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TGI | The Gay Issue is een onderscheidend 
glossy magazine dat een platform biedt 

aan de gay community.

TGI IS VRIJMOEDIG EN EXCLUSIEF,
DÉ LIFESTYLE-GUIDE
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Met als belangrijke pijlers: 

• Mode & Accessoires 
• Reizen & Uitgaan
• Kunst & Cultuur
• Diversiteit & Inclusiviteit

FASHION & 
LIFESTYLE 

TGI biedt de allerlaatste trends 
op het gebied van 



Uiteraard met aandacht voor en 
ondersteuning aan maatschappelijke 

issues en het zoeken van 
samenwerkingen of verbinding 

met gay-gerelateerde initiatieven.

We maken ‘gay zijn’ hip, creatief 
en positief. We brengen zowel 

maatschappelijke ondersteuning als fun 
voor een zekere doelgroep.

brengt alles met een positieve drive, 
belicht de sterke kanten 

van de gay community en 
zorgt ook voor fun. 



30+

Onze lezer gaat voor klasse en stijl,
 is maatschappelijk bewust, 

kiest voor kwaliteit van het leven,
 heeft oog voor detail, 

is breed en internationaal georiënteerd
en kan zich luxe permitteren.

TGI RICHT ZICH 
OP DE MODERNE, 

HOGER OPGELEIDE 
EN SUCCESVOLLE 

LHBTQ+’ER 

IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE VAN 

D O E L G R O E P



SUCCESVOL 
Hoogopgeleid en hardwerkend. 
Woonachtig in de grote stad 
(of net daarbuiten) en leeft bewust.

Onze lezer is



KLASSE & STIJL
De TGI-lezer ziet kleding en uiterlijk 
als een afspiegeling van zijn of haar 
persoonlijkheid, ervaart luxe als 
een beloning voor zichzelf en 
schat kwaliteit op waarde in. 
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BREED 
GEÖRIENTEERD
Of het nu om de samenstelling van een 
garderobe gaat, de besteding van vrije tijd 
of de keuze voor een luxe horloge of tas, 
de TGI-lezer wil te allen tijde op de 
hoogte zijn van nouveautés en
relevante informatie. 

De TGI-lezer is
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DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT
Veel bedrijven zijn zoekende. Naar aansluiting, support... een blauwdruk. 
Het streven naar diversiteit & inclusiviteit in het bedrijfsleven is inmiddels een gemeengoed. 
Oog hebben voor elkaar, zich identificeren, het creëren van saamhorigheid en het ‘wij-gevoel’. 
TGI richt zich met inclusiviteit op thema’s waardoor dit meer onder de aandacht komt 
als een vanzelfsprekendheid en wil dit samen uitrollen met en naar het bedrijfsleven.
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Interviews
Jurre Geluk
Rob Jetten

Bart de Wever
Jeffrey Wammes

De couture van 
Yves SAINT 

LAURENT &
Jean Paul 

GAULTIER

CARL 
NASSIB

breekt met
conventies

TATTOO
& YOU
Bĳ zondere 

TRANSGENDER
 tentoonstelling
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DOELGROEP
Leeftijd (kern): 30+ 

OPLAGE
Reguliere edities: 28.000 ex.

(Nederland & België)

VERSPREIDING
Losse verkoop 
Abonnementen 

Online

BEREIK & 
MERKBELEVING

TGI = controlled communication:
• courante, (internationaal) 
afgebakende kerndoelgroep 

• hoge betrokkenheid 
• hoog bereik

• Hoog-segment approach
• Gay marketing: hoge ROI

M E D I A - I N F O R M A T I E

TGI RICHT ZICH 
OP DE MODERNE, 

HOGER OPGELEIDE 
EN SUCCESVOLLE 

LHBTQ+’ER 

IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE VAN 
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Op zijn bureau staat een robotje om 
hem eraan te helpen herinneren dat 
hij tijdens mediaoptredens niet te 
ingestudeerd moet overkomen, iets 
dat hem in het begin van zijn carrière
als fractievoorzitter van D66 vaak 
verweten is. Maar het blijkt niet nodig, 
of juist heel effectief te zijn: het 
charme-offensief van meneer Jetten 
is bijna niet te weerstaan. Of…?

I N T E R V I E W

DOOR JORIS VAN DE WEERD

L O V E  &  H A T E
M E T

R O B 
J E T T E N

| 12 13 |

 Love is Love en Love Wins, het zijn hashtags die je tegenwoor-
dig veelvuldig inzet. Wat betekent de socialmedia- 
barricade voor je?

‘Jarenlang ben ik juist niet bezig geweest met activisme op dat vlak. 
Of sterker: jarenlang hoéfde ik er niet mee bezig te zijn. In het meer 
linkse milieu van Nijmegen, waar ik in de gemeenteraad zat, viel het 
ook niet op dat ik gay ben. En ook toen ik in 2017 in de Tweede  
Kamer kwam was ik vooral met zaken als klimaat en Binnenlandse 
Zaken bezig, niet per se met emancipatie.’

‘Pas toen ik fractievoorzitter van D66 werd bleek mijn geaardheid 
voor de media ineens een interessant haakje te zijn. Het heeft mij en 
het hele team destijds ook enorm verbaasd dat er überhaupt nog 
een issue van gemaakt werd. Niet mijn leeftijd of competenties, 
maar ‘openlijk homoseksueel’ dáár was aandacht voor. Dat ‘open-
lijk’ ook…’

‘Totdat ik merkte dat op social media de haatberichten kwamen; dat 
homofobie wel degelijk een levend en actueel probleem is. Sinds-
dien ben ik in mijn ‘openlijk zijn’ steeds meer geradicaliseerd. Ik laat 
me er steeds vaker over uit, heb me meer verdiept in een aantal  
thema’s die er spelen voor de gemeenschap en ben steeds meer op 
zoek naar creatieve manieren om er wat mee te doen. Natuurlijk  
is het fijn dat er heel veel mensen zijn die nuances in discussies  
kunnen leggen, maar zonder mensen die zich ook radicaal durven 
uit te spreken ga je de boel niet opschudden en in beweging krijgen. 
Dat motiveert me wel echt enorm, elke dag.’

Heb je ook niet het idee dat de media een vuur hebben aan- 
gewakkerd dat een onnodige brand is geworden? Je was toch ook 
niet als eerste politicus openlijk gay in Nederland? 
‘Als ik haat voorbij zie komen, doet het me wat. Soms word ik er  
verdrietig of boos van, maar het maakt me vooral strijdbaar. Het gaat 
voor mij om al die jongeren die er nog niet voor uit durven komen 
dat ze homoseksueel zijn, om de suïcidecijfers die in die groep  
hoger zijn. Ik vind het leuk en goed dat mijn manier controverse  
en reactie oproept. Zo leg ik bloot waar LHBTQ+’ers mee te maken 
hebben. Maar ik zit niet de hele dag op twitter te kijken naar wat voor 
homofobe drek er voorbijkomt.’

‘De hele ‘twittercommunity’ had het natuurlijk anders ook wel ont-
dekt dat ik gay ben, voor zover ze het niet al van me hadden kunnen 
aflezen. Maar het werd, door de heftigheid waarmee de media erop 
insprongen en dat ik er kennelijk geen doekjes om wind, wel ineens 
op heel grote schaal duidelijk en openbaar. Ik denk dat mensen juist 
dát in dankbaarheid hebben aangegrepen om hun ongenoegen 
over mijn seksualiteit te spuien. Tegelijkertijd: het is nuttig dat ik 
zichtbaar ben, zodat mensen me kunnen vinden en ik de verhalen 
kan verzamelen om ook daadwerkelijk wat te doen met grote  
misstanden die er spelen rondom homoseksualiteit. Dagelijks krijg 
ik persoonlijke dm’s, mails, maar ook handgeschreven brieven die 
niet van de lucht zijn over geweldsdelicten, uitsluiting, discriminatie. 
Van jong en oud. Mensen die in de kast zitten en bang zijn om eruit 
te komen.’ 

Wat er over en aan jou getweet wordt is niet van de lucht. Je kan 
er goed afstand van nemen, zeg je. Maar je bent goed opgeleid, 
succesvol, gezond, je hebt macht, zit je in een fijne relatie, hebt 
het financieel goed, en sowieso ben je niet op je mondje gevallen. 
Met andere woorden: in bijna alle opzichten trek je toch wel aan 
het langste eind. Wat zeg je tegen mensen die gebullied worden 
en in al die dingen veel minder bedeeld en daarmee misschien 
veel meer kwetsbaar zijn? 
‘Ik voel me inderdaad bevoorrecht en weet (en realiseer me) tege- 
lijkertijd dat veel jongeren zich kwetsbaar voelen voor én door de  
mening van anderen, die tegenwoordig maar overal en nergens  
gedeeld wordt. Het werkt twee kanten op.’

‘Voor het fantastische tv-programma Dream School heb ik een les 
over vrijheid van meningsuiting mogen verzorgen. Daarin vertel ik 
de leerlingen dat er wat mij betreft drie dingen belangrijk zijn om 
met social media in het algemeen en met (homo)haat op social  
media in het bijzonder, om te gaan. Eén: zorg dat je niet de héle dag 
met social media bezig bent. Dus, niet constant op allerlei sites 
checken wat er over jou of een thema geschreven wordt. Twee: filter 
goed uit wat er wél leuk is op social media en geef daar extra aan-
dacht aan. Like het, share het, retweet het en negeer het andere  
zo veel mogelijk. En drie (en dat is misschien wel de belangrijkste): 
kies af en toe een negatieve opmerking die aan jou gericht is uit om 
er juist wél dieper op in te gaan. ‘

‘Domme scheldpartijen kun je negeren, maar als er ergens een klein 
inhoudelijk haakje is waar je op kunt reageren gebruik dat dan. Doe 
je dit echt serieus, waarmee je laat zien dat je de zender ook serieus 
neemt, dan zie je dat mensen best vaak ook inhoudelijk antwoor-
den. Soms blijken ze namelijk vooral uit onwetendheid wat lompe 
dingen te roepen. Houd je mensen even een spiegel voor, dan  
begrijpen ze ook wel dat het anders kan.’ 

De viral video (1,5 miljoen views) waarin je haatberichten die aan 
jou waren gericht voorleest is daar een voorbeeld van? 
‘Wat ik daar mooi aan vond is dat heel veel (vaak jonge) mensen me 
vertelden dat ze zelf ook te pas en te onpas homo-scheldwoorden 
gebruikten, maar zich nooit hadden gerealiseerd wat daar de echte 
impact van was. Ik geloof in een olievlekwerking; niet iedereen kan 
je een spiegel voorhouden, en sommigen slaan ’m net zo hard weer 
aan diggelen, maar elk persoon die er wél door geraakt en geïnspi-
reerd is, en daardoor wat beter op z’n woorden gaat letten, is er één. 
En je merkt dat er wel degelijk vooruitgang mee geboekt wordt.  
Zo luisterde ik onlangs naar de NOS-podcast Schaduwspits, waar ze 
een zeer indrukwekkende reportage hadden over LHBTQ+ binnen 
de sport. Als je de jongere generatie hoort praten over veiligheid en 
respect richting homo leeftijdgenoten, ook op kwetsbare plekken 
als de kleedkamer van een sportclub, dan zijn ze echt wel heel veel 
verder dan toen ik zestien was. Dat geeft me hoop.’

Toen jij die leeftijd had, was Pim Fortuyn allicht de meest op- 
vallende gay-persoon in de politiek. Hoe zie jij de emancipatie 
en diversiteit binnen het politieke veld anno nu? En wat betekent 
het voor je? 
‘Pim Fortuyn was by far de meest bekende toen. Ik denk dat ik rond 
die tijd zelf uit de kast ben gekomen. Bij D66 waren Boris Dittrich en 
later Boris van der Ham ook openlijk gay, en binnen de partij is het 
nooit een issue geweest. Waar we landelijk nu staan? ‘We’ zijn met 
een heel aantal van ons in de landelijke politiek zeker vertegen-
woordigd, maar bijna alle LHBTQ+’ers in Den Haag voldoen best 
goed aan het hetero-normatieve. Ook als je naar mij kijkt, in m’n 
blauwe pak en onopvallende stropdas. De emancipatie is denk ik 

redelijk op orde, maar de vertegenwoordiging van échte diversiteit.’ 
Juist de veelzijdigheid is binnen de LHBTQ+-gemeenschap ontzet-
tend groot. En die is niet in z’n geheel écht geaccepteerd. Ik ben ook 
echt benieuwd wat de reactie zou zijn als je in je voorkomen (of ik 
persoonlijk) minder aan de norm zou voldoen.’

‘Mensen die mij privé kennen weten bijvoorbeeld dat ik af en toe 
best wel wat valser kan zijn in mijn grappen, maar ze zien me die 
‘kwaliteit’ in de debatten niet op eenzelfde manier inzetten als dat ik 
dat thuis aan de keukentafel doe. Zij vragen zich hardop af of dat is 
omdat ik me in zo’n debat dan zo bewust ben dat ik uiteindelijk min-
der mezelf ben, of durf te zijn. Dat is een vraag waar ik soms ook nog  
wel mee worstel als publiek persoon; zou ik er zelf ook niet verder in 
kunnen of willen gaan?’

[begint te glunderen] ‘Ik heb ook een prachtig knalroze pak dat met 
dit weer echt top zou zijn; hoewel met korte broek toch heel galant. 
Maar vooralsnog draag ik ’m voornamelijk ‘entre nous’.’

Wat vind je dan van het acceptatieniveau van gays onderling? 
‘Dubbel, ik denk dat de afgelopen paar jaar de diversiteit van de ge-
meenschap veel meer aandacht heeft gekregen, dus dat we van een 
homo-emancipatie nu echt naar een LHBTQ+-emancipatie zijn  
gegaan. Er is veel meer aandacht voor transgender- en intersekse 
personen, voor allerlei groepen binnen de gemeenschap. Ik vind het 
belangrijk dat we niet alleen maar hun verhalen delen, maar dat 
élke vorm van discriminatie voorkomen wordt, ook door wettelijke 
regelgeving te verbeteren. Alle groepen moeten echt volwaardig 
kunnen meedraaien in Nederland en dat gaat, denk ik, de goede 
kant op.’

‘Ik merkte dat op social 
media de haatberichten 
binnenkwamen; dat 
homofobie wel degelijk 
een levend en actueel 
probleem is. Sindsdien 
ben ik in mijn ‘openlijk 
zijn’ steeds meer 
geradicaliseerd.’
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L’enfant terrible van de mode

 De haute couture en prêt-à-porterontwerper werd geboren  
op 24 april 1952 te Parijs. Ondanks het feit dat Gaultier geen 
professionele opleiding had genoten, mocht hij op zijn acht-

tiende verjaardag starten bij het modehuis van Pierre Cardin, die 
onder de indruk was van de tekeningen die de jonge Fransman hem 
opstuurde. Na uitstapjes naar Jacques Esterel en Jean Patou, pre-
senteerde Jean Paul in 1976 zijn eerste solocollectie, waarbij hij ge-
bruik maakte van onorthodoxe, goedkope materialen zoals ge-
vlochten stro. Zijn androgyne stijl werd met open armen door het 
publiek ontvangen, wat zijn eerste decennia aan succes opleverde. 
Gaultier lanceerde vervolgens zijn hoog aangeschreven haute  
couturelijn in 1997, waarbij hij zich liet inspireren door radicaal uit-
eenlopende culturen, van het keizerlijke India tot het chassidische 
jodendom, tot grote bijval van de critici. Het was als gevolg van dit 
succes dat modehuis Hermès hem tot creatief directeur benoemde, 
waar hij van 2003 tot 2010 de scepter zwaaide. En dan is er nog zijn 
ongekend populaire parfumlijn, met onder andere Classique (1993) 
en Le Mâle (1995), met de legendarische flacons in de vorm van de  
vrouwelijke buste en mannelijke torso, alsmede de talloze samen-
werkingen, zoals de flesjes voor Diet Coke, de televisieshow Euro- 
trash en een onmiddellijk uitverkochte samenwerking met street-
wearlabel Supreme. In zijn ruim vijftigjarige carrière stelde de ont-
werper steeds opnieuw de clichés, de normen, de gewoontes,  
de conventies en de tradities aan de kaak, die hij vervolgens zelf 
omlegde, verplaatste, omkeerde of verwoestte om ze op een betere 
manier weer terug te brengen: ‘Ik houd ervan om dingen vanuit een 
ongebruikelijke hoek te bekijken en het voorspelbare in twijfel te 
trekken. Ik zou tegen de mensen willen zeggen: open je ogen en 
vind schoonheid waar je het normaal niet verwacht.’ Een eigen-
schap die hem de liefkozende titel l’enfant terrible de la mode heeft 
opgeleverd.

De iconische creaties van 
JEAN PAUL   GAULTIER

Van het Bretonse streepje tot de mannenrok en de 
puntige voorgevel van Madonna. Zeg je Jean Paul 
Gaultier, dan zeg je onconventioneel doch klassiek. 
De enfant terrible van de modewereld is niet in een 
hokje te plaatsen en precies dat maakt hem zo 
succesvol. Vorig jaar ging de bijna zeventigjarige 
couturier met pensioen, maar geen zorgen; 
zijn bedrijf blijft bestaan. Een mooi moment
om een blik te werpen op de meest iconische
creaties van monsieur Gaultier. 

DOOR RAQUEL REMONDO GOMEZ
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Het Bretonse streepje
Tijd voor enkele hoogtepunten uit het werk van de grote designer. 
Wie kent het iconische Bretonse streepje niet? Oorspronkelijk gedra-
gen door Franse zeelieden, tilde Jean Paul Gaultier de klassieker in 
1983 naar een hoger niveau in zijn eerste prêt-à-portercollectie voor 
mannen. Het Bretonse streepjesshirt is dan ook onlosmakelijk met 
hem verbonden: ‘Toen ik in de mode begon, had ik de marine- 
streepjestrui al als uniform aangenomen; zo hoefde ik mezelf niet 
gek te maken met uitzoeken wat ik moest aantrekken.’ Zijn inspiratie 
haalde hij allereerst uit zijn eigen jeugd, het tijdloze kledingstuk was 
namelijk een basiselement in zijn kindergarderobe. Maar ook de film 
Querelle uit 1983 bracht hem inspiratie, in de film regisseert  
Rainer Fassbinder het mannelijk karakter precies zoals Gaultier hem 
zich voorstelt. Inmiddels heeft hij het streepje in talloze collecties 
opnieuw uitgevonden: in avondjurken, in geborduurde kristallen, in 
trompe-l'oeil, in veters en in veren. La marinière werd tevens het  
bekende boegbeeld van zijn parfums en vandaag de dag is het be-
kende streepje voor de echte liefhebbers zelfs als behang verkrijg-
baar. Afgelopen voorjaar 2021 was ‘de marinier’ nog de inspiratie-
bron voor de capsulecollectie Les Marins, waarin de Jean Paul 
Gaultierstudio vijf gerenommeerde ontwerpers vroeg om een inclu-
sieve en unisekse, frisse kijk op de klassieker te geven. In de bij- 
behorende campagne belichaamt onder andere topmodel Bella 
Hadid de rol van een ware Gaultier-zeemeermin.

De mannenrok
‘Wat is eigenlijk mannelijk en wat is vrouwelijk? Waarom zouden 
mannen niet mogen tonen dat ze breekbaar of verleidelijk kunnen 
zijn? Ik ben pas gelukkig als er geen discriminatie is,’ zei Jean Paul 
Gaultier ooit. Ter gelegenheid van de collectie En god schiep de man 
in 1985, introduceerde hij zijn mannenrok aan het grote publiek. Met 

het trompe-l’oeil-kledingstuk, een pantalon met zeer wijde pijpen 
voorzien van een inklapbare strook aan de voorkant, wierp hij alle 
conventies overboord. ‘Het dragen van een rok betekent niet dat je 
niet mannelijk bent,’ legde hij uit. ‘Mannelijkheid komt niet door  
kleding. Het komt door iets in je. Mannen en vrouwen kunnen  
dezelfde kleren dragen en toch man en vrouw zijn. En dat is leuk.’ 
Aangetrokken door de hyperseksualiteit van zijn mannelijke en 
vrouwelijk modellen, stelde hij continu seksegebonden kleding-
clichés aan de kaak. Dit is kenmerkend aan de ontwerper, vanaf het 
begin van de jaren tachtig stelde Jean Paul Gaultier een hele reeks 
gendersoorten aan het publiek voor, zoals de oversekste en de 
transgender persoon. Ook bracht hij een geweldige boodschap van 
vrijheid: wees jezelf, ongeacht waarmee de natuur en je opvoeding 
je hebben voorzien... ‘Het is mooi om te zijn wat je bent.’ Zo staat hij 
nog altijd bekend om zijn catwalks vol karakteristieke modellen om 
deze boodschap te versterken. Leuk weetje: Conchita Wurst sloot 
ooit zijn Herfst-Winter 2014 catwalkshow. 

Het puntige korset
We kennen het korset met de puntige behacups allemaal van 
Madonna, de zangeres maakte het ontwerp van Jean Paul wereld-
beroemd tijdens haar Blonde Ambition Tour in 1990. Zelf had hij 
geen idee dat deze samenwerking zo belangrijk zou worden: ‘Ik was 
een Madonna-fan, dus ik was om die reden verheugd om met haar 
samen te werken ‒ niet omdat het goed zou zijn voor mijn carrière.’ 
Het ontwerp zat al sinds 1983 in zijn collecties, het was een onmis-
baar item voor de door hem opgehemelde ‘vrouw als object’. Hij 
haalde de korsetten van de twintigste eeuw en de tailleband van de 
jaren veertig uit de kasten van zijn oma van moederskant, Marie:  
‘Ik houd al sinds ik klein was van korsetten. Mijn grootmoeder nam 
me mee naar een expositie waarin een korset was tentoongesteld. 

Ik hield direct van de beige kleur, het zalmkleurige satijn, het kant.’ 
Door het korset te bewerken, bood hij vrouwen die ‘minder goed 
bedeeld zijn’, toch de vrouwelijke 'attributen'. Het nieuwe korset 
leek hiermee in niets meer op het ‘martelwerktuig’ dat het vrouwen-
lichaam destijds insnoerde, maar was voortaan juist een teken van 
de nieuwe kracht van vrouwen. Het corset conique was dan ook een 
bevestiging van de hypervrouwelijkheid die zo bespot werd door de 
eerste feministische stroming van de jaren zeventig. Uiteindelijk 
werd het korset hét symbool van de Gaultier-collecties en keert het 
tot op de dag van vandaag op allerlei manieren terug, in zowel  
de ontwerpen als in de vorm van de bekende Classique-parfum- 
flacons.   ■

Aangetrokken door de hyperseksualiteit van zijn
mannelijke en vrouwelijk modellen, stelde hij continu
seksegebonden kledingclichés aan de kaak.
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In deze editie Gertjan Holleman (1963), creatief ondernemer, bekend van MAX 
Models Rotterdam, het modellenbureau dat hij in 1990 oprichtte en in 2014 
verkocht aan Dominique  Models Brussel. Hij ontdekte onder andere Ellemieke 
Vermolen, Renate Gerschtanowitz-Verbaan, Sylvia Geersen en Kim Feenstra. 
Verder zat hij in de jury van HNTM of Model in 1 Dag en voor Miss Nederland in de 
5-Uur Show. Samen met zijn man Johan Verveer was hij te zien in het programma 
Pillow Talk en Steenrijk Straatarm. Gertjan is getrouwd met Johan en ze wonen 
sinds 2015 in Spanje (6 jaar Ibiza en sinds maart 2021 in Alicante). 

THE GAY ISSUE VRAAGT BIJZONDERE MANNEN OF VROUWEN 
NAAR HUN PERSOONLIJKE LEVENSSTIJL.
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Beschrijf jouw kledingstijl...
‘Heel gemakkelijk zittende casual kleding met mooie sneakers,  
alhoewel ik af en toe een mooie Floris van Bommel-schoen ook erg 
leuk vind.’
 
Grootste mode-faux pas? 
‘Ik heb er veel gemaakt, vooral in de jaren ’80, toen ik zeven jaar 
lang model was. Ik studeerde mode aan de kunstacademie en wilde  
er soms iets te opvallend uitzien. Maar (‒ vies verhaal, sorry ‒) mijn 
grootste blunder is dat ik de castings voor de shows in Milaan liep en  
’s morgens vroeg zonder zakdoek op straat mijn neus snoot en pas 
’s avonds in mijn appartement zag dat er een snottebel op de revers 
van mijn trenchcoat zat.’
 
Absolute must in de garderobe? 
‘Donkerblauwe jeans met mooi wit overhemd zonder zichtbare 
merknaam.’
 
Wat is je favoriete stijl in huis? 
‘Grote comfortabele meubels in ton-sur-ton zandkleuren, een hou-
ten vloer en grote hoge ramen met veel daglicht.’
 
Welke auto? 
‘Ik ben een slechte autorijder en weet weinig van merken. Ik geef 
niets om sportauto’s, want ik hou van hoog instappen en hoog  
zitten. Ik rijd een Landrover Defender maar ik zou eigenlijk liever een 
zwarte Range Rover Sport hebben.’  
 
Mooiste film? 
‘Ik ben helemaal gek van films. Sophie’s Choice heeft destijds toch 
wel de meeste indruk op mij gemaakt, maar ook A Single Man (met 
als regisseur Tom Ford) en de lowbudgetfilm film Crying Game.’
 
Uitgaan? 
‘Ik ben jarenlang naar de kroeg gegaan en daarna vanaf mijn 32ste 
clubben. Van iT, Wasteland, Milkshake en Funhouse in Amsterdam 
tot Space en Amnesia in Ibiza. Een paar jaar geleden verdween de 
interesse om tot 07.00 uur ’s ochtends op de dansvloer te huppen. 
Als ik nu naar de kroeg ga, dan lig ik meestal uiterlijk om 02.00 uur 
op bed. Ik ben ook van plan, als het straks weer mag, om alleen nog 
naar dagfeesten te gaan.’
 
Meest bijzondere restaurant? 
‘Dat verandert per jaar denk ik. Nu is dat restaurant OPEN in Alicante, 
maar Amarone in Rotterdam is ook nog steeds geweldig.’ 
 
Favoriete vakantiebestemming? 
‘Een roadtrip door de USA. Maar nu we niet meer op Ibiza wonen 
moet ik eigenlijk wel Ibiza noemen als leukste vakantiebestemming.’ 
 
Liefste man of vrouw? 
‘Dat zijn er eigenlijk twee; mijn eerste man Harry Meijer en mijn 
tweede (en laten we hopen mijn laatste) man Johan Verveer. Harry 
is, na 28 jaar samen, overleden aan leukemie.’ 
 
Idool? 
‘Nu is dat Miley Cyrus. Maar ik was altijd trots dat ik op vijftien-jarige 
leeftijd mijn eerste LP ‘Lady of the Night’ kocht van Donna Summer, 
nog voordat ze bekend werd in de USA met producer Giorgio Moroder. 
En ik was als puber mega-fan van Kate Bush, ik stuurde haar te-
keningen, waarop ze antwoordde en ik had een Meet & Greet met 
haar in Londen. Mijn man Johan vindt haar verschrikkelijk en sinds 

ik heel hard gevallen ben in Madrid toen ik Wuthering Heights dan-
send aan het zingen was, mag ik haar ook niet meer nadoen! Ik viel 
na een sprong vanaf een bankje met mijn borst op een paaltje. Drie 
dagen in bed gelegen en bloed gespuugd.'
 
Leukste celeb? 
‘Ik heb niet zoveel met influencers of mensen die bekend zijn gewor-
den door een reallife soap, dus dan kom ik toch weer bij de zangers 
of acteurs. Jane Fonda vind ik geweldig en ook de statements die ze 
maakt. En Anouk als jurylid van The Voice is helemaal top!’ 
 
Wat betekent diversiteit voor jou? 
‘Oh dat vind ik echt een mooie laatste vraag en ik krijg ook  
meteen tranen in mijn ogen. De wereld zou zoveel mooier zijn als 
we alle personen die ‘anders’ zijn accepteren. Diversiteit qua geloof,  
cultuur, huidskleur en voor mij dichterbij: genderdiversiteit en sek-
suele voorkeur. De Gay Prides zijn nog steeds nodig en zelfs onder 
de gays wordt er gemopperd als er weer een extra kleur bij komt op 
de regenboogvlag en dat daarmee de afkorting LHTB steeds langer 
wordt (Q (queer) I (intersekse) en A (aseksueel) zijn toegevoegd). 
Maar aan de andere kant willen we toch ook niet dat QIA’ers ook 
zo lang moeten strijden als dat wij gays hebben moeten doen?’   ■

Gertjan en Johan

Gertjan en Harry †
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Doublebreasted blazer: Drykorn
Pantalon: Drykorn
Baret: & Other Stories
Bril: Polette
Leren loafers: Fratelli Rossetti

Denim jeans: Tommy Hilfiger
Riem: Tommy Hilfiger
Polo met lange mouwen: Atelier Munro
Blazer: Atelier Munro
Suède loafers: Atelier Munro
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Wat maakt de Antwerp Pride zo bijzonder? Vooral het interna- 
tionale imago is groot.
‘Kijk, Antwerpen heeft altijd al een hoge vorm van tolerantie gekend. 
En een verdraagzame stad betekent ook een welvarende stad. Ga 
dat maar eens na in de geschiedenisboeken. Tijdens de Antwerp 
Pride is er die enorme verbondenheid tussen de homo-, lesbische, 
biseksuele en transgenderpersonen-gemeenschap en nieuw- 
komers, maar achter dat feestgedruis zit nog steeds diezelfde bood-
schap van verdraagzaamheid. Wij hanteren dan ook de titel  
‘Antwerp Pride’ in plaats van ‘Gay Parade van Antwerpen’, omdat we 
alle minderheden willen betrekken. Voornaamste uitgangspunt is 
dat we als LHBTQ+’ers vrij op straat mogen komen en dat we mogen 
feesten. Het draagvlak wordt ook alsmaar groter nu ook de acade-
mische wereld mee op die kar is gesprongen. Op die manier is de 
horeca, de politieke, de culturele, de sportieve en het hele midden-
veld en de zakelijke wereld verenigd onder één grote noemer.’

‘Dit jaar wordt een overgangsjaar, maar we zijn al verdomd blij dat 
we weer kunnen feesten. Ook naar kwaliteit toe wordt er elk jaar 
gesleuteld. Ik ben blij dat we nog over zo’n grote groep vrijwilligers 
mogen beschikken. Mensen die het allemaal onbaatzuchtig  

doen. Enkel en alleen met de bedoeling om er een verdraagzaam 
feest van te maken. Er komen nieuwe genres en er is een verjonging 
van vrijwilligers. Maar ik geloof vooral dat de Pride nog een heel 
groot potentieel heeft in draagvlak. Het is nu een olievlek die groter 
wordt en een hele stad, wat zeg ik, een heel continent meeneemt.

Met als voornaamste drijfveren?
‘Antwerp Pride herdenkt en bestendigt de lange reis naar acceptatie 
en gelijke kansen die de LGBTQ+-gemeenschap heeft gemaakt. Een 
reis die anno 2021 nog altijd doorgaat, want acceptatie is nooit een 
vast gegeven en er is nog steeds uitsluiting, discriminatie en geweld 
tegen LHBTQ+’ers zowel in ons land als in het buitenland. Door een 
platform te bieden aan veel stemmen, willen we onze community 
versterken, het grote publiek opleiden en sensibiliseren en bruggen 
bouwen tussen de vele factoren in onze samenleving. Naast het or-
ganiseren van de Parade verwelkomen we culturele, educatieve, 
activistische, sportieve en andere initiatieven. Dit doen we altijd 
vanuit een positieve, oplossingsgerichte en gemeenschappelijke 
aanpak. Met veel empathie voor alle minderheden en mensen die 
het risico lopen uitgesloten te worden.’  ■

‘Uit de kast komen is voor heel veel mensen nog steeds 
moeilijk, ook bij de autochtone bevolking.’
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C ARL NASSIB 
VAN DE L AS VEGAS R AIDERS SCHREEF

 

GESCHIEDENIS
IN 15 MINUTEN

 De 28-jarige Carl Nassib werd in West 
Chester geboren. In het gezin waarin hij 
opgroeide, werd er alleen maar over 

voetbal gepraat. Niet echt verwonderlijk, want 
vader Gilbert speelde einde van de jaren  
zeventig tight end aan de Universiteit van  
Delaware. Bovendien had Gilbert nog een 
jongere broer die als verdediger speelde in 
Delaware en een neef die bij Syracuse zijn 
voetbalkwaliteiten demonstreerde. Een  
oudere broer van Carl, Ryan, speelde quarter-
back bij Syracuse en werd in 2013 opgesteld 
door de legendarische Giants. Ryan bracht 
twee seizoenen door als back-up quarterback 
in New York, had daarna korte en onopvallen-
de periodes bij de Saints en de Jaguars voor-
dat Jacksonville hem in 2017 een lucratieve 
transfer aanbood. 

Om maar te zeggen dat het min of meer in 
de sterren stond geschreven dat Carl Nassib 
zich ook zou laten aansluiten als profspeler. 
Toch bleek al snel dat Carl niet de grote prij-
zenpakker zou worden. In 2016 debuteerde 
Carl in de NFL bij de Cleveland Browns om 
nadien door de Tampa Bay Buccaneers op-
gepikt te worden. Hij kreeg echt nationale 
bekendheid in een aflevering van de HBO- 
voetbalrealityshow ‘Hard Knocks’. In een 
filmpje gebruikt Nassib een wit krijtbord en 
wat snelle wiskunde om andere leden van 
de verdedigingslinie van de Browns wat  
financiële zaken bij te spijkeren. Op 27 maart 
2020 tekende Nassib nog wel een driejarig  
contract van 25 miljoen dollar met de Las  
Vegas Raiders. Daar ging het met zijn carrière 
plots beter en speelde hij volgens zijn omge-
ving al een tijdje met het idee om publieke-
lijk een getuigenis af te leggen omtrent zijn 
homoseksualiteit. Dat gebeurde uiteindelijk 
op die maandag 21 juni 2021. 

Ingewortelde preutsheid
Echt de allereerste outing van een American 
footballplayer was het niet. In 2014 was  
Michael Sam al de eerste openlijk homo- 
seksuele speler die door de NFL werd ge- 
selecteerd, maar hij speelde uiteindelijk 
nooit een competitiematch. David Kopay 
was een jaar later de tweede om dat te doen 
en inspireerde daarmee verschillende ande-
re sporters om hetzelfde te doen. Maar vrij-
denkend Amerika staat nog steeds bekend 
om haar ingewortelde preutsheid, er is zo-
iets als officieel portretrecht en American 
football is bovendien één van de populairste 
sporten in Amerika. Door die combinatie zou 
het dan ook nog ruim zes jaar duren vooral-
eer een echt actieve NFL-speler zijn geaard-
heid voor andere mannen zou aankondigen. 

Binnen de douches van de Las Vegas Raiders zal de voorbije jaren wel eens 
heimelijk zijn gegniffeld en spottend de draak gestoken zijn wanneer ene Carl 
Nassib zich stond in te soppen. Want sinds eind juni heeft de American footballer 
zich tijdens een videoboodschap geout als fulltime gay. Menig Amerikaan zal zich 
die ochtend behoorlijk in zijn Starbucks verslikt hebben want Carl is de eerste 
actieve NFL-speler die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit. 

DOOR MARIO DE WILDE

‘Ik voelde me al vijftien jaar lang gekweld
en probeerde deze dag altijd maar voor mij 
uit te schuiven.’
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Interviews
Jurre Geluk
Rob Jetten

Bart de Wever
Jeffrey Wammes

De couture van 
Yves SAINT 
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breekt met
conventies
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De eerste Pride Parade
Een half jaar na de rellen besloot een groep lokale activisten de  
rellen als een nationale gebeurtenis te herdenken. Niet op een  
manier die mensen tot droefheid zou stemmen, maar juist door een 
vrolijke parade te organiseren waar iedereen welkom was. En zo ge-
schiedde het dat precies een jaar na de Stonewall-rellen, op 28 juni 
1970, de eerste Gay Pride ter wereld in New York geboren was, toen 
nog onder de naam Christopher Street Day. Met de leuzen ‘We’re 
here’, we’re queer, get used to it’ bevolkte een uitzinnige menigte al 
zingend en dansend de straten. 
 
Met talloze Gay Pride-edities die daarop volgden, in inmiddels vele 
uithoeken van de wereld, is deze ultieme viering van de verschillen 
niet meer weg te denken. Hoewel er op het vlak van homo-emanci-
patie nog steeds een hoop te winnen valt, met name in de meer  
homofobe landen, is de invloed van Stonewall en de daaropvolgen-
de Prides ontegenzeggelijk groot geweest.  ■

En zo geschiedde het, dat precies 
een jaar na de Stonewall-rellen, op 
28 juni 1970, de eerste Gay Pride 
ter wereld in New York geboren 
was.

GAY PRIDE
K A L E N D E R  2 0 2 1

3In de volgende serie van dit vijfluik gaan we verder in op de wijze waarop 
het bedrijfsleven middels thema’s als diversiteit en inclusiviteit, steeds 
vaker de verbinding zoekt met de LHBTIQ+-gemeenschap.  

13 juli - 8 augustus Pride AMSTERDAM, Nederland

19 juli - 3 augustus VANCOUVER Gay Pride, Canada 

24 juli - 9 augustus HAMBURG Gay Pride, Duitsland 

31 juli - 1 augustus BELFAST Gay Pride, Ierland

2 - 8 augustus PRAGUE Gay Pride, Tsjechië 

2 - 8 augustus STOCKHOLM Pride, Zweden

3 - 8 augustus REYKJAVIK Pride, IJsland

7 - 8 augustus Gay Pride BRIGHTON, Verenigd Koninkrijk

9 - 15 augustus MONTREAL Pride, Canada

12 - 15 augustus ANTWERP Gay Pride, België

12 - 22 augustus Gay Pride COPENHAGEN, Denemarken

14 augustus AUSTIN Pride, Verenigde Staten

21 augustus - 13 november CHARLOTTE Pride, Verenigde Staten

27 - 30 augustus MANCHESTER Gay Pride, Verenigd Koninkrijk

27 augustus - 5 september COLOGNE Gay Pride, Duitsland

27 augustus - 6 september CALGARY Gay Pride, Canada

31 augustus - 6 september BENIDORM Gay Pride, Spanje 

10 - 18 september IBIZA Gay Pride, Spanje

11 september LONDON Gay Pride, Verenigd Koninkrijk

8 - 10 oktober ATLANTA Pride, Verenigde Staten

6 - 13 november BUENOS AIRES Pride, Argentinië

Zolang corona geen roet 
in het eten gooit, staan
de komende tijd de 
volgende Prides in binnen-
en buitenland gepland
(data onder voorbehoud): 
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 Het is zaterdagnacht 28 juni 1969 als de LHBTQ+-community 
in de New Yorkse wijk Greenwich, de nacht feestelijk inluidt bij 
de Stonewall Inn. Het was tot dan toe de enige homobar in 

heel New York waar dansen was toegestaan. Als vanzelfsprekend 
was deze plek dan ook zeer geliefd bij homoseksuele mannen, 
queers, lesbische vrouwen en al wat nog meer afweek van de toen 
heersende norm. 

Wie dit etablissement wilde betreden moest aan twee belangrijke 
huisregels voldoen: hij of zij moest bekend zijn bij de uitsmijter en de 
persoon in kwestie moest er ‘gay’ uitzien. Eenmaal binnen volgde 
een ander bekend protocol: als de lichten vóór sluitingstijd aan- 
gingen, dan betekende dat maar één ding, namelijk dat de Metro- 
politan Police weer eens was binnengevallen. Iedereen wist dat als 
het weer zo ver was, er linea recta gestopt moest worden met dansen 
en dat aanrakingen per direct verboden terrein waren. Such were the 
days. 

De politie-inval in de Stonewall Inn
Deze nacht verliep echter anders. Zo arriveerde de politie ditmaal in 
burger, als undercoveragent en veel later dan gewoonlijk. Boven-
dien werd het personeel niet van tevoren getipt over de inval, iets 
wat normaliter wel gebeurde. En waar men doorgaans weinig weer-
stand kreeg van de bezoekers bij het uitschrijven van bekeuringen, 
wegens zogenaamde ‘overtredingen van de zedenwet’, was de  
tegenstand deze avond onverwachts groot. 

Wat zich deze nacht precies ontvouwde, is voer voor historici. Het 
meest gangbare verhaal is dat een van de aanwezige dragqueens, 
vermoedelijk de veel geprezen activiste en drag van het eerste uur 

Marsha P. Johnson, een agent sloeg met een fles. Volgens andere 
bronnen begon de consternatie echter pas op het moment dat 
een bezoekster zich verzette tegen haar arrestatie. Waar de 
queer-community de politie eerder vrijwel geen strobreed in  
de weg legden, uit angst voor represailles, was de geest ditmaal 
definitief uit de fles. 

Terwijl binnen de muren van de Stonewall Inn met harde hand een 
ontruiming verordonneerd werd en bezoekers zonder scrupules in 
elkaar geslagen werden, verzamelde zich buiten de Stonewall Inn 
een steeds groter wordende, woedende meute. De jarenlange  
treiteringen en geweldplegingen uit naam van ambtsdragers  
werden niet langer getolereerd. Het was tijd om op te staan. 

Hoewel het alweer 52 jaar geleden is, heeft het aan relevantie nog 
geenszins ingeboet: de Stonewall-rellen in New York in 1969.  Niet 
alleen zette deze historische gebeurtenis de homo-emancipatie 

definitief op de kaart, het heeft uiteindelijk ook het fundament gelegd
voor het ontstaan van vele Gay Prides wereldwijd.  Een terugblik op deze 

roerige tijd die de gay-gemeenschap voorgoed heeft veranderd. 

Het startschot voor de Pride Parades:

DOOR CLAIRE VAN DEN BERG

De Stonewall-rellen
V A N  P R O T E S T  T O T  P R I D E

Marsha P. Johnson
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Duitsland is zoveel meer dan muren vol met graffiti met teksten over de 
diepere zin van het leven, zoals slechte seks en pils. Denk aan de onvergetelijke 

en vooral gezellige schlagers van Peter Maffay, de genaamde Cindy und Bert en Fred-
dy Breck, waarbij je in hun teksten mag verzinnen wat je wil. De verkoopdatum
 van die liedjes is intussen al flink verstreken, maar niet ver over de Duitse grens 
maak je kennis met ‘het betere Duitse werk’. Wir gehen dort mit bester Laune...

HET DOLLE MUZIEK VERLEDEN VAN DÜSSELDORF

MUSIC, MAKERS 
& MACHINES

Peter Maf fay,  Nicole,  Kraf t werk... 

Door MARIO DE WILDE

Kraftwerk

‘Fly me to the moon, and back...’ de positieve 
spirit van de jaren ’50 en ’60 weerspiegelt 
zich in alle ruimtes van hetop de monumen-
tenlijst geplaatste Lean Luxury Design Hotel 
‘Ruby Luna’ in hartje Düsseldorf. Dit nagel-
nieuwe hotel zal de komende drie dagen 
mijn uitvalsbasis zijn voor al wat moderne 
Duitse muziek is. En, oh toeval, wanneer ik 
incheck hoor ik flarden ‘Skandal im Sperr- 
bezirk’ van de heren Spider Murphy Gang. 
Het deuntje zal zich voor de rest van de dag 
als een huisjesslak in mijn hoofd vastzuigen. 
Twee uur en een verrukkelijk ontbijt later 
stap ik de stad in. Op zoek naar de sporen 
van een mannelijk Duits muziekverleden..

HA, DIE AUTOBAHN
Als er één stad de bakermat van elektro- 
nische muziek is geweest dan is dat wel Düs-
seldorf met de band Kraftwerk. In Düssel-
dorfse poppodia als de Ratinger Hof, 
Creamcheese, the Liverpool Club, the Uni-
que Club en Salon des Amateurs maakten 
opkomende bands als Kraftwerk, NEU!,  
LA Düsseldorf, DAF, Propaganda, Kreidler, 
Cheesefactory en The Beathovens furore 
met hun alternatieve muziek. We spreken 
over het einde van de woelige zestiger jaren. 
In die periode begonnen Ralf Hütter en  
Florian Schneider-Esleben met de muziek-
groep Organisation, zeg maar de voorloper 
van Kraftwerk.

In de Kling-Klang-Studio startten ze hun  
definitief muziekproject met de naam Kraft- 
werk. In eerste instantie concentreerde de 
formatie zich meer op avant-garde-muziek, 
later pas op elektronica en het maken van 
eigen, elektronische instrumenten waaron-
der speciale drummachines waar Florian 
Schneider patenten op heeft. Nog geen vier 
jaar later werd hun iconische album ‘Auto-
bahn’ de wereld in gedropt. Intussen heeft 
zowat half Nederland en Vlaanderen wel  
een exemplaar van dit vinyl op zijn zolder  
liggen...

HOERA PUNK
Het waren muziekjournalisten Michael 
Wenzel en Sven-André Dreyer die tijdens  
de zomer van 2019 hun eerste ‘Sound of 
Düsseldorf’-tour organiseerden. Maar toen 
kwam het vermaledijde corona en had men 
in de populaire metropool in Nordrhein- 
Westfalen andere dingen aan het hoofd.  
Andere gidsen zetten dit jaar het pioniers-
werk van Wenzel & Dreyer tot eind novem-
ber verder. De gids waarmee we deze  
ochtend kennis maakten, troont ons mee 
naar de vele must-sees: één van de meest  

 
legendarische plekken is de Ratinger Straße 
10. Daar is de club ‘Stone im Ratinger Hof’ 
gevestigd. In de seventies was het de bruine 
kroeg ‘Ratinger Hof’ waar, tussen de Krom-
bacher en Bitburger Pils, pure en onversne-
den muziekgeschiedenis werd geschreven. 
Het café was een trefpunt voor een stoet 
aan kunstenaars en artiesten. Volgens onze 
gids is op deze gewijde plaats de Duitse 
punk ontstaan.

Als er één stad de bakermat van elektronische 
muziek is geweest, dan is dat wel Düsseldorf
met de band Kraftwerk.
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Commerciële mogelijkheden op aanvraag.

TIME TRAVELER™ 
SERUM 
Het beste alternatief voor ver- 
jonging. Dit zijdezachte serum  
versnelt de celvernieuwing,  
vervaagt donkere vlekken en ega-
liseert de huid zonder uitdroging 
of irritatie. Intelli-Sea™ bioactieve
stoffen op basis van mariene plan-
ten reactiveren de verouderende 
huidcellen, terwijl gecertificeerde 
biologische, antioxidantrijke 
Intelli-Seed™ en goji-bes de huid 
beschermen tegen schadelijke
invloeden van buitenaf.
www.inbeautystore.com
30 ml  |  € 115

MOISTURE LOTION 
HAND & BODY CREAM
Dit is de perfecte lotion om dagelijks  
te gebruiken. De lotion bevat kokosolie 
en vitamine E, die ervoor zorgen dat 
schadelijke stoffen worden gefilterd. 
De biologische komkommer en  
aloë vera zorgen ervoor dat je huid  
van extra vocht wordt voorzien en het 
extract van kamille en castorolie 
zorgen voor een kalmerend effect. 
www.elevenaustraliastore.be 
500 ml  |  € 21,90

what I want
beauty

STIMULATE-ME.RINSE & STIMULATE-ME.WASH 
Dunner wordend haar, haarverlies en broos haar is zo’n beetje de bad dream voor 
iedereen. Door het gebruik van de combinatie van STIMULATE-ME.WASH en RINSE
uit de DETOX-lijn krijgt je hoofdhuid en je haar een vitaliserende boost! 
250 ml  |  € 25,50

WASH ME ALL OVER 
HAND AND BODY WASH
Deze wash van Eleven Australia  
zit boordevol natuurlijke oliën, zoals 
papaja-extract en de amandelolie  
die je huid exfoliëren, terwijl 
sinaasappelolie, lavendelolie en 
kokosolie je huid hydrateren en 
herstellen. Met als finishing touch  
jojoba-olie, dat je huid extra 
beschermt. 
500 ml  |  € 21,90

NIGHT.RIDER
Maak je op voor een pittige rit met 
NIGHT.RIDER, een sterke en stevige 
mouldingpaste. Deze state-of-the-art 
paste zorgt voor een edgy, matte textuur.   
Je haar breekt minder snel, waardoor  
het glanst  en er gezonder uitziet. 
100 gr  |  € 27

EASY.RIDER
Take it easy en behandel je haar tijdens het 
stylen met EASY.RIDER, de anti-frizz crème 
om het haar te ontkroezen en krullen te ac-
tiveren. De crème zit boordevol antioxidan-
ten en mineralen, geeft de voeding van een 
behandeling en creëert zachtere en gladdere 
kapsels met een flexibele hold. 
100 gr  |  € 27

Als je haar   maar goed zit

THICK.AGAIN
Is je haar niet zo dik, vol en weelderig als  
je zou willen? Geef het wat extra pit met 
THICK.AGAIN. Deze leave-in verdikkende 
behandeling van KEVIN.MURPHY is 
ontworpen voor mannen met fijn of dunner 
wordend haar. Zonder sulfaten, zonder 
parabenen, cruelty-free.
www.kevinmurphy.be
100 ml  |  € 40
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TOY BOY
Onthul jouw speelse 
kant met TOY BOY, 
de iconische geur van 
MOSCHINO die elegantie 
met ironie combineert. 
Voor iedereen die uniek, 
dynamisch en gepassio-
neerd is. Ervaar de 
eindeloze mogelijkheden 
met dit houtachtige 
en kruidige parfum en 
geef je over…
Eau de parfum  |  50 ml.  |  € 66

EROS
Eros is de god van de liefde, wiens pijl je verliefd kan maken en je ongekende verlangens 
laat voelen. Een geur bedoeld voor een man die niet bang is om te pronken en zijn 
extremen te laten zien, ook de delicate… EROS van Versace is een stoer en sensueel 
parfum met een tikkeltje frisheid, precies zoals de Eros-man.  
Eau de parfum  |  50 ml.  |  € 75

EXPLORER ULTRA BLUE 
Montblanc EXPLORER ULTRA BLUE 
neemt je mee op expeditie naar de 
blauwe natuur. Een felblauwe hemel 
en kristalhelder water, met sexy model 
(en avonturier) Rein Langeveld. 
Krachtig en zelfverzekerd, zoals de 
Montblanc- man. Deze houtachtige 
citrusgeur is puur, fris en geraffineerd. 
Perfect voor je volgende vakantie.
Eau de parfum  |  60 ml.  |  € 68

WOOD
Dean en Dan Caten van Dsquared2
ontwierpen WOOD met de kenmerken 
van hout in gedachten: sterk en robuust. 
De geur definieert de moderne Dsquared2- 
man: sensueel, onafhankelijk en vol passie 
die openstaat voor nieuw avontuur en die 
sophisticated en authentiek is. Met deze 
houtachtige geur ga je voor good vibes 
only! 
Eau de toilette  |  50 ml.  |  € 65,50

AUTHENTIC NIGHT 
Tijd om plezier te maken en alles uit 
het leven te halen wat erin zit. Kijk 
terug op een epic night to remember 
met AUTHENTIC NIGHT for Men 
van Abercrombie & Fitch. Deze eau 
de toilette is voor de jonge, moderne 
man die bruist van de energie. Hij 
houdt van socializen en uitgaan, 
wat eindelijk weer kan…
Eau de toilette  |  50 ml.  |  € 49

NO LIMITS - 
PLEIN SUPER FRE$H 
Deze houtachtige en frisse geur is intens, 
mannelijk en sexy, zoals de Duitse ont-
werper Philipp Plein (bij wie celebs als 
Snoop, Kanye, Madonna en Paris Hilton 
de deur platlopen) zelf. Een sprankelend 
eau de toilette met een verslavende 
signatuur. Pleins ultieme statussymbool, 
de 1-triljoen-creditcard, geeft je toegang
tot de meest exclusieve summerparty! 
Eau de toilette  |  60 ml.  |  € 60

Zomer  geuren
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VERTEL, HOE BEGON JE 
MET BIBO FASHION?
‘Het was altijd al mijn droom om een eigen 
shop te hebben. Als kind speelde ik al  
kassaatje en ik ben helemaal gek van kle-
ding. Zo’n tien jaar geleden wilde ik iets 
voor mezelf beginnen en op vakantie in 
Gran Canaria zag ik allemaal jongens in op-
vallende korte broekjes en lange sokken. Ik 
bestelde meteen setjes voor mezelf om uit 
te proberen en zo begon ik eigenlijk heel 

klein. De eerste jaren was ik zo blij als een 
kind met één bestelling per dag. Na een  
succesvolle winkel in Tilburg, met klanten 
vanuit alle hoeken in Nederland en België, 
heb ik de stap naar online gemaakt. Veel 
klanten zijn mij gelukkig trouw gebleven en 
inmiddels is mijn droom werkelijkheid ge-
worden. Toen ik voor Barcelona Fashion 
Week werd uitgenodigd door de merken  
Addicted en ES Collection, voelde dat als 
een hoogtepunt in mijn carrière.’

WIE IS DE TYPISCHE BIBO-KLANT?
‘Ik heb echt leuke mensen als klanten. Het 
zijn mannen die op zoek zijn naar iets ver-
nieuwends, maar ik merk tevens een toe-
name aan vrouwen die nét even iets anders 
voor hun man willen. Ook swingers die 
naar clubs gaan, moeten natuurlijk aan een 
bepaalde dresscode voldoen. Ik denk dat ik 
in al die jaren wel een gun-factor bij ze heb 
opgebouwd. Ik bezoek veel feesten en ik 
vind het ontzettend leuk om mijn klanten 
daar tegen te komen. Ze komen dan echt 
naar mij toe om te vertellen dat ze iets bij 
mij hebben besteld.’

BIBO Fashion

DOOR RAQUEL REMONDO GOMEZ

Van vijf jaar lang een winkel in Tilburg naar een succes-
volle webshop: Luut van der Bij (36) uit Groningen 
timmert al negen jaar hard aan de weg met BIBO Fashion. 
Met een collectie vol sexy body- & sportswear voor alle 
mannen, brengt BIBO Fashion de perfecte items voor 
de summer of love. Tijd voor een gesprek met de man 
achter de webshop.

E X C L U S I V I T E I T 
M E T  E E N 

P E R S O N A L  T O U C H

‘Bij mij kopen klanten kleding die 
anderen niet hebben. Dat unieke 

gevoel, creëert het succes.’

STA JE IN NAUW CONTACT MET JE 
KLANTEN?
‘Klanten willen graag persoonlijke aandacht. 
In de winkel gaf ik ze bijvoorbeeld advies met 
een bakje koffie of een wijntje erbij. Online 
vertaal ik dat naar dat mensen mij altijd  
mogen bellen met hun vragen, juist ook  
nieuwe klanten. Dat is mijn kracht: ik geef eer-
lijk advies. Van mij geen ‘oh dat staat leuk’  

als ik denk dat het beter kan. Ik houd ervan 
om te helpen en gelukkig waarderen  
mensen mijn mening. Voor de final touch, 
krijgen ze nog een handgeschreven bedank-
kaartje bij hun bestelling. Ik merk dat dat 
heel erg wordt gewaardeerd. Uit onze ruim 
3000 reviews scoren we ook een 9,4 bij de 
klanten.’

WAT IS HET GEHEIM ACHTER JE SUCCES?
‘Ik heb echt het gevoel dat mijn webshop 
een toevoeging aan de markt is, want er zijn 
niet veel winkels met dit assortiment. Dat 
hoor ik ook terug van mijn klanten: bij mij 
kopen ze kleding die anderen niet hebben. 
Dat unieke gevoel, creëert het succes. BIBO 
Fashion staat dan ook voor exclusiviteit, wat 
maakt dat we een van de weinige verkoop-

punten in Nederland zijn van de merken  
Addicted, ES Collection, aussieBum, PUMP!, 
Maskulo en Mister B. Bovendien heb ik  
inmiddels een eigen label met accessoires: 
van tassen tot een eigen mondkapje en zo 
maakt onze coupeuse BIBO-harnassen voor 
clubs en feesten. Een leuk nieuwtje is dat we 
achter de schermen hard werken om deze 
lijn uit te breiden.’    www.bibofashion.nl  ■
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Love is never a crime

Zes jaar geleden startten we met The Gay Issue als high-end lifestyle concept voor de gay community 
waarbij we alles wilden benaderen vanuit een positieve drive. Hoe bijzonder en fijn leek het ons om zowel 
de geneugten van het leven met flair te brengen, maar tegelijkertijd ook een serieuze bijdrage te leveren 
aan de LHBTQ+-community. En met een beetje knokken en vertrouwen hebben, ondersteund door een 
motiverende achterban, is dat best wel gelukt mag ik wel zeggen. Dichtbij je gevoel blijven, bereikbaar 
en benaderbaar zijn en samen met mensen binnen en buiten de LHBTQ+-community tot de beste ideeën 
komen. Ik hoop dat ik dat nog zo lang met die positieve drive mag blijven doen. Maar eerlijk gezegd, als 
ik alles overdenk, realiseer ik me dat we zelfs in Nederland en België nog een behoorlijke weg hebben te 
gaan. En dat betekent schouders eronder en samen dat vertrouwen behouden.

Deze editie van TGI is compleet gevuld met mensen die een statement maken, hun ervaringen delen of die 
zich ‒ vrijwillig of vanuit hun functie ‒ inzetten voor de LHBTQ+-gemeenschap. We hebben een interview 
met politicus Rob Jetten die het belangrijk vindt dat élke vorm van discriminatie voorkomen wordt. Ook 
door wettelijke regelgeving te verbeteren en dat alle groepen echt volwaardig moeten kunnen meedraaien 
in Nederland. Zo spreken we ook met de populaire burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, die regel-
matig zijn belangstelling toont voor de minderheden in zijn stad en van Antwerpen de meest tolerante stad 
wil maken. Tot aan Jurre Geluk, die op 2 augustus op BNN/VARA de Pride Test presenteert. 

Het blijkt nog steeds niet normaal om niet heteroseksueel te zijn. Hoe mooi zou het zijn om met al deze 
inzet verdraagzaamheid tot een X-factor te kunnen maken. Wij blijven op onze eigen wijze in ieder geval 
doorgaan met een knipoog en een lach die we graag met jou delen. 

GAY, STRAIGHT, BI – WHATEVER, IT DOESN’T MATTER – LOVE IS LOVE

EDITO

EDITOR IN CHIEF

Brigitte Midavaine
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