Karel; met enkele opgeplakte
krantenknipsels en personalia van haar vader en zus Greet 1954 - 1961 1
omslag
42 Promotiemateriaal van Café ’t Mandje 1960 ca. 1 omslag
43 Foto van Bet van Beeren en barman ’Mooie Karel’ achter de biljarttafel in Café
’t Mandje (tijdens Koninginnedag?) 1960 ca. 1 stuk
44 Foto’s van revue-artiesten (?), gefotografeerd door A. Verdooner en Karpo 1960
ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
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45 Vergunning voor het houden van een café of aanverwant bedrijf alsmede een
vergunning waarbij het café tot 01:00 ’s nachts geopend mag zijn voor het
publiek 1960 - 1963 2 stukken
46 Stukken betreffende de viering van het 35-jarig jubileum van Café ’t Mandje
1962 1 omslag
47-47A Foto’s van Bet van Beeren onder andere met bezoekers van het Café ’t Mandje
en foto’s van de viering van het 35-jarig bestaan van het café alsmede het overlijden van Bet van Beeren, gefotografeerd door Joop Wijnand, Henk Jonker,
Gerard van Gool. . . 1962 - 1967 2 omslagen
47 I
auteursrechtelijk beschermd
47A II
auteursrechtelijk beschermd
48 Verklaring van de Sociaal-Economische Raad dat E.M. van Beeren moet voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid voor het café- en of aanverwant bedrijf
1964 1 stuk
49 Ingekomen orderbevestiging van de firma H. van Loon en Zn. betreffende de
zuivering van Café ’t Mandje van kakkerlakken 1965 1 stuk
50 ’Telefoonlijst’, lijst met daarop de namen en telefoonnummers van onder andere
de kapper, pedicure, de boekhouder, politie, brandweer en de brouwerij 1965
ca. 1 stuk
51 Ingekomen brief van Kindervereniging ’De Palm’ met dankzegging voor een
ontvangen gift 1968 1 stuk
2 Greet van Beeren (1923-2007)
2.1 Stukken betreffende het persoonlijk leven
52 Ingekomen brief van Jim bij Greet van Beeren naar aanleiding van het overlijden van Bet 1967 1 stuk
53 ’Herinneringen aan Bet van Beeren’, door Ton(ny), handgeschreven 1967 ca.
1 stuk
54 Portretfoto van een fotograaf (vermoedelijk Frits) 1970 ca. 1 stuk
55 Negatieven van een foto van een geschilderd portret van Greet van Beeren 1970
ca. 2 stukken
56 Foto van de hond ’Unkra’ van Greet (en Bet?) van Beeren, met hondenpenning
en een pluk haar van (vermoedelijk) de staart van de hond, gefotografeerd door
W.M. Molenkamp (?) 1970 ca. 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
57 Ingekomen ansichtkaart van ’Gerrit’ met een afbeelding van ’San Bruno’ 1973
1 stuk
58 Paspoort van Margaretha van Beeren 1976 1 stuk
59 Ingekomen nieuwjaarswens van Koningin Juliana 1977 1 stuk
60 Nieuwjaarswens van Greet van Beeren 1977 1 stuk
61-66 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Rozekruisers Orde (Amorc) 1978
- 1980 6 omslagen
61 Bewijzen van lidmaatschap van de ’Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis’
(Amorc) 1979 - 1980 2 stukken
62 Circulaires met mededelingen voor de leden van de Rozekruisers Orde
(Amorc) 1978 - 1980 1 omslag
63 ’De Roos’, officieel orgaan van de Rozekruisers Orde 1978 - 1980 1 omslag
64 Folders en brochures van de Rozekruisers Orde (Amorc) 1978 - 1980 1
omslag
65 ’Officiële Monografie; Neofieten sektie en Tempelsektie’ van de Rozekruisers Orde (Amorc), lessen inzake de grondbeginselen van de Rozekruisers
Orde s.d. 1 omslag
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67

68
69

70
71

72
73
74

75
76
77
78
79
80
81
82
83

66 ’Rozekruisers inwijding’, lessen met betrekking tot de inwijding bij de
Rozekruisers Orde s.d. 1 omslag
Foto’s van het tijdelijk verblijf van Greet van Beeren in het Binnengasthuis
waarbij zij de verhuizing naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) meemaakte
1981 1 omslag
Menukaart van een diner op 10 maart 1981, met een zwart-wit foto van Greet
van Beeren 1981 1 stuk
Foto op doek van een gedeelte van de Nieuwe Spiegelstraat gezien richting het
Rijksmuseum gefotografeerd door Paul Rollman 1984 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
Herinneringen van Greet aan haar zus Bet, handgeschreven 1985 ca. 2 stukken
Foto van het uithangbord van Café ’t Mandje, met de begeleidende tekst: ’85
jaar geleden werd ze geboren. Ze zal altijd in onze gedachten blijven’, door
’Marijke en Emilie’ 1987 1 stuk
65+pas van M(argaretha) van Beeren 1988 1 stuk
Fotokaart met nieuwjaarswens voor 1990 van Joost Gijsselhart 1990 1 stuk
Trouwkaart van Ton Verheul en Yvonne Sellmeyer, buren van Greet van Beeren
1990 ca. 1 stuk
In het Nederlands en Chinees
Ingekomen brief van Wout Nijland betreffende het toesturen van een casettebandje met daarop een fragement van het lied ’Bet van Beeren’ 1992 1 stuk
Kaartje met daarop geplakt het silhouet van Greet van Beeren, met achterop
de tekst: ’Dank je wel Greet! 1997 1 stuk
Geboorteakte van Margaretha van Beeren. Afschrift 1998 1 stuk
’Ode aan Bet van Beeren’ tekst en muziek van een ode aan Bet van Beeren
door Cees Swaen 2000 ca. 1 omslag
Ingekomen kaart van majoor Bosshardt, met bijlage 2004 1 stuk
Uitnodiging met antwoordkaart voor de Galapremière van de musicalcomedy
van Albert Mol: ’Wat zien ik?!’ 2006 2 stukken
Stukken betreffende het overlijden van Greet van Beeren 2007 1 omslag
’Doorgegeven vanuit de geest’, tekst doorgegeven van ’gene zijde’ van M.G.
Laurent, met begeleidend schrijven van M. van Beeren s.d. 2 stukken
Bewijs voor een geplante boom in Israel ten name van M. van Beeren s.d. 1
stuk

2.2 Stukken betreffende het maatschappelijk leven
2.2.1 Verlening van medewerking aan interviews, documentaires en tentoonstellingen
84 Krantenartikelen met interviews met Greet van Beeren 1970 - 1972 1
omslag
85 Uitnodiging van de AVRO voor het bijwonen van de opnames van het TVprogramma een ’Leven in Beeld’ waarbij het leven van majoor Bosshardt
werd geportretteerd alsmede een ingekomen brief van de AVRO met dankzegging en terugsturen van materiaal dat. . . 1974 1 omslag
86 Boekomslag van het boek ’Bet van Beeren Koningin van de Zeedijk’ door
T. Bosch 1977 1 stuk
87 Transcriptie van het interview van de AVRO met Greet van Beeren ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Café ’t Mandje 1977 1 omslag
88 Transcriptie van het interview van Greet van Beeren voor het radioprogramma ’Homonos’ 1985 1 stuk
89 Ingekomen brief van D. Hotting naar aanleiding van het interview met
Greet van Beeren in het radio-programma ’Hoor Haar’ 1985 1 stuk
90 Transcriptie van het interview voor het radio-programma ’Hoor Haar’
waarbij Greet van Beeren werd geinterviewd over haar zus Bet 1985 1
omslag
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91 Stukken betreffende het bezwaar van Greet van Beeren tegen het gebruik
van de naam van haar zus voor het oprichten van een stichting die homoseksuele tipgevers de gelegenheid wil geven om anoniem informatie te
geven over misdrijven 1987 1 omslag
92 Ingekomen brief van Toni Boumans betreffende het verzoek om medewerking te willen verlenen aan het maken van een documentarie over Willem
Arondeus, met bijlagen 1989 - 1990 1 omslag
93 Kranten- en tijdschriftartikelen met interviews met Greet van Beeren onder
andere over de verloedering van de Zeedijk 1990 - 1994 1 omslag
94 Programma van het ’Surpriseprogramma’ ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Majoor Bosshardt waaraan Greet van Beeren haar medewerking heeft verleend 1993 1 stuk
95 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de voorstelling
’Bet’ door Toneelgroep ’Mevrouw Jansen’ 1997 1 omslag
96 ’Onvergetelijke vrouwen’, artikel in Z-Daklozenkrant over zeven ’spraakmakende’ Amsterdamse vrouwen waaronder Bet van Beeren, dit naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 1997 1 stuk
97 Stukken betreffende de tentoonstelling ’De stad door de jaren heen, 18801998’ over de recente geschiedenis van Amsterdam waarbij het Café ’t
Mandje werd nagebouwd met een aantal originele voorwerpen uit ’t Mandje
1998 1 omslag
98 Foto’s van een feestelijke bijeenkomst in het Amsterdams Historisch Museum, met een stadspas en pasfoto van Greet van Beeren 1999 1 omslag
99 ’Oud en Nieuw op de trambaan’ artikel over het 100-jarig bestaan van
de GVB met foto’s van Greet van Beeren op de treeplank van een oude
tram van voor de Tweede Wereldoorlog waar haar broer, Ko van Beeren,
bestuurder op is geweest en het artikel ’Wonen. . . 2000 1 omslag
100 Foto’s van een feestje met het team van het Amsterdams Historisch Museum 2000 1 omslag
101 Foto’s van Greet van Beeren verkleed als non op de trap en voor de deur
van het Bethanienklooster, met aan beide kanten twee wachters (?) 2000
ca. 1 omslag
102 Ingekomen bedankbrief van ID&Dtv voor het meewerken aan de opnames
van het televisieprogramma ’Eerste Druk met Midas’ 2001 1 stuk
103 ’Het huis van Bet van Beeren’, interview met Greet van Beeren in PS
van de week over het leven van Bet, haarzelf, het café en het huis 2002 1
omslag
104 Stukken betreffende het interview ’Dat heerlijke kroegje’ met Greet van
Beeren in ’Z – Amsterdams straatmagazine’ 2003 1 omslag
105 ’De geest van Bet moet Herleven’, interview met Greet van Beeren in de
Gay Krant waarin zij een oproep doet voor een waardige opvolger voor
Café ’t Mandje zodat het weer heropend kan worden 2004 1 stuk
106 Stukken betreffende de heruitgave van het boek ’Bet van Beeren, Koningin
van de Zeedijk’ door T. Bosch 2007 1 omslag
107 Print van de website van AT5: ’winter.at.5.nl’ over de afleveringen 5 t/m
10 van het programma ’Winter over vroeger’ waarbij in aflevering 7 Greet
van Beeren en Kees van Beijnum te gast zijn om met Harry de Winter te
praten over de bloei, verloedering. . . 2007 1 stuk
2.2.2 Stukken betreffende het beheer van Café ’t Mandje
108-124 ’Muurversieringen’ van Café ’t Mandje 1950 ca. - 1998 14 omslagen en 3
stukken
108 Visitekaartjes van bedrijven
109 Ansichtskaarten met erotische afbeeldingen
110 Pasfoto’s van bezoekers
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Café ’t Mandje
111 Bierviltjes met teksten van bezoekers
In het Engels, Frans en Spaans
112 Papiertjes met teksten van bezoekers
In het Nederlands, Engels, Chinees, Engels,
113 Visitekaartjes van personen
114 Cerficaat, transitvisum en een indentity card van bezoekers
115 ’Pacal (Wim Klein) Nederlands Rekenwonder Willy Wortel’, ’De rekening
aan de pastoor’ en ’Sportvissers u kunt vissen op het IJsselmeer’
116 Curiosa: toegangsbewijzen, ’playboy-ausweis’, rente-spaarbon, introductiekaart voor Bar-dancing ’De Schakel’ etc.
117 ’Gents-Toilet’ 1 stuk
118 ’De Flesch’, gedicht over de rol van ’de flesch’ in het leven van ’Dick’ 1
stuk
119 ’Brieven’ voor Greet
120 Ansichtkaart van Chicks with Dicks in Drag Racing en een toegangskaartje
voor Marcanti (women’s western Party) tijdens de Gay Games 1998
121 Bierviltjes met teksten van bezoekers op de achterkant 1980 ca.
122 Visitekaartjes van een hotel en uitgaansgelegenheden voor homosexuelen
123 ’Open/Dicht-bordje’ en het bordje ’Eerste Kerstsdag gesloten’
124 ’Ome Joop 56 jaar’, tekening van man, vermoedelijk een bezoeker van het
café, door ’Levi’ 1980 1 stuk
125 Bewijs van inschrijving van M. van Beeren bij het Bedrijfschap voor het
Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf
en Aanverwante Bedrijven 1967 1 stuk
126 Verklaringen van Hesp’s Wijn- en Cognachandel en de Firma T.J. Wingelaar v/h Nederlandsche Bier Compagnie dat zij leverancier zijn aan Café
’t Mandje vertegenwoordigd door M. van Beeren 1967 1 omslag
127-128 Kasboeken van Café ’t Mandje 1967 - 1975 2 delen
127 - 1967 - 09/1972 1 deel
128 - 09/1972 - 12/1975
129 Foto’s van Greet van Beeren onder andere met bezoekers van Café ’t
Mandje, foto’s van het 50-jarig jubileum van Café ’t Mandje en de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek van T. Bosch ’Bet van Beeren,
koningin van de Zeedijk’ alsmede foto’s. . . 1967 - 1977 1 omslag
130 Foto’s van het exterieur van Café ’t Mandje, Parijse Leen met (?) voor
het Café en foto’s van Greet van Beeren onder andere met bezoekers van
het Café gefotografeerd door Hofman, Buro Monumentenzorg, Chris-Paul
Stapel, Telegraaf; Jan Stappenbeld, Rudy. . . 1967 - 1977 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
131 Foto’s van enkele klanten van Café ’t Mandje, waaronder ’Parijse Leen’
gefotografeerd door Foto van Gool, T.L. Bamberg, Foto Karpo, Foto Gego
= G.J.M. van Gool = dezelfde als Foto van Gool, Foto Wibo, Foto Bureau
Filmalux, Eveline Renaud, Nederlands. . . 1967 - 1977 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
132 Gemeentelijke vergunningen voor het houden van een lichtbak, tot het
uitoefenen van een cafébedrijf, verlof tot verkoop van zwak-alcoholische
dranken en het hanteren van afwijkende openingstijden, met bijlagen 1967
- 1998 1 omslag
133 Verklaring van de Sociaal-Ecomische Raad dat M. van Beeren voldoet aan
de eisen van vakbekwaamheid voor het café- of aanverwant bedrijf, met
begeleidend schrijven 1968 2 stukken
134 Foto van Greet van Beeren met een onbekende man (?) gefotografeerd
door Jan Stappenbeld (Telegraaf) 1969 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
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Café ’t Mandje
135 ’Sexguide Amsterdam ’74’, met adressen en advertenties van sex-exploitanten
op ’De Wallen’ 1974 1 deeltje
In het Nederlands, Engels, Frans en Duits
136 ’Spartacus International Gayguide’, gids met adressen en advertenties van
homovriendelijke bars, clubs, hotels, sauna’s, stranden etc. in europa 1974
1 deeltje
In het Engels, Duits en Frans
137 Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van Café ’t Mandje
1977 2 stukken
138 Ingekomen gelukstelegrammen van Hermine Heijermans en Albert Mol en
zijn partner Geurt (Guerdon Bill) ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Café ’t Mandje 1977 2 stukken
139 Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende het 50-jarig bestaan van Café
’t Mandje 1977 1 omslag
140 Brochure van de Louis Falco Dance Compagnie New York, met opdracht
1980 1 stuk
In het Duits en Nederlands
141 Foto’s van Greet van Beeren in of voor het Café ’t Mandje, soms met
enkele bezoekers aan wie ze op verzoek het café liet zien 1980 - 1994 1
omslag
142 Krantenartikel van een interview met Truus van Beeren (zus van Bet en
Greet van Beeren) 1981 1 stuk
143 Notitie van Greet van Beeren over een ’plastiektasje’ waarin Bet en zij het
ontvangstgeld en het wisselgeld in deden, uit de notitie blijkt dat Greet
na het sluiten van het café geen afstand kon doen van het tasje en daarom
ophing aan de balk in het. . . 1982 1 stuk
In het Nederlands en Engels
144 Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende de inschrijfgegevens van Café ’t Mandje 1984 1 stuk
145 ’Buletin Café ’t Mandje’, raamposter over valse berichtgeving via de dagbladen vermoedelijk over de heropening van het café. Handgeschreven
1985 1 stuk
146 Foto’s van Greet van Beeren alleen en met bezoekers in en voor Café ’t
Mandje en bij haar thuis 1988 - 2007 1 omslag
147 Foto’s van Greet van Beeren in en voor het Café ’t Mandje gefotografeerd
door Rudy Ray, Michael (?), Echo-Pers, Eveline Renaud en Jan Carel
Warffemius 1989 - 1997 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
148 Foto’s van Greet van Beeren in en voor het Café ’t Mandje en met de leden
van de toneelgroep ’Mevrouw Jansen’ in het Café ’t Mandje 1995 - 1997
1 omslag
149 Foto’s van Greet van Beeren achter de tap van Café ’t Mandje vermoedelijk
gemaakt om te publiceren in het dagblad ’De Telegraaf’ gefotografeerd
door Wim Hofland (De Telegraaf) 1997 2 stukken
auteursrechtelijk beschermd
150 Stukken betreffende tijdelijke opening van Café ’t Mandje tijdens de Gay
Games van 1998 1998 1 omslag
151 Foto’s van Greet van Beeren in het Café ’t Mandje tijdens een feestelijke
bijeenkomst (?) 1999 1 omslag
152 Foto’s van Greet van Beeren onder andere in en voor Café ’t Mandje, met
majoor Bosshardt en met enkele vrienden/kennissen alsmede een krantenknipsel met een foto van het raam van Café ’t Mandje waar Greet een
plakkaat heeft opgehangen tegen de komst. . . 2000 ca. 1 omslag
153 Ingekomen brief van P. Deijker-Smit waarin zij Greet bedankt voor de
spontane rondleiding in Café ’t Mandje, met foto’s van het bezoek als
bijlage 2002 2 stukken
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154 Specimina van briefpapier van Café ’t Mandje s.d. 2 stukken
155-165 Grammofoonplaten, gedraaid in Café ’t Mandje s.d. 11 grammofoonplaten
155 De vrijheid is de grootste schat; J. Holshuysen, T. Koopmans
geen scans op aanvraag, Uitgevoerd door De Trekvogels
156 In de Jordaan; deel 1 en deel 2
geen scans op aanvraag, Uitgevoerd door Sjaan, Riek en Hein met het koor
van Loes en De Kalkhoven’s Jordaan-Cabaret en leden van de klaverjasclub
’Het Westen’
157 Op de steiger; J. Holshuysen/Truus Koopmans
geen scans op aanvraag, Tussen vier muren; Moore/Campbell/Bas van
Rhijn
158 Ik droom van een Hollands Kerstfeest; Irving Berlin
geen scans op aanvraag, Walking in New York; R. van Riemsdijk
159 I love you much to much; Raye-Olshey-Towber
geen scans op aanvraag, Wos Geween is Geween; D. Meyerowitz
160 My Jiddische Mamme; Yellen-Pollack-Kersjes
geen scans op aanvraag, Grienen dag; Oisher-Kersjes
161 Aleesie Bron Bron; Woiski
geen scans op aanvraag, B.B. met R. is Bruine Bonen met Rijst; Woiski
162 Rosinkes mit Mandlen; F. Vienna – E. Pola
geen scans op aanvraag, Yaass; Kletter – Fuld
163 Because of You; Hammerstein/Wilkinson
geen scans op aanvraag, Cold, Cold Heart; Hank Williams
164 De Beste stemmen van de Jordaan
geen scans op aanvraag, De ouwe sopraan uit de Jordaan; E. Lopez
165 De Beste stemmen van de Jordaan
geen scans op aanvraag, Bloemen voor moeder; M. Hellemans, L. Tovaro,
C. van Orsouw
2.2.3 Verzamelde documentatie over Café ’t Mandje, de Zeedijk en Bet van Beeren
166 Artikel uit Ons Amsterdam getiteld ’Het verborgen lesbische leven in
Amsterdam’. Kopie 1970 1 stuk
167 Tijdschriftartikel uit Vrij Nederland getiteld ’De Zeedijk gaat kapot’,
over de verloedering van de Zeedijk 1974 1 stuk
168 Tijdschrift- en krantenartikelen over het homofiele uitgaansleven in Amsterdam 1974 - 1976 1 omslag
169 Foto van het interieur met een vrouwelijk en twee mannelijke modellen
die zijn aangekleed door ’André H. modehuis’, met begeleidende tekst
over het Café 1975 ca. 1 stuk
170 Circulaire van de Vereniging Medisch Sociale Dienst Heroine Gebruikers
met de nadere informatie over het ’heroine-probleem’ 1981 1 stuk
171 Krantenartikelen over Bet van Beeren en het Café ’t Mandje 1981 - 1987
1 omslag
172 Ter kennisname ingekomen circulaires van de gemeente Amsterdam betreffende de verloedering van de Zeedijk, met bijlage 1983 - 1984 2 stukken
173 Artikel uit HP getiteld ’Lesbisch uitgaan’ over vrouwencafé’s in Amsterdam 1986 1 stuk
174 Krantenartikel over de verpaupering van de Zeedijk 1988 1 stuk
175 Ter kennisname ingekomen informatiebulletins van de Buurtvereniging
Zeedijk 1988 - 1993 1 omslag
176 Uitnodiging tot het bijwonen van de tentoonstelling ’Goed verkeerd’ in
het Amsterdams Historisch Museum, met bijlagen 1989 1 omslag
177 Krantenknipsel betreffende de hommage aan Bet van Beeren door cabaretier
Ruud Douma alias Dolly Bellefleur 1990 1 stuk
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178 Uitnodiging voor het bijwonen van het ’Zeedijkfeest’ naar aanleiding van
het gereedkomen van de renovatie van het eerste deel van de Zeedijk en
de start van de renovatie van het tweede deel van de Zeedijk 1994 1 stuk
179 ’Zeedijk de oudste en nieuwste straat van Amsterdam, Historische wandelroute en anektotes’, waarbij aandacht wordt besteed aan Bet van
Beeren en Café ’t Mandje alsmede een krantenartikel getiteld ’Lesbische
toer’ in Amsterdam’ waarin ook stil wordt. . . 1994 1 omslag
180 Kranten- en tijdschriftartikelen over het leven op de Zeedijk 1997 1
omslag
181 Krantenknipsels en een print van de website ’Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad’ over het leven van Bet en Greet van Beeren en het
leven aan de Zeedijk 1998 - 2001 1 omslag
182 ’Verslaafd aan de strijdkreet’, krantenartikel naar aanleiding van het
overlijden van heilsoldaat ’Tante Jans’, met een foto van Bet van Beeren
die wordt toegezongen door ’Tante Jans’ en majoor Bosshardt 2002 1
stuk
183 ’Vrouwelijke ondernemers hebben een eigen stijl’, artikel in Opzij over de
tentoonstelling ’Poen, passie en perspectief. Vrouwelijke ondernemers in
Nederland’ in het Haagse Museon waarbij ook aandacht werd besteed
aan Bet van Beeren. Met folder van de. . . 2002 1 omslag
184 Krantenknipsels over de tentoonstelling ’De Wallen in beeld’ in galerie
Newsphoto 2006 2 stukken
185 Prints van de websites ’holland.com’ en ’amsterdamexcursies.nl’ respectievelijk over de replica van Café ’t Mandje in het Amsterdams Historisch
Museum en over een excursie door het red-light district waarbij een bezoek wordt gebracht aan Café ’t Mandje 2007 2 stukken
186 Fotokopie van de voorkant van het boek ’Rondom de Oude Kerk’ en de
bladzijde waarin de auteur een bezoek beschrijft aan Café ’t Mandje.
Met op de achterkant een begeleidende tekst van H. Schreurs s.d. 2
stukken
3 Diana van Laar (1958)
187 Krantenknipsels van ingezonden brieven in ’het Parool’ en ’Kompas Landsmeer’
van Diana van Laar over ’Vuilnisbakkenleed’, ’Hondenpoep’ en ’Versnelde adoptieprocedure niet snel’ 2002 - 2010 1 omslag
188 Foto’s van het interieur van Café ’t Mandje gefotografeerd door Martin Alberts
voor het Stadsarchief Amsterdam 2007 - 2008 1 omslag
189 Maandblad ’Ons Amsterdam’ met daarin een artikel over Bet van Beeren, met
begeleidend schrijven 2008 1 omslag
190 Stukken betreffende de heropening van Café ’t Mandje 2008 1 omslag
191 Foto’s van het plafond van Café ’t Mandje gefotografeerd door Martin Alberts voor
het Stadsarchief Amsterdam 2008 1 omslag
192 Tijdschriften- en krantenartikelen over Café ’t Mandje 2009 - 2010 1 omslag
193 Foto’s van de hartjesdagen 2010 3 stukken
194 Foto’s van het personeel van Café ’t Mandje 2011 2 stukken
195 Stukken betreffende de viering van het Sinterklaasfeest met het personeel van Café
’t Mandje 2011 1 omslag
196 Stukken betreffende de ’Roze voorleesmiddag’ in Café ’t Mandje 2011 1 omslag
197 Ansichtkaarten met afbeeldingen van Bet van Beeren 2011 1 omslag
198 Krantenknipsels en foto’s over en van Café ’t Mandje 2011 1 omslag
199 Foto van het graf van Bet van Beeren en haar ouders 2011 ca. 1 stuk
200 Print van een flyer met de activeiten van Café ’t Mandje 2012 1 stuk
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