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“LA BEAUTIQUE”
BY FRANKS ATELIER

FRANKS ATELIER, DAT DOOR FRANK MADEYA EN LUC SCHOUTERDEN GERUND WORDT, IS EEN GEVESTIGDE WAARDE VOOR
PROFESSIONELE EN TRENDSETTENDE HAARTOOI. OM KLANTEN NOG MEER SERVICE VAN TOTALE LICHAAMSVERZORGING TE
BIEDEN, WERD LA BEAUTIQUE BY FRANKS ATELIER OPGESTART. DOEL VAN DIT DEPARTEMENT IS HET LICHAAM EEN VERJONGENDE
ENERGIE TE BEZORGEN MET BEWEZEN KWALITEITSPRODUCTEN.
ZOALS HET PARĲSE CARITA, DAT DECENNIALANG ZĲN DOELTREFFENDHEID HEEFT AANGETOOND. IN COMBINATIE MET
MODERNE APPARATUUR VERLEGT CARITA DOOR ZĲN WETENSCHAPPELĲKE EFFICIËNTIE DE GRENZEN VAN DE TRADITIONELE
SCHOONHEIDSBEHANDELING.
NAAST ONS HUISMERK CARITA KAN JE OOK GENIETEN VAN 100% NATUURLĲKE COSMETICA, DE PERFECTIE UIT DE NATUUR,
PHARMOSNATUR GREEN LUXURY.
ONS PROFESSIONELE TEAM VAN LA BEAUTIQUE WERKT VOOR ZĲN KLANTEN EEN PERSOONLĲK BEHANDELINGSPAKKET UIT
DAT REKENING HOUDT MET HUN TĲDAGENDA. DIE AANPAK HEEFT ÉÉN MISSIE: EEN GEPASTE SCHOONHEIDSKUUR VOOR ELK
LICHAAMSDEEL EN MET HET MOOISTE RESULTAAT.
EN U? U RELAXT EN GENIET.

YOUR BEAUTY TAILOR

FRANK EN LUC
FRANKS ATELIER - LA BEAUTIQUE
TIENSESTEENWEG 147
3360 KORBEEK-LO
OPEN: MAANDAG-DONDERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
ZATERDAG VAN 7.30 TOT 15.30 UUR
ZONDAG GESLOTEN
THE LEADING SALONS
OF THE WORLDTM

BOOKING LA BEAUTIQUE: T +32(0)16 46 28 13
BOOKING FRANKS ATELIER: ONLINE/TELEFOON
INFO@FRANKSATELIER.BE | FRANKSATELIER.BE
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Kijk wat vaker in de spiegel! Geen probleem, doe ik graag, zeggen de mannen met
good looks, een bom zelfvertrouwen, een goeie baan en een jaloersmakend penthouse.
Of toch niet?
Ondergetekende schrijft graag en als editor heb ik geïnspireerd meegewerkt aan deze
Gay Issue. Want wat een leuke doelgroep is dit! Openminded, strijdbaar, creatief, een
beetje gek. Ook ik verplaats mij gepassioneerd in anderen. Noem mijzelf graag de creatieve duizendpoot, in voor alles, een warme persoonlijkheid en was vroeger zeker...
a nice performance. Niks om onzeker over te zijn zou je zeggen. Toch wel, altijd geweest.
Precies dát is wat de nummer één psychotherapeut Marisa Peer bij haar cliënten ontdekte. Grote namen, grote bankrekeningen, ze klopten diepongelukkig aan voor een
consult. En geloof het of niet, na één sessie heb je ontdekt wat maakt dat onrust, onzekerheid of een depressie zich hebben geworteld in jouw brein en in je emoties. Na
een korte behandeling staat daar Je Nieuwe Zelf voor je in de spiegel en ben je degene
die je moet zijn. Fantastisch om Marisa Peer te interviewen voor The Gay Issue. Lezen
dit verhaal en doe een gratis online hypnosetraining met Marisa Peer. Laat ons vooral
weten wat je ervan vond.
Een beetje aardigheid, wat meer geluk, wat extra zelfvertrouwen, wijzelf en de wereld
kunnen dat gebruiken.
De tijd lijkt snel, spannend en smooth voorbij te gaan. Het is alweer vijftig jaar geleden
dat gays en drags het eerste openlijke Ik-Ben-Anders-verzet inzetten. New York, the
Stonewall Inn, 1969, begin van de Gay Prides. Zeker een moment om te vieren en dat
doen wij in dit en het volgende nummer. Aandacht voor mensenrechten is nog steeds
noodzaak. Jongeren uit de Biblebelt, vluchtelingen uit barbaarse landen, kinderen
die opgroeien in een dogmatisch, veroordelend gezin, allemaal hebben ze het moeilijk. En ook al is er in de westerse wereld ontzettend veel veranderd en is hier meestal
vrijheid en erkenning voor de LHBTI+groep, op veel plekken worden ‘andersgezinden’ verworpen, bespuugd en zelfs ter dood veroordeeld. Er zijn nog zeker acht landen waar dat een heel normale zaak is! Ik roep in deze Stonewall-editie op: Live Life,
Enjoy Life en verwerp wat verwerpelijk is. Sta op, laat zien wie je bent. Niet alleen voor
jezelf, maar voor alle anderen die ongewild in de kast moeten blijven. New York 1969
bewijst dat het geen ver-van-mijn-bedshow was en is. De eerste Gay Pride was daar in
Central Park en elk jaar komen er steden bij. The Pride is inmiddels veel meer dan
een event, het is een ‘Vrijheidsbeeld’, ons ‘Statue of Liberty’.
Ook The Gay Issue gaat vernieuwen, een restyling is in volle gang, we werken daar
de komende maanden hard aan. Met Vijftig Jaar Stonewall profileren gays all over the
world zich en jouw blad The Gay Issue zet een nieuwe trend. Laat je verrassen, stel je
open, verander jezelf en daarmee de wereld!

Helen van Hogerhuis

Adjunct-hoofdredacteur

velda.net

Voor winkelverkooppunten raadpleeg www.velda.net

WORLD
PRIDE IN NYC
Chris Frederick (36) is Managing Director van NYC Pride, waar deze zomer Stonewall 50
centraal staat. Precies vijftig jaar geleden, in juni 1969, vonden de Stonewall-rellen plaats in de
wijk Greenwich Village, bij de ontruiming van de homobar Stonewall Inn door de Metropolitan
Police. Na jaren van treiterijen en geweldpleging door de politie, besloot het bezoekende publiek
terug te vechten. Wanneer ik Chris aan de telefoon heb, blijkt het een feestdag in NYC te zijn; een
dag waarop de meeste mensen vrij zijn, maar Chris niet, want er staat een World Pride voor de
deur. Werk aan de winkel dus.
DOOR: PETER VAN VUGHT

Hoe lang woon jij in NYC?
‘In 2005 ben ik hier komen wonen en in oktober 2009 begon
ik als Managing Director voor Pride te werken. Dit jaar zit ik
hier precies tien jaar en heb ik steeds alles in goede banen
kunnen leiden. Ik zie nog steeds veel groei voor ons als organisatie. Twintig jaar geleden was de community meer oké
met een groot evenement waar iedereen bij elkaar kwam.
Tegenwoordig is er meer dan ooit de behoefte aan het kunnen vieren van verschillende identiteiten en is er meer vraag
en belangstelling voor het aanbod en de uitbreiding van het
programma. Hierin kunnen wij als organisatie de komende
jaren nog heel erg groeien en faciliteren, juist omdat deze
vraag vanuit de community komt.’
Heb je het idee dat er minder een eenheidsgevoel is in de community?
‘Er was in Amerika wel een soort van eenheidsgevoel. De focus lag heel lang op het realiseren van gelijke rechten voor
wat betreft het huwelijk; dat iedereen kon trouwen. Dit is
inmiddels een feit, waardoor je wel merkt dat de community
zich gaat opsplitsen om weer verder te kijken naar andere
doelen die bereikt kunnen worden. Er zijn zoveel verschillende issues die effect op ons allemaal hebben. Daarom is
het belangrijk om ook voor elkaar op te komen, ongeacht
of het direct op jou persoonlijk slaat of niet. Of het nu gaat
om rechten voor transgenders of voor vrouwen, samen staan
we sterker en kunnen we er doeltreffender voor vechten.
Sommigen mensen voelen zich wellicht niet aangesproken
door bepaalde onderwerpen, maar uiteindelijk gaat het om
gelijkheid en daar strijden we met zijn allen voor.’
16 | THE GAY ISSUE

Is NYC een rolmodel voor de rest van de wereld?
‘In NYC leven we in een soort bubble, wanneer je het vergelijkt met
de rest van Amerika. In deze stad wordt ernaar gestreefd progressief
en inclusief te zijn, maar dat geldt niet voor de rest van het land. De
verkiezingen waren een wake up call: we bleken ons land niet zo goed
te kennen als we dachten. Dat maakt dat we zijn gaan nadenken
over hoe we bij mensen buiten NYC bepaalde onderwerpen onder
de aandacht kunnen brengen. Steeds meer LGBT+organisaties gaan
het land in om de dialoog aan te gaan met mensen, meer zichtbaar te
zijn en onderwerpen rond mensenrechten bespreekbaar te maken.’
Is de LGBT+community closer geworden sinds Trump?
‘We zijn natuurlijk nooit gestopt met vechten voor onze rechten,
maar sinds Trump president is, is er zeker een vlam opnieuw ontstoken. Het is interessant om te zien dat er een grote groep nieuwe
activisten is opgestaan met een vorm van activisme die je al tientallen
jaren niet meer hebt gezien.’
Laten we het ’s over World Pride hebben, voel je de druk?
‘Ik voel de druk, de verwachtingen van mensen zijn hoog. We doen
ons uiterste best om iedereen tevreden te houden en dat is precies
wat ik in het begin van mijn loopbaan bij Pride heel lastig vond. Ik
wilde graag iedereen tevreden zien, maar dat is onmogelijk.
Wat de verwachtingen zijn voor dit jaar? Meer mensen, in de laatste twee weken van juni verwachten we zo’n vier miljoen mensen,
met als piek natuurlijk het laatste Pride-weekend. Ook meer evenementen dit jaar. Een aantal evenementen blijft natuurlijk ‘verplicht’,
zoals de openings- en sluitingsceremonie en een Human Rights
Conference.’
THE GAY ISSUE | 17

PRIDE WALK & PARK
27 JULY 2019

CANAL PARADE
3 AUGUST 2019

Los van Pride Island en de bekende Pride Parade, wat mogen we zeker
niet missen?
‘Een van de populairste evenementen is het gratis evenement Youth
Pride in het Central Park Summer Stage, voor jongeren tussen de
dertien en twintig jaar. Daar kunnen jongeren op hen eigen manier onderdeel zijn van Pride. Een andere klapper is Family Movie
Night, waar de focus op LGBT+families en hun aanhang ligt. Er is
altijd een heel gezellige opkomst van jong en oud op Christopher
Street Pier, waar familiefilms worden vertoond als Willie Wonka,
Toy Story en Lion King. Natuurlijk staan we dit jaar extra stil bij de
Stonewall rellen, die begonnen op 28 juni 1969 en een van de belangrijkste LGBT+momenten in de geschiedenis vormen. Daarom
een Stonewall Anniversary op 28 juni 2019, precies vijftig jaar later,
waar verschillende sprekers zullen speechen voor het bekende café
Stonewall Inn.’
Wat is voor jou persoonlijk het moment waar je het meest naar uitkijkt?
‘Dat is de sluitingsceremonie op Times Square, zondag 30 juni. Dat
is zo’n iconische plek en het is enorm lastig geweest om een vergunning te krijgen voor het organiseren van een evenement op deze
locatie. Dat zal dan ook waarschijnlijk niet snel nog een keer gebeuren, een once in a lifetime event! De eerste artiest die zal optreden is bekendgemaakt: Melissa Etheridge. Meer namen volgen binnenkort.’
Wat zijn je toekomstplannen?
‘Eerst een kleine vakantie na NYC Pride, haha. De laatste jaren is
onze organisatie heel erg gegroeid en die groei is nog lang niet klaar.
Er zijn nog veel onderwerpen waar we tot nu toe te weinig aandacht
aan hebben besteed en daar hebben we dus nog een slag te slaan. Ik
zie mezelf nog lang werken voor LGBT+rechten en zie nog veel mogelijkheden waar we als organisatie onze tanden in kunnen zetten.
De komende tien jaar zit ik hier dus nog wel goed!’ Stop

STREET PARTIES
2 — 4 AUGUST 2019

Design by Martin Cadwallader

Wat is Pride Island?
‘NYC Pride organiseert al een aantal jaren het evenement Pride
Island. Dit is een soort festival waar al grote artiesten hebben opgetreden, zoals Ariana Grande, Roisin Murphy, Big Freedia en Kylie
Minogue. Voor dit evenement moet je wel een kaartje kopen. Dat is
iets wat voor steeds meer Pride-evenementen het geval is, omdat de
kosten gedekt moeten worden. Ook voor dit jaar hebben we grote
namen in petto, die vanaf maart bekend gemaakt worden.’

PRIDE AT THE BEACH
29 — 31 JULY 2019

PRIDE.AMSTERDAM
27 JULY — 4 AUGUST 2019

REMEMBER THE PAST
CREATE THE FUTURE

Voor meer informatie over World Pride NYC 2019 kijk je op
www.nycpride.org
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Het kan je niet ontgaan zijn. Dit jaar in juni, 28 juni
om precies te zijn, is het vijftig jaar geleden dat
de Stonewall-rellen plaatsvonden. De aanleiding
was het jarenlange gepest van de Metropolitan
Police. Die nacht viel de politie de Stonewall Inn
binnen en ontruimde de homobar. Het publiek, en
dan met name de drags, besloot terug te vechten.
Ze pikten het niet langer. Overal ter wereld nam
de LGBT-gemeenschap hier voorbeeld aan en er
ontstonden overal rellen. In de geschiedenis wordt
deze dag gezien als hét startsein in het gevecht
voor eigen rechten en de Prides wereldwijd.

p zaterdagmorgen 28 juni 1969 viel de politie de
Stonewall Inn binnen. Pesterij. Dat deden ze wel vaker,
maar dit keer was het anders dan alle andere keren.
Politiepersoneel van het zesde district had aan de eigenaren van de Stonewall Inn laten doorschemeren dat
er een inval zou plaatsvinden. De invallen waren vaak vroeg op de
avond, waardoor de Stonewall Inn wel gewoon kon draaien. Deze
inval vond echter veel later plaats, om twintig over één ‘s nachts. Acht
agenten vanuit het eerste district kwamen de Stonewall Inn binnen.
Daarvan was er maar een in uniform. Ze deelden mee dat mensen
zonder identiteitsbewijs of in kleding van het andere geslacht en het
personeel gearesteerd zouden worden.
Het is niet helemaal duidelijk hoe de rellen precies begonnen, maar
meerdere getuigen verklaarden dat drag Sylvia Rivera een fles naar
een politieman gooide, nadat hij haar porde met een knuppel.
Anderen getuigden dat de lesbische Stormé DeLarverie zich niet zomaar wilde laten meenemen toen agenten haar wilden arresteren
en dat ze iedereen aanzette om zich te verzetten. En dát gebeurde!
Het verzet werd heftiger toen de politie geweld ging gebruiken.
De politie werd al snel geweldadiger en sloeg op het publiek in.
Ze hielden de Stonewall Inn bezet en mishandelden het publiek.
Het liep helemaal uit de hand toen mensen de Stonewall Inn in
brand probeerden te steken en alles om zich heen inzetten in een
poging de politie uit het pand te krijgen. Het nieuws van de rellen
verspreidde zich als een lopend vuurtje en al snel kwamen mensen
vanuit heel New York aangewaaid om de community te steunen en
te protesteren.

DOOR: ESMÉE BERKELAAR

HISTORIE
VAN

STONEWALL
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De politie ging over tot nog grover geweld en begon random transseksuelen en mannen met vrouwelijke kenmerken in elkaar te slaan.
Er braken grote rellen uit. De politie had de rellen zo slecht onder
controle dat ze besloot de Tactical Patrol Force in te zetten. Dit
was een eenheid die gespecialiseerde was in het neerslaan van antiVietnam-manifestaties. Ook de agenten van deze eenheid lukte het
echter niet de rellen te sussen. Ze werden bekogeld met stenen
door het publiek. Na enkele uren stopten de rellen, om welke reden precies is onbekend, maar niet voor lang. In de gehele week die
daarop volgde, waren er ’s nachts regelmatig onlusten. Er werd gedemonstreerd; mensen hadden spandoeken bij zich en riepen: ‘GAY
POWER!’ De woensdag die volgde op de eerste nacht van protesten
verliep minder heftig, maar toch verzamelden duizenden demonstranten zich bij de Stonewall Inn en werd er veel schade aangericht.
Die eerste nacht werden er dertien mensen gearresteerd. Er raakten politieagenten en een groot aantal demonstranten gewond. De
exacte cijfers hierover zijn tot op de dag van vandaag niet bekend. In
elk geval werden twee mensen zo ernstig door de politie mishandeld
dat ze zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen moesten worden.
Datzelfde jaar, in juli, werd in New York het Gay Liberation Front
opgericht. En precies een jaar na de Stonewall-rellen vond de allereerste Gay Pride Parade plaats in New York, tussen Greenwich Village
en Central Park. Dit wordt nog steeds gezien als het moment waarop
het allemaal begon. Hierna volgden Prides over de hele wereld. Stop
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DE VIEZE, VUIGE,
GLITTER EN
GLAMOUR VAN
DE IT EN DE
ROXY
Je realiseert je pas écht dat je op een leuk feest bent geweest, als je dagen later onverwacht een restje
glitter op je lichaam ontdekt. Wat betreft de legendarische Amsterdamse clubs RoXY en iT is die glitter bij
veel mensen via de oren en ogen rechtstreeks in hun hersenpan terechtgekomen en getransformeerd tot
hun mooiste en meest gekoesterde herinneringen. The Gay Issue neemt je mee op een trip down memory
lane met drie club kids van toen die hun favoriete stapherinneringen met ons delen!
DOOR: MARCO HOHL
Manfred Langer, de in 1994 overleden geestelijk vader en eigenaar van Club iT, dacht altijd in groot, groter, grootst. Daar kwam
Ruud Douma, theatermaker en alter ego van Dolly Bellefleur, op
28 oktober 1989 achter. Genoemde heren hadden elkaar een week
eerder gesproken over de allereerste revue van Douma, genaamd
Vorstelijke Travestie, die snel in première zou gaan. Langer raakte
enthousiast en bedacht ter plekke een publiciteitscampagne, inclusief een Royal-Lookalike-wedstrijd in Club iT (met als hoofdprijzen
een kleuren-tv en een compactdiscspeler).

PRIVÉ MATERIAAL OVER DE RIJTOCHT VAN RUUD
DOUMA/DOLLY BELLEFLEUR: EEN FLYER VAN
DE AVOND IN DE IT, EEN BESCHRIJVING VAN DE
RIJTOCHT EN FOTO’S.

Douma: ‘Een week later werd ik opgehaald met niet één, maar twee
witte koetsen met paarden en daarmee gingen we op staatsbezoek
in Amsterdam. Ik was totaal verrast. In ons gevolg zaten keizerin Sisi,
Manfred als keizer Franz Jozef en ikzelf speelde Néné, de zus van
Sisi. Ik was zo groen als gras. Ik had nog nooit eerder als vrouw opgetreden en maakte die dag mijn debuut als Dolly Bellefleur. We gingen langs alle gaycafés en kregen overal champagne. We eindigden
bij de iT waar een groot bal plaatsvond. Buiten stond een lange rij
verklede mensen op ons te wachten. Ik heb een korte speech mogen
houden en de gasten verwelkomd. Door al die champagne ging het

best goed. Het was één grote roes.’ Douma lacht verontschuldigend:
‘Dat zou ik nu nóóóóit meer doen voor een optreden!’
Stappen bij de RoXY en de iT was voor Douma en veel van zijn
generatiegenoten een manier om even te ontsnappen aan de realiteit. Douma: ‘Het was best een heftige tijd. Veel mensen in mijn
omgeving gingen destijds dood aan AIDS. In de RoXY en de iT kon
je dat even vergeten. Het was toch wel een beetje dansen op de vulkaan. Je stak je kop niet in het zand, maar het was wel lekker om het
even te vergeten. De kracht van Manfred Langer was dat hij allerlei
soorten mensen wist aan te trekken. Er kwamen bezoekers in leer,
maar ook in mantelpak. Hij gaf iedereen een thuisgevoel. Hij had
een neus voor personeel. Je werd met alle egards behandeld en de
medewerkers zagen er vaak heel aantrekkelijk uit. Kiki Classen uit
Zeg ‘ns Aaa stond ook weleens achter de bar. Dat vond ik zo leuk.
Die deed dat vol overgave!’
Robbert Kalff, onder andere eigenaar van de bekende Utrechtse homokroeg Café Kalff en voorzitter van de Canal Pride Utrecht, is een
door de wol geverfde tap- en staptijger. Aanvankelijk vond hij de iT
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maar een saaie tent: ‘Ik was al een paar keer gegaan op zaterdag,
maar op de een of andere manier kon ik het sfeertje niet vatten.
Vrienden vertelden me dat het meestal pas leuk werd na een uur of
drie. Ik beloofde dat ik zou proberen het vol te houden tot die tijd,
waarop ze aangaven dat ze daar wel ‘iets’ voor hadden! Ik was volledig drugsvreemd destijds. Ze namen me mee naar de VIP-bar en
daar stond een kennis van me die heel toevallig de huisdealer bleek
te zijn. Ik kreeg twee pilletjes die eruitzagen als pareltjes. Ik nam
er eentje en toen die insloeg, schrok ik me helemaal wild. Ik werd
volledig euforisch en heb non-stop gedanst. Het was een enorme
ervaring die ook gepaard ging met heel wat teleurstelling. Ik dacht
namelijk dat iedereen me leuk vond, dus stapte ik op elke man af.
Als ik dan werd weggeduwd, was ik helemaal verontwaardigd.’

Donderdag 2 mei om 22.00 op

GARLAND

De eerste keer dat Kalff de RoXY bezocht was tijdens een van de
beroemde Loveballs, de baanbrekende benefietconcerten voor het
Aidsfonds die veel media-aandacht trokken en hielpen de ziekte
uit de taboesfeer te halen. Kalff: ‘De iT was lief. Het ging er om
glitter en glamour en mooie mensen. De RoXY daarentegen was
vies, vuig, alternatief en ruig. Het was bizar wat je daar allemaal tegenkwam. Er werd steevast alleen maar nieuwe muziek gedraaid:
house en techno en niks anders. Ik heb goede herinneringen aan
de Loveballs. Alle paradijsvogels uit Amsterdam gingen daarheen.
Dat vond ik erg fijn. Als je alleen een T-shirt en een spijkerbroek
aandeed, dan liep je voor lul. Ik kan me een avond herinneren dat
er een gigantisch opblaaskussen op het podium stond dat was ingesmeerd met olijfolie. Iedereen die erop klom, gleed automatisch
naar het midden. Het werd één grote massa van naakte en halfnaakte mensen die over elkaar heen glibberden. Daar heb ik wel een uur
lang verbaasd naar staan kijken. Alles in de RoXY was extreem. De
decors, de props en de optredens. Van spuitpoepen met kleurtjes
tot artiesten die strijkijzers aan hun penis hingen.’
DOLLY BELLEFLEUR IN DE KLEEDKAMER VAN DE IT IN 1989
FOTO: JOEP DE KONING

MANFRED LANGER ALS KEIZER FRANZ-JOZEF
PRIVÉ FOTO VAN RUUD DOUMA

Peter van Maaren, oud-docent maatschappijleer en auteur van het
boek Mijn meester is een homo, denkt met heel veel plezier terug
aan die ene avond, begin jaren negentig, dat hij een oud-leerling
meenam naar Club iT. Van Maaren: ‘Ik kreeg dreigbrieven op
school vanwege mijn geaardheid. De directrice kwam op een gegeven moment naar me toe met de mededeling dat ze die allemaal
aan de politie had overgedragen, maar dat ze per ongeluk ook een
andere brief had opengemaakt van een Surinaamse oud-leerling.
Dat bleek een liefdesbrief te zijn, waarin hij vertelde dat hij gay was,
mij leuk vond en dat hij graag wilde dat ik hem ‘de homowereld’
liet zien. Ik besloot om hem mee te nemen naar de iT. Het was een
jonge gozer van achttien of negentien jaar oud. Ik heb hem van
te voren uitgelegd hoe je binnenkwam en hoe je in de rij moest
staan. Het was vooral belangrijk om voldoende uit te stralen dat je
homo was, want in de begindagen van de iT werd je meteen de rij
uitgegooid als ze dachten dat je hetero was. Hij was super zenuwachtig. Eenmaal binnen bleef hij iets te lang bij me hangen; ik had
eigenlijk gehoopt dat hij zijn eigen plekje zou zoeken om te dansen.
Ik vond het wel heel goed dat hij was meegegaan. Het was een behoorlijke vuurdoop!’
Van Maaren genoot altijd enorm van zijn stapavonden in de iT: ‘De
sfeer was heel erg seksueel, maar je hoefde daar niets mee te doen.
De tent was meestal tot aan de nok toe gevuld. Je danste lichaam
aan lichaam en liet je meeslepen door de muziek. Mensen voelden
zich er volledig vrij, ondanks de massale setting elke avond weer.
Dat gegeven maakte het een geweldige club. Het is heel jammer
dat plekken als de RoXY en de iT niet meer bestaan. Na de dood
van Manfred Langer had de iT niet meer dezelfde sfeer. Dat is maf
toch? Hij was die plek. Hij bepaalde de sfeer. Toen hij overleed,
ontging dat niemand in Amsterdam. Zijn dood raakte me echt. Dat
had ik nooit verwacht! Ik heb enorm veel respect voor wat hij heeft
neergezet.’ Stop

OUTtv is te ontvangen bij:
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STUDIO 54 NYC VS.

STUDIO 54 ANTWERP
Studio 54 was tussen 1977 en 1986 dé hotspot van New York City. Deze legendarische nachtclub
in Manhattan stond bekend om haar extravagante en wilde discofeesten. De dansvloer werd bevolkt
door de grootste sterren, de drank vloeide rijkelijk en seks en drugs hingen in de lucht. Als ode aan deze
fabelachtige New Yorkse avonden zag het partyconcept Studio 54 begin jaren 2000 in Antwerpen het
levenslicht. Een keer per jaar kun je je in Antwerpen even in het New York van de jaren ’70 wanen en
deze geweldige feesttraditie voortzetten. Wij zetten alvast de belangrijkste verschillen én gelijkenissen
tussen beide Studio 54’s even op een rijtje.
DOOR: JILL VAN RILLAER
FAMOUS GUESTS
Tijdens de hoogtijdagen van Studio 54 in New York kon je in de
discotheek allerlei schoon volk tegen het lijf lopen. Studio 54 was dé
plek om gezien te worden. De unieke sfeer en uitbundige feesten
maakten van de nachtclub de favoriete feestbestemming van zowel
onbekende gasten als A-list celebrities. De lijst van beroemdheden
die Studio 54 regelmatig bezochten is ronduit indrukwekkend: muzieksterren als Michael Jackson, Elton John, Tina Turner, Freddie
Mercury, Cher of David Bowie waren graag geziene gasten.
Ook van acteurs Al Pacino, John Travolta, Drew Barrymore en
Arnold Schwarzenegger is bekend dat ze af en toe in Studio 54 te
vinden waren. Daarnaast was de discotheek een plek waar creatieve
geesten aan hun trekken kwamen: modeontwerpers Karl Lagerfeld,
Diane Von Fürstenberg, Calvin Klein en Tommy Hilfiger of kunstenaars zoals Andy Warhol en zelfs Salvador Dalí werden in de club
gespot.
Hoewel dé grote wereldsterren in Studio 54 in Antwerpen voornamelijk op het podium te bewonderen vallen, is het toch ook wel een
beetje de jaarlijkse BV-parade. In het verleden waren discolegendes
zoals Boney M, The Four Tops en Grace Jones er al te bewonderen.
Naast het podium is de kans groot dat je een van de vele aanwezige
bekende Vlamingen tegen het lijf loopt, die maar al te graag mee
komen genieten van de discosfeer, glitter en glamour.
ON THE OUTSIDE
Studio 54 in New York zag er aan de buitenkant uit als een doorsnee New Yorks gebouw. Wat wel uniek was, was de ideale ligging
in het hartje van Manhattan op West 54th Street, vlakbij andere
culturele hotspots en toeristische trekpleisters zoals Broadway en
Times Square. De ingang van de discotheek was te herkennen aan
de zwarte luifel met het iconische logo van de nachtclub (de gouden cijfers ‘54’). ’s Avonds viel de ingang natuurlijk ook op door de
massa mensen voor de deur, waarvan iedereen zijn of haar uiterste
best deed om binnen te komen in de hipste plek van New York City.
In Antwerpen werden de Studio-54-feesten in het verleden meestal
in het Sportpaleis gehouden. De sfeer en traditie van de jaren 70 in
NY werden er eens per jaar naartoe gehaald. Na zestien jaar trouwe
dienst werd besloten het Sportpaleis vaarwel te zeggen en naar de
Antwerp Expo te trekken als nieuwe locatie. Ook dit jaar zal Studio
54 plaatsvinden in de Expo, op zaterdag 7 december 2019.
NEW YORK

ON THE INSIDE
Zowel in New York als in Antwerpen staat wat er zich aan de binnenkant van Studio 54 afspeelt in schril contrast met de eerder
neutrale buitenkant van de gebouwen. Een toevallige passant zou
nooit vermoeden wat voor flamboyante taferelen zich binnen afspelen. In het pand waar Studio 54 in New York werd gevestigd
bevond zich voordien een theater. Dat theater werd in 1977 omgevormd tot nachtclub, waardoor de binnenkant een uniek uiterlijk
kreeg. Er werd heel veel aandacht besteed aan felle verlichting,
waardoor Studio 54 een wereld van verschil was met andere nachtclubs uit die periode. Op de dansvloer zelf: honderden feestbeesten in de meest kleurrijke, over-the-top outfits die je je maar kunt
voorstellen.
Op dat vlak hoeft Studio 54 in Antwerpen zeker niet onder te doen
voor haar New Yorkse tegenhanger. Er wordt nooit bespaard op
licht- en showeffecten en de bezoekers doen elk jaar hun uiterste
best om zo glitter en zo glamour als mogelijk naar Studio 54 af
te zakken. Wie Studio 54 zegt, denkt meteen aan felle lichtshows,
groovy muziek uit zowel de jaren 70, 80 als 90, discoballen en een
flinke dosis glitter en glamour.
DOOR POLICY
Net als bij veel hippe clubs vandaag de dag, was het bij Studio 54
in Manhattan een echte sport om binnen te komen. Studio 54
als discotheek was op zich uniek, omdat zowel bekende als onbekende mensen samen op de dansvloer konden staan. Om als gewone burger de nachtclub binnen te raken, moest je wel eerst de
uitsmijter zien te passeren. Die stonden erom bekend enorm streng
te selecteren op hoe je eruit zag of wat je aanhad.
Een van de meest iconische liedjes uit de jaren 70, Le Freak van de
band Chic was zelfs gebaseerd op de strenge door policy van Studio
54. De band was op Nieuwjaarsavond in 1977 uitgenodigd door
Grace Jones om met haar mee te feesten in Studio 54, maar werd
geweigerd aan de deur.
Gelukkig voor de Antwerpse feestvierders is de entree daar wel wat
gemakkelijker. Gewoon op tijd een ticket kopen en je aan de dresscode houden volstaat. Volgens die dresscode is jeans absoluut uit
den boze, maar voor de rest alles toegestaan. Hoe gekker, wilder
of extravaganter je disco-outfit is, hoe groter de kans dat je opvalt
tussen de massa feestbeesten natuurlijk! SQUARE-FULL

ANTWERPEN
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MOGEN WIJ ZIJN

WIE WE ZIJN?!
50 JAAR STRIJD,
50 JAAR BEVRIJDING
In juni van dit jaar is de Stonewall-oproer precies vijftig jaar geleden. Is
er wat te vieren? Zeker, hoewel er nog steeds verwerpelijke woorden
vallen. Onlangs was daar de Nashville-verklaring, die stelt: ‘De Bijbel
wijst de homoseksuele praktijk af en laat geen ruimte voor mensen die
van geslacht willen veranderen.’ Waar staan we, waar gaat dit naartoe?
Daarover Wielie Elhorst, predikant en christelijk LHBT-activist, en Gert-Jan
van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer. De centrale vraag aan hen:
Wat vindt en denkt God? Beide heren kunnen daarover kort zijn: ‘Ik kan
niet in de schoenen van God staan en kan niet zeggen wat Hij voelt of
bedoelt.’ Let op: raak en duidelijk zijn Elhorst en van Leeuwen ook!
VAN DE REDACTIE

BANKSY, FLOWER THROWER, 2007, WESTELIJKE JORDAANOEVER
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Wielie: ‘De Nashville-tekst is in Amerika al langer bekend,
maar hij is in Nederland anders ontvangen. De massale afkeuring van de verklaring laat zien dat wij in Nederland niet
op deze manier in gesprek willen zijn met elkaar. Het woordgebruik is onbarmhartig, moreel verwerpelijk, nietsontziend.
Het nodigt niet uit tot praten of overleg. En de conservatieve
rijen sluiten zich, dat is zorgelijk. Waar eerder nog werd gezegd dat je weliswaar homo kan zijn, maar het niet mag praktiseren, lijkt nu ook het homo zijn zélf weer het probleem
te zijn. Dat is een stap terug, in vergelijking met we gewend
waren.’
Gert-Jan: ‘In Amerika is dit soort taalgebruik ‘normaler’. De
standpunten zijn daar scherper en harder. Ik was in Amerika
op een conferentie voor christelijke LHBTI’s waar ouders, die
hun kinderen volledig accepteren, hugs uitdelen aan LHBTIjongeren wier ouders hen afwijzen. De emoties die je daar zag!
Gelukkig zijn er in Nederland veel kerken en christenen die
helemaal openstaan voor LHBTI’s. En in veel orthodoxe kerken wordt nu openlijk gesproken over homoseksualiteit en
zijn LHBTI’s meer en meer welkom en onderdeel van de kerk.
Er is echter een zeer orthodoxe hoek die zich nu met de
Nashville-verklaring lijkt te verharden door zich expliciet uit
te spreken. Dat is zorgelijk, maar als christelijke LHBTI’er
blijf je hoop houden op een betere wereld.’
Wielie: ‘Er is wereldwijd een meer populistische toon in de
politiek, waarbij gestreefd wordt naar het benadrukken van
een nationale identiteit. Dat pakt altijd nogal behoudend uit
en LHBT’ers worden niet zelden als bron van verval gezien
en aangewezen. Dat beeld zie je sterk in Oost- en CentraalEuropa, maar ook in een land als Brazilië. Daarmee worden
vaak andere problemen verhuld. Niet zelden dragen conservatieve christelijke organisaties de zogenaamde religious rights
daaraan bij.’

WIELIE ELHORST
FOTO: SANDRA HAVERMAN

De Stonewall Inn-rellen van vijftig jaar terug staan voor vrijheid
en gelijkheid. In New York 1969 is het voor het eerst dat gays, lesbiennes en transseksuelen opstaan en terugslaan. Er is veel haat,
er is veel discriminatie en het is mooi geweest! Homoseksualiteit
is in ’69 nog verboden in Amerika, mannen in vrouwenkleding
zijn not done, homo’s zijn niet welkom in cafés en de politie timmert er graag op los. De Stonewall Inn is in die tijd een van de
weinige gaybars in New York en de Stonewall-rellen staan aan
de wieg van de wereldwijde Gay Prides en van vrijwel alle gay
rights-organisaties.
De rellen luidden dus gay freedom in. Maar hoe echt is die vrijheid
en proeft iedereen hem? Het nieuws buldert bij tijd en wijle over
homohaat. Niet alleen in Syrië, Iran, India of Afghanistan is homoseksualiteit een groot taboe, een Maleisische minister stelde
kort geleden dat homo’s in zijn land niet bestaan. Maar ook in
België en Nederland is homofobie nog niet uitgebannen. De recente bom is de Nederlandse vertaling en ondertekening van de
Nashville-verklaring, waarin een aantal kerken en predikanten
duidelijk maakt dat Gods leer geen ruimte laat voor liefde tussen
dezelfde seksen of voor mensen die willen leven naar hun eigen
genderidentiteit. Is God intolerant, of is de kerk te streng?
We vragen het aan Gert-Jan en Wielie.
’De Bijbel staat uitsluitend voor de liefde tussen man en vrouw.’ Wat
vinden jullie van deze stelling in de Nashville-verklaring?
Gert-Jan: ‘De Nashville-verklaring bevat voor orthodoxe christenen
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geen nieuws, de standpunten waren bekend, de toon is echter
veel harder. Ik denk dat er veel is bereikt. Zonder Stonewall
waren er wellicht geen Roze Zaterdagen of Gay Prides geweest.
Amerika is wel totaal anders dan Europa. Wij hadden hier de in
de jaren zestig al gespreksgroepen, opgericht door twee predikanten, die nu bekend staan als de Kringen. En Stonewall 50 jaar
is natuurlijk een mooi jubileum, we mogen trots zijn, we mogen
zijn wie we zijn. Dat is een waardevolle opbrengst, dat mag je
vieren.’
Wielie: ‘Het wordt ook elk jaar grootster en er komen steeds
meer Prides. In Europa, in Azië; het is niet meer te stoppen.
Maar een duidelijk andere snaar wordt geraakt met de terminologie in de Nashville-verklaring, zoals ‘genderideologie’ of ‘jezelf positioneren als transgender’,… alsof het een keuze is. Het
gebruik van die vocabulaire is in de Nederlandse tekst nieuw en
verontrustend en stuurt aan op een cultuurstrijd.
Het accent dreigt verlegd te worden van de dialoog naar uitsluitend identiteitspolitiek. Op die manier is het minder makkelijk
om met elkaar in gesprek te gaan. Terwijl de dialoog zo belangrijk is.’
Is de Nashville-verklaring een homohaatmanifest?
Gert-Jan: ‘Nee, de toon is erg negatief, maar een homohaatmanifest kun je het niet echt noemen. Het is een zeer ongelukkig
en onprofessioneel document. Je zou van christenen een andere
toon van communiceren verwachten.’

Wat denkt God hiervan?
Gert-Jan: ‘Ik wil niet in Gods schoenen staan. Hoe ingewikkeld een standpunt ook is, de samenleving heeft het recht op
vrijheid van meningsuiting. Ik blijf graag op zoek naar raakvlakken en het gesprek. Het is de weg van de lange adem.
Werken aan en hopen op met elkaar aan tafel kunnen zitten.
Ik voel mij overigens volkomen geliefd door God. Er zijn daarover geen issues tussen ons.’
Wielie: ‘Dat geldt voor mij ook. Ik had mijn coming-out in de
jaren tachtig, mijn ouders waren bij het Leger des Heils, maar
accepteerden mij volkomen. Ik heb me nooit veroordeeld gevoeld door God, maar natuurlijk had mijn coming-out wel consequenties op het sociale vlak.’
Veelgehoorde kritiek is, dat kerk en religie altijd oorlog en strijd
veroorzaken. Hoe staan jullie daarin?
Gert-Jan: ‘Haha, er zijn overal rotte appels. Met macht proberen negatieve invloed uit te oefenen - ik geloof niet dat dat
met geloof te maken heeft. Zoals ik het zie: daar waar mensen oprecht en liefdevol met de medemens omgaan, gebeuren
prachtige dingen. De LHBT-gemeenschap is een verrijking
van het leven. Wielie heeft mij daarin dingen geleerd, die maken dat ik vrijer leef.’
Wielie: ‘De Nashville-verklaring heeft, ook in Nederland, wel
grote en kleine gevolgen. Zo was Claudia de Breij bevriend
met Kees van der Staaij van de SGP. Zij heeft na zijn ondertekening van de verklaring de vriendschap met hem verbroken.’

Gert-Jan: ‘Dat zou nooit mijn antwoord zijn. ’Medegelovige,
ik wil niet meer met je omgaan’, is soms een begrijpelijke reactie, maar opgeven in anderen is geen optie. Dat gaat tegen
het christelijk geloof in.’
Wielie: ‘Je moet soms het stof van je schoenen schudden. Als
activisten is het onze taak om de dialoog te blijven zoeken.
Negeer de heftige uitspraken van zelfverklaarde Amerikaanse
dominees en splintergroepen, maar blijf alert op wat kerkelijk
leiders met invloed zeggen, zoals de Paus. Daarmee moet je in
gesprek blijven.’

‘IK VOEL MIJ
VOLKOMEN
GELIEFD DOOR
GOD. ER ZIJN
DAAROVER GEEN
ISSUES TUSSEN
ONS’
WIELIE ELHORST

Er heerst behoorlijk wat hypocrisie in de kerk. Er is net een onderzoek gepubliceerd waarin staat dat 80 % van de geestelijken
in Vaticaanstad homoseksueel is en dat die voor een groot deel
niet celibatair leven. Er zouden zelfs escorts zijn in dienst van het
Vaticaan.
Gert-Jan: ‘Waar mensen zijn, is hypocrisie. Het rapport waar
je het over hebt, betreft een sociologisch onderzoek. Ik ken
de bronnen die bij dit onderzoek gebruikt zijn niet, maar de
journalist heeft blijkbaar wel met veel mensen in het Vaticaan
gesproken. Wat betreft die escorts: ik heb er in elk geval geen
gebruik van gemaakt, als ze al bestaan…’
Wielie: ‘Het onderzoek onthult veel en wat er aan het licht
komt, is zeer problematisch. Al vind ik al die onthullingen
soms neigen naar riooljournalistiek. Ik hoop in elk geval dat
dit de Rooms Katholieke Kerk duidelijk maakt dat de omgang
met seksualiteit in deze kerk erg problematisch is. Ook dat
die zal moeten veranderen om gezonde verhoudingen te creëren. Het ontspoort nu, en er worden veel mensen slachtoffer
gemaakt.
De Paus kan niet op stel en sprong alles veranderen, maar je
ziet wel aan kleine dingen dat hij aan het hervormen is. Zo
stelt hij steeds meer vrouwen aan op belangrijke posten.
Dat laat zien dat hij echt anders wil. Er moet ook wel iets
veranderen, want er zijn steeds minder mensen die voor het
priesterschap kiezen. Ook dat maakt, dat het denken over het
celibaat op den duur wellicht gaat kantelen.’
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RAYMI SAMBO

‘IK PLEIT VOOR
EEN RETROVERSIE
VAN DE
STONEWALLRELLEN’

E

lk jaar organiseert mijn gezelschap, in samenwerking
met de Melkweg Amsterdam, een event genaamd Je Suis.
Tijdens deze theateravond stellen we actuele thema’s in
Nederland aan de kaak. Vorig jaar hebben we het gehad
over gaybashing.
De voorstelling ging over het toenemend geweld tegen de LHBTIQcommunity. Ja, ik ben me bewust van alle letters in deze afkorting,
bedoeld om niet iedereen over één kam te scheren, maar toch heb
ik het stuk Gaybashing genoemd. De titel is bedacht vanuit het perspectief van de bashers, die alles onder het kopje ‘gay’ scharen.
In de jaren 80 werden deze lui ook wel ‘potenrammers’ genoemd,
maar inmiddels zijn we, denk ik, zover dat we weten dat niet iedereen onder de noemer ‘poot’ valt.
Wat ik werkelijk verbijsterend vind, is dat zoiets als potenrammen,
wat in de jaren 80 aan de orde van de dag was en waartegen we keihard gevochten hebben, nu weer een soort retro lijkt. Hoe kan dat?
We gaan toch als mensheid vooruit, zou je denken?

BANKSY, THE KISSING COPPERS

Wat heeft het geloof te bieden aan jongeren? Bijvoorbeeld als je
denkt aan een coming-out, maar je durft niet?
Wielie: ‘Het Nieuwe Testament spreekt over een nieuwe wereld.
De belofte van die nieuwe wereld kan ook voor jongeren een
inspiratiebron zijn. In die nieuwe wereld zijn de verschillen opgeheven, zijn we gelijkwaardig aan elkaar, in Christus. LHBTjongeren hoeven geen afscheid te nemen van de kerk, al snap ik
heel goed dat ze het soms wel doen. Mijn boodschap: geef nooit
het vertrouwen op. God houdt van ons, onvoorwaardelijk, en dat
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mag ook de basis zijn voor de relatie tussen mensen: elkaar onvoorwaardelijk liefhebben en accepteren.’
Er zijn veel handboeken voor Dummies: Internet voor Dummies,
Banden Verwisselen voor Dummies… Wat zou de openingszin moeten
zijn van het boek God voor Dummies?
Gert-Jan: ‘Ik hou van jou. Amen.’ Stop

Nou ja, misschien gaat alleen de techniek vooruit. Wij mensen lijken altijd ‘een ramp’ nodig te hebben om ons eraan te herinneren
dat we elkaar nodig hebben. En hoe verder die ramp in het verleden ligt, hoe minder we lijken te geloven dat zoiets weer kan gebeuren en hoe minder empathisch we worden. Kijk naar de Tweede
Wereldoorlog: ik denk dat sommige jongeren geen idee hebben
van die hele oorlog.
Waar is de tijd gebleven dat we, zoals in de jaren 80 - ik was nog
een kind en kwam net uit Curaçao - de straat op gingen en demonstreerden voor onze idealen? Het systeem ontregelden omdat we
vonden dat bepaalde dingen, zoals kernbommen, geen plek mochten hebben in onze wereld? Als je tegenwoordig wilt demonstreren,
moet je dat van tevoren in zoveelvoud aanvragen. Dan wordt er vervolgens gekeken of er een vakje kan worden gecreëerd waarin je van

tien tot twaalf je dingetje mag doen, om vervolgens weer naar huis
af te druipen.
We mogen het systeem vooral niet ontregelen. Maar hoe ontregeld
is iemand die in elkaar wordt geslagen vanwege zijn of haar geaardheid? Diens pijn en trauma vallen niet te controleren of in een vakje te stoppen. In 1969 wilde de politie in New York de homobar
Stonewall ontruimen. Jarenlang werden de bezoekers ervan getreiterd en soms zelfs slachtoffer van het geweld van diezelfde politie.
Bij de ontruiming besloten de homoseksuele mannen, lesbische
vrouwen en vooral de travestieten terug te vechten. Men was het
meer dan zat! Het was tijd om het heft in eigen handen te nemen
en zich niet meer te laten ontregelen door het systeem.
Als ik hieraan denk en terugkijk op de jaren 80, dan mis ik deze
vorm van protest! Roep ik op tot geweld? Nee, maar ik roep wel op
tot ontregeling van het systeem, in plaats van andersom. Opkomen
voor wie je bent. Je niet, nadat je net uit een zogenaamde kast bent
gekomen, je in een demonstreervakje laten stoppen. Geweld tegen
ménsen, en dan noem ik hierbij de letters van de bekende afkorting
bewust niet, kan gewoon niet meer! Ik pleit voor weer de straat op,
ontregeling, een retroversie van de Stonewall-rellen! Stop
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Allereerst gefeliciteerd met jullie meevaren in de Pride! Hoe
gaat de boot eruit zien?
‘Dit jaar staat de Pride in het teken van de Stonewallrellen natuurlijk. Wij willen dat gaan naspelen op onze
boot. Dit in een vierende, feestende stemming. Uiteraard
wordt onze hele doelgroep vertegenwoordigd, maar we
hebben ook ‘politie’ aan boord. Verwacht veel drags die
liefde verspreiden. Met het thema van dit jaar was het
voor ons haast een open uitnodiging om mee te doen.
We konden het niet laten een gooi te doen.’

CAFÉ
STONEWALL,
IEDEREEN IS
WELKOM!
Café Stonewall in Enschede viert net als zijn naamgenoot in New York dit jaar een prachtig jubileum. Ze
mogen vieren dat ze al dertig jaar bestaan. Het zijn dertig jaren met een gouden randje, want het café
wordt gerund door vrijwilligers. Als kers op de taart varen ze dit jaar mee in de botenparade tijdens de
Pride. We spreken Mark, een van de drijvende krachten achter Café Stonewall en daarnaast actief als
projectleider bij een welzijnsorganisatie, waar hij mensen helpt met professionele schuldhulpverlening.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
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Jullie bestaan nu zelf ook dertig jaar. Wat betekenen deze jubileumjaren voor jullie?
‘Het is best wel bijzonder om dertig jaar te bestaan, vooral omdat het barpersoneel en bestuur alleen uit vrijwilligers bestaan. Het is heel bijzonder dat we op zoveel steun
mogen rekenen. In juli gaan we ons jubileum vieren.
Daarnaast is koningsdag altijd een groot feest bij ons,
dat dit jaar een extra gouden randje heeft natuurlijk.
Vijftig jaar Stonewall is ook een prachtig moment om stil
te staan bij wat we allemaal bereikt hebben als gemeenschap, maar tegelijkertijd ook bij het feit dat er nog heel
veel werk aan de winkel is.’
Wat vind jij ervan dat veel jongeren de Pride niet meer nodig
vinden?
‘In Nederland zijn LHBTI’ers misschien redelijk geaccepteerd, maar er zijn nog steeds veel jongeren die in de
kast zitten, die bijvoorbeeld een Pride nodig hebben om
te zien dat het allemaal mag en kan. Het feit dat we het
mogen vieren is al reden om erbij stil te staan. Het geeft
ook een voorbeeld aan de rest van de wereld.’
Met welk idee is Café Stonewall dertig jaar geleden opgericht?
‘Café Stonewall is onderdeel van stichting Huisvesting
homobeweging Twente. Die stichting is ooit opgericht
met als doel een plek te bieden aan iedereen die zijn of
haar steentje bijdraagt aan de homo-emancipatie. Het
café zorgt voor de financiële middelen die nodig zijn
voor het pand dat wij in eigendom hebben. Daarin bieden we veilig onderdak aan iedereen die dat nodig heeft.
Het café is er om de kosten daarvoor te dekken. We kunnen niet zonder onze vrijwilligers die allemaal een mooie
en nuttige rol bekleden. Ikzelf ben bestuurslid en ik sta af
en toe achter de bar. Ik doe PR en onderhoud de website.
Binnen de reguliere openingstijden zijn we een bruine
homokroeg en organiseren we feesten en een pupquiz.
Maar we hebben ook gesloten avonden voor bijvoorbeeld
het transgendercafé of het Mercury-café. Dat laatste is
een café voor homoseksuelen met een verstandelijke beperking. We huisvesten ook een homomannenkoor en
zijn de stamkroeg voor een LHBTI-studentenvereniging.
Zo hebben we een verscheidenheid aan groepen die in
ons café bij elkaar komen in een ontspannen sfeer.’
Wat is jullie visie?
‘Dat we dit nog dertig jaar mogen doen! We zijn nu aan
het bedenken hoe we een jongere doelgroep kunnen
aanspreken. We zien natuurlijk dat jongeren elkaar veel
online spreken en we zien de mooie ontwikkeling dat
jongeren ook niet persé uitgaan naar een homocafé,
omdat LHBTI nu meer geaccepteerd worden. Daar is
natuurlijk mooi, maar we willen ook de jeugd binnenhouden. Op dit moment wordt de pupquiz druk bezocht
door jongeren en door de studentenvereniging blijven
we wel in contact met de jongere doelgroep. We moeten

weten wat er bij ze speelt. We weten bijvoorbeeld inmiddels dat karaoke juist
onder jongeren heel populair is, dat had ik nooit gedacht en vind ik wel heel
erg grappig!’
Jullie zitten natuurlijk in Enschede. Hoe tolerant is Enschede?
‘Het verschilt wel, maar over het algemeen ervaar ik Enschede als een heel
tolerante stad. Ik maak me wel zorgen over de groep nieuwkomers. Er zijn natuurlijk veel (Syrische) vluchtelingen en we merken dat er in die groep grote
moeilijkheden zijn met het uit de kast komen. En als het dan eenmaal wel is
gebeurd, is het als een olifant in de kamer waar je het verder niet over mag
hebben. Je mag uit de kast komen, maar niet praktiseren. Daar wil ik graag iets
mee, maar ik weet niet zo goed hoe. Daarnaast zijn er natuurlijk nog steeds de
kleine dorpjes waar het allemaal nog niet zo open is en waarvan de bewoners
homoseksuelen vaak alleen kennen van het Pride-beeld, wat natuurlijk niet
opgaat voor het dagelijks leven van LHBTI’ers. Ik kom zelf ook uit een dorp
en het heeft bij mij wel even geduurd voordat ik uit de kast wilde komen. Het
was even wennen voor mijn ouders. Ik merkte dat ze zich vooral zorgen maakten over de ‘grote boze wereld’ en wat die van mij zouden vinden. Mijn neefje
kwam laatst ook uit de kast en toen zei mijn vader: ‘Oooh, maar dat geeft toch
helemaal niks?’ Die reactie had ik destijds ook graag gehad, maar je ziet daardoor wel dat onbekend ook onbemind maakt. Als het opener is, accepteren
mensen het makkelijker.’ SQUARE-FULL
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VECHTEN VOOR

VRIJHEID

DOOR: RYAN CLAUS
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JAUS MÜLLER

Als vijftienjarige puber op de middelbare
school wist Jaus Muller (33) uit Heilo zichzelf
er nog heilig van te overtuigen dat zijn aantrekking tot andere jongens een vreemde,
hormonale fase was. ‘Net als in mijn biologieboek werd toegelicht.’ Zijn ontkenning maakte gedurende zijn derde en vierde schooljaar
echter steeds meer plaats voor acceptatie. ‘Ik
keek alleen nog maar naar jongens en had totaal geen aandacht voor meisjes. Wat ik voelde
werd niet uitgelegd in mijn schoolboeken. Op
mijn zestiende was het me dan eindelijk zo
klaar als een klontje.’
Uit de kast komen voor zijn ruimdenkende
vader en moeder vond Jaus niet moeilijk. ‘Ze
ontvingen het nieuws positief, dat was heel
fijn. Het was veel enger om het mijn leeftijdsgenoten te vertellen.’ Geholpen door de
technologie bedacht Jaus een creatieve oplossing. Op CU2 – tegenwoordig een datingwebsite, vroeger als jongerenplatform één van de
grootste voorlopers van Facebook – paste de
homoseksuele tiener zijn interesses aan op
zijn persoonlijke profiel. ‘Ik weet nog dat ik
invulde dat ik geïnteresseerd was in jongens
en bij mijzelf dacht: shit, wat staat mij in godsnaam nu allemaal te gebeuren? Diezelfde dag
nog vroeg iemand op MSN mij of het een
foutje was. De dag erna wist de hele school dat
ik homo was. Mijn vriendengroep ging er heel
goed mee om. Voordat ik er erg in had kreeg
ik er ook een hele groep vriendinnen erbij.’
Na zijn schooltijd ambieert Jaus een militaire toekomst in het leger. Vooral de teamspirit spreekt hem aan, zeker na jaren van
relatieve eenzaamheid tijdens zijn studie
Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. ‘Mijn studie op de UvA was erg
individueel. Bij Defensie doe je alles in teamverband, een echt ‘met zijn allen’-gevoel.’ De
militaire loopbaan van Jaus begint in 2012 bij
de Marine als Luitenant-ter-zee. Via een verkorte officiersopleiding belandt hij vervolgens
bij het Korps Mariniers, waar hij onderzoek
doet naar het operationele verleden van missies in Irak en Afghanistan.
Tijdens zijn eerste jaren bij de krijgsmacht
houdt Jaus zeer bewust zijn lippen op elkaar
over zijn seksualiteit. ‘Het leger is niet de
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makkelijkste plek om uit de kast te komen. Er heerst toch een bee
tje een machocultuur. Bovendien had ik het gevoel dat ik mijzelf
eerst moest bewijzen als militair, dus koos ik voor een afwachtende
houding. Een relatie had ik destijds nog niet, dus als iemand vroeg
of ik een vriendin had hoefde ik alleen maar nee te zeggen.’
De tactiek van Jaus houdt aanvankelijk stand, totdat hij zich er ongemakkelijk bij begint te voelen. De jonge militair krijgt al snel in
de gaten dat hij het zich als militair niet kan veroorloven om geheimen te bewaren, al helemaal niet in een hecht team midden in
een oorlogsgebied. ‘In 2015 ben ik uitgezonden naar Mali, waar ik
moest helpen om de veiligheid en stabiliteit in het land te herstellen. Tijdens zo’n periode ben je lang weg van huis, je vrienden en
je familie. Je kunt niet ergens een biertje gaan drinken, of jezelf
even lekker ontspannen. Je bent volledig op je collega’s aangewezen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als je als groepje soldaten
constant op elkaars lip zit, ver van huis, lopen werk en privé vanzelf
door elkaar heen. Iedereen vertelde iets over de thuissituatie, over
hun vrouw en kinderen. Zelfs mijn kolonel was heel open en praatte veel. Ik bleef vaak stilletjes op de achtergrond hangen. Op een
gegeven moment stapte een collega naar mij toe: ‘Het valt mij op
dat ik heel veel heb verteld over mezelf en mijn ervaringen, maar
jij zegt nooit wat…’, zei hij. Toen heb ik het mijn kolonel verteld.
Die reageerde zeer positief, wat het minder eng maakte om het aan
de rest van de mannen te vertellen. Vanaf dat moment ging ik ook
beter functioneren. Tijdens een uitzending, in risicovolle omstandigheden, moet je een hecht team zijn en dat functioneert enkel als
iedereen open over zichzelf kan vertellen.’
Tegenwoordig bekleedt Jaus de functie van kapitein bij de
Landmacht én dient hij als instructeur bij de Nederlandse Defensie
Academie, waar hij Militaire Geschiedenis doceert. Regelmatig uit
de kast te komen is hij inmiddels wel gewend, hoewel het altijd wel
een ‘dingetje’ zal blijven. ‘Je wisselt hier elke drie jaar van functie,
je gaat op uitzendingen en je hebt constant nieuwe mensen om je
heen, dus je moet hier vaak opnieuw over jezelf vertellen. Als homoseksuele militair kom je constant uit de kast.’

HELEEN PRINS

De officier van justitie begeleiden op werkbezoeken, vergaderen met de Koninklijke Marechaussee (Kmar) en het Openbaar
Ministerie, adviezen verstrekken, contacten onderhouden; iedereen bij de marechaussee van Arnhem kent Heleen Prins (55) maar
al te goed. ‘Ik noem mijzelf de haarlemmerolie tussen de Kmar en
het OM van Militaire Zaken.’ Al 37 jaar voert de verbindende factor uit Epe als onmisbare schakel meer verantwoordelijke taken uit
dan zij op haar handen kan tellen. ‘Het leukste aan mijn werk bij
Defensie is de veelzijdigheid en de variatie.’
Sinds zij er haar opleiding in januari 1982 begon, vervulde de powerwoman uit Epe meer heldhaftige functies dan veel mannen in
de marechaussee bij elkaar. ‘Motorrijdster, vuurwapeninstructrice, zedenrechercheur, wachtcommandante, teamleidster van de
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recherche, ik heb echt van alles gedaan.’ Zelfs als tienermeisje was
Heleen al stukken stoerder dan haar leeftijdsgenootjes. ‘Op mijn
zestiende wilde ik dolgraag aan de slag bij de politie, maar ik bleek
te jong om te solliciteren. Een jaar later zag ik een advertentie voor
de marechaussee, dat kon dus wel.’
‘Ik heb drie broers die niet eens dienstplichtig zijn geweest. Ik plaag
hen daar wel eens mee door te zeggen dat ik al hun dienstplichten
bij elkaar al lang en breed vervuld heb. Mijn moeder verbaast zich
weleens over mijn werk: ‘Heb ik drie zonen en één dochter... en
voor háár sta ik de groene gevechtspakken te wassen!’’
Eenvoudig om toegelaten te worden tot het leger was het voor
Heleen niet. ‘In de jaren tachtig heerste er achterhaalde denkbeelden bij de marechaussee. Vrouwen werden liever niet in dienst
genomen, want die zouden binnen een paar jaar allemaal gaan
trouwen en kinderen baren en buiten dienst treden.’ De standvastige Heleen slaagde er alsnog in om binnen te komen bij de Kmar,
waar zij pas jaren later haar lesbische gevoelens voor zichzelf toeliet.
‘Rond 1990 ben ik uit de kast gekomen, toen werkte ik hier al acht
jaar. Het heeft een tijd geduurd voordat ik het durfde uit te spreken, ook omdat ik het voor mezelf nog allemaal moest uitvinden.
Dat was een lang, geestelijk inspannend proces. Toen ik eenmaal
voor mezelf zover was, duurde het niet lang voordat ik een partner
kreeg en ermee naar buiten kwam.’
Zowel privé als op het werk reageerden de mensen om haar heen
exact zoals ze hoopte, maar dat dankt Heleen zelf niet aan het toeval. ‘Ik vermoed dat het voor vrouwen in het leger makkelijker is
om uit de kast te komen dan voor hun mannelijke collega’s. Als
een vrouw binnen Defensie wat stoerder oogt, kan dat zelfs in haar

voordeel zijn. Bij homoseksuele soldaten is dat juist andersom. Ik
sta regelmatig naast mannelijke collega’s te praten over hoe mooi
we een langslopende vrouw vinden, dat is heel leuk.’
Volgens Heleen zeggen de reacties op haar coming out veel over de
huidige denkbeelden binnen de Krijgsmacht. ‘Het maakt hier geen
donder uit of je man, vrouw, homo, lesbisch, trans of iets ander
bent. Als je maar geschikt bent voor het werk. Dat is precies hoe ik
er zelf ook over denk. Ik heb hier zowel goede vrienden als vriendinnen. Defensie is meegegaan met de tijd en beoordeelt werknemers
niet langer op geslacht of seksualiteit, maar puur op hun werk. Dat
is niet altijd zo geweest. Als ik zie hoeveel vrouwen wij nu hebben
bij Defensie ten opzichte van toen ik begon, ook in leidinggevende
functies, zie ik gelukkig enorme vooruitgang. Mede daardoor heb
ik het na 37 jaar nog steeds ontzettend naar mijn zin hier. Mijn
partner wordt er soms zelfs een tikkie jaloers van. Als ik haar weer
eens vertel over mijn werk, vraagt ze zich af waarom zij zelf nooit bij
Defensie is gaan werken.’

ADRIE VAN DIEMEN

Als vrijwillig hospik hijst transgender Adrie van Diemen (53) zich
maar twee dagen per maand in haar autoritaire damesuniform
van het Korps Nationale Reserve (Natres). ‘Namens je land een
steentje bijdragen is een mooie aanvulling op mijn werk’ zegt de
fulltime arts. In het dagelijks leven runt Adrie haar eigen praktijk.
Haar medische aspiraties heeft ze te danken aan haar moeder. ‘De
meeste mensen in de familie van mijn moeder zijn of waren arts bij
Defensie of het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, dus dat wilde

REACTIE DEFENSIE, WOORDVOERDER JURRIAN ESSER
‘Tot op zekere hoogte kunnen wij ons vinden in de uitlatingen van deze militairen. Defensie heeft van oudsher een masculiene
cultuur, omdat oorlog voeren, fysiek imponeren en besluitvaardigheid geassocieerd wordt met mannen. In zekere zin is dat een juist
beeld. Bij onze gevechtseenheden lopen veel mannen rond die op een bepaalde manier met elkaar omgaan, net als elf mannen van
een voetbalelftal in de kleedkamer met elkaar omgaan. Datzelfde geldt voor een dameselftal, die hebben weer hun eigen omgangsvormen. Bij Defensie zijn deze inderdaad vooral ‘stoer’ van aard. Militairen kunnen best hard zijn tegen elkaar. Dat mag, zolang er
wel rekening gehouden wordt met elkaar. Wij verwachten dat de mensen hier elkaar daarop aanspreken.
Wij streven naar een open cultuur, waarin je gewoon jezelf kan zijn. Dat proberen we op meerdere manieren te realiseren. Zo is de
Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht opgericht. Deze is in het leven geroepen om LHBT-militairen sterker het gevoel te geven
dat zij zichzelf kunnen zijn. Ook hebben we bij Defensie vertrouwenspersonen rondlopen, waar ook LHBT-ers terechtkunnen als zij
zich buitengesloten voelen of moeite hebben om uit de kast te komen. Tijdens de Gay Pride varen we mee met de Defensie-boot.
Vijftien jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Een cultuuromslag maak je niet van de één op de andere dag, maar voor acceptatie
komt steeds meer plaats.
Bij Defensie hebben wij te maken met een constante en enorme aanwas van nieuwe, jonge militairen die wij onze cultuur willen
bijbrengen. Teamverband en saamhorigheid lopen hier al vanaf de opleiding als een rode lijn door onze werkzaamheden en activiteiten. Je vecht samen en je verliest samen. Dat is het allerbelangrijkst, zeker als je op missie wordt gestuurd. Onze werknemers
zijn trots op de saamhorigheid die hier heerst, het wij-gevoel. Juist deze kracht willen we gebruiken om het hier voor iedereen zo
prettig mogelijk te maken, ongeacht seksuele voorkeur, geloof en afkomst. Toch zitten er nog grote verschillen in de verschillende
eenheden. De gevechtssoldaten bij onze infanterie bijvoorbeeld, zijn voornamelijk mannen, terwijl andere eenheden meer gemêleerd zijn en dus sneller het gevoel geven dat men geaccepteerd wordt. Uit de kast komen is bij de ene eenheid makkelijk dan bij
de ander.
Tegen pestgedrag en intimidatie op de werkvloer voeren we bij Defensie een specifiek beleid. Dat betekent helaas niet dat er niet
meer gepest zal worden bij ons. Ook de MeToo-affaire is niet aan Defensie voorbijgegaan. Wij zijn in dat opzicht een afspiegeling
van de samenleving. Pesten en intimidatie zijn niet te voorkomen, maar wel verder in te perken. De ene commandant treedt er
harder tegen op dan de ander. Daar hebben wij helaas ook niet altijd grip op. Wel hebben we nu een beleidsplan in werking gezet
om onze diversiteit en inclusiviteit te verbeteren. Hierin staan veertig concrete maatregelen die ervoor moeten zorgen dat iedereen
bij Defensie zich veilig en geaccepteerd voelt. Een campagne over aanspreken, het verbeteren van de meldingsbereidheid, speciale
opleidingen voor leidinggevenden, omgaan met pestgedrag en intimidatie en allerlei andere methodes waar we de komende jaren
75 miljoen euro in gaan steken.
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ik ook worden. Ook mijn vader was beroepsmarinier, dus mijn
ouders hebben wel een rolletje gespeeld in mijn keuze. Ze hebben mijn operatie in 2013 helaas niet meer kunnen meemaken.’
Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Adrie de knoop doorhakte
en besloot onder het mes te gaan, terwijl zij al dertien jaar eerder haar familie en vrienden vertelde dat zij in het verkeerde
lichaam was geboren. ‘Daar had ik lang over zitten nadenken,
over wie ik nou eigenlijk aan het bedriegen was. Alleen mezelf
dus. Vanaf 2000 besloot ik gewoon tegen iedereen die ik tegenkwam te zeggen: ik ben een vrouw! Toen ik ermee naar buiten kwam, wisten mijn ouders het allang. Toen ik zes jaar was
wisten ze al dat ik eigenlijk een meisje was. Ook mijn collega’s
bij Defensie hadden al een donkerbruin vermoeden. Dus dat
viel allemaal reuze mee.’ Vanaf 2013 kon Adrie alleen nog maar
uitkijken naar haar operatie. Ook vijf jaar later koestert zij er
enkel mooie herinneringen aan. ‘In het ziekenhuis lag ik op de
afdeling met drie andere transvrouwen. We hebben de tijd van
ons leven gehad. Er schijnt op die afdeling na ons nooit meer
zo'n leuke groep te hebben gelegen.’
Ruim twintig jaar geleden begon de Purmerendse bij Defensie
als man die zijn vrouwelijke neigingen onderdrukte. ‘Het leger
bood mij een ware uitkomst om te bewijzen dat ik ‘gewoon’ een
stoere vent was. In mijn beginjaren richtte ik mij op gevechtsfuncties; stoere, mannelijke activiteiten die de schijn moesten wekken dat ik een echte man was. Dat zie je vaak, ook bij
Amerikaanse en Britse transgenders die bij het leger beginnen.
Je wilt vooral je mannelijkheid adverteren en juist je vrouwelijkheid wegstoppen. Bij het leger kan dat wel. Ik ging me super
mannelijk gedragen, erg overdreven.’
Heel lang lukte het Adrie niet om als undercover-vrouw te functioneren bij de Nationale Reserve. ‘Ik werd altijd vreemd aangekeken. Niemand kon mij echt plaatsen. Ik werd altijd in de
‘homohoek’ geplaatst. Het geeft mensen een veilig gevoel als ze
iemand in een hokje kunnen plaatsen. Zodra dit niet lukt, wat
bij transgenders het geval is, heeft iedereen zoiets van ‘oh jéé,
wat nu?’
Volgens Adrie is die ongemakkelijkheid tekenend voor het
algemene beeld over transgenders, ook vandaag de dag.
‘Transgenders worden nog steeds gediscrimineerd in Nederland.
Als ik tijdens mijn presentaties vertel hoe mijn mannelijke geslachtsdeel is verwijderd, verdwijnen alle handjes van de aanwezige mannen onder de tafel om te voelen of die van hun er
nog wel aan zit. We worden vergeleken met homo’s, terwijl dit
helemaal niets met seksualiteit te maken heeft. Er moet meer
herkenbaarheid en acceptatie komen. Veel macho-mannetjes in
leidinggevende functies willen geen transgenders in hun organisatie. Zij zien ons nog te veel als een bedreiging. Vrouwen zijn
daar makkelijker in, die accepteren ons sneller. Dat merk je ook
nog wel bij Defensie.’
Toch is Adrie zeer te spreken over de omgangsvormen binnen
het leger. Het stoere imago was twintig jaar geleden dan ook
niet de doorslaggevende reden voor Adrie om te solliciteren bij
de krijgsmacht. ‘Natuurlijk kwam dat in die periode van mijn
leven mooi uit, maar ik vind dit werk en deze omgeving überhaupt erg leuk. Het allereerste dat ze hier aan mij vroegen is, of
ik liever een mannelijk of vrouwelijk uniform wilde dragen. Ik
voelde mij direct op mijn gemak. Militairen zijn doorgaans zeer
amicaal, iedereen gaat op een leuke manier met elkaar om. Er
heerst een groot gevoel van saamhorigheid binnen de eenheden. Ik kan heel goed mezelf zijn bij Defensie.’ Stop
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EN TOEN WAS ER
DE FILM STONEWALL…
WAT EEN STATEMENT MOEST WORDEN,
WERD EEN COMPLEET FIASCO
Ja, de gay-beweging was in haar nopjes toen de Duitse cineast Roland Emmerich (64) vier jaar geleden
op de proppen kwam met een film over de Stonewall-rellen. De regisseur uit Baden-Württemberg was
een gelouterde vakman, zou een fenomenale cast rond zich verzamelen en was bovendien zelf homo.
Alle ingrediënten dus om er een kaskraker van te maken. Helaas, vanaf minuut één werd Stonewall
de grond ingeboord. De prent kreeg een gemiddelde score van 3,6 op 10 en Vanity Fair vond dat
Sesamstraat meer geloofwaardigheid had….

‘SESAMSTRAAT HEEFT MEER
GELOOFWAARDIGHEID DAN DE
FILM STONEWALL’

DOOR: MARIO DE WILDE

VANITY FAIR
In hoopvol Amerika was het lang wachten op iemand die zijn
nek wilde uitsteken om een film over de rellen in 1960 te maken.
Emmerich was dertig toen hij in 1984 met The Noah’s Ark Principle
alle monden deed openvallen op het filmfestival van Berlijn. De
rechten werden verkocht aan niet minder dan twintig landen en
voortvarend als hij was richtte Herr Roland zijn eigen productiebedrijf op (Centropolis Entertainment). Zijn grote sterkte was het
regisseren van rampen- en fantasyfilms die in het Duits gesproken
werden. Op zich al een ongelukkige combinatie…
Zijn status van topregisseur kon hij later niet meer bevestigen. Toen
hij zich in 2015 aan een script van de Stonewall Riots in 1969 waagde, waren er al behoorlijk wat sceptici. Maar goed, New York gaf
hem het voordeel van de twijfel.
MIETJES IN HET KWADRAAT
Het emotionele en politieke ontwaken van een jonge man in The

Village in New York City vormde de leidraad van de film Stonewall.
Amerika keek er reikhalzend naar uit, maar al tijdens de opnamen
waren er negatieve geluiden te horen. Volgens Emmerich maakten
de acteurs Jonathan Rhys Meyers, Ron Perlman en Joey King er
een potje van. ‘Mietjes in het kwadraat die hun vak niet kennen. Ze
kunnen mijn niveau niet aan’, aldus de Duitser, tien dagen voor de
première. Maar hoogmoed komt voor de val, zo bleek al heel snel.
De dankbaarheid van de homo- en lesbogemeenschap was inmiddels ver te zoeken. Na de eerste trailer ontstaken Afro-Amerikaanse
homoseksuelen in woede over het ontbreken van donkere en latino
helden in de prent. Afro-Amerikanen en transseksuelen speelden
in feite een heel belangrijke rol, maar in de trailer die drie dagen
voor de première online verscheen, stond het blonde en blanke
personage Danny Winters vooraan bij de protesten. Op het hoofdkantoor in het New-Yorkse Stonewall verslikten ze zich danig in hun
koffie…

RAMP VOOR RAMPENSPECIALIST
Het drama, zoals Emmerich het zelf omschreef, is een coming-ofage genrefilm en draait om de fictieve Danny Winters, een holebitiener uit Indiana, die eind jaren zestig het conservatieve platteland
ontvlucht en naar New York City verhuist. Kort voordat hij weggaat,
wordt hij door vrienden betrapt terwijl hij met zijn vriend aan het
vrijen is. Zijn vader is erg van streek, mama probeert begrip op te

‘DE ACTEURS ZIJN MIETJES IN HET
KWADRAAT DIE HUN VAK NIET
KENNEN. ZE KUNNEN MIJN
NIVEAU NIET AAN’
ROLAND EMMERICH
brengen, maar beiden weigeren vervolgens de aanvraag voor de
beurs te ondertekenen voor Columbia University, waar Danny geacht wordt aanwezig te zijn. Een wat fluttig verhaaltje dat volgens ‘zij
die het meegemaakt hebben’ een schande voor hen was.
Het passieproject van rampenspecialist Emmerich werd een ramp
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op zich. Twee petities (Gay-Straight Alliance Network en Care2) die
opriepen tot een boycot van Stonewall leverden in twee dagen tijd
40.000 handtekeningen op. Emmerich werd whitewashing verweten.
Hij had de geschiedenis herschreven met een eenzijdige focus op
de rol die blanke homoseksuelen speelden in de rellen en de feiten
veel te braaf weergegeven…
OOK VOOR HETEROMANNEN
Emmerich spartelde nog even tegen op Facebook: ‘Ik breng een
ode aan de echte activisten, zoals Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera
en Ray Castro. Er zijn nog steeds heel veel jongeren die worstelen
met hun coming-out. Ik hoop dat ik toch een beetje als voorbeeld
kan dienen voor tieners voor wie dat nog een issue is. Trouwens,
ik heb deze film niet alleen gemaakt voor homo's, ik heb hem ook
gemaakt voor heteromannen... Als regisseur moet je jezelf in films
opnemen en ik ben blank en homo.’ De bagger werd alleen nog
groter.
Een van de belangrijkste filmcritici, Richard Lawson, beschreef de
film als ‘gekmakend’, ‘stugifyingly bungled’ en het script als ‘alarmerend onhandig’ en zelfs komisch. Het is nooit meer goed gekomen
met Emmerich. Hij maakte in 2016 nog één film. Sinds mei 2016
is Stonewall te verkrijgen op DVD (Lumière Films). Anders misschien best eens rommelen op je zolderkamer of een zoektocht via
Marktplaats of Tweedehands starten. Stop
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GEEN REGENBOOG ZONDER REGEN, OOK NIET VOOR

JUDY GARLAND
‘Are you a friend of Dorothy?’

Frances Ethel Gumm is geen bekende naam,
maar Judy Garland is wereldberoemd! Onder
deze artiestennaam werd Frances een van de
bekendste filmsterren en gayiconen aller tijden.
Garland was niet alleen een fantastische actrice
maar ook een fenomenale zangeres en danseres.
Haar leven leek een droom te zijn, maar in realiteit
leed Garland toch ook een tragisch leven, gevuld
met verwarring, drugsmisbruik, zelfmoordpogingen
en mislukte huwelijken. We blikken terug op haar
leven en de meest beeldbepalende momenten
door de jaren heen.
DOOR: BART BERGHOEF / OUTTV

Toen moeder Ethel Milne Gumm erachter kwam dat ze zwanger was van
een derde kind, was ze niet blij. Het ging zó ver dat haar man, Marcus
Rabwi, aan een vriend vroeg of hij het kind misschien moest laten weghalen. Deze vriend praatte de ouders echter gelukkig om, anders had Frances
alias Judy Garland nooit haar bijdrage aan de wereld kunnen leveren.
KINDSTER
Judy was de jongste van drie dochters en veruit de meest talentvolle op gebied van zang, acteren en dans. Dat Judy op haar dertiende al een contract
tekende bij Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) was geen toeval: Judy’s moeder,
een voormalig vaudeville-performer, had zelf een groot actrice willen worden maar had deze droom nooit verwezenlijkt. Ethel Milne Gumm was
daarom vastberaden en ging er nu alles aan doen om haar dochter wel te
laten slagen, goed- of kwaadschiks. In een interview met Barbara Walters in
1967 vertelde Garland hoe streng haar moeder was: ‘Ze was zelf talentloos
en jaloers en dwong me daarom steeds te zingen. Ook als ik me niet goed
voelde, deed ik wat ze vroeg om verdere dreigementen te ontlopen.’
Toen Louis B. Mayer, medeoprichter van de filmstudio MGM, Judy voor
het eerst zag en hoorde, was hij verbijsterd over haar prachtige zangstem
en kreeg ze meteen een rol aangeboden. Dit was het moment waar Judy’s
moeder al die tijd op had gewacht! Maar in plaats van het begin van Judy’s
droom bleek dit juist het begin van een nachtmerrie te zijn.
Al vóór haar grote doorbraak op dertienjarige leeftijd, had Judy’s moeder
bedacht dat het een goed idee was om haar tienjarige dochter pillen te geven zodat ze fit zou blijven als ze onderweg waren. ’s Ochtends vitaminepillen, ’s avonds slaappillen. Judy’s management wist hiervan en besloot de
dosis pillen alleen nog maar te verhogen. Hoe bekender ze werd, hoe meer
pillen erin gingen. De studio vroeg meer van Judy dan menselijk was. Soms
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Pigskin Parade uit 1936 was een van de eerste grote films waarin Judy te
zien was (ze speelde daarin ’the girl next door’). In 1938 kreeg ze een rol
in de film Love Finds Andy Hardy met co-ster en vriend Mickey Rooney.
De twee bleken een goed filmduo te vormen en waren samen nog vaker te
zien in de filmreeks Andy Hardy.
In 1939 scoorde Garland misschien wel dé rol van haar leven toen ze
Dorothy mocht spelen in The Wizard of Oz. Deze film wordt gezien als
een van de beste ooit gemaakt. Hierin kwam niet alleen Garlands acteertalent naar voren, ook haar zangtalent werd zichtbaar en hoorbaar. In
The Wizard zong ze Somewhere Over The Rainbow, een liedje dat inmiddels een klassieker is. Door deze film werd ‘are you a friend of Dorothy?’ een
andere, veilige manier om te vragen of iemand homoseksueel was! Een
soort geheimtaal die alleen de homoseksuelen kenden.
In For Me and My Gal (1942) kwam een ander talent van Judy naar voren:
samen met Fred Astaire en Gene Kelly danste zij de sterren van de hemel!
Het was ook de eerste keer dat Judy een rol kreeg waarvoor ze niet een
meisje hoefde te spelen maar een volwassen vrouw.
In Meet Me in St. Louis (1944) speelde Garland de rol van Esther Smith.
Zij zong daarin nummers zoals alleen zij dat kon: Have Yourself a Merry
Little Christmas, The Boy Next Door en Trolley Song. In de film straalt
Judy zoals ze later nooit meer heeft gedaan.
Na vier jaar geen films meer te hebben gemaakt, kwam Judy in 1954 terug met A Star is Born (1954). Van deze film kwam onlangs de vierde
remake in de bioscoop, met Lady Gaga in de vrouwelijke hoofdrol. De
vertolking van het nummer The Man That Got Away in deze film, is een
van Garlands beste performances ooit.

werkte ze zes dagen per week, twaalf uur per dag. Om haar op de been te
houden, werden er ook amfetaminen aan de dosis pillen toegevoegd.
PILLEN EN SIGARETTEN
MGM behandelde hun kindster als een pop. Angst dat Judy aan zou komen, resulteerde erin dat Judy niet meer mocht eten. Op de filmset werden maaltijden bij haar weggehouden of ingeruild voor pillen en sigaretten. Door haar hiermee al op zo’n jonge leeftijd te belasten, was Judy
Garland voor de rest van haar leven onzeker over haar lichaam en kampte
ze met een verknipt zelfbeeld.
Judy werd zo afhankelijk van de pillen dat ze zei niet meer zonder te kunnen. ‘Als er weer iets was, zetten ze me op een pillendieet, om me af te
remmen of juist sneller te laten lopen, alsof ik een soort klok was die ze
bedienden.’
DUBBELLEVEN
In de jaren die volgden, leidde Judy een soort dubbelleven: om haar carrière kon niemand heen, maar op privégebied bleef Judy kampen met pijn en
tegenslagen. Vier van haar huwelijken liepen stuk, ze werd geforceerd om
een abortus te laten plegen en ze probeerde zichzelf menigmaal van het leven te beroven. Ook werd ze op een gegeven moment ontslagen door haar
management, omdat ze vaak dronken op de set stond. Judy bleef vechten
met haar donkere gedachtes, maar praatte nauwelijks over haar moeilijke
leven in een tijd waarin alles nog taboe was: ‘De mensen zien alleen maar
narigheid rondom mij. Waarom? Mijn leven is niet vervelend, maar juist
leuk! Ik lach veel tegenwoordig, ook om mezelf. Als ik dat niet meer zou
kunnen, was ik allang dood.’ In 1967 liet ze in een interview een ander
geluid horen. ‘Weet iemand hoe moeilijk het is om Judy Garland te zijn?’,
vroeg ze aan een journalist. ‘En voor mij om met mij te leven? Ik heb dat
altijd moeten doen en wie heeft er een moeilijker leven gehad dan ik?’
GARLANDS FILMCARRIÈRE
Judy’s leven achter de schermen was zwaar, maar dat doet niets af aan de fenomenale rollen die ze in elke film neerzette. Niet alleen haar acteerwerk
verbeterde, in de loop van haar carrière heeft ze zichzelf ook op gebied van
zang en dans verder ontwikkeld.
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TELEVISIESHOW
In 1960 kreeg Judy een contract van 24 miljoen dollar aangeboden om
een eigen tv-show te gaan maken: The Judy Garland Show! In elke aflevering koos Judy een gast met wie ze optrad. Zo zong ze samen met de toen
nog onbekende Barbra Streisand de song Happy Days Are Here Again. De
kritieken op de show waren niet lovend; iedereen was blij om Judy te zien
maar de rest van de show bleek niet goed genoeg. Daarom werd het programma na 26 afleveringen gestaakt, ondanks protesten van de Garlandfans. Het stopzetten van de show was voor Judy financieel en mentaal heel
zwaar.
Van Garlands kinderen is dochter Liza Minnelli de enige die in haar voetsporen is getreden. Liza werd een grote ster en is een van de weinige celebrities die zowel een Emmy, Grammy, Tony Award als Oscar in ontvangst
heeft mogen nemen! Samen deden Judy en Liza een paar fenomenale optredens waarin beide dames lieten zien waartoe ze in staat waren.
Judy overleed op 22 juni 1969 op de jonge leeftijd van 47 jaar, naar achteraf
bleek slechts één week voordat de Stonewall-rellen plaats zouden vinden.
Een overdosis barbituraten bracht haar in een slaap waaruit ze nooit meer
ontwaakte.
STONEWALL EN GARLAND
De Stonewall-rellen worden vaak in één adem genoemd met Garland.
Judy’s dood heeft een grote impact gehad op de LGBT-community: in de
week na haar dood hing boven de hoofden van velen een donkere wolk.
Ruim twintigduizend mensen verzamelden zich in Manhattan voor de uitvaart van Garland. Onder hen waren veel vertegenwoordigers uit de LGBTcommunity; later werd gememoreerd dat het een van de eerste keren was
dat zij zich met zovelen in het openbaar manifesteerden. Ze waren er, niet
meer stiekem in een bar midden in de nacht, maar op straat en overdag,
voor de ogen van iedereen! Het gevoel van samenhorigheid gemixt met
het verdriet over Judy’s dood kan weleens het begin zijn geweest van de
Stonewall-rellen: nu wisten de LGBT’ers immers dat ze samen sterk stonden! Judy Garland zal voor altijd herinnerd worden als een van de meest
iconische, originele Hollywoodsterren. Zij is en blijft een gayicoon en wordt
nooit vergeten, tenminste niet door ‘all friends of Dorothy’!
Op donderdag 2 mei om 22.00 uur zie je in de documentaire Judy
Garland, Stars of the Silverscreen het levensverhaal van deze bijzondere
gayicoon, exclusief te zien bij OUTtv. SQUARE-FULL

HARVEY
MILK

ICON OF ALL TIMES

Zeg je Stonewall Riots, dan kan het haast niet anders dan dat
je aan Harvey Milk denkt. Als eerste openlijk homoseksuele
politicus van Californië kon het niet anders dan dat hij voorvechter
van de homorechten moest worden. Aangemoedigd door de
Stonewall Riots aan het einde van de jaren 60 bedreef hij een
vooruitstrevende vorm van politiek vol van ideologische ideeën
over sociale hervormingen. Hij had veel volgers, maar misschien
nog wel meer vijanden, want niet iedereen was al toe aan zijn nieuwe ideeën. Vooral zijn tegenstander Dan
White, een conservatieve democraat, zag hem als een bedreiging, omdat hij naar eigen zeggen een echte
family man was. Toch duurde het niet lang voordat Harvey Milk hét gezicht werd van de ‘tegenbeweging’.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
Hoe Harvey in de politiek belandde? Hij had samen met zijn partner
Scott Smith een camerawinkel in de wijk The Castro District. De wijk
stond erom bekend dat er veel homoseksuelen woonden. Hij vond
de onrechtvaardigheid waar hij elke dag weer tegenaan liep zo erg,
dat hij besloot het heft in eigen handen te nemen. In 1973 nam hij
het voor het eerste op tegen de lokale autoriteiten. ‘I finally reached the
point where I knew I had to become involved or shut up’, aldus Milk.
Harvey Milk kwam zelf pas in 1972 openlijk uit de kast en dit was
eigenlijk een direct resultaat van het feit dat hij zich gesteund voelde
door de Stonewall Riots.
In zijn wijk groeide de populariteit van Harvey Milk al snel. De politiek vond echter dat hij net iets te veel bravoure had, omdat hij graag
verkondigde dat zijn doel was om een plek te verkrijgen in de San
Francisco Board of Supervisors. Hij deed twee keer mee aan de verkiezingen, in 1973 en 1975, maar beide keren viste hij achter het net
en kwam hij niet in het bestuur. Ondertussen bleef hij opkomen voor
homorechten in zijn eigen wijk, iets wat hem door homofoben niet
in dank werd afgenomen. Bijna dagelijks ontving hij doodsbedreigingen. In 1976 besloot hij om nog een keer een gooi te doen naar een
plek in de Board en dit keer mét heel veel succes. Maar liefst dertig
procent van de kiezers stemde op Milk en daarmee kreeg hij eindelijk
die felbegeerde zetel. Hiermee schreef hij meteen geschiedenis als
de eerste openlijk homoseksuele man in het bestuur van Californië!
Hij was een bondgenoot van Burgemeester George Moscone en
dominee Jim Jones van de Peoples Church. Harvey Milk sprak vaak
op zijn bijeenkomsten. Saillant detail: Jim Jones was toen nog leider van een kerk die zich inzette voor de sociaal minder bedeelden.
Gaandeweg kreeg hij steeds extremere gedachten. Hij ontpopte hij
zich tot een sekteleider, later bekend van Jonestown, die 909 mensen
aanzette tot massale zelfdoding.
Met Dan White, een gemeenteraadslid dat gelijk met Harvey geïnaugureerd werd, kon hij in eerste instantie goed door een deur. De twee

kregen echter steeds grotere meningsverschillen. Ze kwamen echt
lijnrecht tegenover elkaar te staan, toen Dan White de opening van
een psychiatrische inrichting wilde tegenhouden en Harvey Milk juist
vóór de psychiatrische inrichting stemde. Zijn conflict met Milk uitte
White in eerste instantie onschuldig, door tegen te stemmen op elk
wetsvoorstel dat Harvey inbracht. Dat kwam wel tot een dieptepunt
toen Dan White tegenstemde op het voorstel voor het schrappen van
discriminatie op basis van seksuele voorkeur. Gelukkig was de conservatieve White daarmee de enige in zijn soort.
In november 1978 trad Dan White af. De reden daarvoor was onduidelijk. White zelf gaf aan dat hij de beloning te laag vond, maar in
werkelijkheid kon hij nooit echt een plek veroveren in het bestuur.
Hij kreeg echter spijt en vroeg de burgemeester om zijn ontslag terug
te draaien. Hoewel de burgemeester dit in eerste instantie toe wilde
staan, werd hij teruggeroepen. De gemeenteraad besloot: White was
niet meer welkom in het bestuur.
Dan White pikte dit niet en schoot op 27 november 1978 zowel burgemeester George Moscone als Harvey Milk neer. Een zwarte dag.
Doordat het Openbaar Ministerie vele fouten maakte in het onderzoek naar de moord, werd Dan White door een conservatieve jury
veroordeeld tot maar zeven jaar celstraf vanwege doodslag. Zeven jaar
is, zeker voor Amerikaanse begrippen, heel erg weinig. Door de hele
stad ontstonden hierdoor veel protesten en rellen. Deze zijn bekend
als de White Night Riots. De politie reageerde op de protesten door
horecagelegenheden binnen te vallen waar veel homoseksuelen kwamen. Veel mensen werden hierbij mishandeld en de interieurs werden vernield.
Vandaag de dag wordt Harvey Milk nog steeds gezien als een icoon voor
de burgerrechtenbeweging. In 2009 kreeg hij de hoogste Amerikaanse
eer toebedeeld: de Medal of Freedom. Ook zijn er diverse films over
hem gemaakt, waaronder MILK, een absolute aanrader! SQUARE-FULL
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DRAG ZET MENSEN
AAN TOT NADENKEN
Matt Geuze reist tussen zijn woonplaatsen Parijs en Amsterdam op en neer. Hij is niet bang om grenzen
te verleggen en daarbij mensen tot nadenken aan te zetten. Daarbij zet hij het liefst Miss Cartier in. Drag
is voor hem meer dan een kunstvorm: met drag doorbreekt hij taboes. Aan The Gay Issue vertelt hij wat
dat voor hem betekent.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

Hoe ben je begonnen met drag?
‘Ik begon ruim drie jaar geleden, op mijn 23e. Ik was vrij laat uit
de kast gekomen, pas toen ik 22 was. Ik zat op Bali en mijn goede
vriend Boris vroeg of hij mijn drag make-up mocht doen als ik weer
in Nederland was. Dat was bedoeld voor mijn YouTube-kanaal. Hij
maakte me op in de MAC-store in de Leidse straat in Amsterdam en
we besloten daarna om uit te gaan. Eigenlijk is zo het balletje gaan
rollen, ik werd geboekt voor het Milkshake Festival, Mysteryland
en daarna ook steeds vaker in Parijs. Het is een beetje natuurlijk
gegaan, ik had van tevoren niet bedacht dat ik hiermee door zou
kunnen gaan. Drag is voor mij het uitvergroten van vrouwelijke
kenmerken. Binnen de genderrollen is het verkennen van jezelf en
het dragen van make-up helaas nog steeds iets waar op neer wordt
gekeken, ondanks dat het 2019 is. Ik wil de grenzen verkennen. Ik
heb altijd van entertainment gehouden en stond als kind al op de
planken van het theater. Drag valt nog steeds buiten de norm en het
maakt een reactie bij mensen los. Je zet mensen aan het denken. Ik
maak graag een statement. Zoals RuPaul het zegt: ‘Life is like a box of
crayons, why stick with two colors if you can use the whole box?’ Het leven
is het leukst als je er alles uithaalt wat erin zit.’
Is het een kunstvorm voor jou?
‘Ja. Ook een manier om mezelf uit te drukken. Het maakt me niet
zoveel uit wat voor label mensen me geven. Ik leef mijn leven. Ik
doe niet alleen dat waar ik me het meest comfortabel bij voel. Je
leert het meeste wanneer je je grenzen verlegt, maar ik doe wel wat
bij me past. Nu zou ik bijvoorbeeld meer een fishy drag doen. Maar
ik probeer dat voor mezelf steeds verder te ontwikkelen.’

@MISSCARTIERPARIS
@MATTGEUZE
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Je hebt een YouTube-kanaal. Met welke reden ben je dit begonnen?
‘De voornaamste reden was voor mij dat ik wil dat jongere mensen
zich vrij voelen. Ik wil mensen net zo gelukkig maken als ikzelf ben.
Dit doe ik door middel van entertainment, maar ook door mensen
meer open-minded proberen te maken. Ik wil graag dat mensen
nadenken voordat ze hun mening vormen. Vroeger had ik altijd
een sterke bewijsdrang, maar nu leef ik niet meer naar andermans
verwachtingen. Ik vind optreden altijd erg leuk, ook wanneer ik
wordt geboekt voor een hetero-event, zoals laatst voor de gemeente
Rotterdam. Je komt in aanraking met mensen die geen affiniteit
met drag hebben. Dan kun je juist het gesprek aangaan en laten
zien dat iedereen ook maar een mens is. Het leuke is dat je met drag
zover buiten de norm kunt zijn, dat het gesprekken opent. Mensen
voelen zich vaak losser omdat ‘ze toch niet zo gek zijn als de drag’.
Ik ben ook altijd een open boek. Juist bij mensen die niet zo bekend
zijn met de gayscene. Als iets onbekend is voor mensen, zullen ze

het nooit begrijpen. Als drag stel je jezelf kwetsbaar op, wat je juist
sterker maakt.
Ik wil een andere draai gaan geven aan mijn kanaal. Ik denk erover
om sketches te maken. Ik vind het belangrijk het bereik dat ik heb
in te zetten om mensen te informeren en tot nadenken te stemmen.
Maar ook om ze kennis te laten maken met verschillende vormen
van drag.’
Drag krijgt steeds meer draagvlak. Hoe is dat voor jou?
‘Mede door RuPaul is het een stuk opener geworden. Het grappige
is dat ik zijn show leerde kennen doordat ik per toeval Sissy That
Walk shazamde omdat ik het zo’n tof nummer vond. Ik vond het direct interessant. De show maakt drag bekender. De meeste mensen
kennen drag niet voordat ze ermee in aanraking komen. De show
was een eyeopener voor mij. Vroeger begreep ik het verschil tussen
transgender en travestie bijvoorbeeld niet, maar dat is natuurlijk
voor veel mensen zo. Er zit heel veel gelaagdheid in en het is een
kunstvorm. Daarnaast informeert het mensen.’
Kun jij leven van drag?
‘Op dit moment niet. Ik vind het heel tof om optredens te doen.
Ik ben niet iemand die gelukkig wordt van lipsyncen. Ik doe liever
een live optreden of burlesque. Het is een niche en je moet het
echt kunnen ownen. Ik vind het belangrijk om mijn creativiteit kwijt
te kunnen.’
Je bent naar eigen zeggen laat uit de kast gekomen, hoe komt dat?
‘Ik was altijd heel erg actief in het theater en ik had een hekel
aan stereotypes. Ik wilde altijd bewijzen dat die niet bestonden. Ik
was wel open-minded, maar ik vond het van mezelf erg moeilijk
te accepteren dat ik gay was. Zelfs toen ik in Parijs woonde en bij
Disneyland werkte waar homoseksualiteit voor niemand een issue
was. Ik bedacht op een gegeven moment dat ik mezelf voor de gek
aan het houden was. Ik liep al zo lang met een geheim rond. Op
mijn 22e dacht ik: fuck it, ik pretendeer altijd dat veel zaken me
niet kunnen schelen, dus waarom maak ik hier zo’n punt van? Ik
wist ook wel dat mijn omgeving en familie er niet moeilijk over zouden doen: ze zijn heel onbevooroordeeld. Dat ik zo laat uit de kast
kwam, kwam misschien ook wel doordat ik altijd veel experimenteerde met mijn uiterlijk. Het zag er toen nog niet heel gelikt uit
en op de universiteit kwam ik eindelijk wat dichter bij mezelf. Toen
kreeg ik ook aandacht en begon ik te experimenteren met meisjes.
Mijn eerste zoen was in de videoclip van Dj Roog toen ik zestien was.
Heel awkward. Het begrip ‘laat’ is natuurlijk ook relatief, iedereen
heeft zijn of haar eigen tempo.’ SQUARE-FULL
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Wat is het mooiste van drag?
Joeri: ‘Met drag kun je alle kanten op. Je kunt er een fantastische
show mee neerzetten, je kunt mensen entertainen met deze kunstvorm, maar ook allerlei maatschappelijke problemen op de kaart
zetten én op de hak nemen op een speelse manier. Als drag heb
ik de Amsterdam Pride gepresenteerd en gehost. Sommige dingen
die ik doe zijn politiek incorrect, maar zo maak ik onderwerpen wel
bespreekbaar.’

STYLING: JODY VAN GEERT
MAKE-UP & HAAR: MITCH FABRY / DAVID ARANGO
MET DANK AAN: HOUSE OF PORTERS / H&M X MOSCHINO
MODELLEN OP DEZE FOTO: LORKEAN VANCOTTHEM, VANESSA
VAN CARTIER EN MICHELLE JANSEN

MODERN
MUSE
Drag is een kunstvorm. Het bestaat al sinds mensenheugenis en de laatste jaren wint
het sterk aan populariteit. Ligt dat aan Rupauls Dragrace, de populaire serie over drag
die afgelopen jaar een Emmy in de wacht sleepte? Ongetwijfeld maakt dat het meer
mainstream. Of ligt het aan het feit dat grote modemerken als Moschino drags steeds
meer als muse zien? Wij gaan in gesprek met Joeri Beelen, also known as IVANA,
Lorkean, Vanessa Van Cartier en Lander Marstboom, ook wel Amanda Pleaseme.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
FOTO’S: PHILIPPEMATHYS PHOTOGRAPHY
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Wat is de grootste misvatting over drag?
Joeri: ‘We worden vaak allemaal over een kam geschoren. Mensen
denken vaak wel te weten wat drag is, maar er zijn geen regels voor.
Het leuke is dat je erin kunt zien wat je graag wilt. Het is hetzelfde
als met een schilderij: kijk ernaar en iedereen zal er iets anders in
zien. Wil je mainstream zijn en leven van deze business, dan moet je
je natuurlijk wel een beetje aanpassen en jezelf commercieel maken. Ikzelf pas bijvoorbeeld mijn looks aan aan de locaties waar ik
optreedt. In een club ga ik bijvoorbeeld meer arty, meer als clubkid.
Het leuke van wat ik doe is dat ik zo veel zie. Ik ga van (hetero)
stand-up comedy naar het nachtleven waar er blote tieten aan te pas
komen. Dan sta ik plots naast allemaal naakte mannen, om vervolgens na vier uur slaap en met een kater een drag bingo middagshow
te doen met oude mensjes.
Er is vaak sprake van hokjesdenken in de scene. Als bijvoorbeeld
jonge meisjes bepaalde dingen in het nachtleven echt niet willen
doen, krijgen ze vaak commentaar. Ik denk dan: Wat is dit nu? Zo
werken we vooroordelen in de hand. Iedereen moet doen wat hij
zelf wil. Bekritiseer elkaar niet zo hard. Vooral drags onder elkaar
kunnen heel kattig zijn. Er zijn maar weinig goedbetaalde jobs en
iedereen werkt hard voor zijn plekje. Mensen beseffen niet dat het
echt werk is. Ik maak alles zelf, zelfs mijn kostuums. De druk ligt erg
hoog en je moet ook heel creatief zijn.’
Lorkean: ‘Ik ben geen drag, maar zie mezelf als genderfluid, no gender. Ik ben gek op mode en hou van hysterie. Ik vind het fijn als
mensen naar mijn kleding kijken en als er veel gaande is. Ik dans
shows, ben extravagant met een eigen stijl en creëer mijn eigen
looks. Drag is voor mij persoonlijk meer iets voor op het podium.
Mensen leven daar echt voor en van. Daar heb ik heel veel respect
voor, maar ik kan het niet. Het is gaan van show naar show. Als ik
dans, bijvoorbeeld op de H.I.M-feesten, ben ik de fashion/it girl,
maar dan genderless. Ik heb geen big hair, maar creëer wel een
sterke look: high fashion gecombineerd met mijn eigen stijl, soms
met make-up, soms zonder. Laat mensen maar kijken.’
Vanessa: ‘Het is soms een harde wereld. Doordat ik nu vrouw
ben, ben ik geen drag, maar een showgirl of een showqueen. De
on stage-transitie van drag naar showgirl was voor mijzelf niet zo’n
probleem, maar voor de buitenwereld wel. Ik ben altijd dezelfde
persoon gebleven, van kostuum tot make-up. Het enige wat er veranderd is, is mijn decolleté. Ik bedoel het niet verkeerd, maar het
is niemands zaak wat er zich tussen je benen bevindt. Veel mensen
hebben geprobeerd me klein te krijgen. Ik heb altijd heel hard moeten werken, maar gelukkig word ik graag gezien door het publiek,
ook door de jongere generatie. De slechteriken kunnen me artistiek niet afkraken, maar fysiek wel. Ik ben natuurlijk vervrouwelijkt.
Dat is heel moeilijk. Ik vind dat het juist alleen maar mooier kan
worden als je het op de juiste manier doet. Ik heb een tijdje niets
gedaan in de scene. Niet omdat ik mijn plek verloor, maar omdat
ik de zin in het optreden verloor, doordat ik altijd moest vechten.’
Wat zijn reacties van de omgeving?
Joerie: ‘Ik heb vaak dat de gordijnen opengaan en dat mensen sceptisch kijken, dat vind ik eigenlijk het leukst. Deze groep mensen
omturnen en ze een leuke avond te bezorgen. Humor brengt mensen bij elkaar. Dat is echt waar. Vanaf het moment dat je stopt met
jezelf serieus te nemen, kun je heel veel maken.’
Lorkean: ‘Hier in België is het wel een beetje taboe, maar ik

doe gewoon mijn eigen ding. Mijn stijl is elke dag anders. In de
Antwerpse drag en gay scene kennen we elkaar allemaal wel. De rest
interesseert me niet zo. Ik vind het niet zo erg dat mensen kijken.
Ze zien wel dat ik het ben. Het lukt niet iedereen zo’n houding aan
te nemen, hoe hard ze het ook proberen. Dat kan ook alleen als je
helemaal jezelf bent.’
Vanessa: ‘Er is een periode geweest dat mensen me anders aankeken. Dat vond ik moeilijk, omdat het vaak mensen zijn die je het
succes niet gunnen. Dat was in de periode voor mijn operatie.
Gelukkig heb ik de touwtjes terug in handen.’
Wat heeft drag jou gebracht?
‘Vanessa: ‘Mijn verhaal en reis is iets anders dan die van andere
drags. Ik ben nu vrouw, heb een jaar geleden mijn laatste operatie mogen hebben. Vroeger trad ik op als drag, tegenwoordig mag
ik mezelf showgirl noemen. Ik ben de passie blijven houden. Drag
klinkt zo raar als je weet dat alles veranderd is. Ik heb heel mooie
dingen mogen bereiken en veel mogen reizen. Naar Mykonos,

VANESSA VAN CARTIER EN JOERI BEELEN

Californië, Polen. Ik kom net terug van Ibiza. De wereld is groot
en ik heb veel plekken gezien die ik nooit had verwacht te kunnen
zien, zoals Budapest en Sacremento, Zwitserland en Italië. In het
dagelijks leven verkoop ik fantasiejuwelen vanuit de winkel die ik
samen met mijn man heb.’
Was het een zoektocht naar jezelf?
Vanessa: ‘Ik voelde me altijd al vrouw, ik ben alleen met een ander
pakketje geboren. Om de vrouw te kunnen worden die ik was, heb
ik operaties moeten ondergaan. Als jongen was ik heel verlegen,
maar ik bloeide op de bühne op. Ik merkte dat ik met mijn kunst
mensen kon laten lachen of huilen. Ik vond niet dat ik moest stoppen toen ik vrouw werd. Ik ben het blijven doen, omdat ik mensen
gelukkig kan maken. Ik besef dat ik geluk heb met mijn uiterlijk: er
zijn transgenders die er mannelijker uitzien. Op straat zien mensen
niet dat ik niet als vrouw geboren ben.’ SQUARE-FULL
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Je hebt een heel lange tijd geen drag gedaan, hoe kwam dat?
Toen mijn broer overleed, ging ik terug naar Nederland. Ik was
net afgestudeerd en kreeg een baan bij de bank. Ik had een optreden gedaan voor televisie in een talkshow. Dat hadden klanten
en collega’s van mijn werk gezien en ik kreeg daar commentaar
op. Mijn werkgever raadde mij af om door te gaan met optreden.
Bovendien was het een heftige tijd: de aidsepidemie was net begonnen, ik zat in een depressie en ik was er klaar mee. Ik besloot
om te stoppen met drag.

DE OUDERE
GENERATIE HEEFT
GEVOCHTEN
VOOR ONZE
RECHTEN, DAT
MOGEN WE
NIET VERGETEN

Maar je kwam terug, hoe gebeurde dat?
Ik heb twintig jaar niet als drag opgetreden, maar negen jaar
geleden zocht dragqueen Windy Mills een oma voor een musical. Die rol ging uiteindelijk niet door, maar ik werd uitgedaagd
door vrienden en Windy hielp me weer in japon en make-up
op Koninginnedag. Zingen was weer zo heerlijk en verdomd, ik
kreeg aanvragen voor optredens. Ik was net daarvoor geopereerd
en had een heupprothese gekregen, waardoor ik twee jaar lang
niet kon werken. Toen mijn ontslag binnenkwam, werd Victoria
geboren.
Je werkt veel in bejaardentehuizen, hoe is dat gekomen?
Ik heb in het begin vaak vrijwillig opgetreden in bejaardentehuizen. Tijdens de Gay Pride-week deden we dat met een hele groep
drags. Via veel LHBT+ouderen hoorde ik dat er ‘stiekem’ werd
gepest in bejaardentehuizen. Daardoor trokken zij zich ‘terug in
de kast’, bijvoorbeeld na een opmerking als: ’Homo? Dan zijn
de moffen je vergeten mee te nemen in de oorlog!’ Toen ik dat
hoorde, dacht ik: Oh, wacht even, hier gaan we wat aan doen! En
dus ben ik begonnen bij oudere LHBT’ers in bejaardentehuizen
langs te gaan en het onderwerp bespreekbaar te maken, met een
knipoog maar wel een serieuze toon: we moeten elkaar hier niet
gaan pesten. Ook al is het er maar eentje die we kunnen helpen
elke keer, dan is het de moeite waard. Als we het over de oudere
generatie hebben, dan is dat de generatie die gevochten heeft
voor LHBT-rechten en die mogen we absoluut niet vergeten.
Wat vind je van drag van tegenwoordig?
Ik vind het geweldig dat een Rupaul zoveel doet en heeft betekend voor de dragscene in de hele wereld, dat is uniek! Daardoor
beginnen juist heel veel jonge mensen met drag, wat ze wellicht
anders nooit hadden gedaan. Over het algemeen is het een hele
jonge scene, ik vind ze allemaal stuk voor stuk geweldig. Ze zien
er tegenwoordig fantastisch uit, ze doen er veel meer moeite voor
om hun make-up prachtig te krijgen. Ik ben veel meer van de
oude school, streepje hier, streepje daar, haha. Ik geniet altijd
enorm van lipsync-optredens, dan loop ik altijd naar achter in de
zaal en dan lijkt het net echt. Je moet nooit vooraan gaan staan
bij een lipsync.

Victoria False (58) is dit jaar een van de ambassadeurs voor de Pride
Amsterdam van deze zomer. Als ze eraan denkt dat ze dit jaar live zal
optreden op grote podia zoals de Dam krijgt ze het al benauwd, maar
ze heeft er zin in. Ze wil een brug slaan tussen de jonge en de oude
generatie LHBT’ers.
DOOR: PETER VAN VUGHT
Wanneer ben jij begonnen met drag?
De allereerste keer dat ik een show gaf was ik zestien jaar. Dat was in
een kleine gaybar in Venlo, waar ik plaatjes mocht draaien. Ik was de
jongste die daar rondliep. Ik vond drag heel leuk, ik zong live en deed
lipsyncs. Zo begon ik een beetje. Op mijn negentiende maakte ik samen met een vriend van me een volledige show, die bestond uit een
stuk of zeventien nummers. Bij elk nummer een andere outfit, pruik
en hakken. Met die show heb ik veel opgetreden door heel Nederland.
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En toen naar de grote stad!
Ik verhuisde naar Amsterdam, ik was een groot fan van Bette Midler.
Een kennis van me gaf de tip dat ik Bette Midler-shows moest gaan
doen. Ik werd omgedoopt tot Bloody Bette.
De grootste dragshows destijds (1981) waren in de oude DOK in
Amsterdam. Daar zong ik gewoon alles van Bette keihard mee door
de microfoon. Je had toen nog geen karaoke of instrumentale banden, dat was veel te duur. Pas later kwam ik aan getransponeerde

banden van haar muziek, illegaal natuurlijk maar alla! Ik heb drie
jaar lang heel veel opgetreden op deze manier, veel reizen, dat was
heerlijk.
Daarna stopte ik even, omdat ik een vriendje kreeg in Zwitserland.
Toen dat uitging, verhuisde ik naar Parijs. Daar ontmoette ik
Maurice, een accordeonist. Ik begon met hem mee te zingen, er
was een klik. Hij had zijn vaste adresjes. Ik mocht mee met een zwart
jurkje, pruikje en enkel lippenstift op, en maar Piaf zingen.

Wat verwacht je van je rol als ambassadeur voor de Pride?
Ik hoop dat ik samen met Youth Pride-ambassadeur Justin
Hermsen (16) een brug kan slaan naar de oudere generatie. Om
samen activiteiten op te zetten en van elkaar te leren en elkaar te
helpen. De jongere generatie moet zich realiseren dat het niet
allemaal vanzelf gegaan is en dat we ons ervoor moeten hoeden
dat we terugvallen naar tijden van vroeger, met de totale verrechtsing in deze wereld die nu aan de gang is. Juist van de ouderen
kunnen ze leren.
Wat is nog een droom om te doen als Victoria?
Weet je waar Victoria stiekem van droomt? Een show met live muziek, met een klein orkestje met hele mooie blues en jazzmuziek,
nummers van Etta James, Ella Fitzgerald, dat repertoire. Of als
er ooit een songfestival voor dragqueens komt, dan schrijf ik me
gewoon in voor elk land, haha! SQUARE-FULL
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Bette Midler

HOUD VAN ME,
HOUD VAN ME,
I AM BETTE MIDLER
She’s a wild cat, zeggen vrienden en collega’s, absoluut knettergek. In haar kleine
lijfje, zonder nek of taille zit humor, een Streisand-stem, we vinden er het hart van
Moeder Theresa. Ze drinkt als een Russische steenhouwer, beweegt als een
panter, is thuis de stille tante van Mark Zuckerberg. Who Are We Talking About?!
BETTE MIDLER. De juicer waarin deze Midler-blend werd gefikst, staat in Honolulu.
Daar groeide zij als verlegen puber op, haar ouders waren arme Joodse
immigranten, Bette had een bijbaantje als inblikker van ananas. ‘Blink ik nog steeds
in uit’, aldus Miss M zelve. Bette is zeker ook politiek geëngageerd en Gay Rights
zitten haar in het bloed.
DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS
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Bette Midler wordt in 1945 geboren als dochter van een huisschilder en naaister. Een overduidelijk Joods gezin, naar Honolulu
vertrokken vanuit Amerika. Haar Joodse roots en humor, ze zijn
beiden prominent aanwezig in haar acts. Bette heeft een jongere
broer en twee zussen, van wie er een tragisch en jong omkomt
bij een auto-ongeluk. Het is een arm gezin, Jiddisch in een buurt
waar uitsluitend Aziaten wonen. ‘Ik weet dus wat het is om anders
te zijn.’
Bette rondt keurig de middelbare school af, heeft vanaf haar dertiende een bijbaantje in een ananasfabriek en studeert daarna drama aan de Universiteit van Honolulu. Daar wordt ze na anderhalf
semester weggestuurd. ‘Mijn ouders vonden mijn showbizz-ideeën
helemaal niets. It was a low life. Mijn moeder, zo bleek later, was
vooral bezorgd om mij, maar vond het uiteindelijk fantastisch.
Mijn vader is tot aan zijn dood blijven vinden dat ik mijn tijd verdeed. Ik had lerares of verpleegster moeten worden.’
BATHOUSE BETTY
New York’s Continental Baths, ze waren beroemd in de jaren zeventig. Het oude Rome in de kelder van het Astoria, veel grote
sterren kwamen er, de nog onbekende Barry Manilow zat er achter de piano. En hoe jong en blue Manilow ook was, Bette dwong
hem uit de kleren; hij zat op zijn pianokruk met slechts een klein
Continental handdoekje om zijn middel geslagen. Hier hoorde
het publiek voor het eerst Bette’s mantra ‘als het je niet bevalt, fuck
you’. Hele zalen zou ze hier later in meekrijgen. Smoking, jacquet,
avondjurk, Dior, allemaal schreeuwen ze mee: ‘Go f**ck yourself!’
De gay community is gek van Bette Midler. Over haar Continentaltijd zegt ze: ‘Ik ben niet doorsnee, niet ‘gewoon’, ik word excentriek genoemd, ik zeg alles wat in mijn hoofd opkomt. Anders
zijn… dat moet gevierd worden, en dat doen wij hier!!’
GROOTS
Zeker laat ze er zien wat ze wil: groot worden, groots zijn. Haar
ambitie is oorspronkelijk actrice te worden, ze vindt haar stem niet
bijzonder, haar humor en zelfspot te verwaarlozen. Toch wordt
ze in het Astoria ontdekt als stand-upcomedian, samen met de
magere, zeer verlegen pianist Barry Manilow. Een vriendschap en
samenwerking voor het leven. Loyaal is ze beslist, Bette Midler.
Hoewel er zeker kritiek is op de loyaliteit van Midler als Gay
Icoon. Maar ze kan natuurlijk niet altijd op de barricades staan,
zoals ze deed tijdens de eerste New York Gay Prides in de jaren
zeventig. Ook kreeg ze harde kritiek op recente uitspraken over
onder andere de ontmoeting tussen Poetin en Trump in Finland.
The Divine twitterde ‘that’s a long way for a blowjob’. Het werd niet
gewaardeerd en Bette verwijderde de tweet, met haar excuses.
Midler staat voor oprecht Sorry, waar nodig, en voor eerlijkheid.
Je ziet haar humor, of je ziet hem niet. In een interview wordt
haar gevraagd: ‘Wat vindt u van het homohuwelijk?’ Er volgt een
onvervalst M-antwoord: ‘Zodra ik lesbisch ben ga ik trouwen. What
the f**ck wil je dat ik zeg?’
The Divine Miss M is ‘geboren’ in de Continental Baths. Met haar
white trash act wordt Midler een cult-ster en al snel is daar haar eerste gouden album. In 1972 staat ze twee weken op het podium van
een volgeboekt Broadway Palace Theatre, een jaar later gevolgd
door de eerste Grammy Award.
SEKS, SEKS EN SEKS
Over haar jaren in de Continental Baths is Bette Midler niet uitsluitend positief. Ze voelt zich schuldig, bezwaard, het drukt op
haar.
‘Het was de aidsepidemie die volgde, eind jaren zeventig en tachtig, die dat gevoel veroorzaakt. Ik heb er nog steeds geen woorden
voor. Ook ik heb vrienden verloren, maar in die tijd ook vrienden
gemaakt.’
Midler wordt de Belle van de Baden genoemd. Ze is de Queen van

'FIND YOUR
LIGHT. THEY
CAN'T
LOVE YOU,
IF THEY
CAN'T
FIND YOU’
een tijdperk dat nog niet aangebroken is. Alles is dan nog verboden, alles gebeurt in het geniep. Met de Stonewall-rellen en de
Gay Prides worden er voor het eerst rechten bevochten. En Aids
komt als een grote donderwolk.
‘Niemand wist er iets van’, zegt Midler nu. ‘Niemand kende het,
had er ooit van gehoord. Je ging uit om lol te maken, en lol kende
excessen. Maar ik heb er soms spijt van dat ik daar een aandeel in
heb gehad. Ik had oogkleppen voor, heb ik mijn hele leven gehad.
Ik weigerde altijd te zien wat er echt gebeurde, was bang dat de realiteit mij omver zou blazen. Ik wilde en hoefde niet te weten wat
er gebeurde in de badhokjes. Ik kwam niet verder dan mijn kleedkamer en het podium, dat vond ik prima. Het publiek waardeerde
dat zeker ook. Wie zit er te wachten op een roodharige kabouter
zonder beha, met haar hoofd om jouw deur? Niemand heeft daar
a nutjob bij nodig.
Toch heb ik me schuldig gevoeld en dat voel ik nog. Ik droeg bij
aan het idee dat het allemaal te gek en leuk was.’
Op de vraag naar haar eigen seksleven is ze kort: ‘In de jaren zestig
en zeventig was het seks, seks en seks.’ Een bulderende lach.
FILMKLAPPER
The Divine wordt weliswaar als performer van de 21e eeuw gezien,
maar na het floppen van een van haar eerste film, Jinxed, lijkt
een acteercarrière van de baan. De geef-nooit-op-mentaliteit en
uiteraard het Midler-talent schudden de kaarten opnieuw. En daar
is het succes: The Rose is een klapper met een Oscarnominatie.
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Haar latere films, For The Boys, Hocus Pocus, The First Wives
Club, het zijn stuk voor stuk kaskrakers. Een boek kan niet ontbreken en ook dat komt er in 2014: A View From A Broad.
ONGEFRANKEERD
In recente interviews horen we vaker de maatschappelijk betrokken Bette Midler. Schreeuwen, protestmarsen, daar wordt ze te
oud voor, maar gay rights staan nog steeds hoog op haar agenda.
Al bidt ze wel vaak voor wat meer zelfspot bij LHBTI’ers.
’But when needed, I am there.’
Het is niet alleen maar lachen, grappen en grollen. Juist door heel
ver te gaan in haar shows en in wat ze zegt, laat Midler zien dat ze
nadenkt, meeleeft, invoelt. Haar act als zeemeermin in een rolstoel, met parasol en wuivende palmbomen achterop, kan worden gezien als ‘ze steekt de draak met gehandicapten’. Midler zelf
zegt: ‘Ik laat zien dat alles kan in een rolstoel: dansen, zingen,
lachen, lol hebben!’
Ook politiek gezien laat Midler van zich horen, maar ook hier ‘bescheiden’, zoals tegen een menigte op Madison Square Garden:
‘Ik kan opstaan en hier uren praten over schuld, domheid, onbekwaamheid, ongelijkheid en global warming, maar als ík dat zou
doen, wat hebben anderen dan nog te vertellen?’ De grap erna: ‘Ik
kreeg een brief van de Republikeinse Partij om mij te bedanken
voor de steun die ik geef aan het regeringsbeleid. Ik heb gedaan
wat iedere zichzelf respecterende Amerikaan met integriteit zou
hebben gedaan. Ik schreef terug ‘go fuck yourself’. Ongefrankeerd.’
Over George Bush merkte ze ooit terloops op, dat het voor haar
onmogelijk was om kritiek op hem te hebben, aangezien hij overduidelijk fan van haar werk was. ‘Hij heeft me ooit bezocht in de
kleedkamer na een concert in de jaren zeventig…… hij werd gebracht door zijn cokedealer.’

(ALS HET JE NIET BEVALT)

'GO F**CK
YOURSELF'
THE DIVINE MISS M

HYSTERISCH OF HUISMUS
Is ze ooit serieus, of echt onvermoeibaar hysterisch leuk? Ze zegt
over zichzelf thuis onherkenbaar te zijn voor haar publiek. ‘Ik zit
het liefst met mijn benen op de bank, lees heel veel boeken. Ik
word de bibliothecaris genoemd. Wat waarschijnlijk voortkomt uit
mijn jeugd. Jarenlang werden wij kinderen op zaterdag tussen tien
en vier door mijn ouders gedropt bij de bibliotheek in Honolulu.
Boeken zijn een verrijking, lezen…moet meer gedaan worden!
Tuinieren is ook een grote hobby.’ Met haar tuinieren is volgens
vrienden, familie en personeel weer enorm uitputtend.
STORMBESTENDIG HUWELIJK
Bettes huwelijk is een stormbestendig Hollywoodhuwelijk. Ze kent
Martin von Haselberg zes weken als de ringen al worden uitgewisseld. ‘We waren beiden eind dertig, uitgeraasd, wilden een gezin,
kregen onze prachtige Sophie (vernoemd naar Sophie Tucker) en
zijn nu meer dan dertig jaar getrouwd. Het huwelijk vraagt investeren en Martin, thank God, doet alles voor mij.’
Martin von Haselberg zegt over zijn leven met Bette Midler:
‘Ze is ongelofelijk uitbundig en grappig. Ze doet vaak alsof ze
een klein meisje is, beetje jammerend, smekend, ik kom dan nog
steeds niet bij…… Ik weet zeker dat ze dat niet doet om mij aan
het lachen te krijgen. Ze doet het om mij zover te krijgen dat ik
iets doe wat ik niet wil. Het blijkt keer op keer te werken. Bette
is dynamiet, dat maakt het leven met haar opwindend. Ze heeft
geen driftbuien, ze heeft echter ook geen last van, in haar ogen,
Overbodige Diplomatie.’
Is een huwelijk met Bette als bijrijder zijn in een Formule 1-bolide,
zonder remmen en zijspiegels? Martin von Haselberg: ‘Ze is veel
rustiger geworden, maar nog steeds ontzettend koppig. Gelukkig
ben ik extreem meegaand en altijd in voor het compromis. Daar
is een zeer toepasselijke Engelse uitdrukking voor; ‘Giving your ass
away and shitting through your ribs.’ Zou ik dat niet doen, dan had
deze relatie al lang in duizend kleine stukjes gelegen.’
THE GAY ISSUE | 75

ZOEKTOCHT
Hoe duidelijk Bette Midler lijkt, ze is dat niet. Overrompelend…
ja. Onzeker…ook. Haar carrière en haar keuzes worden gezien als
een innerlijke strijd, een zoektocht naar haar artistieke identiteit.
Barry Manilow, met wie zij nog steeds samenwerkt, stelt:
‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo onzeker is als Bette
Midler. Tegelijkertijd ken ik niemand die zoveel risico’s neemt en
uitdagingen aangaat. Dat lijkt een onmogelijke contradictie, maar
het heeft alles te maken met jezelf tot het uiterste drijven. Zoeken
tot waar je gaan kan en ook je publiek daarin meenemen. Bette
brengt ook uitersten bij elkaar, ze zet in op muziek van Kurt Weill
tot Leader of the Pack. Het kan allemaal bij Bette: een scène
met vijf zeemeerminnen in een rolstoel naast Oskar Schlemmers
stemmige Triadisch Ballet.’
Jerry Blatt typeert Bette Midler echter als geen ander:
‘Ze is altijd de meest ongeduldige vrouw op aarde geweest. Ze is
grappig maar wil op dat moment serieus zijn. Als ze serieus is, kijkt
ze uit naar grappig zijn. Wat ze ook is op dat moment, het verveelt
haar al.’

over spreekt. Ze heeft weinig moeite met het onderuit halen van
hen die het daar niet mee eens zijn. Natuurlijk, ze wordt verdrietig van het boe-geroep dat haar ten deel valt op Madison Square
Garden, maar depressief? ‘Nee, kan ik niet zeggen. Ik ben realistisch en laat kritiek of joelen nooit binnenkomen tot het punt
waarop ik verlamd raak.’
IK BEN ER
‘Mijn leven, mijn carrière, het was interessant, onderhoudend,
glamourous, al heb ik meer dan genoeg fouten gemaakt. Ik ben
er nog, ik sta er nog. En tegenwoordig heb ik een keuze: ik doe
het of ik doe het niet. Dat is een fantastisch gevoel van vrijheid.
Iedereen wil dat, iedereen verdient dat, ik ben er en heb er hard
voor gewerkt.’
Tot slot, legendarische woorden van the Divine Bette Midler:
‘Find your light. They can’t love you, if they can’t find you.’ Stop

GAY RIGHTS
Waar Bette Midler altijd achter is blijven staan, is haar steun aan
gay rights-organisaties. Ze is een aids-campagneveteraan, altijd bereid om haar geld en tijd daar te besteden waar ook haar mond
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GAY
QUOTES
Ik accepteer jou en jij krijgt precies
hetzelfde respect van mij, of je nu
zwart, wit, gay, hetero, Aziatisch,
bi, Australisch, lang, dik of wat
dan ook bent. We zijn allemaal
mensen en ik kijk hetzelfde naar
alle mensen op deze wereld als naar
mijn broers en zussen.
- Nash Grier

Er zijn gay stellen, die zullen er
altijd zijn. Het is niet leuk dat
stellen die getrouwd zijn maar na
drie seconden weer scheiden, niet
willen opkomen voor anderen.
Het rechtssysteem zou moeten
opkomen voor iedereen, niet
slechts voor die paar mensen die
denken dat ze boven iedereen
staan, puur omdat zij getrouwd
zijn.
- Karl Lagerfeld

Er zijn veel coming-outvideo’s
van gay en lesbische mensen op
YouTube en zij zijn daarin heel
zeker van hun zaak. Dat maakt mij
aan het huilen, omdat ik dat niet
ben. Ik weet niet 100% wie ik ben.
- SHANE DAWNSON

Ik begon trots te worden
op het feit dat ik gay ben,
ondanks dat ik dat niet was.
- Kurt Cobain

Ik zet mij volledig in voor
gayrechten. Ik ben net zelf
een gay man.
- NeNe Leakes
Over tien tot vijftien jaar zullen
onze kinderen zeggen: ‘Wat?
Leefde jij in de tijd dat het
gayhuwelijk nog illegaal was?’
- Scarlett Johansson
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Gay-zijn is geen
Westerse uitvinding.
Het is de realiteit.
- Hillary Clinton
Waarom zou ik het niet
toegeven als ik gay zou zijn?
Het zou mij niks uitmaken.
- Simon Cowell
Geloof me, als ik gay was, dan had
ik meer actie dan dat ik nu heb.
- RYAN SEACREST

'Ten eerste, ben ik
niet gay, ten tweede,
wat zou het uitmaken
of ik dat wel of niet ben?'
- Shawn Mendes

W

ALLES
WAT JE
ZEGT
BEN JE
ZELF!
DE TIJD VAN GELUK

‘HET GEHEIM:
MAAK HET ONBEKENDE HET BEKENDE’
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‘Geluk kun je maken’ en ‘houd van jezelf’, het
zijn kreten die we vaak horen. We willen het
allemaal: maakbaar geluk en Het Gouden Ei
vinden in ons spiegelbeeld. Maar hoe kan dat
en hoe werkt dat? Luister naar Marisa Peer. De
Britse toptherapeute motiveert, inspireert en coacht
al jaren Hollywoodsterren, muzieklegendes en
topsporters. Als een olievlek breidt de visie van
Peer zich uit. In ons onderbewuste, ons brein, daar
zit hem de truc, daar zit ons geluk. Dat is wat de
vrouw achter de woorden ‘I AM ENOUGH’ laat
zien. Een exclusief interview met wonderwoman
Marisa Peer.
DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

e praten voortdurend tegen onszelf; er gaan dagelijks miljoenen gedachten door ons hoofd, allemaal gebaseerd op de blueprint die gemaakt is in
onze kindertijd. Dat is de theorie van Marisa Peer,
dat is de praktijk van Marisa Peer. Vergelijk je brein met een zeer
geavanceerde computer, met dat verschil dat onze data nooit zijn
geüpdatet. Maar updaten kan wel, is nodig zelfs, en maakt ons blijer
en gelukkiger! Opschonen die data, weg met de verouderde software! Daarmee geef je niet je ouders of je jeugd de schuld van je
negatieve gevoelens, nee, je maakt schoon schip met hoe jij als onwetend kind tegen gebeurtenissen aankeek. Kinderen zijn nog niet
in staat om ervaringen te labelen en in te schatten en dat is waar
het anders kan. Als volwassene heb je een andere perceptie, maar
helaas, ons niet-opgeschoonde brein blijft werken met oude data.
Marisa Peer werkte jaren als psychologe, zag veel verdriet, ongeluk
en pijn. Ze zag ook dat behandelingen vaak jarenlang duurden, veel
langer dan bij andere aandoeningen het geval is. Maar pijn is pijn
en ongelukkig zijn is zwaar en zonde van de tijd, van het leven. Bij
een kaakontsteking zegt geen tandarts: ‘Komt u volgende week terug, dan kijken we nog een uurtje.’ Een beetje scheve vergelijking,
maar voor Marisa Peer reden om te werken aan haar inmiddels geroemde methode Rapid Transformational Therapy (RTT). Onder
hypnose teruggaan in de tijd, zoeken naar kerngebeurtenissen die
maken dat je onzeker, onverschillig, ongelukkig of boos bent. In
dezelfde hypnosesessie zie je, weet je, leer je hoe blokkades zijn ontstaan en…hoe je ze transformeert of oplost. Dat doe je door te praten met de belangrijkste gesprekspartner die er is in dit leven: jezelf!
Je bent geen loser, geen lelijkerd, geen mislukte versie, je bent jij, en
You Are Enough. Nectar voor het brein, dat is RTT.
MARISA PEER
‘De mens is bang voor het onbekende, maar… je kunt alles vertrouwd maken, dat is het geheim. Ik heb gewerkt met grote atleten
die vervuld waren van angst, bang waren voor afwijzing. Je ziet dat
ook - en met regelmaat - bij gay mannen. Die angst voor afwijzing
ontstaat op heel jonge leeftijd; verlaten worden is afgewezen worden
en afwijzing is dodelijk. Dat is een mechanisme dat ontstaan is in de
prehistorie.
Als je als moeder met vier kleintjes in een grot achterbleef als je man
op rendieren ging jagen, was de kans immers reëel dat hij niet terug
zou komen. Dat betekende vaak de dood voor iedereen. Zo zijn we
nog steeds geprogrammeerd: rejection will kill me.
Hoe vaak hoor je niet zeggen: ‘Als hij mij verlaat, is dat het einde
voor mij, ik kan niet zonder hem’. De waarheid is dat je dat wel kunt
in deze tijd!’
‘Een tweede belangrijk struikelblok is ons uiterlijk. Good looks zijn
niet het belangrijkste in het leven, we kunnen zonder. Als je minder
knap bent, maakt je dat niet minder waardevol. We houden namelijk vooral van warme mensen. Neem een man als James Corden,
niet knap, maar iedereen is gek op hem. Hij is grappig, warm en lief.
Bovendien is een knap uiterlijk niet houdbaar. Actrices als Elizabeth
Taylor of Rita Hayword werden diep ongelukkig met het verstrijken
van de jaren, omdat hun verpakking maakte wie zij waren. Mooi
zijn krijg je bij de voordeur, maar het is maar een tijdelijk ding. Je
persoonlijkheid brengt je veel verder dan strakke billen en een sixpack. Leer te kijken vanuit een ander perspectief, dat is wat ik mijn
cliënten voorhoud.’
En door wat aardiger tegen jezelf te praten krijg je dat nieuwe perspectief?
‘Dat is één onderdeel, maar significant. We praten constant tegen
onszelf, vertellen onszelf vooral en vaak wat er mis kan gaan. Dat
is onze angst en tegelijkertijd onze afweer tegen afwijzing. Door
positief te praten tegen je onderbewuste neem je de controle. Je
bent slim, ondernemend, een goed mens. Vergelijk je brein met
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een Ferrari. Als je nooit Ferrari hebt gereden, spint hij rond. Maar
neem je wat lessen, dan rij jij de Ferrari en de Ferrari niet jou. Of
neem paardrijden. Beheers je de kunst van het rijden, dan ben jij
de baas. Zeg tegen je brein: jij bent het paard, ik bepaal waar we
heen gaan.’
‘We leven in een tijd met zoveel marketing, reclame met te mooi
geschetste beelden, dat maakt onzeker. In de westerse wereld voelt
bijna iedereen zich ‘niet goed genoeg’: ik ben niet lang genoeg, te
dik, te dun, raar haar. Dat is niet vreemd, gezien de boodschappen
van buitenaf. Maar we kijken op naar anderen om totaal verkeerde redenen. Daarom is mijn programma I Am Enough ontwikkeld.
Schrijf dat op je spiegel, je koelkast, gebruik het als screensaver,
iedereen is Enough!
‘Het gevoel niet genoeg te zijn speelde honderd jaar geleden veel
minder. We zijn nooit eerder blootgesteld aan zoveel dwingende
ideaalbeelden van dat wat hoort, dat wat mooi is, dat wat we zouden moeten willen. Mijn, toen nog jonge, dochter zei ooit in de
supermarkt: ‘Mama, ik wil die Cornflakes Poppies, want ze zijn mijn
vriend?!’ Series als Friends of Baywatch laten een wereld zien die
niet echt is. In Friends komt een serveerster voor die in Central
Park woont? Houd op, onmogelijk. Maar wij vergelijken onszelf met
wat we zien en bij ons ontbreekt er dan van alles. Dus zijn wij niet
genoeg.’
Gays zijn ijdel, en zeer beïnvloedbaar.
‘Gays zijn echt niet de enigen die ijdel zijn. Iedereen, elke groep
mensen tussen de veertien en dertig jaar, is vol van mode, make-up,
looks. Hoe we daarmee omgaan, is altijd gebaseerd op de informatie
die we binnenkrijgen. Kijk naar shows op de tv: als je een popster
wilt zijn en je bent dom, klein en dik, forget it, je gaat het niet maken.
Heel af en toe zie je een dikke lelijke in een show, maar die wordt
vervolgens bespottelijk gemaakt. En wat doe je met die informatie,
wat doet je brein? Dat blijft de vaak negatieve boodschap herhalen.
Doorbreek dat, dat kan met mijn programma I Am Enough.
We leven in een wereld waarin alles wordt bepaald door hoe je eruit
ziet. De maatschappij leert ons: als je er goed uitziet, dan doe je er
toe. We zien het meest waardevolle over het hoofd: ben ik en is de
ander een mooie ziel?
Het begint allemaal al op school, tegen de bevoorrechte kinderen
wordt opgekeken, ook door docenten. De minder bevoordeelden
krijgen daardoor gedachtes als: ik ben te klein, ik heb de verkeerde schoenen, draag niet het juiste merk. Onze waardes zijn compleet het spoor bijster. We willen allemaal zo glamourous als Kim
Kardashian zijn. Wie zegt dat zij gelukkig is? Ik heb zoveel ‘grote namen’ als cliënt gehad, extreem succesvolle, rijke mensen; ze waren
diep ongelukkig. Rapid Transformational Therapy heeft, zonder
arrogant te zijn, iedereen geholpen die ik behandeld heb.‘
Hypnose is controversieel, er wordt aan getwijfeld. Toch is het een belangrijk onderdeel van RTT.
‘Ik ben ermee gaan werken nadat ik naar Californië verhuisde
en aan de slag ging als fitnesscoach van onder meer Jane Fonda.
Ik zag er veel succesvolle, maar erg onzekere en depressieve
Hollywoodsterren. Daar kwam ik ook in aanraking met hypnotherapie en ik merkte dat het enorm snel werkt en permanent resultaat
geeft. Met mijn gesprekken met cliënten heb ik steeds meer ontdekt en ontwikkeld en mijn sessies hebben in the end RTT gemaakt.
Is het raar, is het eng, is het echt?
Er zijn vragen over hypnose. Er rust een taboe op. De twijfels hebben zeer zeker te maken met wie de aanbieder is, hoe die het heeft
geleerd. Kennis en inlevingsvermogen zijn absolute voorwaarden.
Er zijn duizenden hypnotherapeuten die hun praktijk beginnen na
het lezen van een boek of een weekendje cursus. RTT-therapeut
kan ook iedereen worden, maar dan wel na een gedegen training.
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‘DENKEN KAN
GEWELDIG ZIJN, ALS
JE MOOIE DINGEN
DENKT’
Ik heb het woord hypnose altijd nadrukkelijk vermeden en noem
het bij voorkeur neuroplasticity. Mijn therapie is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek, NLP, cognitieve gedragstherapie en
neurofeedback. RTT heeft unieke modules, unieke eigenschappen. Het is een ontzettend krachtige methode, die veel vruchten
afwerpt. Samen kijken naar zaken die gebeurd zijn, die bepalend
waren, maar waarvoor je te jong was om ze goed te kunnen interpreteren. Onder hypnose ben je ontzettend sensitief, dat bepaalt ook
de kracht en de snelheid waarmee het werkt.
Verander je blueprint, praat positief tegen jezelf, prijs jezelf, schrijf
overal I Am Enough. RTT is life changing.’
Het klinkt als hersenspoelen…
‘Hersenspoelen waar je beter van wordt, daar heb ik geen bezwaar
tegen. Dat gebeurt overal. We hebben chocolade met de naam
Heaven and Delight, er zijn Happy Meals, er is Sunny Light, gezonde maaltijden worden op de markt gebracht als Fresh Farm. Je moet
en wilt dun zijn, knap zijn, leuk zijn. Maar áls het dan moet, kun je
beter jezelf hersenspoelen! Vertel jezelf dat je oké bent, waardevol,
onderscheidend. Je hebt ook geen caffè latte of glas wijn nodig om
je beter te voelen. Bovendien is het effect daarvan tijdelijk, al lijkt
het misschien een quick fix. Maar snelle oplossingen bestaan niet.
Ook RTT vraagt om actie en tijd. Mensen beweren vaak dat ze te
weinig tijd hebben. Dan zeg ik zeg altijd: ‘Heb je geen tijd om te
luisteren? Maar je leest wel de krant, kijkt op Facebook, dan heb je
dus wel tijd.’
Mijn programma is een keuze. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf, je kunt je gedrag zo makkelijk veranderen. Dat is RTT, dat is
waar het I Am Enough-programma voor staat. Denken kan geweldig
zijn, als je mooie dingen denkt.’
Coming out is een moment waarop veel gays zich extreem onzeker voelen.
En er is weliswaar veel veranderd in de afgelopen vijftig jaar, maar wat
doe je als je opgroeit in de Biblebelt of in een cultuur waar homoseksualiteit totaal niet geaccepteerd wordt?
‘Ik hoor dat vaak. Ik heb mannen gezien die dachten dat de kerk
hen haatte - en de kerk kan ook veel schade aanrichten -, ouders die
het niet aankunnen, een omgeving die er niks van wil weten. Mijn
advies is dan: kijk naar de toekomst, dit duurt niet eeuwig, over twee
jaar zit je op de universiteit, woon je ergens anders. Neem het zo
het is en focus op waar je heen wilt. Zoek intussen bijvoorbeeld een
online community, vind een groep die hetzelfde is, zelfs al moet dat
in het geheim. Verbinding met gelijkgestemden is een primaire levensbehoefte, geaccepteerd worden is als ademen. Is die acceptatie
er op dit moment niet voor jou, go out and make your own tribe!’
Meer informatie: www.iamenough.com
Ellen Rikhye, RTT-coach Hilversum
www. rapidtransformationaltherapy.nl

RUB’EN OVER RTT:

‘MISSCHIEN NIET
LEVENSREDDEND, MAAR
WEL LEVENSVERANDEREND’
Robin (Rub’en) Lengton is 36 jaar, salesmanager in Londen en begon twee jaar geleden een I Am
Enough-training bij RTT-coach Ellen Rikhey in Hilversum. Enthousiast is een eufemisme voor hoe hij over
de training praat; Rub’en staat anders in het leven, heeft nieuwe doelen, nieuwe inzichten. ‘Ik kan RTT
misschien niet levensreddend noemen, maar deze twee sessies waren absoluut levensveranderend.’
DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

Rub’en is een onzeker kind dat opgroeit in een onconventioneel
gezin. Hij voelt zich anders, is altijd het ‘kleine, tengere jongetje’.
Rub’en wordt gepest, maar op één vlak scoort hij: hij kan goed leren. Na een heftige gebeurtenis op zijn dertiende krijgt Rub’ens
ego een enorme dreun: zijn cijfers worden minder, een andere
school lijkt het doemscenario.
Rub’en: ‘Het was mijn houvast, ik presteerde op school, ik kon iets.

Toen ook dat weg leek te vallen, heeft zich iets in mij geworteld
waar ik nu met RTT achter ben gekomen. Ik besloot onverschillig
te worden: ben ik ook hier niet goed genoeg voor, laat dan maar.
Dat loopt als een rode draad door mijn leven, in mijn carrière, bij
verschillende werkgevers, in relaties, in vriendschappen.
Natuurlijk speelde daarvoor al dat ik niet van mijzelf hield, dat
heb ik als kind nooit geleerd. Ik heb een lieve, maar ook onzekere
THE GAY ISSUE | 83

onverschilligheid. Door RTT en door mijn sessies met
Ellen ben ik gaan zien hoeveel impact die negatieve
‘dan-niet-mentaliteit’ op mij had. Ik werd steeds onzekerder, terwijl je met het ouder worden mag verwachten dat
daar een positieve kentering in komt. Heel veel one night
stands. En nu ik er goed over nadenk, zijn ook de langduriger relaties bepaald door mijn gedrag. Na een periode
waarin alles minder ging, ik mij depressief voelde, ben ik
gaan kijken naar mijn leven. Toen daarna Ellen Rikhye
mij een RTT-sessie voorstelde dacht ik: baat het niet dan
schaadt het niet.’

MUST HAVE
DOOR: DIMITRIS ZAGORAKIS

SLIMMER DAN JIJ
Seiko kennen we natuurlijk van de
sportieve horloges. Zeker de fervente
duikers onder ons hebben kennis
gemaakt met het mooie merk. Dat
functionaliteit best samen kan gaan
met modieus, bewijst Seiko wel met
de upgrade van de Prospex Street
Series. De kast kan wel tegen een
stootje, want die is gemaakt van
aluminium, wat het klokje direct een
eigen en stijlvolle look geeft. De band
is van duurzaam en hoogwaardig
siliconen met een lederlook, dus
perfect bij jouw werkpak, maar ook
bij het duikpak.

‘Ik heb even de ervaring of het gevoel gehad: ‘Hmm…
het baat niet.’ Nu twee jaar verder en met slechts twee
sessies, is het verschil enorm. Ik praat anders met mijzelf,
ik denk anders over mijzelf, ik werk anders en meer aan
mijzelf. Het beeld dat ik had van Rub’en, ‘klein, iel mannetje’, vervaagt. Ik ga graag en veel naar de gym, doe aan
gewichtheffen, luister niet naar mijn innerlijke stem die
zegt: Dat kan jij niet, pas op, je gaat je pijn doen.’
‘Met mannen heb ik tot nu gedacht: Ach, je gaat straks
toch weg, why bother? Die onverschillige insteek brengt
mij niet wat ik echt wil. Ik wil graag kinderen, een man,
trouwen; dat betekent dat er nog wat werk te verzetten is.
Maar ik heb het inzicht, ik zeg tegen mezelf dat ik dat wil,
en dat dat er ook komt. Ik ben veel zelfverzekerder, ook
gelukkiger. RTT heeft mij geleerd te zien en de focus te
leggen op wat belangrijk is in het leven. Op wie ik ben. Ik
ga relaties aan als Rub’en, zonder de beschadigingen die
ik vroeger meebracht.
We zijn allemaal beschadigd, maar je hoeft die schade
niet te zijn! Er gaat zoveel tijd en energie verloren door
alle shit die we meenemen in onze relaties. Iedereen
heeft baat bij RTT, daar ben ik van overtuigd. Live life,
enjoy life, I am Enough.’ Stop
@Robinhio84

‘DIE
ONVERSCHILLIGE
INSTEEK BRENGT
MIJ NIET WAT IK
ECHT WIL’
moeder. Het buigen voor anderen hoort bij de Indiase cultuur en dat is waar zij vandaan komt. Haar zorgzaamheid was
groot, maar ze heeft datgene overgebracht wat ze van binnen
voelde. Die twijfel aan mijzelf, aan wie ik ben, zat er dus vroeg
in.
Ik ging mij in the end erg overdreven gedragen, wilde het tegendeel bewijzen van wat ik voelde, namelijk dat ik niks was.
Daarom kende ik later ook qua mannen geen grenzen. Dat
ik relaties nooit serieus nam, heeft alles te maken met die
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Gadgets

IS IT A PLANE?
We moeten even drie keer knipperen,
want is het nu een tafel of een
speaker? Wel, het is beide. Meestal
gaan onze haren redelijk overeind
staan bij het zien van zoveel praktisch
‘geluk’, maar de Salora AirTable kan
jouw huiskamer prima sieren en
geeft tegelijkertijd een 360 gradengeluidsbeleving. Daarnaast is de
speakertafel voorzien van twee USBpoorten, zodat je je telefoon er ook
nog aan kunt opladen. Het tafeltje
beschikt over vier speakers van 12 watt
en twee van 20 watt. Dit betekent dat
je de speakers kunt aanpassen aan de
ruimte waarin je je bevindt. De Salora
AirTable is draadloos, maar gaat wel
een goede zeven uur mee. Heerlijk
mee te nemen naar jouw lenteterrasje
dus! Hadden we het mooie strakke
design al genoemd? Bij dezen!

STRAK IN PAK
‘Strijken is mijn favoriete bezigheid’, said no
one ever... Hoe fijn is het dan dat deze meid
je een beetje bij kan staan in moeilijke
tijden van bergen was? Het Philips Azur
Elite GC5037/80 stoomstrijkijzer heeft de
beschikking over 3000 Watt. Je hoeft je dus
geen zorgen meer te maken over kreukels,
want dit maakt dat je soepeltjes door die
enorme berg met overhemden gaat. Het
strijkijzer heeft een extra lang snoer van
wel 2,5 meter, zodat je niet in de knoop
hoeft te raken met jezelf. Het is ook slim:
met de ingebouwde IQ-funtie bepaalt het
de juiste temperatuur voor de juiste stof
en houdt het de temperatuur ook goed!
Daarnaast heeft het apparaatje een extra
groot waterreservoir, zodat je niets steeds
bij hoeft te vullen. Oh ja, ook deze meid
heeft een strak design!

007
Met de nieuwe BMW 7-serie waan je je een echte James Bond. De 7-serie maakt
natuurlijk direct indruk met zijn krachtige uiterlijk, zijn indrukwekkende voorkant,
de 20 inch-wielen, zijn welcome and goodbye-lichten, waarmee je elke keer weer warm
onthaald wordt en zijn innovatieve connected features waarmee je van alle gemakken
voorzien bent. Maar wat er zich onder de moterkap afspeelt is natuurlijk helemaal
om van te smullen. Als BMW 750Li, aangedreven door een nieuw ontwikkelde
BMW TwinPower Turbo 8-cilinder benzinemotor en met standaard xDrive, heeft
hij alles in zich voor een toppositie. Daarnaast is ‘ie van alle gemakken voorzien. De
BMW-connected zorgt er bijvoorbeeld voor dat jouw gsm direct gesynchroniseerd
is met de auto. Tegelijkertijd communiceer je heel eenvoudig met je BMW via de
BMW Intelligent Personal Assitant, inclusief offboard spraakherkenning, en kun je
diverse functies gemakkelijk bedienen via de BMW Connected App. Feels like home!
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‘IK WIL DONNA EER AAN DOEN’

THANK GOD IT’S DONNA!

Met een blik op de beeldschone powerhouse Carolina Dijkhuizen weet je genoeg: Thank God It’s
Donna, Carolina’s tribute aan Donna Summer, is een groot feest. Het is een drukke periode, maar
het gaat goed met Carolina. De Donna Summer-tour is een droom die uitkomt. Wij mochten Carolina
spreken over haar eerbetoon aan de vrouw die ze zo enorm respecteert.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
Wat een energie! Dat is het eerste wat er in je opkomt als je Carolina
spreekt. Ze vertelt direct vol passie: ‘Het publiek is zo laaiend enthousiast! De reacties zijn zó lovend! Ze gaan compleet uit hun dak.
Ik kon hier alleen maar van dromen en nu is het werkelijkheid geworden. Ook voor ons als performers is dat echt te gek! We passen
ook steeds het repetoire aan, er moeten nog meer nummers in,
nog strakker, nog beter! Ik denk dat het komt omdat ik van Donna
houd, ik ben heel erg fan van haar. Maar zelfs ik heb een beetje onderschat hoe diehard de Donna Summerfans zijn. Ik kreeg cadeautjes, lieve berichten en sommige mensen waren al vier keer naar de
show geweest toen die op dat moment ook precies vier keer geweest
was! Mensen huilen, het is echt een trip down memory lane! Ik ben er
heel erg dankbaar voor.’
Mensen moeten vaak drie keer knipperen wanneer ze Carolina on
stage zien. De gelijkenis met haar idool is dan ook treffend. Het is
echter geen rol die ze vertolkt, Carolina staat echt als zichzelf op
het podium. ‘Ik vertel wat ik leuk vind aan Donna. Ik vertel weetjes,
mooie anekdotes, maar het is vooral feest. We spelen al haar klassiekers. Toen we voor het eerst voor een zittend publiek speelden, zei
ik tegen het publiek: ‘We hebben een weddenschap met de band
hoelang het zal duren voordat jullie gaan staan!’ En ze stonden direct! Soms zingt het publiek zo oorverdovend hard mee dat ik de
band en de backing vocals in mijn oortjes niet eens kan horen. Het
is echt niet normaal. Mensen kennen het materiaal van A tot Z.’
Carolina vervolgt: ‘Je voelt gewoon de liefde die het publiek voor
Donna heeft. Het is zo bijzonder om dit te mogen doen. Ik mag dat
vertolken en ik heb die liefde zelf ook. Dit is een droom.’

'HET GROOTSTE COMPLIMENT
DAT IK KAN KRIJGEN IS WEL
DAT MENSEN TIJDENS MIJN
SHOW HET GEVOEL KRIJGEN
DAT DONNA DAAR ECHT STAAT'
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De productie van Thank God It’s Donna is niet over een nacht ijs
gegaan. Deze langgekoesterde droom van Carolina is het product
van jarenlange voorbereiding. ‘Ik ben zo dankbaar voor wat er nu
gebeurt. Hoe enthousiaster de fans zijn, des te beter ik weet dat ik
op de goede weg ben. Ik doe een tribute, maar ik ben wel gewoon
mezelf. Maar het grootste compliment dat ik kan krijgen is wel dat
mensen tijdens mijn show het gevoel krijgen dat Donna daar echt
staat. Ik ben al een jaar of drie serieus bezig om dit op de planken
te krijgen. Ik stond natuurlijk steeds in musicals en had mijn eigen
projecten. Toen heb ik een jaar geleden gezegd dat ik even geen
musicals en andere dingen zou oppakken, want ik wilde dit al zo
lang en ik wilde hier echt een project van maken. Ik houd van musicals en het is mijn werk, maar het kwam er zo niet van. Ik wilde mij
richten op mijn eigen dingen. Ik belde Aron Raams, mijn musical
director, en ik legde hem mijn idee voor. Hij is zo te gek en wilde
het direct oppakken. Samen met de producent heb ik de nummers
uitgekozen. Dat is ook zo fijn: bij musical is het stuk geschreven en
staat alles vast. Dit blijft groeien. Ik was dit al aan het doen toen ik
de bandleden van Gare du Nord tegenkwam, nu mijn begeleidingsband. Zij waren ook bezig met iets rond Donna Summer. Het klikte

zo goed, dat we besloten het samen te gaan doen. Het is vuurwerk,
deze band is zo fantastisch!
We vonden allemaal dat het echt de oude disco moest zijn, maar
dan wel zoals Donna het nu zou spelen als ze nog zou leven. Dus
wel echt met het 2019-gevoel. De oude sound met een sausje van
nu. Haar nummers blijven keihard overeind, het zijn klassiekers.
In de aanloop hiernaartoe heb ik vaak aan mijn manager gevraagd:
‘Kan ik dit wel? Ben ik hier wel aan toe?’ Hij zei me dan: ’Caro,
hou op! Jij zingt Donna al jaren!’ Ik vond het wel eng om voor het
eerst als mezelf op het
podium te staan. In het
verleden kon ik me altijd
een beetje in de rol verschuilen die ik speelde
en nu is het echt Caro
die op het podium staat.
If they like it, they like it.
If they hate it, they hate it.
Tegelijkertijd is het ook
heel bevrijdend om iets
voor mezelf en als mezelf
te doen. Dit is mijn energie die ik breng. Ik ben
nu 38 jaar en ik was eraan toe om mijn concept
te brengen. En dit groeit
elke keer weer! Het leeft,
we blijven schakelen!’
Donna is echt een powerwoman. Ze staat voor
female empowerment. Op de vraag hoe het voor Carolina voelde om
een tribute aan zo’n vrouw te mogen brengen, vertelt ze: ‘Ik kende
Donna eerst alleen maar van de radio. Toen ik haar voor het eerst
zag, vond ik haar zo krachtig, zo sexy, zo in control. Ze schaamde zich
niet voor haar imago. Ik las later dat ze een onbedoeld sexsymbool
was. Ze was zo classy en wát een stem. Ik was in die tijd ook fan van
Diana Ross en Whitney Houston, maar dat zijn stemtypes die niet
lijken op de mijne. Toen ik Donna hoorde, hoorde ik een stem die
voor mijn gevoel op die van mezelf leek.‘
‘Elke rol die ik tot nu toe speelde, stonden ook voor momenten in
mijn leven. Alle rollen zijn mijn kindjes. Ik ben dan ook trots dat ik
stuk voor stuk sterkte vrouwen mocht vertolken. Aida was mijn eerste
show, mijn allereerste keer dat ik on stage stapte in een theater en dat
was overweldigend. Dat was voor mij de bevestiging dat ik dit wilde
doen. Met Donna treden we op diverse locaties op, maar het is geen
toeval dat we in theaters staan. Ik houd van het theater.’ Stop
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NICK & PIERRE
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ASHISH & BARE FINE JEWELRY

ASHISH
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ASHISH & BARE FINE JEWELRY

MOSCHINO & BARE FINE JEWELRY

MOSCHINO
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MUST HAVE

Travel

DOOR: DIMITRIS ZAGORAKIS

CHIQUE AVONTUREN
Ik ga op reis en neem mee… mijn
Thule-koffer voor handbagage! Is
duurzaam jouw middle name? Ben jij
avontuurlijk geboren? Dan kan het
niet anders dan dat je al eens eerder
voor Thule gevallen bent. Dit keer
hóéft het niet avontuurlijk, want deze
beauty wil jou ook graag vergezellen
op een weekendje weg, of op een
businesstrip. Van ons mag het. De
Thule Subterra heeft zich netjes aan
de handbagageregels gehouden en
is een heuse lichtgewicht. Hij draait
met gemak om zijn eigen as en heeft
verschillende
compartimenten,
zodat jij je schone was kunt scheiden
van de niet zo schone was. Of de
zakelijke outfits kunt scheiden van de
party looks, enfin, je snapt me.

REISVRIENDJE
De Sony WH1000 XM3 hoofdtelefoon
is jouw nieuwe reisbuddy. Of je nu
een lange of een korte vlucht hebt,
het maakt niet uit, want jouw nieuwe
vriend gaat zeker 38 uren mee. Ideaal
voor op reis, want hij werkt snoerloos
en de noise cancellation werkt
opperbest. Je zult hem nog dankbaar
zijn wanneer je op grote hoogte naast
een snurkende buurman zit. Ook
handig, de noise cancellation past zich
aan aan de geluiden van buitenaf en
je kunt dus altijd ongestoord een film
kijken of muziek luisteren. Het blijft
natuurlijk een hoofdtelefoon, maar
wel eentje met een mooi design.
Verkrijgbaar in zwart en wit en als je
via coolblue.be bestelt, heb je hem
morgen al in huis. Nu rest de enige
vraag... zwart of wit?

TRUI BALMAIN - VERSO
& BARE FINE JEWELRY
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BROEK GUCCI - VERSO

GAYS & CRUISES
Cruisen en gays zijn als Cher en gays,
of als Madonna en gays. Juist, een
match made in heaven. Er zijn zoveel
mooie cruises dat je soms door
de bomen het bos niet meer kunt
zien. Bij dreamlines.nl kun je naar
hartelust een toffe cruise uitkiezen,
want alle maatschappijen vind je hier
onder een dak.

WARME VOETEN
Kijk, ik gun het je vooral van harte om nu
lekker de warmte op te zoeken. Maar er zijn
ook types die zweren bij wintersport. Zo
kan het heel goed dat je eind maart naar
de Gay Ski Week gaat. Feest natuurlijk!
Sinds mensenheugenis is het moeilijk om
fashionable te combineren met comfort
en vrieskou. Maar het is Sorel dan toch
gelukt. Waterdicht, warm en toch kun
je de piste sieren met hun sneeuwboots.
De boots hebben een uitneembare
thermovoering, dus wanneer je ze in ons
koude kikkerlandje draagt, kun je die
gelukkig meestal achterwege laten.

FLYING BLUE
Elk jaar wordt er weer reikhalzend
uitgekeken naar de Werelddeal Weken van
KLM. Laten we eerlijk zijn, het liefst vliegen
we natuurlijk blue. Bij deze maatschappij
word je nog vriendelijk onthaald en kun
je rekenen op een hapje en een drankje.
We vliegen liever niet armoedig. Het toeval
wil dat KLM ons zomaar naar alle toffe
Pride-bestemmingen kan brengen, met
als klapper op de vuurpijl ook naar het
prachtige New York. Mocht je nog nooit in
the Big Apple geweest zijn, raden we je aan
om dit heel hoog bovenaan jouw bucketlist
te zetten.
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GAYS & TATTOOS
Aquila Junior (31) barst van de energie. De breed lachende Braziliaan met zijn pikzwarte haardos
woont sinds 12 jaar in Nederland en is sinds 4,5 jaar mede-eigenaar en artdirector van Magus Utopia.
Deze magische show heeft inmiddels in 32 landen gespeeld tijdens festivals en populaire tv-shows als
Britain’s Got Talent. Wij spraken Aquila over de prachtige tatoeages die zijn afgetrainde lijf sieren in deze
spiksplinternieuwe reeks over Gays & Tattoos.
DOOR: MARCO HOHL
FOTO’S: STUDIO BYMARIJE
Aquila, allereerst voor de lezers die jullie nog niet kennen, wat doet Magus
Utopia precies?
‘Samen met mijn partner in crime Marcel Kalisvaart produceer ik magische shows voor festivals, tv-programma’s en theatertours. Mensen
zijn vooral illusionisten gewend die de ene truc na de andere doen, af
en toe aangevuld met wat leuke assistentes en snelle handgebaren. Wat
wij doen lijkt meer op een show als Cirque du Soleil. Wij gebruiken de
magie in onze shows om een verhaal te vertellen. Momenteel reizen we
de hele wereld over met de voorstelling Nightmares. Daarin komt een
nerd die in slaap valt terecht in een nachtmerrie, compleet met demonen en allerlei soorten gekken, waarvan ik er ook een paar speel. Als
artdirector ben ik verantwoordelijk voor alles wat de toeschouwers op
het podium zien, van make-up en kostuums tot de bewegingen van de
dansers. Ons volgende grote optreden vindt eind maart plaats in China
tijdens de nieuwe tv-show The World’s Got Talent.’
Laten we het hebben over je tatoeages. Wat was je allereerste permanente plakplaatje ooit?
‘Dat is een haas, of om helemaal correct te zijn, een ‘vuurhaas’ op mijn
linkerarm. Dat is mijn Chinese astrologische teken. Ik hou heel erg
van occulte zaken en van de symboliek die daarbij hoort. Elk tattoo
moet voor mij een betekenis hebben. Die haas staat voor meerdere
dingen die allemaal overeenkomen met wie ik ben. Dat ik verlegen ben
bijvoorbeeld, maar ook dat ik erg aanwezig kan zijn. Ik ben constant in
beweging en lijk wel van alle daken te willen schreeuwen: Aaaaah, hier
ben ik. Ik ben daarnaast goed in het leven ver weg van mijn familie.
Daar staat die haas ook voor. Mijn ouders zijn Jehovah’s Getuigen en
hebben met mij gebroken omdat ik homo ben en uit het geloof ben
gestapt. Mijn moeder zei letterlijk: ‘Ik wil alleen weten of je gezond
bent, verder hoef ik niets meer te weten.’ Dat kwam hard aan. Ik heb
er lang over gedaan om daar overheen te komen, mezelf te accepteren
en te realiseren dat ik niets verkeerds heb gedaan. Gelukkig heb ik heel
veel lieve mensen om me heen zoals Marcel. Die hebben me enorm
gesteund. En om me af te zetten tegen mijn verleden (hij begint hard
te lachen) zit nu mijn hele lichaam onder de tatoeages.’

OCCULTE ZAKEN
MET AQUILA JUNIOR

Heb je een vaste tatoeageartiest?
‘Afgezien van mijn eerste tattoo heeft Joe Sinner in Alkmaar al mijn
tatoeages gezet. Dat is een fantastische artiest die gespecialiseerd is in
occulte iconografie. Meestal kom ik zelf met een idee en dan gaat hij
daarmee aan de slag. Joe checkt eerst hoe hij de tattoo het beste op
mijn lijf kan plaatsen. Hij focust op de gewenste plek en op mijn anatomie. Hij kijkt naar hoe ik beweeg. Daarna maakt hij een tekening en als
ik daarmee akkoord ga dan zet hij die motherfucker erop (Aquila lacht
nogmaals). Een van de tatoeages waar ik heel erg blij mee ben is een
vleugel die deels op mijn rug en deels op mijn rechterarm staat. Het is
een verwijzing naar mijn naam; in het Latijn betekent Aquila adelaar.’
Heb je ten slotte nog een andere tattoo met een bijzonder verhaal?
‘Ken je Krampus? Dat is een omgekeerde versie van Sinterklaas uit de
Alpen. Ik ontdekte zijn legende toen ik onderzoek deed voor een van
onze shows. Zijn verhaal en demonische look fascineerden mij meteen;

vooral die big beautiful horns. Hij geeft geen cadeaus aan lieve kinderen,
maar neemt je te grazen wanneer je een bad boy bent. Je zou kunnen
zeggen dat hij me uit Brazilië heeft meegenomen naar Nederland.
Krampus staat symbool voor hoe ik mijn leven leid. Ik ben opgegroeid
met het christendom en kwam erachter dat ik anders ben. Ik heb het
lef om op mijn manier te leven. Ik ben geen zielige outcast. Ik durf
anders te zijn en doe wat voor mij het beste werkt! Ik heb Krampus op
mijn rug laten zetten ter bescherming. Dat was fucking pijnlijk, maar
absolutely worth it!’Stop
Wil je meer weten over Aquila Junior en Magus Utopia? Check dan
magusutopia.com voor meer informatie over de show en volg Aquila
zelf op @aquilajunior.
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MULTITALENT
GTST-STER
ROLMODEL

mensen dat via een draagmoeder willen, omdat je dan toch iets van
jezelf terugziet. Mocht dat voor mij niet zijn weggelegd, dan zou ik
het ook heel mooi vinden om een kindje te adopteren. Een lastige
procedure voor een homostel. Natuurlijk is het heel prachtig om iets
van jezelf in een kind te herkennen, maar ik vind adoptie minstens
zo mooi. Ik denk dat het voor de liefde niet uitmaakt. Ik zag het programma Met Open Armen op RTL4 over adoptie en je ziet hoe gelukkig de mensen zijn.’

ROEL
DIRVEN

Jouw trouwe volgers weten dat je ook een fantastische stem hebt. Gaan we
meer van je horen?
‘Ik doe mijn best. Ik zie het wel puur als hobby. Ik ben ook te bescheiden over mijn zang om er echt een vervolg aan te geven. Ik vind
het wel heel mooi om zang in het theater in te zetten. Om naast het
acteren dus ook zingend het verhaal te vertellen. Ik vind het wel erg
leuk als mensen daar positief op reageren.’
Je hebt best een lichamelijke transformatie doorgemaakt. Hoe ijdel ben je?
‘Ik vind sporten vanuit alleen esthetisch oogpunt een lastig ding,
ik vind het vooral belangrijk dat je fit bent. Dat is voor mijn werk
ook belangrijk. Soms heb je scènes zonder shirt, wanneer je net de
douche uit komt lopen bijvoorbeeld, en dan moet je natuurlijk wel
zelfverzekerd op de set staan. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik
dat niet belangrijk vindt. Voornaamste is dus dat ik me fit voel, maar
natuurlijk is het wel fijn om te zien dat al het harde werk in de gym
ergens goed voor is.’

Sinds multitalent Roel Dirven elke avond onze
woonkamers binnenrolt als Flo in de bekende
soapserie Goede Tijden Slechte Tijden, kunnen
we dagelijks niet wachten tot het weer 20.00 uur
is. Hup, voor de televisie met de natte haartjes
gekamd, met een bakje chips en limonade.
Is het de nostalgie die ons trekt? Of heeft het
meer te maken met Roel? In de serie is hij er niet
vies van om het taboe te doorbreken. Hoe zit
dat in real life?

Wat vind je ervan dat veel jongeren de Prides minder nodig vinden?
‘Ik heb het geluk dat ik in een land woon waarin homoseksualiteit
door het grootste gedeelte van de bevolking geaccepteerd wordt,
maar we moeten ons wel realiseren dat dat lang niet overal zo is.
Als we nu kijken naar het politieke klimaat in Amerika, dan is het
wel heel helder dat we nog niet zijn waar we moeten zijn. Misschien
zijn we door Trump zelfs wel stappen achteruit gegaan. Ik ben niet
iemand die voor op de barricade staat, maar het is wel goed dat er
mensen zijn die dat wel doen en dat er aandacht gegeven wordt aan
bepaalde minderheden.’
Voel jij jezelf altijd wel geaccepteerd?
‘Ik heb zelf nooit echt issues met mijn seksualiteit gehad. Ik kom uit
een klein dorpje in Brabant en toen ik mezelf voor het eerst aangetrokken voelde tot een jongen, vond ik dat zelf wel even gek. Maar
met mijn coming-out heb ik nooit echt problemen gehad. Later ben
ik in Amsterdam gaan wonen en dat is natuurlijk een van de meest tolerante steden waar je als homoseksuele man kunt wonen. Ik ben zelf
nooit op een vervelende manier aangesproken. Ik zou me kunnen
voorstellen dat als ik wel negatieve ervaringen zou hebben gehad, dat
ik me misschien ook meer zou inzetten voor gelijke rechten.’

DOOR: ESMÉE BERKELAAR
FOTO: ROB JACOBS
@ROBSTER16

Je bent nu al bijna een jaar (je draait sinds april 2018, maar wordt vanaf
augustus 2018 uitgezonden) een vaste waarde bij GTST, hoe ervaar je dat?
‘Het is een heel mooie uitdaging. Ik ben het theater gewend en
hoewel je daarin elke avond een goede voorstelling neer wilt zetten,
is elke dag nieuwe scènes draaien ook wel echt iets dat me scherp
houdt. Bij GTST draaien we snel. Dat betekent een snelle verhaallijn
waarin veel gebeurt en spelen onder een pittige tijdsdruk; we draaien
een aflevering per dag. Ik ben hier erg op mijn plek.’
Theater of televisie?
‘Ik moet je dan toch het geijkte antwoord geven: ik geniet enorm
van beide. Nu ben ik heel erg druk bezig met televisie. Een jaar geleden eindigde mijn laatste theatertour, maar ik moet zeggen dat ik
dat ook wel erg mis. De live interactie die je met het publiek hebt,
is heel bijzonder. Met televisie zie je pas een aantal maanden na opname de reactie van het publiek. Maar ik vind het echt heel tof om
voor televisie te draaien en met de snelheid van draaien is het echt
een uitdaging om steeds weer het beste uit jezelf te halen en om een
zo’n goed mogelijke scène neer te zetten. Het mooie van een soap
is dat je de meest bizarre situaties kunt spelen. Daarbinnen kun je je
als acteur alles veroorloven en dat is heel erg leuk om te doen. Die
extreme situaties zijn de reden waarom veel acteurs lange tijd in een
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soap spelen. Hoe vaak kun je in het echte leven nu van een klif vallen? Daarnaast is GTST wel een andere weg ingeslagen toen er vorige
zomer vier karakters bijkwamen, waaronder die van mij. Er zit meer
snelheid in de serie, waardoor het weer meer publiek aanspreekt. Er
gebeurt veel en het is spannend. Het geheim van GTST is voor mij
toch ook wel het stukje nostalgie.’
In GTST heb je een relatie met Lucas. Er kijken veel jongeren op tegen jullie
openheid. Hoe voelt het om een voorbeeldfunctie te hebben?
‘Grappig dat je dat zegt, want tijdens het draaien sta ik daar eigenlijk
niet zo bij stil. Nu je me dit vraagt en ik erover nadenken, bedenk ik
me wel dat je als acteur toch een stem laat gelden. Als ik jongeren
op een positieve manier kan beïnvloeden op het gebied van seksualiteit of een ander thema dat we in de serie aankaarten, is dat heel

fijn natuurlijk. Ik heb me verkeken op het bereik van de serie. Het
speelt heel erg onder jongeren en in die zin denk ik zeker dat je een
voorbeeld kunt zijn. Ik hoop dan ook dat ik bij kan dragen aan acceptatie voor bepaalde thema’s binnen de gay community. Nu zijn we
in de serie bezig met draagmoederschap en ik vind het mooi als we
aan de normalisering daarvan een steentje kunnen bijdragen. In de
Randstad is de tolerantie wel aanwezig, maar in de kleinere dorpen is
het ook fijn als mensen zich kunnen herkennen in de onderwerpen
die in GTST worden aangekaart. Het is iets heel moois als je bijvoorbeeld jongeren op die manier kunt helpen met hun coming-out.’
Zou je persoonlijk ook aan een draagmoeder denken als je een kinderwens
hebt?
‘Ik zou zeker een kindje willen. Of meerdere. Ik snap heel goed dat

Hoe was jouw coming-out?
‘Eigenlijk ben ik alleen tegenover mijn vader uit de kast gekomen.
Mijn moeder was overleden voordat ik dat kon doen. Ik woonde op
dat moment al in Amsterdam en ik had mijn eerste echte relatie met
een jongen. Met hem ging ik ook samenwonen. Ik had mijn vader wel
verteld dat ik ging verhuizen, maar niet dat ik ging samenwonen met
een jongen. Toen heb ik met hem afgesproken in mijn huis. Mijn zus
zou ook komen, maar die zou er later zijn. Ik heb eerst twee uur met
hem over koetjes en kalfjes gesproken en pas toen mijn zus aanbelde,
dacht ik: shit, nu moet ik het zeggen! Ik zei even snel: ‘Oh, nog even
over het verhuizen. Ik ga samenwonen en dat is dus met een jongen!’
Het enige dat mijn vader toen zei was: ‘Oh…’ Ik overviel hem op dat
moment, maar hij zei eigenlijk direct: ‘Als jij maar gelukkig bent.’
Hij wilde mijn vriend direct ontmoeten en we zijn toen bier gaan
drinken met zijn drieën. Ik ben me er bewust van dat een coming-out
niet altijd zo gemakkelijk gaat en dat ik dus echt geluk heb met mijn
omgeving.’ Stop
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MANNENCOSMETICA?
FIJN DAT JE
HET VRAAGT!

JochenVanhoudt

Salon

Happiness is the best make-up. Dat kan wel zo zijn,
maar soms is het toch leuk om daar een kleurtje
aan toe te voegen. En omdat duurzaamheid ook
in de wereld van cosmetica is doorgedrongen,
ging The Gay Issue een kijkje nemen op de
Vivaness-beurs in Neurenberg.
DOOR: HELEEN VAN DER MALE

Alle producten op deze internationale vakbeurs voor
natuurcosmetica zijn beter zijn voor mens en milieu.
Mooi. De redactie ging dus op zoek naar duurzame
schoonheidsproducten voor mannen. Maar helaas, ook
hier bleek weer dat de cosmetica-industrie nog steeds behoorlijk behoudend is: make-up voor vrouwen, baardverzorgingsproducten voor mannen. Veel ertussenin is er niet.
Gelukkig waren er een paar lichtpuntjes: Xeno bijvoorbeeld, een
jong merk met een duidelijke filosofie. De oprichters willen een
open en gezonde wereld waarin iedereen als persoon wordt gewaardeerd - zonder uitzonderingen. Zij hebben een ’uniseks’ verzorgingslijn ontwikkeld, omdat ze ervan uitgaan dat een lichaam, en
dus ook de huid, niet zozeer mannelijk of vrouwelijk is als wel menselijk. De parfumvrije basisproducten zijn huididentiek, wat zoveel
wil zeggen dat de ingrediënten hetzelfde zijn als de bouwstenen van
de huid. Dat vertaalt zich onder meer in een heerlijke, verzorgende
face mist en een zachte moisturizer (zeer geschikt voor de vettere
huid) die desgewenst gemixt kan worden met diverse oliën voor op
de droge probleemgebieden van het gezicht. Toen we vertelden dat
we van The Gay Issue waren, begon de standhoudster op en neer
te springen van vreugde: ‘Eindelijk een medium voor iedereen. Dat
willen wij ook zijn.’
Nog een uniseks-merk voor iedereen: True organic of Sweden (love
your skin, love your planet). Heel fijn is hun alleskunner All You Need
Is Me. Een multifunctionele crème voor werkelijk alle probleemzones die bovendien werkt bij zonnebrand, schaafwondjes, ouderdomsvlekken, insektenbeten en eczeem en ook nog eens gebruikt
kan worden als (haar)masker en lipgloss. Vrij onmisbaar in de
handtas dus.
Uniseks make-up was er helaas niet op de beurs. Gelukkig vonden
we in de stand van het Italiaanse merk PuroBio een visagiste wiens
ogen gingen stralen toen we haar vroegen om make-up voor mannen. ‘Mannencosmetica? Leuk dat je dat vraagt! Nee, ons merk
richt zich daar niet echt op, maar ik heb veel mannelijke klanten.
Die vind ik eigenlijk het leukst, omdat die niet bang zijn voor een
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‘MANNELIJKE KLANTEN VIND IK
EIGENLIJK HET LEUKST, OMDAT
DIE NIET BANG ZIJN VOOR EEN
BEETJE EXTRAVAGANTIE’
beetje extravagantie.’ Zij raadt mannen de vloeibare Sublime concealer aan, die ook prima werkt op een beetje baardschaduw. De
Indissoluble Silky Powder camoufleert en matteert niet alleen geweldig, maar je kunt er ook prachtige highlights mee aanbrengen
met de zogeheten baking-techniek. Ze demonstreert dit op haar eigen jukbeenderen: lekker veel poeder opbrengen, een kwartiertje
laten ‘bakken’ en dan het overtollige poeder voorzichtig wegvegen.
De oogschaduwen en lipsticks van PuroBIO voelen heerlijk zacht
en verzorgend aan, blijven goed lang zitten en zijn er in natuurlijke, maar ook lekker flashy kleuren. De vloeibare eyeliner On Fleek
komt met twee verschillende applicators: een dikkere voor de grote
lijnen en een fijn penseel voor het gedetailleerde werk.
Op deze beurs dus geen duurzame cosmetica voor mannen. Maar
laat je daardoor niet ontmoedigen. Make-up, het liefst planeetvriendelijke, is immers een belangrijk middel om je gevoel van schoonheid en/of vrouw-zijn te versterken. Stop
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MAN&STIJL

In man en stijl spreken wij interessante mannen met een bijzondere stijl. In deze
editie de Antwerpse hairstylist Lorenz Nickmans.
er ook elk jaar wel iets nieuws. Er is heel mooie natuur, al de kleine baaien
bijvoorbeeld, zalig!’
IDOOL
‘Hilton Sophia. Zij is een hairstylist uit London, waar ze ook haar eigen salon
en academy heeft. Ik zou er graag eens op cursus gaan. Ze heeft een zeer
uitgesproken stijl en elke keer heeft haar werk een wauw-effect als ik het zie
passeren op social media.’
LIEFSTE VROUW
‘Vrouw-EN, meervoud. Mijn meter en mijn moeder. Zij zijn ontzettend lief en
zouden alles voor me doen. Ondanks dat ze moeder en dochter zijn, hebben
ze toch een zeer verschillend karakter en andere principes. Behalve als het
op hun oogappel aankomt, want ik denk wel dat ik mezelf zo mag noemen
in hun plaats. Knipoog.’

’Mijn kledingstijl kan zeer variëren, afhankelijk van mijn mood en van waar ik naartoe
ga. In general zou ik mijn stijl omschrijven als sporty casual ‘met een hoekje eraf’. Zo
moet ik voor mijn job als kapper steeds zwart dragen. Dat probeer ik dan op te fleuren
met een toffe sneaker.’
AUTO
‘MINI! Ik blijf fan van deze gocart. Super handig in de stad ook!
Auto's interesseren me sinds jongs af aan al. Zo had ik als kind Barbies en
speelgoedauto's, best of both sides, denk ik dan.’
FILM
‘Onlangs ging ik voor het eerst naar een alternatieve bioscoop met rode fluwelen stoelen, waar ik naar Colette ging kijken. Het verhaal over de Franse
schrijfster Colette uit begin jaren 1900, gespeeld door Keira Knightley. Ik
vond het een boeiend verhaal en de kostuums waren prachtig.’
TV-PROGRAMMA
‘Lili & Marleen. Zonder twijfel. Ik heb alle dvd-boxen verzameld en ken
ondertussen heel wat afleveringen uit m'n hoofd. Het verhaal speelt zich
af rond café De Lichttoren in Antwerpen, vanaf het einde van de Tweede
Wereldoorlog, bij de landing in Normandië. Er zitten heel wat waarheden in,
die toch op een grappige, luchtige manier gebracht worden.’
RESTO
‘Italiaans eten smaakt me altijd, ik ga daarom regelmatig naar Ferrier30 op
Het Zuid in Antwerpen. Lekker eten, gezellig drukke sfeer en, niet onbelangrijk, ze zijn super gastvrij voor mijn hondje.’
FAVO VAKANTIEBESTEMMING
‘Mijn beste vriendin is stewardess, lucky me, want dankzij haar heb ik al veel
van de wereld kunnen ontdekken. Als ik echt één bestemming moet noemen, zou ik Ibiza zeggen. Ik probeer er elk jaar naartoe te gaan en ontdek
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LEUKSTE CELEB
‘Celine Dion…Cliché. Ik zag haar voor het eerst live toen ik acht jaar was.
Vooral door mijn ouders ben ik ook fan van haar geworden. Mijn vader nam
me mee naar Las Vegas om naar haar show te gaan kijken. Sinds de dood
van haar man René is ze veel meer into social media. Ze onderging ook een
fashionmetamorfose onder leiding van Law Roach. Als ik haar bezig zie,
moet ik keer op keer lachen, ik denk dat ze ook in het echt heel grappig is.’
BESTE/MOOISTE BOEK
‘Parfum van Patrick Süskind. Dat las ik toen ik nog in de schoolbanken zat.
Ik moest een boekbespreking maken en m'n nicht raadde me het boek aan.
De hoofdpersoon leeft in een nogal donkere sfeer, in de straten van Grasse,
de Franse parfumstad. Het boek is trouwens ook verfilmd!’
FAVO TIJDSCHRIFT
‘Tegenwoordig heb ik weinig tijd over om tijdschriften te lezen. Maar ik koop
regelmatig Vogue Interior. Ik heb interieurarchitectuur gestudeerd en haalde toen inspiratie uit onder andere dat magazine.’
BESTE WEBSITE
‘ASOS. Online shopping, blijft wel een beetje een dubbel gevoel natuurlijk.
Maar je kunt op ASOS ook heel wat inspiratie opdoen. Zo kun je via hun app
sinds kort ook moodboards maken. Als ik er kijk wat ik wil kopen, duid ik alles
aan met een hartje en bestel dan meerdere dingen tezamen. Hun huismerk
is zeer betaalbaar en je kunt heel leuke dingen vinden op hun site.’
GROOTSTE FAUX PAS IN DE MODE
‘Ik ben de laatste persoon om te zeggen of iets wel of niet in de mode is, of
iets wel dan niet kan. Vaak zie ik leuke items bij mensen, waarvan ik denk dat
als ik ze zou dragen, ik er als een snul zou bijlopen. En ik heb een hekel aan
mensen die naast hun schoenen lopen, figuurlijk dan.’
MUST IN GARDEROBE
‘Een witte sneaker. Als ik niet weet welke schoen ik onder een bepaalde
outfit aan moet, grijp ik steeds naar de meest simpele witte converse all star
sneaker.’

@LORENZN

KRISTOF
GOFFIN

VLAAMS
ENTERTAINMENT
GOEROE
Kristof Goffin is op dit moment één van de meest
spraakmakende tv-gezichten van de immens populaire
België één-reeks Dertigers. Toch is het rolmodel voor
entertainment in de Lage Landen al heel wat jaren actief
in de showbizz. The Gay Issue voelde Kristof aan de tand
over zijn leven, zijn personage in Dertigers en over ‘l’amour’.
VAN DE REDACTIE

Zit de entertainment-microbe in het Goffin-DNA?
Helemaal niet. Ik ben zelfs opgegroeid in een vrij klassieke familie. Papa werkte fulltime en mama was huismoeder tot wij afgestudeerd
waren. Ik had de smaak van het performen al snel te pakken en deed niets liever dan bewegen of op een podium staan. Ik deed toen ook
mee aan playbackshows, je kent dat wel, typisch eind jaren 80.
Wie waren jouw idolen?
Ik had nooit echt idolen, want mijn smaak reikte heel ver. Ik deed vooral de grootste hits van het moment. Zo kan ik me nog herinneren
dat ik op familiefeestjes Rick Astley imiteerde, weet je wel, van die popplaat Never gonna give you up. Met lange regenjas en passende Rickmoves deed ik hem tot in de puntjes na. Ik ben op heel jonge leeftijd naar de dansschool gestuurd, ik was toen vijf jaar denk ik.
Dus je ouders hadden in elk geval wel door dat je aanleg had voor entertainment?
Daar kon je niet omheen. Ze maakten er ook helemaal geen probleem van dat ik wilde gaan dansen. Op dat vlak ben ik echt wel in een
warm nest opgegroeid. Ik ben op een gegeven moment ook gaan zwemmen. Ik vond het een fijne sport, maar de combinatie van dansen
en zwemmen vergde veel van me. Daarom koos ik wegens tijdgebrek voor zwemmen, onder andere omdat ik toen net op de middelbare
school zat en dansen voor jongens op die leeftijd nu eenmaal niet zo cool is. Maar de zin om iets creatief te doen of op een podium te staan,
is me wel altijd blijven achtervolgen.
Ben je dan in het middelbaar een creatieve richting gaan studeren?
Dat wilde ik heel graag, maar dat kon gewoon nog niet in die tijd. Ik ben Economie-Talen gaan doen op een andere school. Omdat mijn
vriendenkring zich vooral daar of in de zwemclub bevond, was ik het idee om naar de kunsthumaniora te gaan volledig uit het oog verloren. Vanaf het vierde middelbaar begon het besef dat ik de foute weg aan het bewandelen was. Ik zat niet goed in mijn vel op school, ik
werd gepest, de richting was niet helemaal mijn ding. Ik ben toen door een hele moeilijke periode gegaan, en in die periode is het idee
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van de kunsthumaniora teruggekomen. Ik heb toelatingsproeven gedaan voor de richting
Woordkunst-Drama, mét succes. Twee uurtjes per week kregen we dans en al snel had ik
de dansmicrobe weer te pakken. Achter zwemmen heb ik wijselijk een punt gezet. Na mijn
opleiding aan de hogeschool ben ik bij een Nederlands dansgezelschap gegaan, waar ik
voornamelijk danste in voorstellingen voor kinderen.
Toen je in Nederland werkte woonde je samen met je lief. Hoe ben je hem tegengekomen? En hoe was
de reactie van jouw ouders op je coming-out?
Dat was niet op de dansvloer, maar tijdens het uitgaan. Hij was ook mijn eerste échte lief,
want in die tijd was het als jonge homo ook niet zo gemakkelijk om mensen te leren kennen. Van Tinder of Grindr was toen nog helemaal geen sprake. Ik wist wel al heel lang dat
ik homo was, maar het was gewoon niet zo eenvoudig om iemand tegen te komen. Toen
ik was afgestudeerd, ben ik stiekem begonnen met uitgaan, onder andere in de Red &
Blue in Antwerpen. Dan ging ik in mijn eentje uit, niet goed wetende waar ik mee bezig
was. Uiteindelijk liep dat dan wel los en leerde ik op die manier ook mensen kennen. Mijn
mama schrok wel van mijn coming-out, vooral omdat ze helemaal niets doorhad tot ik het
haar vertelde. Ze heeft heel lang gedacht dat ze iets verkeerd had gedaan in de opvoeding,
veel gehuild, gedacht dat het maar een fase was. Mijn papa daarentegen nam het beter op.
Uiteindelijk is alles op zijn plaats komen staan toen ik mijn eerste echte vriendje mee naar
huis kwam. Nadien hebben ze nooit meer een probleem gemaakt van mijn geaardheid.
Integendeel, ze zouden nu nogal opkijken als ik ineens met een vrouw zou thuiskomen.
En toen kwam er het VTM-programma Star Academy. Hoe kwam je daarin terecht?
Ik was 23 en had al wat ervaring opgedaan in Nederland. Toen ik de oproep voor Star
Academy zag, heb ik meegedaan aan de castings en voor ik het wist, zat ik bij de laatste
dertien kandidaten. Onrealistisch eigenlijk, want ik was helemaal geen zanger. Ik viel puur
als danser op tussen de andere kandidaten. Uiteindelijk is Star Academy wel de eerste grote
mijlpaal in mijn carrière. Ik had zeven weken met mijn collega’s opgesloten gezeten en
toen ik buiten kwam, was ik ineens een ‘Bekende Vlaming’. Als 23-jarige jongen had ik het
daar toen wel even moeilijk mee: ik wilde gewoon samen zijn met mijn vrienden, maar werd
overal herkend en aangeklampt. Er stonden zelfs fans aan mijn raam te gillen.
Je speelt de rol van Alex. In die reeks ben je samen met Elias. Is hij in real life ook je type? En jouw
personage in de serie is enorm loyaal naar zijn vrienden toe, waardoor Elias zich verwaarloosd
voelt. Is Kristof in het echte leven ook zo?
Ik ben niet echt iemand die in types denkt. Ik val vooral op iemand die zelfstandig is en mij
niet de hele tijd nodig heeft. Daarnaast wil ik ook graag iemand waarnaar ik kan opkijken.
Humor en charisma zijn ook heel belangrijk voor mij. En nee, zeker niet, Kristof zou honderd procent voor zijn relatie gaan en er veel harder voor vechten dan Alex doet. Ik zou
denk ik ook veel sneller de signalen zien als het schoentje knelt, in tegenstelling tot Alex.
Hadden jullie het succes van Dertigers zelf zien aankomen?
Zo’n succes kan je nooit voorspellen. We hadden wel een pilotaflevering gedraaid die ik
heel leuk vond, maar er is nog altijd een heel groot verschil tussen één aflevering of vierentwintig. We hebben inmiddels bijgetekend voor minstens één nieuw seizoen. Ik kijk er
al enorm naar uit, want de sfeer op de set was ook zalig. We zijn allemaal echt vrienden
geworden.
Een mooie synthese om mee af te sluiten. Succes Kristof… Stop
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SEXY TEACOACH KEN
DE BOEKEN IN!
Een tijd geleden maakte Ken een belofte: hij ging thee sexy maken. De billen van de theesommelier zijn
ondertussen net zo beroemd als de Vlaming zelf, dus we kunnen wel stellen dat dit plan met vlag en
wimpel geslaagd is. Dat thee hand in hand gaat met sexy én een goed boek, is het volgende doel...
Eind april ligt zijn boek in de winkel, waarvoor hij diverse bekende Vlamingen uit de kleren kreeg...
Is er ook iets dat Ken niet kan?
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

Hoe ben je op het idee van het boek gekomen?
‘Als je theesommelier wilt worden, zijn er natuurlijk best boeken te vinden. Ik heb ze ook allemaal aangeschaft, maar ik ben zelf een expliciet persoon en ik vind het meeste een beetje saai. Saai is misschien niet het juiste woord, want het is goed voor de kennis, maar voor mensen die gewoon wat meer van thee willen weten en op een leuke manier geïnformeerd willen worden, is het iets te droog. Voor mij was er
geen boek die er echt uitsprong. Het was veel van hetzelfde. Toen ik zelf begon met mijn Instagram @teacoachken en ik theegerelateerde
foto’s postte, had ik maar enkele likes en volgers. Toen ik een ontbloot bovenlijf postte, kreeg ik meer likes en volgers. Dat aantal groeide
snel en ik besloot de twee te combineren. Zo ben ik ook op het idee van het boek gekomen. Ik wilde het anders doen. Ik ga niet te diep op
de techniek in, maar dit boek is perfect voor mensen die graag willen lezen hoe ze een lekkere iced tea maken.’
Wat kunnen we verwachten?
‘Er staat een heel toffe reportage in op een theeplantage in Nederland, daar wordt het Adam en Eva-tafereel nagespeeld. Daarnaast zijn er
bekende Vlamingen die speciaal voor mijn boek verleidelijk met thee op de foto zijn gaan. Denk aan Kurt Rogiers, Kaat Bollen en Lesley
Ann Poppe. Ik heb ook een oproep aan mijn volgers gedaan om sexy op de foto te gaan met thee. De reacties hierop waren overweldigend
en kwamen van over de hele wereld. We kunnen hiermee dan ook enkele pagina’s vullen. Maar naast alle verleidelijke foto’s kun je ook
lekkere recepten vinden om spannende theecocktails te maken en lekkere iced teas. Mijn boek is heel kleurrijk, want ik wil dat mensen
blij worden wanneer ze mijn boek openslaan. Het heeft een tropical thema en is daarmee heel zomers. De hoofdstukken hebben allemaal
namen die met een knipoog slaan op de bereidingswijze van de theesoort. Zo is er een hoofdstuk dat Make me wet heet.’
Sex sells?
‘Er komt wel bloot in natuurlijk, maar alles is smaakvol gedaan. Van mij had het best nog wel stouter gemogen, maar het is natuurlijk wel
een salontafel boek. Je moet mijn boek gewoon neer durven leggen en niet hoeven verschieten wanneer iemand het ziet. Er staan heel veel
theerecepten in, maar ook veel matcharecepten. Er is veel aandacht voor kwaliteit van papier en het mag zeker niet aanstootgevend zijn.
Het mag door iedereen gelezen worden.’ Stop
Tea is sexy is exclusief te koop bij www.teaissexy.be

OUTtv is te ontvangen bij:
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www.out.tv

INTERVIEW TOM SWERTS

FUN KOMT OP

DE EERSTE PLAATS
Initiatiefnemer van de bekende H.I.M-feesten Tom Swerts, was al succesvol ondernemer toen hij op het
idee kwam van H.I.M. Hij runde ruim negen jaar club Noxx en kwam zelden in een gay club, waardoor
er op amoreus vlak wel het een en ander te wensen viel. Er was indertijd op dat gebied nog niet veel
keuze in Antwerpen, waardoor hij zich er niet echt thuis voelde. Er waren veel subculturen in de gay
scene die nog niet echt samen konden komen op een event. Hij had de ruimte en hij kende de mensen
en begon zo met het organiseren van dergelijke events. Hij merkte dat er vooral Circuit-publiek op de
feesten afkwam. Dat had hij niet direct had verwacht, maar vormt nu de basis van H.I.M.
Wij spreken hem over het moderne uitgaan.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
H.I.M staat bekend als een seksueel getint feest, is dat ook zo?
‘Natuurlijk is het niet negatief dat er vooral Circuit-liefhebbers
op de H.I.M-feesten afkomen. Begrijp me niet verkeerd. Het is de
grootste stroming binnen de gay scene en heeft zelfs een eigen
muziekstijl. Maar het is net als met heterofeesten: wanneer er een
bepaald publiek komt, blijft het andere publiek buiten, omdat het
zich er niet thuis voelt of van een andere muziekstijl houdt. Dat terwijl H.I.M oorspronkelijk was bedoeld als een indoor festival voor
iedereen.’
‘Het imago van H.I.M is binnen de Circuit-scene zeker goed. Een
jaar nadat ik ermee begonnen was, werd ik gevraagd om in het
buitenland feesten te doen. H.I.M staat momenteel in Nederland,
Belgie, Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Binnen de scene
is het een clean feest. Eén keer per jaar in het thema Pervert. Dat is
wat seksueler getint, wat vooral terug te zien is in de optredens, de
emotie en het karakter, zonder echt een ‘seksueel feest’ te worden.
Anderzijds merk ik wel dat het publiek neigt naar seksuele invulling, dat merk ik ook internationaal. Het publiek is losbolliger dan
toen ik vijf jaar geleden begon. Vroeger liep er weleens iemand zonder T-shirt, maar vandaag is dat misschien wel tachtig procent. Er
zijn zelfs mensen die in hun ondergoed uitgaan. Ze nemen dan een
locker en kleden zich rustig twee keer per avond om. Ik denk dat
het te maken heeft met het feit dat modemerken als Aussiebum en
Andrew Custom erg op de gayscene inspringen. Het is kleding om
in uit te gaan, maar eigenlijk is het gewoon lingerie.
Het valt me op dat mensen zich vroeger mooi kleedden, met een
mooie lange broek bijvoorbeeld, en dat het steeds naakter wordt.
Een trend die je overigens vooral in het noorden van Europa ziet.
In het zuiden of in bijvoorbeeld Brazilië is dit veel minder het geval.
Ik kom heel vaak in Brazilië en als je daar naar een club of gayfeest
gaat, is iedereen nog steeds mooi gekleed. Mensen dansen daar ook
gewoon op de dansvloer en er is minder seksuele geladenheid. Ze
gaan meer uit om te feesten, terwijl hier die spanning belangrijker
is. Wat grappig is, want als je bijvoorbeeld in Rio het vliegtuig uitstapt, hangt er direct wel een lading in de lucht. Maar uitgaan is
daar om te dansen, seks kan ervoor of erna. Terwijl als je in België
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het vliegtuig uitstapt, is het -10 graden, dus dan is die spanning al
ver te zoeken. Mensen hebben er drukke levens, werken tot laat,
moeten daarna nog naar de gym en gaan dus in het weekend veel
meer op zoek naar die spanning.’
Zie je veel verschillen tussen Nederland en België?
‘In Nederland, België en zelfs Duitsland merk ik toch wel dat we
eenzelfde soort publiek trekken op de H.I.M-feesten. Ik denk dat
buiten deze feesten er meer verschillen zijn. Zo is Nederland verder
in de drag scene; er worden grote Balls georganiseerd. Er wordt in
België nu wel veel gedaan, maar dan vaak in kleinere clubs, niet zo
groot als in Amsterdam en Rotterdam.’
Wat is jouw kijk op het uitgaan van nu?
‘Ik denk dat mensen gelukkig niet meer thuisblijven vanwege het
bestaan van dating-apps. Ik denk wel dat uitgaan gefragmenteerder
is geworden. Er zijn zoveel subculturen gevormd en elke cultuur
heeft weer zijn eigen muzieksmaak en stijl. Alles wordt daardoor
kleinschaliger. Er zijn minder grote feesten waar iedereen naartoe
komt. We hebben eigen hokjes gecreëerd. Het is prachtig dat iedereen zijn gading kan vinden, zowel in muziek, seksuele voorkeur als
uitgaan, maar we moeten er niet in doorslaan.’
Hoe ziet de toekomst van H.I.M eruit?
‘We gaan vooral uitbreiden in het buitenland, de bedoeling is om
over heel Europa feesten te gaan organiseren. Denk aan Zweden en
Noorwegen, maar ook aan bijvoorbeeld Polen, waar het allemaal
niet zo vanzelfsprekend is om geaccepteerd te zijn als LHBTQ-er.
Zo kreeg ik een aanvraag uit Albanië. Niet direct voor de hand liggend, maar goed om te zien dat het daar ook leeft. We zien hier in
de media natuurlijk vaak dat de bevolking in die gebieden niet erg
open-minded is, maar er is dus in bepaalde streken wel ruimte voor
deze feesten. Daarnaast is er ook plek voor nieuwe dingen, naast

H.I.M. Ik vind het al tijden zo jammer dat niemand zich meer mooi
aankleedt voor het uitgaan. Ik werk dus momenteel aan een event
waar iedereen zijn kleding aan moet houden. Zoals aan het einde
van de jaren 90, begin 2000, waar je zag dat mensen nog moeite
deden voor het uiterlijk en zichzelf opkleedden. Het moet een feest
worden voor iedereen, zonder nu direct een seksuele ondertoon te
hebben.
En ik werk momenteel ook aan iets wat daarvan juist het tegenovergestelde is, een feest dat meer de donkere, duistere kant van de
techno opzoekt. Daarvoor willen we een beetje een dark carnival
creëren, wat meer de Berlijnse scene, maar ook zonder dat het om
seks draait. Fun moet op de eerste plaats komen.’
Wat betekent vijftig jaar Stonewall voor jou?
‘Ik heb gemerkt dat ik eigenlijk weinig wist van de geschiedenis van
de gay community. Ik heb aan één ruk de Netflix-serie Pose gekeken
en ik schrok van mezelf. Ik kende Stonewall wel, maar tot twintig
jaar geleden wist ik ook niet wat ik was. Ik denk dat er heel veel mensen binnen de community niet meer weten waar we vandaan komen
en hoe hard er gestreden is voor waar we nu zijn. De Prides zijn
vandaag de dag nog broodnodig. Haat en nijd is helaas nog steeds
aan de orde van de dag. Hatecrimes zijn er nog steeds. Tegenwoordig
is het in Nederland en België voor LHBTQ’s uit een heel groot deel
van de samenleving geen issue meer om zich te outen. Maar je mag
niet vergeten dat er hard gestreden is voor de rechten en luxe die
we vandaag de dag hebben. We moeten blijven ijveren voor onze
plaats in de maatschappij en bepaalde rechten. Er bestaat niet zoiets als een handboek voor wanneer je uit de kast komt, waar onze
geschiedenis in staat beschreven en hoe er gestreden is. Het is goed
dat men er aan herinnerd worden op deze manier. Ik zeg al jaren
lachend tegen mijn vrienden dat ik een boek zal uitbrengen, dat
Being Gay For Dummies heet.’ SQUARE-FULL
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DOOR: BAS EN JONATHAN
VERTALING: ESMÉE BERKELAAR

Voor veel gays is de coming out het allerbelangrijkste moment
in hun leven. Velen zagen er als een berg tegenop en voor
velen zal het leven daarna nooit meer hetzelfde zijn. Dat dit
niet alleen maar negatief hoeft te zijn, is gelukkig een feit.
Uit de kast komen is overal ter wereld anders. Toen we via
Instagram een oproep deden om coming out stories met ons te
delen, waren we nogal overweldigd door het aantal reacties.
Sommige gelukkig heel positief life-changing, andere helaas
negatief. We besloten direct om iedereen een podium te
geven en de verhalen te delen. Deze week de aftrap met de
Nederlandse Bas en de Puerto Ricaanse Jonathan.

Bas:

‘WAT DE TRIGGER IS GEWEEST VOOR DE
POSITIEVE DRAAI MAAKT ME NIET ZOVEEL
MEER UIT. HET IS GOED ZO EN EEN BETERE RELATIE
TUSSEN MIJ, WILLIAM, MIJN OUDERS EN MIJN
SCHOONOUDERS KAN IK ME NIET WENSEN’

BAS WIEGERS, NEDERLAND
‘Waar zal ik eens beginnen, it's quite a story. Even terug in de tijd dan maar. Ik wist altijd wel
dat ik meer gevoelens had voor jongens dan voor meisjes. Ik denk dat ik dat op de basisschool in mijn achterhoofd al wist. Ik wilde daar alleen nooit aan toegeven. Gedachten als
'nee, ik ben niet zo', 'op een moment zal het wel weer verdwijnen' en 'ik kan het wel onderdrukken' hadden de overhand. Daarom besloot ik er dan ook niet aan toe te geven en een
leven te leiden net als 'iedereen'. Al vraag ik me nu af wie 'iedereen' is. Mijn puberteit was
dan ook compleet normaal: ik ging naar school, ik ging uit, had leuke vrienden, al had ik
meer vriendinnen dan vrienden. Ik kreeg ook vriendinnetjes, ging op date met meisjes en
kreeg ook een relatie. Dat duurde alleen niet heel lang. Ik denk iets langer dan een half jaar.
Ik had ontzettend veel moeite met seksueel contact in de relatie met dat meisje. Ik heb het
dan ook uitgemaakt. Waarom? Ik had geen idee en kon het toen ook niet verklaren, maar
ik denk dat jullie het allemaal wel weten. Ik wilde er daarna nog steeds niet aan toegeven
en begon dan ook aan een soort van dubbelleven. Mijn 'normale' leven ging gewoon door,
maar op het internet begon ik steeds meer te ontdekken.’
‘Begin 2014 ontmoette ik op het internet William. Het was leuk, we hadden leuke gesprekken, spraken elkaar dagelijks via WhatsApp en waren ook veel aan het Skypen. Hij had
alleen een vriendin en ik mocht daarom soms absoluut niet appen of iets dergelijks, want
hij was met haar. Boeiend, dacht ik. We hadden toch alleen maar contact via onze telefoon
of via Skype, dat was leuk maar verder hoefden we niks en was er geen druk. Totdat we
op een gegeven moment besloten om maar eens af te spreken. Jawel, we gingen naar de
MacDonald en slenterden wat rond in Ede, of all places. Dat was meteen de eerste keer dat
ik met een jongen zoende. Toen wist ik het wel zeker, al wist ik het eigenlijk al. We spraken
steeds vaker af. We gingen naar de bioscoop, uit eten, naar het zwembad. We woonden
alleen wel ver van elkaar vandaan. Hij kwam uit Vianen (Utrecht) en ik uit Doetinchem
(Achterhoek). We ontkwamen er dan ook niet aan om bij elkaar thuis te komen als we bij
elkaar wilden blijven slapen. Dat gebeurde dan ook, hij kwam zelfs op mijn negentiende
verjaardag. Gewoon als vrienden, wat eigenlijk ook zo was op dat moment. We kletsten
over school, want daar kenden we elkaar zogenaamd van en het was gewoon gezellig. Onze
ouders hadden niks in de gaten, althans die van hem niet. Mijn moeder lijkt altijd alles te
weten zonder dat ik iets hoef te zeggen, maar ook die hield verstandig genoeg haar mond.
Op een gegeven moment begon ik toch wel verliefd te worden en werd ik langzamerhand
gek van al mijn gedachtes.
Er waren nogal wat hobbels op de weg. We zaten allebei nog in de kast en hij had zelfs nog
een vriendin. We moesten nu wel besluiten wat we met elkaar wilden. Gaan we zo door - wat
ik niet langer trok - of gaan we het openbaar maken? We kozen voor dat laatste. Dit klinkt
misschien heel makkelijk, maar daar gingen slapeloze nachten aan vooraf.’
‘Ik besloot het als eerste tegen mijn moeder te vertellen; die wist het natuurlijk al. Later volgden mijn vader en mijn broertje, de rest van de familie en mijn vrienden. Ik heb totaal geen
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nare reacties gehad. Iedereen was juist heel
blij voor mij. Ik kon eindelijk mezelf zijn, al
bleef ik verder natuurlijk gewoon dezelfde
persoon. Ik heb er bewust voor gekozen
om niet te zeggen 'ik ben homo' of 'ik val
op jongens'. Dat vond ik zo heftig klinken.
Ik zei liever: 'Ik heb een relatie, alleen dan
met een jongen.' Dat voelde gewoon fijner,
al komt het natuurlijk op hetzelfde neer.
In die tijd zijn we zelfs nog een weekendje
weg geweest, terwijl alleen mijn moeder wist
met wie ik was. In zijn omgeving wist nog
niemand het. Het werd tijd dat hij het ook
ging vertellen. Voordat hij dat deed, had hij
het natuurlijk wel al uitgemaakt met zijn
vriendin, waar hij drie jaar lang een relatie
mee had gehad. Dat was het eerste wat zijn
ouders te verwerken kregen. In dezelfde
periode overleed ook zijn oma. Ik heb haar
niet gekend, maar ik gok dat zij de meest
geliefde persoon uit de familie van zijn
moeders kant was. Dat kwam er dus ook nog

even bij. Ik vind het trouwens jammer dat ik haar niet gekend heb, maar nog erger voor
hem. Volgens mij had hij veel steun aan haar kunnen hebben.
Anyway, hij ging het dus ook vertellen aan zijn ouders. Zijn familie is nogal gelovig, met
name de kant van zijn vader. Zijn coming out thuis ging dan ook niet makkelijk. De eerste
nacht daarna heeft hij zelfs bij zijn beste vriendin doorgebracht, want thuis was de situatie
even niet te houden. Kreten als 'je hebt de duivel in je' en 'als ik hem zie dan doe ik hem
wat' (mij) waren aan de orde van de dag. We woonden ver van elkaar, dus 'even langsgaan’
zat er ook niet in. Bovendien was ik daar dus ook niet welkom.’
‘Gelukkig kon hij wel bij mij terecht, want bij mij thuis was hij meer dan welkom. Toen de
rust was weergekeerd, ging hij terug naar huis. Daar werd verder nergens over gepraat. Ik
vond het heel erg en jammer en het maakte me boos. Maar ik besloot voor ons te kiezen
en het zo te laten. Ik had niet de verwachting mijn schoonfamilie ooit weer terug te zien.
Op een gegeven moment maakten ze echter een ommekeer. Ik was welkom! Hoe en waarom ineens? Ik weet het nog steeds niet. Ik heb het ook nooit durven vragen. We waren
met mijn familie op vakantie in Italië en William was mee. Toevallig waren zijn ouders op
datzelfde moment ook in Italië en we werden uitgenodigd een dagje met hen mee te gaan
varen. Daar gingen we dan, ik was op van de zenuwen. Gelukkig had ik mijn broertje meegenomen, dan was ik tenminste niet alleen. Hoewel het een beetje awkward was, was het
een relaxte dag en vanaf toen ging het bergopwaarts. Wilde mijn schoonmoeder voor deze
omslag niets van mijn moeder weten als die haar belde om te proberen de situatie te sussen,
zijn we laatst zelfs met beide moeders naar Londen geweest. Ze hebben enorm genoten!

Mee op wintersport, zomervakantie, weekendjes weg, het kan allemaal niet meer op.
Ondanks de valse start voel ik me nu meer
dan thuis bij mijn schoonfamilie en ben ik
bovenal heel blij voor William. Ik wil mijn
schoonfamilie dan ook absoluut niet aanvallen door dit verhaal, maar juist bedanken
voor het feit dat ze andere izichten hebben
gekregen. Hoewel ik nog steeds niet weet
wat de trigger is geweest voor de positieve
draai, maakt dat me niet zoveel meer uit.
Het is goed zo en een betere relatie tussen
mij, William, mijn ouders en mijn schoonouders kan ik me niet wensen.
En oh ja, in de tussentijd zijn we ook nog
samen gaan wonen in Arnhem en we wonen inmiddels al meer dan twee jaar in het
mooie Doetinchem. Ik deel mijn verhaal
graag, omdat het een voorbeeld is van hoe
een worst case scenario uiteindelijk helemaal
goed kan komen.’
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Jonathan:
‘IK VERANDERDE IN EEN STILLE JONGEN DIE
ERG IN ZICHZELF GEKEERD WAS. ELKE NACHT
BAD IK TOT GOD DAT HIJ ME ZOU VERGEVEN EN
DAT IK NIET MEER OP MANNEN ZOU VALLEN’

HERE IS JOHNNY!
Voortbordurend op de herfst/
wintercollectie 2018, tart KOMONO
opnieuw de laws of attraction. De
nieuwe lente- en zomersortering
van KOMONO is lichtgewicht
en heeft prachtige silhouetten.
Pure, natuurlijk vormen, dat is
wat de collectie kenmerkt. De
monturen zijn lasergesneden en
flexibel, doordat ze van lichtmetaal
zijn vervaardigd. De nieuwe
kleurstellingen geven een eigenwijze
twist aan het assortiment. Durf jij
het aan?

angst voor de reacties. Ik wilde die reputatie
niet. Ik rondde de middelbare school af zonder dat mijn geheim uitkwam. We gingen allebei naar dezelfde universiteit en daar had
ik heel veel zin in! Ik droomde al tijden van
het leven dat ik daar zou gaan leiden, weg
van mijn familie, gemeenschap en religie.
Ik durfde er toen echter ook nog niet voor
uit te komen dat we een liefdesrelatie hadden en vertelde dat we broers waren. Op die
manier zouden mensen nooit verwachten
dat we een stel waren, maar zouden we ook
niet gedwongen worden een heteroleven te
leiden. De relatie ging over, doordat ik niet
van hem kon houden op de manier die hij
verdiende. Ik hield immers niet eens van
mezelf.

LOVE STATUE IN PHILADELPHIA

JONATHAN RODRIQUEZ, PHILADELPHIA
‘Ik ben opgegroeid in Puerto Rico. Mijn familie had stevige normen en waarden, maar
was niet erg streng religieus, hoewel in Noord Philadelphia iedereen wel gelovig is. Toen
ik opgroeide, had ik geen idee van wat seks of seksualiteit was. Er werd me verteld dat God
vond dat een relatie altijd bestond uit een man en een vrouw en wanneer een man seks
had met andere mannen, hij naar de hel zou worden gestuurd. Dat was wat ik als kind dan
ook ging geloven. In de vierde klas werd ik aangerand door een man en vanaf dat moment
veranderde alles. Ik kreeg meer aandacht voor mannen en daar schaamde ik me heel erg
voor. Bovendien dacht ik dat ik naar de hel zou gaan. Vreselijk, want het is iets waar je geen
controle over hebt. Ik hield mijn seksualiteit geheim, want op school werden mensen die
wel openlijk homoseksueel waren erg gepest. Niet alleen de scholieren zelf, maar ook hun
familie. Ik wilde dat de mijne niet aandoen hoewel ook ze ook in mijn familie niet openstonden voor mijn seksualiteit. Ik veranderde in een stille jongen die erg in zichzelf gekeerd
was. Elke nacht bad ik tot God dat hij me zou vergeven en dat ik niet meer op mannen zou
vallen.
Op een gegeven moment ontmoette ik iemand waar ik verliefd op werd en hij op mij. We
waren hopeloos verliefd. Mooi, maar ik had mijn seksualiteit nog geen plek kunnen geven.
Ik haatte mezelf en de dingen die ik deed met de man van wie ik hield. Hij was mijn beste
vriend. We hielden het geheim, want ik wilde niet dat er iemand achter zou komen, uit
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Dat was de donkerste tijd van mijn leven. Ik
had last van angsten en probeerde mezelf
meerdere keren van het leven te beroven.
Ik ging kapot van verdriet toen mijn vriend
het niet meer aankon om ‘mijn geheim’ te
zijn en ging daten met een andere jongen.
Ik kon mijn verdriet nergens kwijt, omdat iedereen dacht dat hij mijn broer was.
Pas toen ik de kans kreeg om in Londen te
gaan studeren, waar ik alleen was en niemand kende, kwam ik uit mijn schulp. Ik
begon te experimenteren en meer en meer
open te staan voor mijn eigen seksualiteit.
Toen ik eenmaal terug was in de Verenigde
Staten, was ik echter weer terug bij af en
mijn depressie en angsten kwamen terug. Ik
werd het zo beu om in een leugen te leven,
dat ik besloot het roer volledig om te gooien. Toen ik afstudeerde liep ik trots over het
podium met mijn hoofd omhoog en met
een regenboogsjerp om. Eindelijk stond ik
mezelf toe om vooruit te gaan als een gelukkige, herboren en trotse biseksueel.’ Stop

FROM ROTTERDAM WITH LOVE
Voor sieraden als statement die
niet schreeuwerig zijn, moet je bij
Goldbandits zijn! De achttienkaraats
gouden bedels zijn in drie kleuren
verkrijgbaar, rosé-, wit- en geelgoud,
maken allemaal een statement en
vertellen een eigen verhaal.
Achttienkaraats goud gaat niet zomaar
aan elk bandje, dus bedelen ze heerlijk
aan een mooi satijnen koord, die er in
vele kleuren zijn. Verkoopprijzen zijn
vanaf € 99.

STRAK IN JE VAK ANTIEPAK!
Kijk, natuurlijk dragen we het liefst
niets tijdens onze vakantie. Laten we dat
duidelijk stellen. Maar je kent het wel, ook
op vakantie moet er geluncht worden. En
dan het liefst bij een knap etablissement.
Daar worden jasjes op prijs gesteld, dus
neem jij deze helderblauwe blazer van
Suit Supply mee. Gemaakt van katoen en
linnen, dus perfect voor de zomer.
De fit is strak, maar geeft voldoende ruimte
voor een kleine activiteit, hij kan dus ook
prima mee met een middagje shoppen.
De kleur maakt hem perfect voor bij een
sunkissed skin!

NIET ZITTEN AAN M’N...
...Nikes! We hielden altijd al van Nike, een adoratie gaat misschien wat ver, maar het
komt toch zeer zeker in de buurt. Samenwerkingen van Nike juichen we altijd van harte
toe. Helemaal als die samen met OFF-White is, wat onze andere favoriet is. De collab is
duidelijk herkenbaar: de vaste waarden van beide merken zijn in de sneakers verwerkt,
wat leidt tot frisse witte sneakers met de karakteristieke riem van OFF-White. Musthave!
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TRINXX,
DE HOOGGEHAKTE
DANSSENSATIE
Trinxx, bestaande uit Raf Van Puymbroeck, Jef De Prins en Bert Van Compernolle, speelde zich vorig jaar
al in de kijker door de deelname aan Belgium’s Got Talent en de hooggehakte danssensatie doet dat
met Holland’s Got Talent nog eens dunnetjes over. Wij spreken de mannen en manager Bram Bierkens
wanneer ze net te horen hebben gekregen dat ze in de finale staan.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
Wat inspireerde jullie om mee te doen met Holland’s Got Talent?
‘Toen ik (Raf) in 2016 Mr. Gay Belgium won, wilde ik dans combineren met mijn campagne. Ik wilde op deze manier de boodschap
van diversiteit verspreiden en ben daarom met deze groep gestart.
We deden mee met Belgium’s Got Talent om homogeweld aan de
kaak te stellen. We kregen heel veel positieve, maar ook negatieve
reacties. Daarom vonden we het nodig om ook in Nederland mee
te doen.’
Hoe ga je om met negatieve reacties?
‘We proberen altijd positief te reageren. Er is al genoeg haat in de
wereld. We kunnen zelf wel tegen een stootje, maar we werden regelmatig nageroepen en zelfs bespuugd. Ik ben eens afstapt op die
mensen om de conversatie te openen. Dat is ook de bedoeling van
ons statement. Gelukkig zijn we op onze hakken wel zo’n dertien
centimeter langer en daardoor ook imposanter. Als we in de media
kijken, zien we nog zo veel negativiteit. Bijvoorbeeld geweld tegen
twee gays omdat ze elkaars hand vasthielden. Dat sterkt ons om
door te gaan.’

FOTO’S: DRIES VERSTREEPEN
STYLING: DIRK VERVOORT
MAKE-UP: YASMINE SCHIETTECATTE
HAAR: PHILIPPE JESPERS (POPULHAIR)
LOCATIE: HOUSE OF PORTERS

Hoe open je die conversatie?
Raf: ‘Ik kom uit het onderwijs en ik geef elk jaar workshops in het
hoger onderwijs over diversiteit. Ik begin mijn les altijd met de
vraag wie er tegen homoseksualiteit is. Verbazingwekkend genoeg
zijn er dan nog altijd mensen die hun hand opsteken. In een volle
aula durven ze toe te geven dat ze het vies en onnatuurlijk vinden.
Ik stel dan altijd de simpele vraag: Waarom? Als reactie hoor je dan
vaak dat het vanuit religie niet kan, of dat de ouders ertegen zijn. Ik
probeer dan het gesprek aan te gaan. Mensen weten vaak niet eens
waarom ze ertegen zijn. Ik vraag ze dan waar ik dat kan lezen in de
Koran of in de Bijbel en dat kunnen ze me nooit vertellen. Of ik stel
de wedervraag: wanneer heb jij ervoor gekozen om hetero te zijn?’
Bram: ‘Mensen vallen er ook over dat de mannen op high heels dansen. Ze begrijpen die keuze niet. Ze vragen of ze niet gewoon kunnen dansen, maar wat is gewoon dansen? Wie bepaalt dat mannen

niet op hoge hakken mogen dansen? Wanneer je kijkt naar de geschiedenis, zie je zelfs dat mannen vroeger juist hakken droegen en
ook gepoederd werden. Dat is in de huidige maatschappij alleen
nog maar voor vrouwen weggelegd. De bedoeling van Trinxx is om
de dialoog aan te gaan over genderrollen en genderneutraliteit.
Het is ontzettend cool dat wij dat met een dansact kunnen doen.
We komen nu ook de Nederlandse huiskamers in en zorgen daarmee dat mensen erover gaan praten. Ik kan ook alvast vertellen dat
het niet stopt bij Nederland en België. We gaan onze boodschap
over de hele wereld verspreiden. Onze volgende stappen zijn de
Prides in Duitsland en alle landen waar Got Talent wordt uitgezonden. We zijn nog lang niet klaar. Ik kan er echt van verschieten dat
mensen zo negatief en afgunstig kunnen reageren.’
Jullie stijl is krachtig en sexy. Hoe is dat ontstaan?
‘Urban Streetdance is onze achtergrond. Door de hoge hakken
krijgt het een vrouwelijke touch. We combineren een echte showact
met kwalitatieve dans. Wij dansen al enkele jaren en we hebben
elkaar leren kennen via wedstrijden. We raakten bevriend en zijn
dit project samen gestart. Tijdens de finale van Mr. Gay Belgium
traden we voor het eerst op. Dat is onze springplank geweest. Het
was de bedoeling om dat eenmalig te doen, maar de reacties waren
zo positief dat we besloten samen door te gaan. Onze missie is een
duidelijk statement te maken.’
Waar zijn jullie het meest trots op?
‘We hebben opgetreden op het Congres voor Gelijkheid. Hierbij
waren hooggeplaatste politici die strijden voor gelijke kansen vanuit de hele wereld aanwezig. We hebben veel interviews, debatten
en talkshows mogen doen. Daarnaast hebben we opgetreden op
diverse Prides. De media springen altijd bovenop onze act en daardoor verspreid die zich als een lopend vuurtje, precies wat we voor
ogen hebben. De negatieve reacties volgden daarmee ook, zeker
na onze auditie voor Holland’s Got Talent. Er zijn mensen die ons
geweldig vinden, maar ook mensen die zeggen dat ze niet meer met
hun oma naar de tv kunnen kijken of zelfs dat we beter kunnen
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WIE WORDT DE NIEUWE

MISTER GAY BELGIUM?

Zaterdag 1 juni is het zover. De nieuwe Mr Gay Belgium wordt gekozen in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Dit is alweer
het zesde jaar dat de verkiezing wordt gehouden, maar de selectie blijft moeilijk. Alle kandidaten zetten zich voor een
individueel doel in en dat doen ze met hart en ziel. Wie denk je dat de winnaar van vorig jaar Bart Hesters gaat
opvolgen? En wie had dat gedacht vijftig jaar geleden, met de rellen bij de legendarische en illegale Stonewall Inn? Ook
deze verkiezing is een verworvenheid, dus mooiste man: laat je zien!

DOOR: ESMÉE BERKELAAR

DENLEY
BLANCHARD

MATTHIAS
DE ROOVER

Leeftijd: 20
Woonplaats: Retie
(Antwerpen)
Job-studie: Biomedische
wetenschappen
Geout sinds: 2011
Thema: Bloeddonatie door
homomannen

Leeftijd: 25
Woonplaats: Lokeren
(Oost-Vlaanderen)
Job-studie: Auditor bij PwC
Geout sinds: 2013
Thema: LGBT in de
sportwereld

‘ELK ZAKJE BLOED,
HELPT EEN ANDER GOED!’

‘DON’T JUDGE TALENT,
EMBRACE IT.’

DIETER CELIS

AARON
HANSSENS

Leeftijd: 19
Woonplaats:
Sint-Truiden (Limburg)
Job-studie:
Horecamedewerker
Geout sinds: 2018
Thema: LGBT Zelfdoding en
depressie

'GELUKKIG ZIJN WE
OP ONZE HAKKEN
WEL ZO’N DERTIEN
CENTIMETER LANGER'
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verbranden, dus dat gaat heel ver. Maar daardoor weten we ook dat
we met Trinxx heel hard nodig zijn!’
Wat betekent 50 jaar Stonewall voor jullie?
‘De rellen van vijftig jaar geleden hebben vele deuren geopend. De
media grijpen bij Prides vaak de extreme beelden ertussenuit en
daarmee kan niet iedereen zich identificeren. Ik begrijp daardoor
wel dat mensen soms denken dat het te extravagant is, maar de werkelijkheid is dat de Prides vandaag de dag ontzettend nodig zijn. Ze
zijn meer dan een verkleedpartij: het zijn feesten van diversiteit en
voor ons zijn ze heel belangrijk.
Als we kijken naar de Prides in Antwerpen en Brussel, zie je dat ze
vroeger in het teken stonden van protesten, maar dat je tegenwoordig ook gewoon met je kinderen naar de praalwagens kunt gaan
kijken. Dat brengt werelden bij elkaar. Daarnaast vormen de Prides
een platform waaromheen congressen voor gelijkheid georganiseerd worden en ook veel gedaan wordt op het vlak van cultuur.
De Pride is onmisbaar.’

Leeftijd: 20
Woonplaats: Brugge
(West-Vlaanderen)
Job-studie: Monteur in
metaalsector
Geout sinds: 2015
Thema: LGBT in
plattelandsgemeenten

‘HETERO, TRANSGENDER,
LESBISCH OF GAY... WHERE
THERE IS LOVE, YOU NEED
TO STAY!’

‘LGBT, IT’S EVERYWHERE
IN THE COUNTRY!’

DYLAN DU BOIS

KIREN LAUREYNS

Leeftijd: 26
Woonplaats: Kessel-lo
(Vlaams-Brabant)
Job-studie: Sales advisor
Pull&Bear
Geout sinds: 2015
Thema: Doof & LGBT+

Leeftijd: 26
Woonplaats:
Sint-Niklaas
(Oost-Vlaanderen)
Job-studie: Arbeider in
beschutte werkplaats
Geout sinds: 2012
Thema: LGBT met beperking /
adoptie

‘GELIJKE COMMUNICATIE,
DAT IS WAT IK WIL HOREN!’

‘BEPERKING OF NIET, DE
PERSOON ZELF IS WAT IK
WIL DAT JE ZIET!’
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GEOFF
FONTIGNIE
Leeftijd: 35
Woonplaats: Brussel
Job-studie: Real time
planner Lineas
Geout sinds: 2007
Thema: Diversifiëren van
het onderwijs

JOCHEM SMITS
Leeftijd: 18
Woonplaats: Edegem
(Antwerpen)
Job-studie:
Volwassenonderwijs kapper
Geout sinds: 2016
Thema: Onderwijs & GSA

‘THE REALITY OF THE
WORLD HAS TO CHANGE
AND EDUCATION IS OUR
STRONGEST WEAPON.’

‘STRIJD NU OOK MEE
VOOR DE JONGEREN DIE
ELKE DAG AL VECHTEN.’

JELLE
VERVLOESSEM

JORIS
VAN DAMME

Leeftijd: 28
Woonplaats: Leuven
(Vlaams-Brabant)
Job-studie: Leraar
Aardrijkskunde
Geout sinds: 2006
Thema: LGBT met een
kinderwens

Leeftijd: 27
Woonplaats: Erpe-Mere
(Oost-Vlaanderen)
Job-studie: Uitzendconsulent
Accent
Geout sinds: 2010
Thema: Discriminatie op de
werkvloer

‘HET GEZIN DAT JIJ WILT,
MAAK JE ZELF.’

‘OOK MET LGBT-ERS
KAN JE BOUWEN!’

THIERRY TOEBAT
Leeftijd: 40
Woonplaats: Geluwe
(West-Vlaanderen)
Job-studie: Kapper
Geout sinds: 1998
Thema: LGBT
kindverstoting

‘EEN LITTEKEN VOOR HET
LEVEN, MAAR ZOVEEL
MENSEN DIE TOCH OM JE
GEVEN.’

NIELS VAN DEN
STEEN
Leeftijd: 24
Woonplaats: Erpe-Mere
(Oost-Vlaanderen)
Job-studie: Bankbediende
KBC
Geout sinds: 2011
Thema: Discriminatie en
vooroordelen

‘IEDEREEN VERDIENT HET
OM DE BESTE VERSIE VAN
ZICHZELF TE ZIJN!’
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WIE VEROVERT
DE TITEL?
BRENG
JE STEM UIT
VIA OUTTV
FOTO’S: DRIES VERSTREEPEN
STYLING: KAYBODY WEAR.BE
MAKE-UP: YASMINE SCHIETTECATTE
HAAR: PHILIPPE JESPERS (POPULHAIR)
LOCATIE: HOUSE OF PORTERS

GAY RIGHTS

MAAK EEN VUIST
TEGEN WREEDHEID
IN BRUNEI
DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

De Sultan van Brunei, de 71 jarige Hassanal
Bolkiah, vindt steniging een passende straf
voor homoseksuelen. De voormalige playboy en womanizer stelt dat invoering van de
doodstraf voor gays ingevoerd moet worden
om de bevolking te onderwijzen, te beschermen en hen de islamitische leer te laten
respecteren.
Overigens zijn er ook wat andere nieuwe
lijfstraffen: een kind dat een appeltje steelt
kan vanaf nu in Brunei rekenen op een afgehakte hand...
GEWETEN
De VN-mensenrechtenorganisatie is boos,
maar ook Hollywood staat op: George
Clooney, Ellen DeGeneres en anderen publiceerden een lijst met luxe, dure en door
de Sultan geëxploiteerde hotels. Hierbij de
namen. Boycot deze luxe hotelkamers en
geef de boodschap door!
CEO‘s, advocaten, baggeraars, restaurateurs, artsen en specialisten, opera casts
en televisie grootheden, laat alstublieft uw
geweten spreken bij het boeken van uw volgende hotelverblijf.

DE SULTAN VAN BRUNEI
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THE GAY EXPLORER
De wereld rondreizen in een wit shirt en mannen
daten om de culturele verschillen in homoseksualiteit
te ontdekken. Meet Borja Matheu, een jonge en op
z’n minst gezegd fraaie reisblogger en YouTuber
met roots in Barcelona. Met zijn weinig verhullende
reisblog The Gay Explorer probeert Borja op
een oprechte manier iets terug te geven aan de
LGBTQ+ gemeenschap en mensen te inspireren.
Wij interviewden Borja in Amsterdam op de dag
dat hij opereert als digitaal marketingspecialist bij
Booking.com en kwamen al snel tot de conclusie:
what’s not to love about Borja…

Vertel eens wat meer over je bijzondere ‘ontmoeting’ in Peru?
Peru als reisbestemming heeft me enorm verrast in de positieve zin.
Lima is bijvoorbeeld een geweldige stad maar je kon ook overal voelen dat er vooruitgang werd gemaakt in de LGBT-wereld. En dan
was er Pedro. We hebben er zo veel plezier gehad dat we de dagen
na de opnames samen allerlei romantische tripjes hebben gemaakt.
De volgende bestemming was Argentinië. Pedro is mij toen achterna gekomen. Daarna heeft hij me ook nog opgezocht in Barcelona.
We zijn erachter gekomen dat een echte relatie te moeilijk zou zijn,
maar ik heb er wel een mooie vriendschap aan overgehouden.
Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is om mensen te leren kennen
als je alleen reist?
Ik heb mezelf tijdens mijn avontuur echt uit mijn comfortzone gesleurd. Ik ben gewoon dingen alleen gaan doen en met mensen
gaan praten. Op sommige bestemmingen had ik al vrienden wonen,
die me op hun beurt dan voorstelden aan andere mensen. Als dat
allemaal niet werkte, kon ik nog altijd terugvallen op Grindr, maar
dan meer als ‘person connector’ dan als datingapp. Via Grindr ben ik
ook andere reizigers tegengekomen. Dat is ook interessant, want
dan kan je samen de toeristische bezienswaardigheden bezoeken.
Heb je tijdens je reizen ook minder leuke dingen meegemaakt?
Jammer genoeg wel. In Chili ben ik erachter gekomen dat er plaatsen zijn waar je nog altijd anders behandeld wordt omdat je homo
bent. In de hoofdstad Santiago merk je er niet zo veel van, maar ik
heb wel dingen gehoord over homo’s buiten de grote stad die zich
anders behandeld voelden. In Kaapstad, Zuid-Afrika ben ik ook een

DOOR: JILL VAN RILLAER

Hoe ben je op het idee gekomen om een reisblog op te starten?
Het idee zat al even in mijn hoofd. In het najaar van 2017 heb ik
voor mezelf uitgemaakt dat ik de wereld wilde verkennen. Reizen,
nieuwe mensen leren kennen en nieuwe culturen ontdekken, maken me gelukkig en geven een doel in mijn leven. Ik heb op voorhand al mijn reizen geboekt, omdat ik wist dat als ik het ergens té
leuk vond, ik er zou willen blijven. Dus besloot ik in elk land vier
nachten te blijven. Het topic ‘geaardheid’ discutabel maken, gaf me
het gevoel dat ik iets kon betekenen voor de holebi-gemeenschap
door hen te laten lachen en zich trots te laten voelen over wie ze
zijn, waar dan ook ter wereld.
Wat vonden je familie en vrienden ervan dat je zo lang van huis weg was
om te reizen?
Mijn familie steunde me enorm. We denken altijd dat wij, de millennials, de moderne generatie zijn, maar eigenlijk waren mijn ouders
al heel modern. Ik ben opgevoed door twee moeders. Homo zijn
en deel uitmaken van de LGBT-gemeenschap was voor mij dus een
doodnormale zaak. Ik ben thuis ook nooit echt uit de kast gekomen. Ik heb op een dag gewoon verteld dat ik samen was met een
jongen en dat was voor mijn ouders dik oké.

SYDNEY, AUSTRALIË
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DUBAI

Even over je reizen zelf dan. Op welke plek heb je het meeste plezier beleefd?
Peru was geweldig, niet alleen qua natuur maar ook omdat ik daar
iemand heb leren kennen die voor mij echt veel is gaan betekenen. Daarnaast heb ik mijn hart ook verloren aan Australië. Ik was
er net in de periode dat het referendum over het legaliseren van
het homohuwelijk plaatsvond. Je zag overal mensen samenkomen,
zowel homo’s als hetero’s en overal zag je regenboogvlaggen. Aan
het stadhuis hing de regenboogvlag zelfs naast de officiële vlaggen
van Australië. Ik wist van tevoren niet dat het referendum dan zou
plaatsvinden. Dat was een geweldige ervaring om te delen.

AMSTERDAM, NEDERLAND

keer nageroepen op straat, gewoon omdat ik homo ben. Daar was
ik wel van geschrokken, want Kaapstad was voor de rest wel een hele
leuke en open-minded stad.

MET PEDRO IN LIMA, PERU

BUENOS AIRES, ARGENTINIË

Na je wereldreis ben je uiteindelijk in Amsterdam beland. Wat doe je daar
nu?
De maanden na mijn wereldreis heb ik fulltime gewijd aan het lanceren van mijn blog en de hele campagne eromheen. Daarna werd
ik benaderd door iemand die me wees op een vacature bij Booking.
com. Ik heb gesolliciteerd en kreeg de job. Nu heb ik bij Booking
in Amsterdam een fantastische baan waar ik me vooral bezig hou
met content marketing. Ik krijg hier ook nog de vrijheid om mijn
persoonlijke blog verder te zetten.
Je bent ook bij officiële instanties in het oog gesprongen met The Gay
Explorer…
Zeker! Zo werd ik uitgenodigd voor het People In Red-feest in
Barcelona, een jaarlijks gala om aandacht te vestigen op hiv en aids.
Weten dat iemand aan mijn blog en mijn video’s plezier beleeft,
erom kan lachen maar ook openbloeit, dat is waarvoor ik het doe.
Er komt een tweede seizoen met The Gay Explorer, waarbij ik nog
meer van de wereld wil zien en de blog een nog groter succes wil
maken. Er komen onderwerpen als gender, polyamoreuze relaties
en de dragcultuur aan bod. De bestemmingen die op de bucketlist
staan, zijn steden zoals Berlijn, Londen of Madrid. In het tweede
seizoen wil ik me voornamelijk focussen op Europese reisbestemmingen. Stop
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Adam Balbusse, beter bekend als Monsieur Adi besluit na ruim tien
jaar in de muziekindustrie gezeten te hebben, terug te gaan naar
zijn roots en allereerste liefde, de mode. Niemand minder dan couturier Paul Schulten maakt hem wegwijs in de jungle die fashion
heet en is zijn gids in de modewereld. Momenteel pendelt Adam
tussen Mineapolis en Amsterdam, waar zijn vriend woont.
Heb jij een achtergrond in de mode?
‘Ik ben begonnen in de mode, maar kwam al snel in de muziek
terecht. Ik wilde eigenlijk alleen maar kijken waar het heen ging
met mijn muziek, maar het werd al snel heel groot. Daar had ik niet
echt op gerekend. Ik ben mode nooit uit het oog verloren, maar ik
had er geen tijd meer voor. Uiteindelijk bedacht ik me dat ik terug
wilde naar wat me gelukkig maakte: mode. Ik heb heel veel liefde
voor mooie spullen en met name voor mooi gemaakte stukken die
goed in elkaar zitten. Ik houd ervan om haute couture te combineren met iets dat draagbaar is, om superluxe items gewoon naar de
supermarkt te dragen. Ik houd van glamour, off centre. Het idee is
om met handtassen te beginnen en dan met een capsulecollectie te
komen. Uiteindelijk zou ik op Parijs Fashion Week willen staan. Een
langetermijndoel, maar wie weet gebeurt het!
Momenteel werk ik hard aan de collectie. Ik heb ongeveer veertig
schetsen gemaakt. Ze is gebaseerd op slaap. Ofwel slapen na een
break-up, geïnspireerd op mijn eigen relatie die twee jaar geleden
uitging. Ik woonde toen net in een nieuw appartement en was gewisseld van management. Alles bij elkaar was dat behoorlijk overweldigend. Ik wilde alleen maar in bed blijven, maar dat kon natuurlijk
niet. Ik moest aan het werk. Vaak pakte ik mijn deken en sloeg die
als een soort schild om me heen. Op een gegeven moment werd dat
een onderdeel van mijn outfit. Ik vond het eigenlijk wel cool staan
en ben dat verder gaan ontwikkelen. Zo begon het idee voor de
collectie: het gevoel dat je in bed wilt blijven, maar heel veel moet
doen. Niet geheel conceptueel, maar dat is wel de gedachte erachter. Ik liet me inspireren door nachtmode uit de jaren 40 en door
80’s glamour: sexy en glamourous. Ik hoop alles voor de herfst klaar
te hebben. Mijn hart zit in deze collectie, omdat ze geïnspireerd
is op mijn eigen ervaringen. Op die verwarrende periode in mijn
leven waarop ik niet wist waar ik stond, maar toch door moest. Dat is
wat je terugziet en waar ik heel erg trots op ben.’

MONSIEUR ADI
GOES
FASHION

Muziek stroomt bij Monsieur Adi door zijn aderen. De in Parijs geboren
artiest en producer heeft samengewerkt met de grootste namen uit
de muziekindustrie. Officiele remixes en toursamenwerkingen voor én
met onder andere Beyoncé, Katy Perry, The WKND, Britney Spears,
H&M, Netflix en Lana del Rey, mag hij op zijn CV schrijven. Nu is hij
bezig met zijn andere grote liefde, mode. Creëren is zijn essentie. Zat
hij vroeger niet aan de piano, dan was hij wel aan het tekenen of iets
aan het bouwen. Aan The Gay Issue vertelt hij er alles over.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

Hoe kwam het dat je teruggreep naar mode?
‘Tijdens mijn crisisperiode, stortte alles in elkaar. Ik was ook niet
meer gelukkig in de muziek, niet tevreden met mijn leven en wist
niet meer wat ik moest doen. Op een gegeven moment zat ik midden in de nacht in mijn appartement en had ik een gesprek met
mezelf. Ik zei: ‘Waarom ga je niet terug naar de mode?’ Waarop ik
antwoordde: ‘Waarom niet, doe waar je gelukkig van wordt!’ Maar
hoe ga je dan weer terug de mode in? Ik was er natuurlijk erg lang
uitgeweest. Daarom ben ik toen ongeveer anderhalf jaar bezig geweest om te kijken naar kwaliteit. Ik wilde het goed doen. Mijn crisis
maakte de overgang naar mode eigenlijk heel natuurlijk; het was
echt een persoonlijke reis.’
Kunnen we stellen dat mode je weer terugbracht naar jezelf?
‘Absoluut! Dat is echt waar. Ik kan niet zeggen dat de muziek niet
dichtbij mezelf stond, want ik ben heel dankbaar voor alles wat ik gedaan heb, maar mode voedt me. Wanneer ik muziek maakte, dacht
ik al visueel: Wat heeft iemand aan? Hoe danst iemand? Ik herinner
me dat toen ik bij Sony werkte aan een muziekvideo, ik Antwerpen
bezocht en couturier Dries van Noten tegenkwam. Ik wilde met hem
samenwerken. Sony vertelde me dat zijn kleding té high fashion, té
edgy was. Maar dat bén ik juist! Dat is mijn stijl. Ik kan er niks aan
doen. Onder andere daaraan merkte ik dat ik niet helemaal mezelf
kon zijn in de muziekwereld. Ik voelde me niet volledig begrepen.
Ik moest me aanpassen, terwijl ik dat in de mode helemaal niet
hoef. Nu ik mezelf weer heb gevonden, merk ik dat ik ook weer veel

'IK VAL OP MANNEN. IK HEB
DAT EEN LANGE TIJD VOOR ME
GEHOUDEN, OMDAT IK NIET
WILDE DAT HET MIJN CARRIÈRE
ZOU BEÏNVLOEDEN'
zin heb om muziek te maken. Het is alsof ik beide nodig heb om te
kunnen bestaan.’
Op welke manier kon je niet jezelf zijn?
‘Niet alleen door hoe het eraan toegaat in de muziekwereld, maar
ook omdat ik gay ben. Ik val op mannen. Ik heb dat een lange tijd
voor me gehouden, omdat ik niet wilde dat het mijn carrière zou
beïnvloeden. Natuurlijk is het vandaag de dag makkelijker om uit
de kast te komen, maar ik voelde me onzeker. Ik kon dus ook daarin niet mezelf zijn. Als ik op muzikaal gebied iets maakte, kreeg ik
vaak de terugkoppeling dat het anders moest. In mijn hart wist ik
wel waar ik naartoe wilde, maar dat kon niet omdat de grote labels
me tegenwerkten. Ik heb niets tegen Sony, maar werken met grote
labels is voor mij inherent aan niet jezelf kunnen zijn. Ik weet nog
dat ik een van mijn laatste mixen had laten horen en dat ze, toen ik
terugkwam, ‘mij’ er volledig uit hadden gehaald. Niet alleen de manier waarop het gemixt was, maar er was ook een aantal instrumentale kenmerken uit gehaald. Ze hadden het commercieel gemaakt.
Ik had een housenummer gemaakt, maar het was een commerciële
elektronische plaat geworden. Ik denk dat ze aan me twijfelden.
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'MODE VOEDT
ME. IK MERK
DAT IK OOK
WEER VEEL
ZIN HEB OM
MUZIEK TE
MAKEN. HET
IS ALSOF IK
BEIDE NODIG
HEB OM TE
KUNNEN
BESTAAN'
Ik begrijp het wel, er zijn meerdere partijen die belang hebben bij
een productie. Maar het voelt niet goed als de samenwerking niet
meer gelijkwaardig is. Ik moet vrij zijn in mijn creativiteit. Ik had het
gevoel dat mijn ideeën niet begrepen werden. Zo maakte ik ook het
liefst mijn eigen platencovers, omdat ik ook op esthetisch vlak een
mooi product wilde leveren, maar kreeg zelfs kritiek op de grootte
van het lettertype. Aan de ene kant begreep ik dat wel, maar aan de
andere kant dacht ik: ik ben toch zo ver gekomen door mezelf te
zijn? Het doet zeer wanneer mensen je niet vertrouwen. Ik zeg ook
altijd: ‘Once I cannot create anymore, I will die’.’
Kun je jouw twee liefdes, muziek en mode, combineren?
‘Ik sprak er met Paul over om mode en muziek te combineren. Ik
wil een muziekvideo maken om mijn collectie te tonen. Dus ja, ik
denk dat die twee heel goed samengaan. Veel van mijn muziek is
electronisch, gemixt met pop en een grote dosis klassiek. Ik heb
Creools-Franse roots en ben vorig jaar met mijn zus naar New
Orleans geweest. Ik ben toen gaan schrijven en het kwam vanzelf.
Met mijn voorouders in gedachte kon ik natuurlijk niet voorbijgaan
aan blues, jazz en klassiek, maar mijn liefde voor elektronische muziek zit ook in de nieuwe stukken. Ze zeggen heel veel over mij en
weerspiegelen een vaste uitspraak van me: sometimes you have to die to
fly. Dat is precies wat er gebeurd is. Mijn oude ik moest sterven om
mijn nieuwe ik te laten vliegen!’
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Hoe kwamen grote samenwerkingen met bijvoorbeeld Britney tot stand?
‘Dat was een beetje een sneeuwbaleffect. In de loop van de tien jaar
dat ik bezig was, kwam van het één het ander: wanneer een artiest
succesvol met me had gewerkt, dan diende de volgende zich aan.
Vaak zochten de managers contact met elkaar. Het is misschien gek,
maar in het remixen had ik veel meer vrijheid, dan in mijn eigen
werk. De remix van Britney is een beetje ‘bonkers’ en ik dacht: ik
doe het gewoon. Ze vonden het prachtig en ik hoefde niks te veranderen! Zelfs Beyoncé vertelde me niet wat ik moest doen.’
Hoe voelt het om met zulke grote artiesten samen te werken?
‘Het is een beetje eng. Beyoncé had de Superbowl gedaan en een
dag later kreeg ik bericht van haar management dat ze me al jaren
volgde. Ik belde meteen mijn vader en die was heel blij. Hij vroeg:
‘Wat heb je ze verteld?’ Ik zei dat ik alleen maar O-M-G had kunnen
uitbrengen, waarop hij suggereerde: ‘Ik denk dat je ze wel iets meer
wilde vertellen.’ Het gebeurde gewoon echt. Mensen vonden me en
luisterden naar me. Het voelde alsof ik gas wilde geven, maar ook
alsof ik op de rem wilde trappen. Het was doodeng, maar ook heel
mooi. Heel gemixt dus. Ik leverde mijn nummer in en dezelfde dag
vroegen ze me om nog twee nummers. Het was bizar!’ Stop

TOSCA OPDAM

BRENGT WERELDEN SAMEN
Violiste Tosca Opdam mag met recht Neerlands trots genoemd worden. Al op elfjarige leeftijd maakte
ze haar solodebuut, maar het werd ver daarvoor al duidelijk dat Tosca meer dan getalenteerd was.
Momenteel woont ze in New York, maar de geboren Amsterdamse is vaak in Amsterdam te vinden.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
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‘JE WILT
ALLES
GEVEN
ZONDER
JEZELF TE
VERLIEZEN’

Wat is thuis voor jou?
‘Ik ben geboren in Amsterdam, ik ben daar ook opgegroeid, maar
ik heb in New York gestudeerd. Wat voor mij thuis is, is moeilijk te
zeggen. Ik denk dat de combinatie het juist goed doet voor mij.
Met couturier Paul Schulten heb ik gewerkt aan een project met
twee nieuwe composities van Robin de Raaff, waarvoor hij een jurk
heeft ontworpen. Hij heeft zich laten inspireren door het werk
van de Nederlandse schilder Willem de Kooning. Dit is een mooi
voorbeeld van samenkomen van twee steden. Het zijn twee nieuwe
werken, geschreven door een Nederlandse componist, geïnspireerd
op het werk North Atlantic Light van Willem de Kooning die zelf
op 21-jarige leeftijd naar New York verhuisde. Het schilderij van
De Kooning is een zeegezicht van de Hamptons, het hangt in het
Stedelijk Musuem. Dit schilderij is de inspiratie voor twee werken
van Robin de Raaff, waarvan de wereldpremière heeft plaatsgevonden in de Carnegie Hall. De première in Nederland zal komende
mei met het Nederlands Philarmonisch Orkest onder leiding van
dirigent Marc Albrecht in het Concertgebouw in Amsterdam plaatsvinden. Ik heb heel veel geluk dat Paul Schulten mij al jaren sponsort met prachtige creaties en voor dit project heeft hij dus speciaal
een beeldschone jurk gecreëerd, geïnspireerd op hetzelfde schilderij. Het is dus echt een samenkomst van verschillende kunsten.
De schilderkunst, cultuur en haute couture. De samenkomst van de
steden is een extra persoonlijk thema voor mij.’
Wat sprak jou zo aan in het werk van Willem de Kooning?
‘Dat is echt in samenspraak met Robin gegaan. Ten eerste kwamen
we samen omdat Carnegie Hall heel graag een Nederlandse compositie van hem wilde. We hadden meteen ook persoonlijk een goede klik. We kwamen erachter dat verschillende kunstvormen, met
name de schilderkunst, andere kunstvormen weer inspireert. Hij
noemde Willem de Kooning en toen kwam dit schilderij in beeld.
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In dit schilderij zit heel veel beweging. Paul Schulten zei dat zo
mooi: ‘De violiste en de golven zijn één in een beweging.’ Het schilderij is abstract en alle beweging zie je terug in de jurk.’
Waar komt de passie vandaan om je te laten inspireren door andere
kunstvormen?
‘Het komt uit mijn interessesfeer. Ik denk ook dat mijn ontwikkeling als musicus en violiste geïnspireerd wordt door andere kunsten.
In mijn studeren of voorbereiden neem ik vaak een ‘omleiding’ in
andere interesse gebieden en dan kom ik via die omweg terug bij
de kern. Daarnaast luister ik graag naar Bach en Beethoven, hun
typische, prachtige muziek die voor de viool is geschreven. Zolang
het elegant wordt gedaan, vind ik het heel interessant dat er verschillende werelden samengebracht worden. Schilderkunst en dans
kunnen weer een heel andere kijk op muziek geven en andersom.’
Hoeveel inspraak heb je in de samenwerking met Paul Schulten?
‘Paul kent mij inmiddels zo goed, dat ik hem volledig vertrouw.
Voor deze jurk zijn we bij elkaar gaan zitten om goed te kijken welke kleuren uit het schilderij goed bij me staan. Hij heeft heel mooi
mijn persoonlijkheid naar buiten weten te brengen. Het is een heel
elegante creatie geworden, die past bij mij en de situatie. Daar gaat
hij echt voor.’
Op jonge leeftijd heb je al veel bereikt. Waar ben je het meest trots op?
‘Dat zijn een paar dingen. Onvergetelijk was het winnen van het
Oskar Back Concours en het mogen optreden in de grote zaal van
het Concertgebouw. Die eerste keer was fantastisch. Mijn debuut
in de Carnegie Hall voelde heel speciaal, omdat het thema van die
avond alles te maken had met ‘thuis’. Ik verbond daar componisten
aan die daar voor mij bij aansloten: Bach bijvoorbeeld, die door veel
mensen als basis wordt gezien. Maar ook componisten die hun huis

moesten verlaten en een ander thuisland
hebben gecreëerd. Het werk van Robin
de Raaff paste daar ook perfect bij. En het
Concertgebouw en Carnegie Hall zijn beide natuurlijk ook puur prachtige zalen.’
Je koos al op jonge leeftijd voor de viool. Hoe
is dat gekomen?
‘Ik ben opgegroeid met muziek. Mijn
moeder was zangdocent en mijn broer
speelt ook viool, dus er was altijd veel muziek bij ons thuis. Op mijn zevende werd
ik aangenomen als jong talent op het conservatorium in Amsterdam. Toen werd het
eigenlijk al serieus. Ik begon toen ik drie
was. Als ik nu naar driejarige kinderen
kijk, denk ik weleens: goh, dat ik zo jong
was! Maar ik kreeg van huis uit al mee hoeveel plezier je van muziek kunt hebben. Ik
had er ook veel respect voor. Het is toch
iets verhevens. De viool is natuurlijk een
heel intensief instrument waarop je veel
uren moet maken. Je komt jezelf in de muziek continu tegen, op manieren die je zelf
niet eens verwacht. Je wilt op het podium
staan en communiceren. Dan moet je je
openstellen en je van een kwetsbare kant
laat zien. Dat vraagt moed. Aan de ene
kant heb je de gedegen voorbereiding en
studie en aan de andere kant moet je constant bedenken wat je wilt vertellen met je
muziek. Je loopt constant tegen jezelf aan,

maar dat is ook weer heel mooi. Ik vind het altijd mooi als ik daarover kan spreken met collega’s. Je doorleeft alles, maar op het podium moet je alles loslaten en voelen wat er in de zaal
gebeurt.’
Hoeveel van jezelf kun je geven als je op het podium staat?
‘Je wilt alles geven zonder jezelf te verliezen. Ik ben van mening dat het hetzelfde is als bij
acteurs. Ik weet niet heel veel van acteren af, maar je hebt te maken met oprechte gevoelens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je je voor een optreden niet helemaal goed voelt.
Wanneer je dan een masker opzet, heeft het publiek dat direct door. Maar als je die gevoelens
juist inzet, kan het publiek daar enorm in meevoelen. Zo probeer ik dat te doen. Wanneer
je dingen bewust meemaakt, is een gevoel ook makkelijker op te roepen op het podium.
Eigenlijk probeer je een soort flow van gevoel naar muziek te krijgen. Maar dat valt niet af te
dwingen. Alle voorwaarden om die flow te creëren, moet je doorleefd hebben en dan is het
een kwestie van loslaten.’
Wat is jouw droom?
‘Ik heb veel dromen. Ik denk dat het toch in de richting gaat van optreden met heel goede
orkesten en dirigenten. Ik wil interessante muziek spelen en op die manier bijdragen aan
de kunst en aan mijn eigen ontwikkeling. Je blijft jezelf ook opnieuw uitvinden door nieuwe
samenwerkingen.’ Stop
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TEFAF MAASTRICHT

JAARLIJKSE HOOGMIS

VAN DE KUNST DIT JAAR AAN
REVOLUTIONAIRE VERNIEUWING TOE

14 Maart startte in Maastricht weer de hoogmis van de kunst. De eerste twee dagen kwam je er zonder
uitnodiging niet in, maar twee dagen later, van 16 tot en met 23 maart, kon het brede publiek zich
vergapen aan alles wat met beeldende kunst te maken had. De meest prestigieuze kunst- en antiekbeurs
ter wereld kreeg nochtans een ingrijpende injectie met niet minder dan 39 nieuwe handelaars. Voor
zowel organisatoren, deelnemers als bezoekers dus een spannende editie van dit evenement.
DOOR: MARIO DE WILDE

Sinds de start van Tefaf Maastricht veranderde het deelnemersveld nauwelijks. Als
handelaars eenmaal op de beurs stonden, werden ze het volgende jaar daarna bijna
automatisch toegelaten. Een tiental nieuwe deelnemers per jaar: groter was het verloop doorgaans niet.
De omwenteling kwam twee jaar geleden, toen de toenmalig voorzitter Willem Van
Roijen liet weten dat de beursorganisatie zou ingrijpen wanneer de standhouders
‘niet meer op het gewenste en hoge Tefaf-niveau’ zouden presteren.
Directeur Patrick van Maris en de pas aangetreden beursvoorzitter Nanne Dekking,
beiden eerder werkzaam bij veilinghuis Sotheby’s, volgden die koers en er kwam een
veel strenger deelnemerscontract en een nieuwe selectieprocedure. Dat betekende
dat er voor de afgelopen editie diverse deelnemers van het eerste uur afgewezen werden. Voor het eerst maakten 39 nieuwkomers hun opwachting in het MECC-Forum
van Maastricht. Dat was dus één op zes…

Kunst en lekker tafelen

Die ‘opgeschudde’ editie was de plaatselijke horeca en ook de hotelsector natuurlijk worst. Zij deden die weken gouden zaken en ook in een straal van twintig kilometer was het in die ‘stille’ periode de mouwen opstropen. Maastricht is sowieso
een culinaire stad bij uitstek. Naast de vele grand cafés, bistro's, fastfoodketens en
schattige restaurantjes, beschikt Maastricht over flink wat luxe restaurants. Château
Neercanne, Het Kruisherenrestaurant, gevestigd in het schip van de gelijknamige
kerk, en Novo scoren bijzonder goed bij fijnproevers. Maar goed, over naar de orde
van de dag. Tien deelnemers uit Nederland, evenveel Britten, zeven Amerikanen en
acht handelaren uit andere Europese landen ontbraken bij deze editie. Sommigen
tekenden 'niet present' omdat ze zich niet hadden ingeschreven, maar vele habitués
werden dit jaar simpelweg afgewezen. Onder hen de Amsterdamse galeries Rueb en
Delaive, de Haagse kunsthandelaar Ivo Bouwman en de Brusselse galerie Keitelman.
Bouwman presenteerde vorig jaar nog een schilderij van Van Gogh op de beurs in
Maastricht.

Emotioneel en afschuwelijk

De hoogmis van de kunst zag er daarom anders uit dit jaar. De organisatoren beseffen
maar al te goed de draagwijdte van hun moeilijke, maar moedige beslissing: ‘Toen
we de ‘afgekeurde’ deelnemers moesten berichten dat ze er niet bij zouden zijn,
volgden emotionele, vaak afschuwelijke gesprekken. Er zaten zelfs enkele heel goede
vrienden bij. We begrijpen natuurlijk als geen ander dat Tefaf voor alle deelnemers
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TOPSTUK OP TEFAF, EEN ACHTTIENDE-EEUWS GRONINGS POPPENHUIS

een internationaal visitekaartje is. Sta je op onze beurs dan ‘hoor
je erbij’…
Het inkomen, de exposure en mogelijk ook de toekomst van de al dan
niet aanwezige kunsthandel ligt in de weegschaal. Doorstroming
was nochtans nodig om de meest aantrekkelijke kunstbeurs in de
wereld te blijven. Door de nieuwe selectieprocedure is er weer competitie. Dat houdt handelaren scherp’, aldus Nanne Dekking.

Blikvangers

Op 100.000 m2 werden gedurende tien dagen maar liefst 35.000
kunstobjecten uit 7000 jaar kunstgeschiedenis te koop aangeboden.

Van 's werelds meest toonaangevende galeries uit 20 landen werden
er 277 werken van Oude Meesters en antieke kunstwerken gepresenteerd, maar ook een breed scala aan moderne en hedendaagse
kunst. Ook sieraden en werken op papier werden aangeboden.
De kunsthandelaars waren verspreid over acht secties; TEFAF
Ancient Art, TEFAF Antiques, TEFAF Design, TEFAF La Haute
Joaillerie, TEFAF Modern, TEFAF Paintings, TEFAF Paper en TEFAF
Tribal. Belangrijke nieuwe namen binnen TEFAF Modern zijn bijvoorbeeld Galerie Gmurzynska (Verenigde Staten), Simon Lee
Gallery (Verenigd Koninkrijk), Pace Gallery (Verenigde Staten),
Almine Rech (België) en Sprüth Magers (Verenigd Koninkrijk. SQUARE-FULL
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W AMSTERDAM ALS DE

PERFECTE LOCATIE
VOOR EEN FEEST

Met een toplocatie in het hart van Amsterdam, op steenworp afstand van de Dam en de Negen Straatjes, is W Amsterdam de ideale
uitvalsbasis voor een dag, weekend of zelfs week in Amsterdam.
Het hotel bestaat uit twee bijzondere historische gebouwen: het
voormalig Rijkskantoorgebouw voor Geld en Telefonie (Exchange),
waarin ooit de PTT gevestigd was, en het oude KASbank-gebouw.
De designers van het hotel hebben de rijke historie van de panden
behouden en in een hippe jas gegoten. Dat is bijvoorbeeld te zien
aan de minibars in de vorm van kluizen en telefoonlijnbuizen die
nu als lampen functioneren. In het Exchange-gebouw is de bekende rooftopbar W Lounge te vinden. Naast het moderne design, met
kunst van Nederlandse artiest Pablo Lucker en referenties naar het
Nederlandse landschap, staat de W Lounge bekend om zijn unieke
ruimte, drie balkons met fantastisch uitzicht over de historische stad
en een (verwarmd) rooftopzwembad.
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PERFECTE BUITENPLEK
Vanaf de lente van 2019 is het zowel voor bedrijven als voor particulieren mogelijk om, naast de Great Room - W’s hippe versie van een
ballroom - en de (E-)WOW Suites, de exclusieve ruimte van de W
Lounge, de balkons of delen hiervan, te boeken voor events. Zo heb
je een heerlijke (buiten)plek met het béste uitzicht van Amsterdam.
Of het nu gaat om een casual event, een verjaardagsfeest of een
themafeest, het W-team kijkt ernaar uit om het event van jouw dromen te organiseren.
De W Lounge staat bekend om de goede vibe, muziek en cocktails
die met liefde zijn gemixt bij de spectaculaire bar. Vier jouw event bij
W Amsterdam en ontdek hoe Amsterdam dé stad is waar Design,
Fashion, Music en Fuel (W Amsterdams zogenoemde Passion
Points) met elkaar gecombineerd worden om de unieke sfeer die
het hotel kent te verkrijgen. SQUARE-FULL
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3 X NYX
FESTIVAL
Junior van Keulen is marketingmanager van Club
NYX in Amsterdam en organisator van de bekende
3x NYX-feesten. Hij had al een passie voor dans,
was onder andere de understudy voor Billy in de
musical Billy Elliot en danste bij de Dutch Don’t
Dance Division. Nu heeft hij zijn tweede passie
gevonden in het organiseren van gay feesten, die
erg goed ontvangen worden in het Amsterdamse
uitgaansleven. Het volgende grote nieuwe project
is het 3x NYX-festival, dat zaterdag 29 juni
plaatsvindt in Thuishaven in Amsterdam.
DOOR: DAMIEN MOLLERS
Wat is het idee achter het 3x NYX-festival?
‘Toen ik begon bij Club NYX, was een van mijn doelen de creativiteit terug te brengen in het nachtleven. Als jong jochie was ik altijd
al gefascineerd door de clubscene uit de jaren 70, 80 en 90. Clubs
als Studio 54, Limelight, de iT en de Roxy waren plaatsen waar de
meest extravagante types kwamen en waar de feesten niet groots en
gek genoeg konden. Die open vibe en vormen van zelfexpressie wilde
ik weer ‘normaal’ maken in Amsterdam. De Club Kids-scene die in
Amsterdam lange tijd heerste was verdwenen, maar is in de tweeënhalf jaar dat ik nu voor de NYX werk gelukkig weer teruggekeerd. Er
is een hele nieuwe generatie jonge, creatieve kids gekomen, die hun
creativiteit meenemen de club in. Ik denk dat het nu tijd is om dat
door te zetten in een festival, want ook al voelen deze nachtvlinders
zich ‘veilig binnen de muren van de nacht’, ze zijn te mooi om niet te
kunnen aanschouwen in het daglicht!’
Wat kunnen de bezoekers van het 3x NYX-festival verwachten?
‘Ze kunnen een hysterisch festival verwachten met de dj’s en performers die je van 3x NYX gewend bent, de meest kleurrijke types die de
queer community rijk is en vooral heel veel vrolijkheid!’
Wat onderscheidt jullie festival van andere gay-evenementen?
‘Als je het vergelijkt met het aanbod dat er is voor de heteroscene,
zijn er momenteel nog weinig queer festivals. Natuurlijk zijn er genoeg queer friendly festivals, maar hetero is toch altijd de norm. Ben
je extravagant en opvallend? Dan val je toch al snel buiten de boot,
of word je gezien als entertainment. Het 3x NYX-festival is er voor de
hele queer community. Net als binnen de muren van de NYX moet je
je op ons festival veilig voelen om te zijn wie je bent en je te kunnen
uiten hoe jij dat wilt. NYX is te gek en niks hoeft.’
Waarom is het zo belangrijk om dit soort festivals te organiseren?
‘Ook al lijkt het soms dat LHBTI-zijn geaccepteerd is, voor echte acceptatie is nog een lange weg te gaan. Het is voor LHBTI’ers anno
2019 nog steeds niet gemakkelijk zichzelf te zijn in het openbaar.
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Zelfs binnen onze eigen community is onderling nog steeds onbegrip voor de verschillende ‘kleuren binnen de regenboogvlag’. Het
publiekelijk tonen van affectie, extravagantie en zelfexpressie roept
vaak agressie op. Toch is het, wil je meer acceptatie creëren, naar
mijn mening juist nodig zichtbaar te zijn.’
Waarom de locatie Thuishaven?
‘Thuishaven is een plek die veel lijkt op de NYX. Het terrein leeft en
verandert, net zoals onze club dat doet. Daarnaast zijn er, net als bij
de 3x NYX-feesten, drie main stages te vinden. Bij elke editie van 3x
NYX zijn er op de drie verdiepingen die we hebben, drie verschillende soorten muziek te vinden. Voor ieder wat wils.’
Je hoort wel dat jonge gays tegenwoordig vaak grote commerciële feesten
vermijden. Hoe spelen jullie daarop in?
‘Ons 3x NYX-festival zal allesbehalve een groot commercieel festival
worden. Om te beginnen is het terrein van Thuishaven niet massief,
maar juist gezellig. Daarnaast zetten we de mensen in die 3x NYX
gemaakt hebben tot wat het nu is. Het belangrijkste binnen 3x NYXteam is het familiegevoel dat er heerst. Alle dj’s, entertainers, fotografen en andere crew members kennen elkaar, leren van elkaar en laten
zich door elkaar inspireren.’
Kunnen jullie alvast een voorpoefje geven van de dj’s die komen optreden?
‘De complete line-up kan ik nog niet blootgeven, maar ik kan wel
alvast een tipje van de sluier oplichten. Buiten op het Taste the
Rainbow-podium, staat popmuziek centraal en kunnen een Valentijn
de Hingh, Alexis Knox en Prince JayJay natuurlijk niet ontbreken. Bij
Ravetastic zullen onder andere Spikey Lee en FKA de loods vullen
met house & techno, en bij Circus Bizare neemt Amber Vineyard
het voortouw met een Vogue Ball in circusthema, gevolgd door de
lekkerste urban beats van onder andere Raphaella Brown en Samaker.
Daarnaast zal natuurlijk het Exit Café met zijn vaste dj’s zorgen voor
een knus café, gevuld met de foutste guilty pleasures. Én, zoals jullie
van Club NYX gewend zijn, kan een dj op de wc niet uitblijven!’ Stop
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De Franse Pierre Bouvier en de New Yorker Nick Campa zijn meer dan alleen een pretty face en een
hot insta-couple. De heren hebben nu ruim twee jaar een relatie en willen een inspiratie zijn voor een
ieder die durft te dromen. Meet Nick and Pierre!

THE DREAM TEAM
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
Om maar met de deur in huis te vallen: wat doet het met je wanneer mensen alles van je willen weten, zoals wie is top en wie is bottom?
Nick: ‘We zijn heel erg open. Ik denk dat dat vandaag de dag heel
belangrijk is. We moeten er wel om lachen.’
Pierre: ‘Ik vind het wel schattig, dat mensen het vragen.’
Nick: ‘We vinden het fijn om sensueel te zijn en dat dragen we ook
uit. We doen het wel op een speelse manier. Meer om te laten zien
dat we goed in ons vel zitten, maar dat we er wel hard voor werken.
Door de aard van onze berichten is het ook niet zo raar natuurlijk
dat mensen ons die vragen stellen.’
Jullie werken hard aan je lichaam. Wat vind je ervan dat de nadruk altijd
ligt op er goed uitzien?
Pierre: ‘Haha, ik hou eigenlijk niet eens van de gym. Nick pusht me
daarin. Hij gooit me uit bed om te gaan...’
Nick: ‘Ik had vroeger overgewicht. Ik ben me er daardoor heel erg
van bewust hoe ik eruit zie. Dit is mijn manier om iedereen terug te
pakken die me voor gek zette omdat ik te dik was. Op deze manier
heb ik dat een plek kunnen geven. Pierre en ik waren beiden niet
tevreden met wat ons gegeven was. Het is niet erg om dan aan jezelf
te werken, zeker niet als je er gelukkig van wordt.’
Pierre: ‘En het gaat er voor ons ook om dat we gezond zijn. We
willen geen bodybuilders zijn. Een gezond lichaam is een mooi
lichaam.’
Jullie lijken ook niet vies van plastische chirurgie…?
Nick: ‘Die vraag krijgen we vaker. We drinken heel veel water en we
zijn er allebei mee gezegend dat we nooit echt acné hebben gehad.
Maar we gebruiken inderdaad ook weleens fillers.
Pierre: ‘Wanneer mensen me ernaar vragen, zeg ik wel altijd dat
een mooie huid uit meerdere facetten bestaat. Ten eerste is goede voeding erg belangrijk. Gezond eten, veel water drinken, matig
zijn met alcohol, genoeg slapen. Ik gebruik crèmes en moisturisers,
foundation en een beetje make-up om mijn goede punten naar voren te laten komen.’
Nick: ‘Ook wanneer je gezond leeft, ga je er op een gegeven moment toch ouder uitzien. Je DNA bepaalt de manier waarop je ouder wordt en wanneer. Alles wat we laten doen is preventief. Geen
grote operaties of uiterlijke aanpassingen. Ik schaam me daar niet
voor.’
Pierre: ‘Ik vind het een manier van waarderen waar je mee geboren
bent.’
Zijn jullie bang om ouder te worden?
Nick: ‘Pierre wel!’
Pierre: ‘Ik heb echt het PeterPan-syndroom. Het is misschien niet
per se de angst om ouder te worden, maar ik ben wel bang dat ik
mijn enthousiasme verlies. Ik ben bang om mijn dromen kwijt te
raken, of de manier waarop ik in dingen geloof. De tijd pakt veel
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dingen van je af en daar ben ik wel bang voor. Schuldig dus!’
Nick: ‘Nu niet, maar ik ben een maagd, dus ik ben wel perfectionistisch. Perfectie is niet echt, maar ik streef het wel na. Het is een
lifetstyle en we werken er hard voor.’
Pierre: ‘Ik zou het meer ‘streven naar harmonie’ noemen, in plaats
van perfectie. Ik ben graag in harmonie met alles om me heen.
Zowel fysiek als met mijn omgeving.’
Wat streven jullie na?
Nick: ‘Ik vind het belangrijk dat je kunt zijn wie je bent. Dat begint
al bij onze relatie. Ik ben me ervan bewust, dat het een privilege is
dat we vandaag de dag hand in hand over straat kunnen lopen en
dat we kunnen zijn wie we willen zijn. Dat willen we graag laten zien
op social media. Ik realiseer me ook dat het in veel landen verboden
is om homoseksueel te zijn. Je kunt er zelfs om vermoord worden.
Via onze kanalen willen we mensen hoop geven en laten zien dat
het wel kan. Het is onze droom om de jongere LGBTQ+community
te laten zien dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden. Wij
leven die droom en jij kunt dat ook. Ik kom van ver, dus daar ben
ik trots op.’
Pierre: ‘Ik zou alles geven wat ik heb, om mensen hoop te kunnen
geven. Ik ben bang om mijn dromen te verliezen. De droom komt
voor alles en een droom wordt een doel. Je moet kunnen zijn wie je
bent, verliefd worden op wie je wilt en je kunnen kleden zoals jij dat
prettig vindt. Daar geloof ik echt in. Daarom ben ik ook zo gek op
kunst. Je laat iets zien en mensen kunnen erin zien wat ze willen.’
Je komt van ver, kun je daar wat over vertellen?
Nick: ‘Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader mishandelde ons
en was alcoholist. Ik had overgewicht en werd gepest. Ik zat nog in
de kast. De scheiding was zwaar en duurde wel tien jaar. Mijn vader
zag ons als geldverspilling en niet als kinderen die hun vader nodig
hadden. De relatie was ongezond en hij heeft me zelfs onterfd. Deze
combinatie zorgde ervoor dat ik me heel erg bewust was van mezelf.
Sinds de middelbare school heb ik mezelf gepusht om altijd het beste
uit mezelf te halen. Ik wilde vooruitgang en ik zag het als mijn doel
om ‘iemand’ te worden. Het voelde bijna als mijn verantwoordelijkheid om te laten zien dat je van heel ver kunt komen, maar toch kunt
bereiken wat je wilt. Toen ontmoette ik Pierre en vond in hem een gelijkgestemde. We hadden veel overeenkomsten en hebben dezelfde
dingen meegemaakt. We besloten samen andere mensen te helpen
en te inspireren.’
Pierre: ‘Op mijn achttiende ben ik vanuit Frankrijk naar Los Angeles
verhuisd voor mijn ontwikkeling op het gebied van muziek en acteren. Ik keek altijd Hollywoodfilms met mijn oma. Ik was gefascineerd
door haar liefde voor oude films. Het was mijn droom om te verhuizen. Ik kwam in LA met niks en heb heel hard gewerkt. Mijn ervaring
is dat wanneer je hoop hebt en door blijft gaan, je altijd ergens komt.
En geloof me, ik moest van ver komen. Hard work and dedication.’

Hoe is het om een voorbeeldfunctie te hebben?
Nick: ‘We komen allebei uit gebroken gezinnen en we voelen dat
het onze verantwoordelijkheid is om te laten zien dat liefde altijd
wint. Ik zal altijd voor Pierre vechten, ik zal ons altijd laten werken.
Zeker als je ziet waar we vandaan komen. We willen laten zien dat
het wel kan!’
Waar staan jullie over vijf jaar?
Nick: ‘We zijn erg traditioneel, we willen een huis, trouwen en misschien ooit kinderen. Op creatief vlak zien we Instagram echt als
een opstap. Pierre zingt en acteert en ik acteer. Allebei zijn we model. Toen we naar LA verhuisden, hadden onze carrières niet de kick
start waar we op hoopten. Daarom zijn we met Instagram begonnen
en dat is ondertussen een fulltime ding geworden. Of ik bang ben
om het acteren uit het oog te verliezen? Nee, we krijgen veel modellenklussen door Instagram en ons netwerk. In het begin waren we
wel bang dat het openlijk gay-zijn een negatief effect zou hebben op
onze carrières, maar we dachten toen: Fuck that, it’s 2018! We zijn
klaar met vooroordelen en we gingen ervoor.’
Pierre: ‘Ik hoop dat we over vijf jaar de (financiële) middelen hebben om mensen te helpen. We willen de LGBTQ-community helpen, een voorbeeld stellen en er voor ze zijn!’
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Stonewall-rellen plaatsvonden.
Wat betekent dat voor jullie?
Nick: ‘Weet je wat grappig is? The Stonewall Inn is de eerste gayclub
waar ik ooit heenging. Dus dat is wel bijzonder. Ik zat toen nog in de
kast. Ik studeerde aan de New York University en ik verkocht merchandise voor Broadway. Ik werd uitgenodigd en ik wist van niets.

Wat een privilege dat dit mijn eerste gay clubervaring is. Het is fantastisch om te zien hoe ver de gay community is gekomen, maar er
moet nog heel veel gebeuren. Het geeft ons hoop om te zien dat de
wereld verandert in positieve zin.’
Pierre: ‘We willen er zeker bij zijn!’
Wat weten mensen niet van jullie?
Pierre: ‘Dat ik het leven leid van een oud omaatje. Ik ga graag vroeg
naar bed en ik hou van tuinieren.’
Nick: ‘Ik denk niet dat er veel dingen zijn die mensen niet van me
weten, maar mensen verbazen zich er altijd over dat ik heel verlegen ben. Ik druk mezelf graag uit via social media, maar wanneer ik
fans in het echt ontmoet, ben ik heel verlegen. Ik hou er ook niet
van om mijn shirt uit te trekken ten overstaan van veel mensen. Op
Instagram doe ik dat vaak, maar dat is voor mijn gevoel toch veiliger.
Soms dringt het tot ons door dat wanneer we 25.000 likes hebben,
er 25.000 mensen ons ook daadwerkelijk hebben gezien!’
Last but don’t least, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Nick: ‘We deden beide auditie voor dezelfde rol. Ik zag Pierre zitten
en vond hem meteen interessant. Zoals je nu weet, ben ik erg verlegen en ik durfde hem niet aan te spreken. Ik maakte een foto van
hem en stuurde die naar mijn toenmalige manager. Bijna meteen
hoorde ik de telefoon van Pierre overgaan, waarna hij op me af stapte. Ik schrok me dood! Mijn manager bleek ook zijn manager te zijn
en hij had hem direct gebeld.’
Pierre: ‘Ik zag jouw laarzen op de foto staan, dus ik wist dat jij het was!
We kwamen erachter dat we dezelfde mening en doelen hadden en
al snel waren we een stel. Dat is nu ruim twee jaar geleden.’ SQUARE-FULL
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TWEE MANNEN EN EEN TAART
‘WIL JE MET ME TROUWEN?’

STONEWALL 1969
‘Wij eisen gelijke rechten!’

THE QUEEN BEE
In dit nummer: Muriel Nabot

NEXT TIME!

Lucille Ball
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TEDDY
dochter van RobertJan en Berend
GAYPAPA’S? VIJFTIG JAAR GELEDEN
HAD NIEMAND DAT GELOOFD

Je levensstijl
bepaalt je
gezondheid

‘De grootste talenten zijn
homoseksueel’
INTERVIEW MET
PAPA Party Eliad Cohen

NU BRUTAAL,
ALS KIND VERLEGEN

GAYPRIDES

WE VIEREN VRIJHEID, OVERAL

DAT HEET MOOI!

SOKKEN ONDER JE KORTE
BROEK EN ANDERE
ERGERNISSEN
UIT DE KAST: BV’ers en BN’ers OVER
HUN COMING OUT

SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN

DUBBEL BRANDMERK
OP DE VLUCHT
EN HOMOSEKSUEEL

VOLG ONS OP INSTAGRAM EN TWITTER, MANNEN, STRAND,
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Stel je eigen comfort
boxspring samen
Vlak
160/180 x 200 cm

Vanaf

1.995*

€

Complete set
Hoofdbord Sleeplife® Sky
Boxspring Comfort 160/180 x 200 cm
Matras Sleeplife® Comfort Pocket
en set poten naar keuze

Granada

Palace

Sky

Keuze uit 3 verschillende hoofdborden

(elektrisch verstelbaar) vanaf €3.095*

Kies je matras
Verkrijgbaar in
verschillende hardheden

Kies je poten

Kies je stof of lederlook
Verkrijgbaar in 3 hoogtes:
5 / 10 / 15 cm
3 vormen en 2 kleuren:
Natuur en wengé

*Er zijn nog meer combinaties mogelijk voor een min-/meerprijs.
Vraag gerust meer info aan je Sleeplife®-slaapadviseur.

Verkrijgbaar in meer dan 200 verschillende kleuren

Met 19 vestigingen in Vlaanderen is er altijd een Sleeplife®-winkel in jouw buurt.
Kom gerust langs voor slaapadvies op maat van jouw leven.
Aalst / Brugge / Dilbeek / Genk / Gent / Heist-op-den-Berg / Oostakker / Leuven /
Maasmechelen / Merksem / Oostende / Overpelt / Roeselare / Sint-Niklaas /
Turnhout / Wevelgem / Wilrijk / Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe) / Zingem

Onderbouwd
advies
maakt
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makkelijk

Ruime keuze
aan unieke
slaapoplossingen

Groot assortiment
bedtextiel
donsdekens
kussens

Altijd dichtbij
19
winkels in
Vlaanderen

Gratis
matraswissel*
1x hardheid
wijzigen

Ergosleep verdeler®
Ontdek jouw
SLAAP-DNA® in
de belevingsstudio

