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REMEMBER THE PAST
CREATE THE FUTURE

PRIDE.AMSTERDAM
27 JULY — 4 AUGUST 2019

I am glad I was in the 

Stonewall riot. I remember 

when someone threw a 

Molotov cocktail, I thought, 

“My god...

STONEWALL 50 YRS
1969 — 2019

PRIDE WALK & PARK27 JULY 2019

CANAL PARADE3 AUGUST 2019

STREET PARTIES
2 — 4 AUGUST 2019

PRIDE AT THE BEACH
29 — 31 JULY 2019
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ED
ITO

LOVE
Herken je dat? Dat je wakker wordt van de eerste zonnestralen, je ogen opent, 
je uitrekt en naast je het vertrouwde ontblote lijf van je partner observeert? Zijn 
herkenbare gelaatstrekken en beginnende grijze haren die je zoveel rust geven.  
Wetende dat je je gelukkig voelt met de liefde van je leven, degene die je stabiliteit 
geeft en je neemt zoals je bent. Die genoegen neemt met de overblijfselen van wat 
ooit een sixpack was en tegen je aankruipt omdat je zo heerlijk ‘zacht’ aanvoelt 
met al je rondingen… Een glimlach als ik terug denk aan onze eerste ontmoeting. 
De complimentjes over mijn strakke lijf en dat 'ie dacht dat ik iedere dag in de 
sportschool te vinden was.  Terwijl mijn sport vooral weinig eten, veel reizen en 
plezier maken was… Heerlijk toch?

Jazeker, zolang ik er hip uitzie, mijn corrigerende lingerie zijn werk doet en ik af en 
toe nog als ‘lekker’ wordt versleten, is ouder worden lang zo erg niet. 

In deze editie hebben we het over ‘Love’ en dan in de breedste zin van het woord. 
Over millenials, acceptatie, vrijheid en relaties. We spreken met een aantal oudere 
gays over het geheim van het succes van sommige uitzonderlijk lange relaties. We 
spreken exclusief met presentator Jan Mulder die vrijuit spreekt over zijn relatie en 
vreemdgaan: Als ik weg zou willen en Johanna zou dat niet willen, dan zou ik niet 
gaan. Dat zou ik er voor over hebben, dat is je dure plicht aan je lieverd. Dan maar 
ongelukkig. Ook als het dan moeilijk gaat. Volhouden!

Wat een man, die Jan. Zo duidelijk. Maar diep in mijn hart hoop ik toch echt dat de 
‘mijne’ geen dure plicht aan mij hoeft na te komen.

Kortom, lees er alles over in dit nummer. 
Ik ga me voorbereiden op een heerlijke zomer… Ik zit alweer aan de sla, heb de 
nodige peelings in de planning en mijn loopband geactiveerd.

Na de zomer komen we bij je terug. Met een geheel vernieuwde look & feel en een 
grote internationale verrassing. 

Veel leesplezier en enjoy the summer!

velda.net

  
     

Fly
VANAF € 1.999

HEDENDAAGS DESIGN, MADE IN BELGIUM

Voor winkelverkooppunten raadpleeg www.velda.net
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FASHION STYLE

outfit
PRIDE DINER

chic
FASHION STYLE

@linandcanyon

@aralmorin

LEVI'S – € 60

LEVI'S – € 30

ZARA – € 6

TOPMAN – € 25

ZARA – € 26

DUNE – € 125

RALPH LAUREN – € 100

VERSACE – € 600

ZARA – € 50

ZARA – € 100

SAMSUNG SMARTWATCH – € 410

BERSHKA – € 40
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BENIBECA – € 80
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FASHION STYLE FASHION STYLE

outfit
CRUISE

outfit
HOLIDAY

@christopherbark

TOMMY JEANS – € 130
SUITSUIT – € 150

VERSACE – € 230

ZARA – € 26

TOMMY HILFIGER – € 60

CONVERSE – € 70

ACNE STUDIOS – € 210

ASOS – € 25REDEFINED REBEL – € 25

@benjithorpe

LACOSTE – € 90
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Jan Mulder, oud voetballer, schrijver, commentator, programma-
maker, een rappe babbel. Er is veel over hem geschreven, er is met 
regelmaat gesuggereerd dat Jan in het homokritische voetbal ooit 
de herenliefde heeft verkend. 
…’O nee sorry, sorry, dat is niet waar, neem me niet kwalijk, ik 
heb dat nooit geprobeerd.’

Dat is geen hals misdrijf
‘Nee, maar ik dacht voor dit blad, is dat misschien een voorwaar-
de… En natuurlijk heb ik van vrienden gehoord die het gepro-
beerd hebben. Ik vind dat prijzenswaardig. Waarom niet experi-
menteren? Maar het stoot mij een beetje af, terwijl mijn geest zegt 
dat je daar wel voor open moet staan. Het is liefde, genegenheid, 
en die staat voor solidariteit met de medemens. De route er naar-
toe echter is voor mij te ingewikkeld, ik ben gewoon heteroseksu-
eel geboren.’

De moraal van Jan zegt: ik zou dat moeten kunnen geven?
‘Ja, en ik ben zeker benaderd. Toen ik jong, aantrekkelijk was, en 
voor Ajax en Anderlecht speelde. Ik heb dat bot geweigerd geloof 
ik. Ik zeg nu aantrekkelijk, maar ik had dat niet door in die tijd, 
ik zag de belangstelling van mannen niet. Ben in de jaren vijftig 
opgegroeid, in Winschoten, ik kende het begrip niet eens. Ik zie 
het ook nooit aan mensen. Ik was gisteren op de Gay Pride in 
Brussel, ik vind dat fantastisch ontroerend. Maar heb het zelfs bij 
het hele nichterige type niet in de gaten. Ik vind het naar, bijna 
discriminerend om te zeggen dat je het meteen ziet.’

Zijn er mannen die je aantrekkelijk vindt?
‘Roger Federer, ik zie hem graag mooi bewegen, een beschaafde 
man ook. En ik herinner me zeker uit mijn voetbaltijd de euforie 
en het omhelzen dat daarbij hoort. Na een goal, die bovenlicha-
men die elkaar raken, kussen. Wat dat betreft stootte dat fysieke 
mij totaal niet af, maar het was geen homoseksueel gedrag. Meer: 
haha, we hebben een Beer geschoten.

Ik werk de laatste jaren in België en hier zie je dat vaker, mannen 
die elkaar kussen. Met vrienden, je kan elkaar een hand geven, 
maar ik heb er ook die kussen, ik heb daar niets op tegen’.

Dat is een lieve gewoonte, je hebt twee zoons, zoenen zij hun papa?
‘Jaaa. Ze kusten hun moeder altijd al, maar een man en kleine 
kinderen. Is net iets grover, de tederheid met papa komt later. Ik 
begrijp dat wel, maar als mijn oudste zoon Youri mij nu kust, dan 
ontroert mij dat enorm. Ik ga ervan trillen, nu al, ik denk dan...
waar is hij, waar is hij. Ik ben dankbaar.

Mijn jongste zoon Geret kuste mij wel altijd. Youri is meer zoals 
ik, discreet. Dat hij dat nu wel doet vat ik op als grote liefde. Een 
betuiging, verklaring, ik vind het fijn dat hij dat kan. Dat de man 

waarmee hij zo lang heeft samengeleefd hem niet tegenstaat. Ik 
was niet altijd de gezelligste, een saggerijnige papa.’

Ik vind het intrigerend, mannenvriendschappen. Gesprekken die jij 
hebt gevoerd over de herenliefde, waar ging dat over?
‘In mijn geval ging dat over kunst, de man in kwestie was galerie-
houder. Excuses nogmaals, ik kan je niet bedienen met homoseks 
drama’s.’

Je hebt recent een aantal televisie programma s gemaakt ‘Het Eeuwige 
leven van Jan Mulder’ …je gelooft zelf nergens in. Toch beetje jammer.
‘Wat?’

Dat je in niks gelooft…
‘Als er nou in die miljoenen jaren ook maar een flintertje bewijs 
was geleverd, ja dan misschien. De wereld is gecreëerd in zes da-
gen? Met de tijd wordt alles weerlegt, er is geen houden aan, aan 
dat geloof. En bij een zoektocht kom je al snel op het pad van de 
Jehovah's Getuigen. Omdat we zoveel niet begrijpen kan er zo-
veel zijn wat we niet weten? Tsja. Mja.’

Je bent een zondagskind. Begenadigd man met twee grote talenten, voet-
ballen en schrijven.
‘Ik wist als zesjarige zeker: ik ben een voetballer, ik moet naar 
Real Madrid. Dat is Brussel geworden. Ben gaan schrijven, pra-
ten, televisie maken door Barend en Van Dorp. Ik had niks anders 
te doen, kwam een keer als gast bij die Late Night Show en deed 
dat leuk. Ik heb het niet gezocht, kan me goed aanpassen, dat 
met een beetje publiek in het klein optreden. Fijn, ieder mens wil 
een beetje bejubeld worden. Wat niet zegt dat ik verslaafd ben 
aan aandacht, maar het is beter te doen dan aan de lopende band 
staan, of in een turffabriek.’

'LEEFTIJD ZEGT 
HELEMAAL NIKS' 

JAN MULDER

We spreken af in een hip wegrestaurant. De zestig en nog wat interviewster 
denkt dat wat niet gezegd noch geschreven kan worden: een hotel had ook 
een optie geweest. Een mooie, elegante Jan op leeftijd, prima jeans, mooi 
hemd, goed colbert, een lage, resonerende stem. Het gesprek gaat over 
de liefde, waar hij met warmte en aandacht over spreekt. Hij luistert ook met 
aandacht naar zijn tafeldame. En zij? Zij wordt opgerold. Ingepakt. De mond 
gesnoerd. Wat een leuke man, deze Jan Mulder!
DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

NA EEN GOAL, ELKAAR 
KUSSEN, BOVENLICHAMEN 

DIE ELKAAR RAKEN, 
PURE EUFORIE  
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MUST HAVE

HERMÈS ARCEAU PETITE LUNE HORLOGE
De Arceau is al jaren een van de populairste, meest 
elegante en meest tijdloze horloges die Hermès in 
zijn gamma heeft. Deze ‘Petite Lune’ editie is weer 
een pareltje. Het speelse en elegante design, met 
een aantal subtiele details zorgt ervoor dat dit hor-
loge sowieso een instant klassieker wordt die rond 
elke pols kan schitteren. 

CALVIN KLEIN
Calvin Klein is al jaren bekend in de modewereld door onder andere 
kledij, ondergoed en jeans. Al snel volgden juwelen en horloges. In-
tussen blijft Calvin Klein ons elk jaar verbazen met een horlogecol-
lectie die uitblinkt in eenvoud, met mooie designs zonder al te veel 
poespas. Also de prijs is erg betaalbaar.

SALIMA THAKKER COLLECTIE 
VOOR HEREN
Salima Thakker maakt prachtige ju-
welen op maat, zowel voor dames als 
heren. In de collectie die nu zal ver-
schijnen, zitten onder andere krach-
tige manchetknopen en armbanden 
met zware schakels en verschillende 
kleuren die je naar hartenlust kan 
combineren. Ideaal voor de man die 
nét dat tikkeltje meer wil.

Horloges

LONGINES HYDROCONQUEST CERAMIC
Dit nieuwe, volledig zwarte, keramische horlo-
ge maakt de Longines HydroConquest familie 
helemaal compleet. De inspiratie voor deze lijn 
haalde Longines overduidelijk uit de duik- en 
watersportwereld. Die elementen combineer-
den ze feilloos met de traditionele elegantie van 
het merk, en de technische perfectie die we van 
Longines gewend zijn.

DE BELL & ROSS R.S. 19 COLLECTIE
Bell & Ross haalt normaal gezien zijn inspiratie 
uit militaire designs. Sinds enkele jaren zijn ze 
ook sponsor van het Renault Formule 1-team, 
wat resulteerde in hun R.S.-collectie. Deze col-
lectie combineert tijdloos design met elementen 
uit de racewereld. Ondertussen zijn ze al aan 
hun derde geslaagde en op-en-top functionele 
R.S.- collectie toe.

Een vol stadion, met 80.000 man, Dat geluid!
‘Ik denk tegenwoordig wel, wat was dat precies? Het is eigenaar-
dig, dat voetballen wist ik zo jong zo zeker. Ik ben een hele verle-
gen jongen uit Winschoten, maar ook een beetje artistiekerig. Dat 
trok en trekt mij meer dan het zakenleven, of de ambtenarij. Bij 
voetbal zat het ‘m voor mij ook in het stadion. 80.000 man. Dat 
geluid! Het schrijven was toeval. Ik had een leuke leraar Neder-
lands ja, en kwam vrienden tegen als Kees van Kooten en Remco 
Campert. Kunst, schilderkunst, vond ik mooi, maar ik ben er niet 
mee opgegroeid. Wij hadden thuis een reproductie van een Franse 
schilder aan de muur, een vrouw bij een waterput. En mijn vader 
was schoenmaker, hij kon dat wel weer heel goed en mooi.’

Johanna, je vrouw, heeft lachend verteld dat jij in jullie jeugd het knip-
perlicht in jullie relatie in stand hield met de opmerking: ‘Johanna nu 
niet, ik moet aan mijn carrière werken’. Je was veertien!
‘Jahaha dat was een beetje kinderlijk geredeneerd, maar ik dacht 
zeker aan mijn voetbalcarrière. Zij heeft weleens gedacht ‘hij wil 
dat niet, mij niet,’ maar ik wist dat ze mijn vrouw was. Vanaf de 
eerste keer dat wij elkaar zagen. Natuurlijk begint het met seksu-
ele aantrekkingskracht, onderschat de oogopslag echter niet. Dat 
gaat gelijk op, ik ben nooit op seks alleen uit geweest. Innerlijke 
beschaving is belangrijk, en natuurlijk daarnaast smeerlapperij in 
bed. Maak daar maar wat moois van, schrijf dat eens leuk op. Jo-
hanna had een betrouwbare blik, ik was dol op haar, meteen en 
ben ik zestig jaar later nog…. Als zij binnenkomt denk ik ‘ooo wat 
een leuke vrouw’. Bij het opstaan ‘s ochtends, zij komt de woonka-
mer in... daar is ze!’

Wat is het geheim van zestig jaar gelukkig? Je ben bestempeld als notoire 
vreemdgaander, een flinke innemer ook.
‘Dat is niet waar, ik heb nooit gedronken. En zeker, je komt wel-
eens iemand tegen, mmmm lekker aardbeienjam, dat kan wel. 
Ik heb een keer gedacht ‘dat kan het wel verdragen’. Dat kan je 
onderschatten, het heeft zeker impact gehad. Misschien roep ik 
die emoties op (Jan kan er wat van. red) omdat ik er vrijuit over 
spreek. Maar ik vind het veel erger, veel erger als je weggaat bij 
iemand na een slippertje. Als je vreemd gaat, is het je plicht omt 
te blijven.’

Dat is een bijzondere uitspraak.
‘Als ik weg zou willen en Johanna zou dat niet willen, dan zou ik 
niet gaan. Dat zou ik er voor over hebben, dat is je dure plicht aan 
je lieverd. Dan maar ongelukkig. Ook als het dan moeilijk gaat, 
Volhouden! Ik zou blijven als zij of hij dat ook zou willen, en zou 
me volledig opofferen. Voor de kinderen ook, maar vooral voor 
haar.’

Waarmee je kiest voor je laatste tien jaar ongelukkig zijn?
‘Nee dat is dan niet ongelukkig. Als je zolang bij elkaar bent, zes-
tig jaar, dan is dat niet zogenaamd ongeluk. Dat opperste hitsige 
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BIJ VREEMDGAAN IS HET 
JE DURE PLICHT OM TE 
BLIJVEN!  
van een nieuwe liefde, dat wacht dan maar even. Wat is een grote 
liefde van zoveel jaar, het eeuwige van de eeuwigheid ten opzichte 
van lust? Uit elkaar gaan na veertig jaar, wat is er dan geweest? Is 
toch helemaal niets als een van de twee dan zo ongelukkig wordt, 
ik zou blijven.’

Je zou van mij een prijs krijgen, vrouwen zeggen dat wat jij nu zegt 
makkelijker.
‘Vrouwen hebben er meer voor over, dat gevoel heb ik. Je moet 
ook niet s ’nachts kotsend op de grond liggen, maar als je zo lang 
samen bent en het zo lang leuk hebt gehad lijkt dat mij sterk. Wat 
ik zeg en wil is misschien onmogelijk. Ik denk dat het kan. Vaak 
is het de derde partij, die daar dan ook aan trekt, die mag dat niet 
doen vind ik.’

Gay mannen zijn vaak zeer promiscue, makkelijker, vlinderen graag en 
veel. 
‘Ik ken er toch behoorlijk wat die lange relaties hebben, dat zijn 
hele goeie huwelijken. Maar dat gefladder, die seksualiteit weer, ik 
vind dat wel iets vrolijks hebben.’

Is het minder erg omdat ‘iedereen’ het doet?
‘Het is een leukere wereld, ik vind het grootser. En de een is daar 
makkelijker in dan de ander. Ik kan oprecht zeggen dan ik dat niet 
heb, het kijken naar andere vrouwen.’

Heb je tips, stel: je wordt overvallen door een verliefdheid buiten de 
deur.
‘Je moet dat overeenkomen, maar vaak loopt het parallel. De een 
verliefd, de ander thuis diep ongelukkig. Dus afspraken maken. 
Lukt dat niet en je kunt je niet inhouden? Dan toch maar weer 
stiekem. Moet je wel knap te werk gaan.’ SQUARE-FULL

DOOR: JONATHAN BREUGELMANS

Foto: Leo Vogelzang
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TRUI EN SHORT ASHISH
BOOTS VINTAGE
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
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VEST / BROEK / RIEM MOSCHINO
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
BOOTS VINTAGE

VEST / BROEK / RIEM MOSCHINO
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
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HOED VINTAGE 
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
HEMD EN BROEK ASHISH

HOED EN BOOTS VINTAGE
NECKLACE BARE FINE JEWELRY

HEMD EN BROEK ASHISH
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HEMD ZALANDO
RIEM MOSCHINO
JEANS MOSCHINO
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
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VEST GUCCI

VEST GUCCI
NECKLACE BARE FINE JEWELRY

BROEK MOSCHINO 
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HEMD FRED PERRY
NECKLACE BARE FINE JEWELRY

BROEK PINKO
BOOTS VINTAGE 
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HOED VINTAGE
VEST MOSCHINO

SJAAL VERSACE VIA ZALANDO
SLIP EN JEANS MOSCHINO

BOOTS VINTAGE
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
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SWIMWEAR MOSCHINO
NECKLACE BARE FINE JEWELRY
HOED EN BOOTS VINTAGE

HOED VINTAGE
SWIMWEAR MOSCHINO

NECKLACE BARE FINE JEWELRY
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VEST CALVIN KLEIN VIA ZALANDO
SHORT MOSCHINO

TRUI CALVIN KLEIN VIA ZALANDO
BROEK ADIDAS VIA SN3 ANTWERPEN 
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TRUI CALVIN KLEIN VIA ZALANDO

BOOTS VINTAGE
SHORT EN TRUI ASHISH

NECKLACE BARE FINE JEWELRY
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De Amerikaanse droom staat voor: iedereen kan het, succes en 
rijkdom liggen voor het grijpen. The American Dream mag er 
zijn; de dollars zijn voor iedereen, de Italiaanse droom wil juist 
kansen voor iedereen. Een goed leven is geen voorrecht, het is een 
recht. Huisgemaakte pasta’s, antipasta, insalata’s, mooie wijn, veel 
zon en een moeiteloos gevoel voor stijl; de Italiaanse droom wordt 
gestut door de onbreekbare band met de familie en gemeenschap. 

EEN GOED LEVEN IS GEEN VOORRECHT, 
HET IS EEN RECHT
Diego Della Valle is eigenaar van het luxe merk Tod’s en staat 
vooral bekend om zijn mocassins met opvallende studs. Voor 
hem is de Italiaanse droom niet enkel a way of life, het is ook 
een manier van zakendoen. De vierenzestigjarige miljardair is een 
van de meest dynamische ondernemers van Italië. Met wit strak 
gekamd haar en de zo kenmerkende gedraaide kraag, is hij voor 
Italianen even herkenbaar als Richard Branson voor de Britten. 
Della Valle bouwde een miljarden mode-imperium, reist per 
privéjet of helikopter de wereld over (een passagier vergeleek 
het interieur met de binnenkant van een handtas). Hij heeft 
een benijdenswaardige collectie hedendaagse kunst, bezit het 
mahoniehouten motorjacht van John F. Kennedy (genaamd 
Marlin), zit in de Raad van Bestuur van Ferrari en LVMH 
en financiert de restauratie van het Colosseum. Forbes schat 
zijn vermogen op £1.4 miljard, toch is er geen plek op aarde 
waar hij liever is dan de oostelijke Italiaanse stad Casette 
d’Ete. Met name van de regio Marche gaat zijn hart sneller 
kloppen. Het ligt op een vruchtbare vlakte met uitzicht 
over de Adriatische Zee. Het gebied staat bekend om zijn 
schoenfabriekjes, er zijn meer dan 600 bedrijven waar leder 
wordt geproduceerd zoals handgemaakte designerschoenen. 
Het maakt Italië tot wereldwijd mode powerhouse. 
‘De markt is overal ter wereld,’ vertelt Della Valle aan een 
Italiaanse journalist, ‘maar het leven is Casette d’Ete.’
Casette d’Ete is officieus bekend als Tod’s Town: 900 van de 
4.000 inwoners werken in Tod’s fabriek, ook degenen die daar niet 
werken sturen hun kinderen naar de onberispelijke basisschool 

die Della Valle bouwt. Hij renoveert er ook het buurthuis en 
faciliteert een gratis crèche voor zijn werknemers. Dat laatste 
is ongebruikelijk in Italië. Hij ziet zijn utopische benadering 
als natuurlijk: ‘Wij zijn onderdeel van deze gemeenschap, de 
bevolking steunt ons enorm. Dat is de aard van het beestje, 
ook in de genen van onze familie zit dat. Wij bewegen één 
vinger en steunen duizend mensen met die handeling.’
Della Valle groeit op in Casette d’Ete. Zijn huis, net als het 
glanzende marmeren spiksplinternieuwe hoofdkwartier dat 
ook in de stad ligt, is ontworpen door zijn vrouw Barbara, die 
architect is. Hier groeien zijn twee zoons op, Emanuele (40) en 
Filippo (17). Hij wil voor hen dezelfde fijne kindertijd die hij zelf 
heeft gekend. ‘Het was een gemakkelijk en gelukkig leven, voor 
ons was het dorp zoals Disney World.’ Hij vertelt over de warme 
dagen die hij voetballend en vissend met zijn vrienden doorbracht. 
Della Valle’s grootvader Filippo begon zijn schoenmakerij 
in de jaren ‘20. Toen Diego’s vader, Dorino, het bedrijf 
overnam, begon hij met de productie van schoenen voor grote 
Amerikaanse warenhuizen. Het kleine, ambachtelijke bedrijf 
groeit uit tot een groot succes. Della Valle wordt groot in de 
fabriek. Zijn jeugd is doordrongen met de geur van leder. 
‘Ik sluit mijn ogen en herinner me die geur nu nog,’ zegt 
hij zittend aan een grote, ovale tafel in zijn glazen kantoor.
 
DE MEESTER IN BOLOGNA
Zelfs als hij naar Bologna is vertrokken om daar rechten 
te studeren, brengt hij veel van zijn tijd door bij een lokale 
schoenmaker. ‘Elke middag ging ik naar beneden om 
dicht bij de meester te zitten. Ik wilde precies zien wat hij 
deed. Hij was een zeer goede leraar. Wij praatten over van 
alles: voetbal, het leven, politiek. Ik vond het geweldig.’ 
In 1975 is Diego aan de beurt om in het familiebedrijf te stappen, 
met een geheel eigen visie. Anoniem en in grote aantallen 
schoenen maken voor Amerikaanse confectie winkels, past daarin 
niet. Hij zet nu het merk Tod’s in de markt en creëert al snel een 
reputatie voor kwaliteit en easy going luxe. Prinses Diana was een 
fan, Sharon Stone maakte Tod’s populair in Amerika. Sindsdien 
is het Tod’s imperium uitgebreid met Fay, Hogan en Roger Vivier. 
Della Valle blaast ook nieuw leven in het modehuis Schiaparelli. 
Tod’s is enorm succesvol en overal in de fabriek hangen mooie 
herinneringen. Filippo’s houten werkbank en gereedschap worden 
met trots tentoongesteld op een plek bij de ingang van de werkvloer 
en er hangen foto’s van Dorino, glimlachend naar zijn medewerkers. 
Velen van hen maken nog steeds gebruik van de machines die 
hij ontwierp om schoenen te maken. Het allerbelangrijkste dat 
Della Valle van zijn ouders leerden, was: ‘Je bent een winnaar 
als jouw product fantastisch is’. Hij gelooft dat hij in zijn rol als 
CEO vooral het DNA van het merk hoort te beschermen. Hij is 
een perfectionist, zijn oog voor detail is legendarisch. Ontwerper 
Alessandra Facchinetti onderstreept dat. Op een drukke 
werkdag toont zij hem haar ontwerpen voor de show in Milaan, 
want zonder Della Valle’s toestemming wordt er niks beslist.

MOOI ETEN,
GOEDE WIJN EN TOD’S

BEWERKT DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

Diego Della Valle is de man van het Italiaanse 
La Dolce Vita: het mooie, grootse leven. Diego 
Della Valle combineert zijn ondernemersdrive 
met een onmiskenbare stijl en liefde voor het vak. 
Als kleinzoon van een schoenmaker komt dat uit 
op, natuurlijk, prachtige schoenen en tassen. De 
Italiaanse ‘schoenenreus’ bouwt een gigantisch 
mode- en schoenenimperium op met Tod’s en 
participeert in veel andere ondernemingen, met 
als paradepaard voetbalclub Fiorentina. Maar 
ook het hart zit op de goede plaats: Della 
Valle steunt kleine familiebedrijven en nieuwe 
initiatieven. 



MUST HAVE

YOGASTUDIO YYOGA
Bij Yyoga in Antwerpen 
kan iedereen terecht, of je 
nu een beginner of een er-
varen yogi bent. Een echte 
aanrader is de Hot Yoga, 
een yogasessie in een war-
me ruimte. Werk je hele-
maal in het zweet en voel je 
daarna als herboren. 

HOTEL DE GULDE SCHOEN
Hotel De Gulde Schoen is een op en top fancy boutique 
hotel in hartje Antwerpen. Na een overnachting in dit pa-
radijs stap je sowieso met een lach op je gezicht naar bui-
ten! Prijzen vanaf €350 per nacht.

HUMGY COWORKING
Op zoek naar een plaats waar jij je focus helemaal kan vinden? Bij 
Humgy Coworking kan je op twee hippe locaties in Antwerpen te-
recht om in alle rust aan je projecten te werken. Prijzen vanaf €20 
euro per dag, voordelige maandtarieven beschikbaar.

ROOFTOP BAR ONTOP
Bij rooftop bar ONTOP kan je vanaf deze zomer genieten 
van heerlijke hapjes en drankjes, met een uitzicht over de 
stad. Dit voormalige kantoorgebouw tegenover De Singel 
werd omgetoverd tot prachtige rooftop bar. Zeker een be-
zoekje waard!

STICKS 'N BOWLS
Overheerlijke poké bowls met verse lokale 
producten, daarvoor kan je voortaan te-
recht bij Sticks ’n bowls in Antwerpen en 
Leuven. Ideaal voor wie van een snelle, 
maar toch lekkere en gezonde hap houdt.

Lifestyle
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GROTE FANS VAN TOD’S: PRINSES DIANA 
EN SHARON STONE
Hij ziet Tod’s als een lifestylemerk, niet als modemerk. ‘Ik wil 
luxe, maar zeker ook een nuttig product. Het is belangrijk om dat 
evenwicht te hebben, veel bedrijven maken accessoires die erg cool 
zijn, maar niet nuttig. En veel dingen zijn weliswaar nuttig, maar saai.’
Tod’s producten worden handmatig genaaid, gelijmd, gepolijst en 
verpakt met de hand, exclusief maar zeker comfortabel genoeg 
om elke dag te dragen. De sportieve elegantie past bij wat Della 
Valle ziet als de moderne luxe levensstijl. ‘Het is wat ik noem 
the light life. Het is de tijd van simpel, less is more. Iedereen 
probeert zijn leven te vereenvoudigen,’ zegt Della Varte. Zijn 
eigen leven draait om Casette d’Ete. ‘Wanneer ik hier ben, ben 
ik nummer 1,’ zegt hij over zijn enorme fabriek. ‘Als ik in het 
dorp ben, ben ik nummer 100. Ik hou daarvan, het is de reden 
waarom ik hier woon. De balans is goed. Als je waardigheid 
hebt, als je serieus bent, zullen de mensen je respecteren. 
Respect verdient je niet simpelweg omdat je geld hebt.’ 
De stad zit vol met Della Valles, velen werken ook voor het bedrijf. 
DIEGO runt Tod’s met zijn jongere broer, Andrea. Tijdens een 
rondleiding door het dorp, waar Diego Della Valle trots is iedereen 
te kennen, zegt zijn neef, ‘Daar is de nieuwe generatie. Misschien 
ken ik ze niet allemaal, maar ik herken het Della Varte DNA.’
. ’ 
Wonen in zijn geboortestad houdt hem in contact met de 
werkelijkheid, maar Diego Della Valle kent ook andere 
manieren om ‘gewoon’ te blijven. Hij en een goede vriend- een 
andere beroemde Italiaanse Industrial- huren soms een make-
up artiest in, vervolgens gaan de heren vermomd de stad in. 
‘Dat is fantastisch. We zoeken een terras, drinken een espresso, 
niemand stoort ons. Minputjes kende deze verkleedpartij 
ook. We bezochten ons favoriete restaurant en kregen een 
vreselijke tafel. De rekening was echter veel lager dan normaal.’ 
De Italiaanse ‘modeman’ heeft enorm veel charme en charisma. 
Met moeiteloos gemak loopt hij rond in een enorme ruimtes 
vol leder, waar huiden worden opgeslagen en gecontroleerd op 
kwaliteit. Hij poseert voor een foto met zijn personeelsteam. 
Hij kent alle namen, babbelt en lacht met iedereen. Typerend 
voor Il Direttore. De laatste vraag is een simpele: Waar gaat 
Tod’s over? ‘Succes, macht en solidariteit,’ zegt hij. En de 
Italiaanse droom, MOOI, RIJK EN LIEFDEVOL LEVEN! SQUARE-FULL

DIEGO DELLA VARTE 
LOOPT NIET NAAST ZIJN 
SCHOENEN

DOOR: JILL VAN RILLAER
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Geld alleen maakt niet gelukkig. Bart Maussen weet dat als geen ander. 
Sinds 2002 coacht hij ondernemende en vermogende families die kampen 
met zakelijke of relationele problemen, maar ook met de zin van het bestaan. 
Daarnaast zet hij zich vol overgave in voor talentontwikkeling. Zo was hij 
jarenlang mede-eigenaar van de Amsterdam Fashion Week en maakt hij zich 
hard voor muzikaal talent. Bart, doorgaans strak in pak, is net terug van een 
intensieve roeitraining. Daarom vragen wij hem voor de afwisseling niet het 
hemd van het lijf, maar wel zijn felgroene sportjasje! 
DOOR: MARCO HOHL
FOTO'S: JANIEK DAM

Bart, je runt twee bedrijven, de Dutch Reputation Management Group 
en de Maussen Group, die zich beide bezighouden met het coachen van 
vermogende families en ondernemers. Wat doe je precies? 
‘Ik hou me enerzijds bezig met het coachen van bestuurders van 
familiebedrijven, om die beter te laten functioneren. Anderzijds 
richt ik mij op het in balans brengen van de familiedynamiek bij 
vermogende en ondernemende families. Onder meer via relatie-
therapie tussen ouders en kinderen of tussen grootouders, kinde-
ren en kleinkinderen. Bij gezinnen met een meer dan gemiddeld 
vermogen wil die dynamiek weleens anders in elkaar steken dan 
normaliter het geval is. Het komt ook vaak voor dat kinderen uit 
deze families niet echt een incentive hebben om te studeren of 
te werken omdat er toch geld genoeg is. Dat is de basis voor een 
redelijk ongelukkig bestaan. Je moet altijd iets hebben om je bed 
voor uit te komen. Wij helpen deze jongeren mentale wilskracht 
op te bouwen om dingen te bereiken, leren hen stevig in hun 
schoenen te staan en de juiste beslissingen te nemen. Ook wat be-
treft partnerkeuze. Je wilt natuurlijk niet dat je vriend of vriendin 
alleen maar vanwege het geld in jou geïnteresseerd is.’

Wat moet je in huis hebben als goede coach?
‘Je moet vooral goed kunnen luisteren, je moet compassie hebben 
en je kunnen inleven in een ander. Je moet ook in staat zijn om een 
bepaalde afstand te houden van je cliënten en hun problemen. Ik 
sta hen bij, maar zij moeten de regie in eigen handen blijven hou-
den. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en geluk. Ik 
ben redelijk spiritueel en hoog sensitief en heb de situatie meestal 

al binnen een halve minuut door. Dat is niet zozeer een voorwaar-
de om een goede coach te zijn, maar het helpt enorm!’

Wat is je werkwijze? 
‘Ik maak als één van de weinigen wereldwijd gebruik van een 
methodiek die is gebaseerd op de kwantummechanica. Het gaat 
misschien iets te ver om dit helemaal uit te leggen, maar wat be-
langrijk is om te weten, is dat we als kind allemaal zijn gepro-
grammeerd; door onze ouders, vrienden, school en omgeving. Dit 
creëert mentale blokkades in je latere leven, waar je je niet altijd 
bewust van bent.’ Bart pakt een shotglaasje en houdt dit voor 
zich: ‘Als je drie jaar oud bent en je hoort je vader tegen je moeder 
zeggen: ‘Ik vind dit een lelijk glas.’ Dan is de kans dat je ooit in je 
leven zo’n glas koopt nul. En dit is een onschuldig voorbeeld. Het 
gaat niet eens over emoties of ruzies. Ik ga met mijn cliënten in 
gesprek, traceer en neutraliseer dit soort blokkades, zodat ze weer 
in hun kracht komen te staan. Er zijn grote mannen en vrouwen 
uit het bedrijfsleven die na mijn coaching in huilen uitbarsten van 
opluchting. Eindelijk kunnen ze weer volop ademen en een rich-
ting aan hun leven geven. Het is mooi om daarvan aan de basis 
te kunnen staan.’

Je bent naast coach ook ondernemer. Zo was je tot begin 2017 mede-eige-
naar van de Amsterdam Fashion Week. Hoe kijk je terug op die periode? 
‘Ik heb ervaren hoe ingewikkeld de modewereld is en hoe mensen 
elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Er is een klein groepje dat 
te veel macht uitoefent. Dat is iets waar ik totaal niet tegen kan. 

'JE MOET ALTIJD IETS 
HEBBEN OM JE BED 
VOOR UIT TE KOMEN'
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MUST HAVE

DE FRESH ’N REBEL CLAM ANC HOOFDTELEFOON
Deze hoofdtelefoon van Fresh ’n Rebel is onmisbaar voor iedereen die van muziek én 
reizen houdt. Hij is verkrijgbaar in allerlei trendy kleuren en is voorzien van Active 
Noise Cancelling, waardoor hij alle ongewenste omgevingsgeluiden filtert. Ideaal om 
rust te vinden op het vliegtuig, in een drukke stadsomgeving, of gewoon in je eigen 
woonkamer.

SILHOUETTE ZONNEBRILLEN
Wat er deze zomer zeker niet op je hoofd mag ont-
breken, is een degelijke zonnebril. Dat een zonnebril 
meer is dan alleen een item om je ogen te beschermen, 
weten we natuurlijk al jaren. Met de zonnebrillen van 
Silhouette val jij deze zomer gegarandeerd op! 

DE KLEAN KANTEEN
Weg met plastic waterflesjes! De Klean Kanteen is volledig 
gemaakt uit roestvrij staal, zodat er geen plastic in de buurt 
van jouw drankje komt. Daarnaast is hij ook verkrijgbaar 
in een geïsoleerde versie, zodat jouw favoriete dorstlesser 
lekker koel of net warm blijft.

DE CHRISTIAN LACROIX X CAMERICH COLLECTIE
Christian Lacroix is een bekende modeontwerper. Normaal gespro-
ken ontwerpt hij vooral kleding, maar tegenwoordig kan je ook op zijn 
ontwerpen gaan zitten! Hij ging namelijk een samenwerking aan met 
het Chinese luxe-interieurmerk Camerich en combineert zijn kleurrijke 
ontwerpen nu met kwalitatief meubilair. Deze collectie wordt exclusief 
verdeeld in Europa, door designspecialist Divani.

Gadgets
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Dat is de downside van die wereld, maar ik heb ook gezien hoeveel 
initiatieven er zijn om modetalent in Nederland verder te helpen. 
Voor Hans van der Linden (mede-eigenaar van de Amsterdam 
Fashion Week destijds) en mij is het nooit de bedoeling geweest 
om geld te verdienen aan de Fashion Week. We wilden talenten 
helpen bij hun zoektocht naar investeerders en hen de weg wij-
zen naar zelfstandig ondernemerschap of naar posities bij grote 
modemerken, om zo hun carrière op de rails te zetten. Alle mo-
deontwerpers hebben een droom: ze willen hun merk neerzetten. 
We hebben dat met succes zien gebeuren zoals bij Jan Taminiau. 
Het verder brengen van talent was onze drijfveer. Daarnaast wil-
den we Nederland weer als modeland op de kaart zetten en dat is 
gelukt. Na twee jaar werden we al uitgeroepen tot ’s werelds beste 
Fashion Week. Dat kwam door ons duurzame modeprogramma. 
We waren daarin wereldwijd een voorloper.’

Hoe heb je zelf de shows ervaren tijdens de Amsterdam Fashion Week(s)? 
En van welke designers sloeg je steil achterover? 
‘Iris van Herpen. Spijkers en Spijkers. Dennis Diem, die had altijd 
spectaculaire shows. Ik mis de hectiek en die momenten dat je 
mensen tot tranen toe bewogen ziet. Ik vond het altijd bijzonder 
om bij de shows aanwezig te zijn en te kijken naar het resultaat 
van maandenlang zwoegen. Je zag bij ons de meest extravagante 
creaties voorbijkomen. We hebben met ons team een setting ge-

creëerd waarin de ontwerpers het beste uit zichzelf konden halen. 
We zorgden ervoor dat er inkopers aanwezig waren van grote wa-
renhuizen en internetwinkels, en vertegenwoordigers van de in-
ternationale en nationale pers; dat gaf een extra dimensie aan de 
spanning. Tijdens de shows hadden we wel 150 mensen in dienst 
die allemaal maar één doel voor ogen hadden: het neerzetten van 
the perfect picture. Je leeft vanaf het eerste model dat de catwalk op-
gaat met spanning toe naar het slotmoment, in de hoop dat alles 
goed gaat en dat er niemand over zijn hakken struikelt.’

Tenslotte: jullie hebben twee jaar geleden de Amsterdam Fashion Week 
verkocht, maar je zet je nog steeds in voor jong talent. Kun je iets vertel-
len over je nieuwste project? 
‘Mijn levenspartner en ik hebben een poosje geleden een oud mu-
seum in Amsterdam gekocht en dat zijn we momenteel aan het 
verbouwen. Het gaat om een pand aan de Herengracht en een 
pand aan de Keizersgracht. Die zijn met elkaar verbonden via een 
tuin. Het is de bedoeling dat dit op termijn een creatief podium 
gaat worden voor jong muzikaal en wellicht ook artistiek talent. 
In één van de gebouwen zat al een concertzaaltje. Als de verbou-
wing af is gaan we dit podium openstellen en aanbieden aan ta-
lenten waarin we geloven. We geven ze dan de sleutels en zeggen: 
go your gang. Hoe fijn is het om talent te helpen? Dát is inhoud 
aan het leven geven voor mij!’ SQUARE-FULL

DOOR: JONATHAN BREUGELMANS
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Dario Elia (28) is een Italiaanse pro-
fessionele balletdanser bij Het Nati-
onaal Ballet in Amsterdam. Door de 
jaren heen is er heel wat veranderd 
in de balletindustrie. Dario bespreekt 
de grootste evoluties en veranderin-
gen met ons.

DOOR: BYRTHE BIESEMANS
FOTO'S: ABRAHAM QUINTANA

beste van over de hele wereld zitten hier. Als 
iemand twintig pirouettes doet, moet jij er een-
entwintig kunnen doen om net zo goed te zijn. 
De druk ligt erg hoog en ik heb moeten vechten 
voor mijn plaats, maar dat was niet omwille van 
mijn geslacht.’

Maakt die vertrouwde omgeving en acceptatie jou 
een betere danser? 
‘Het is makkelijker om je helemaal te geven 
wanneer je je ergens goed voelt, maar die ac-
ceptatie van anderen verandert mijn liefde voor 
het dansen niet. Ik ben een goede danser om-
wille van mijn kwaliteiten en niet omwille van 
hoe anderen deze kwaliteiten zien en aanvaar-
den. Ik vind het leuk om elke keer een ander 
personage te spelen en mij helemaal in te leven 
in die rol. Ik stop mijn hart en ziel in elk optre-
den en ik denk dat je dat ook zeker terugziet. 
Al helpt het wel om mensen rondom je te heb-
ben die je steunen en nieuwe dingen leren. Ik 
vergelijk ballet altijd met het leger. Het is een 
manier van leven die je aankunt of niet. Je leert 
op welke manier je moet communiceren, je leert 
discipline en beleefdheid. Dan is het wel fijn om 
mensen om je heen te hebben die jouw situatie 
begrijpen.’

Wat zie jij als een van de grootste veranderingen in 
het ballet? 
‘De grootste verandering is de invloed van so-
ciale media. Het gaat bijna niet meer om het 
dansen, maar om de perfecte Instagramfoto. 
Maar dat is geen weerspiegeling van de reali-
teit. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, 
het is verdomd hard werken. Op het podium 
heb je geen filters en moet je je ten alle tijden 
200% geven. De kern van het verhaal wordt te-
genwoordig snel vergeten. Je kan technisch een 
heel goede danser zijn, maar als je je emoties 
niet kunt gebruiken in het dansen, komt het 
verhaal niet juist over. Je moet je inleven in je 
rol. De manier hoe je je ogen gebruikt en het 
publiek inpalmt, is belangrijker dan het aantal 
turns die je kan doen. Emoties tonen kan je niet 
aanleren, dat heb je of dat heb je niet. ‘

Wat was voor jou de moeilijkste periode?
‘Vier jaar geleden is mijn vader overleden. Wan-
neer je een ouder verliest, verlies je de helft van 
jezelf. Het was een emotionele rollercoaster en 
ik wist niet meer wat ik wilde. Ik vroeg me af 
waarom ik dit nog deed, zo ver weg van mijn 
familie. Ik voelde me schuldig omdat ik niet  

Dario is opgegroeid in een klein dorpje in Italië. Zijn zus volgde balletles en dat wil-
de hij maar al te graag ook eens proberen. In het geniep ging hij met haar mee naar 
de lessen. Zijn ouders kwamen er al snel achter. In het begin waren ze niet blij. In het 
kleine dorpje waar Dario woonde, was het niet normaal dat een jongen op dansles 
zat. Gelukkig draaiden zijn ouders snel bij en sindsdien steunen ze hem in zijn keu-
zes. Op zijn 13de verhuisde hij naar Milaan om een professionele balletopleiding te 
volgen aan de La Scala Ballet School. Zeven jaar later trok hij naar Amsterdam om 
daar door te groeien tot een professioneel danser. De balletdanser kent de knepen 
van het vak als geen ander, maar heeft ook een moeilijke periode moeten doorstaan 
wat van hem een beter artiest maakte. 

Hoe was het voor jou dat je ouders in het begin niet helemaal achter je keuze stonden? 
‘Ik begreep hen wel. Ik was elf jaar toen ik begon met dansen, wat sowieso al een 
moeilijke leeftijd is. Je komt in de puberteit en wilt nieuwe dingen proberen. Ik deed 
al veel verschillende soorten sporten, dus voor hen leek het een soort fase. Mijn 
ouders begonnen in te zien dat ik heel gepassioneerd was en dat dansen het enige 
was dat ik wilde doen. Ik woonde in een klein Italiaans dorpje, wanneer ik vertelde 
dat ik danste, trokken mensen soms wel rare gezichten, want dat vonden ze niet nor-
maal. Ik trok me daar vrij weinig van aan en ging gewoon door met het volgen van 

mijn droom. Ik ging naar Milaan voor mijn danscarrière. De mensen waren daar 
meer open minded. Ik zat er op een professionele academie waar nog andere professi-
onele mannen dansten. Ik voelde me er goed.’

Hoe was de switch naar Nederland? 
‘Na mijn dansopleiding in Milaan heb ik nog bij de Royal Ballet School in Londen 
gedanst en bij het Zürcher Ballet in Zurich. Ik was het dus gewend om naar andere 
landen te reizen en verschillende culturen te leren kennen. De Hollandse cultuur is 
opener en er is meer respect voor de vrijheid en keuzes van de mens. De eerste jaren 
was het moeilijk om mijn plek te vinden. Het was een verschil van dag en nacht met 
mijn thuisland. De cultuur is anders, de manier van dansen is anders, de benadering 
naar de kunstvorm. Het duurde even voor ik me had aangepast, maar nu voelt het 
als thuiskomen.’

Heb je je ooit benadeeld gevoeld in de balletwereld omdat je een jongen bent? 
‘Nee, absoluut niet. In de professionele danswereld is het normaal voor een jongen 
om te dansen. Ik heb me nooit hoeven bewijzen omwille van mijn geslacht. Het 
is fijn dat je ergens vanaf dag een geaccepteerd wordt hoe je bent en dat is zeker 
het geval in de danswereld. Dit zijn de Olympische Spelen van de danswereld, de 

DE REVOLUTIE 
VAN HET BALLET

'IK HEB ME HIER 
NOOIT HOEVEN 
BEWIJZEN OMWILLE 
VAN MIJN GESLACHT'
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genoeg tijd met hen had doorgebracht. Het was 
egoïstisch van mij om bij hen weg te gaan en 
mijn eigen pad te volgen. Hoe meer ik erover 
nadacht hoe meer ik begreep dat ik deze emo-
ties die ik voelde, moest gebruiken in mijn dan-
sen. Het is niet egoïstisch om je dromen te vol-
gen en je eigen toekomst te creëren, daar ben ik 
nu achter gekomen.’

Wat was je hoogtepunt? 
‘Het is me een keer gelukt om te huilen tijdens 
een optreden. Ik stak alles wat ik in me had in 
mijn performance en liet mijn emoties de vrije 
loop. Je bent pas een goede danser wanneer je 
je helemaal kan inleven in je rol en dat was me 
gelukt. Ik ben daar heel trots op. Ik heb ook in 

enkele grote theaters mogen optreden waar legendes hebben gestaan en de grootste 
balletshows zijn ontstaan. Ik ben dan op mijn eigen manier een onderdeel van deze 
geschiedenis.’

Wat zie je graag nog veranderen? 
‘Er is te weinig respect voor het verleden. Oude klassieke balletshows zijn waar wij 
ons door moeten laten inspireren. Tegenwoordig is het belangrijker om moderne en 
te spectaculaire shows te brengen. Ik zou graag ook meer gemotiveerde leraren zien 
die altijd eerlijk zijn, zodat je kan evolueren als danser en kan leren van je fouten. Ik 
hoop dat gays en transseksuelen ook een plek krijgen om vrij te zijn op het podium. 
Dat gebeurt wel, maar nog veel te weinig. Als we een klassiek balletstuk opvoeren 
met een man en vrouw, is het bijvoorbeeld moeilijk om een man een vrouw te laten 
spelen. Maar in de nieuwe modernere producties zou dat zeker kunnen. Het is be-
langrijk dat mensen kunnen zijn wie ze willen zijn en dat we dat ook tonen in onze 
performances, en dat er meer diversiteit komt wat betreft seksualiteit maar ook zeker 
qua cultuur en etniciteit.’ SQUARE-FULL

PURE JOY 
OP ZEE
WELKOM AAN 
BOORD BIJ 
NORWEGIAN 
CRUISE LINE
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LUXUEUZE KAMERS 
Na die rustgevende massage, is het fijn vertoeven in onze stijlvolle 
balcony-suite. Het schip biedt ook The Haven suites aan, die toe-
gang geven tot exclusieve spa’s, restaurants en lounges. Iedere suite 
heeft een tv met een uitgebreid entertainment aanbod, flessen water, 
welkomstdrankjes, wifi en 24/7 roomservice. Zo kom je de nacht wel 
door! 

Zie jij jezelf na het lezen van onze ervaring al op een cruisereis gaan? 
Een reis waar je nog lang over zal napraten? Dan is de Norwegian 
Joy zeker wat voor jou. Het fijne aan deze cruise is dat je alles op één 
plek hebt. Van het zwembad tot aan de musical die je ’s avonds wilt 
gaan bekijken, alles is op loopafstand. Eens met Norwegian Cruise 
Line op zee geweest? Dan wil je vast niet meer anders meer. Wij 
vonden het in ieder geval een verrassende vaart, zeker voor herha-
ling vatbaar. SQUARE-FULL
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Norwegian Cruise Line noemt zichzelf de meest onderscheiden-
de rederij, dit bewijzen zij onder andere door hun aanbod. Met 
maar liefst 17 verschillende cruiseschepen, is er vertier voor ieder-
een en het aantal bestemmingen enorm. Wij nemen de proef op 
de som en vliegen op 26 april naar Vancouver om aan boord te 
gaan van de Norwegian Joy waar, ja je hoort het goed, 24/7 cock-
tails en eten geserveerd worden. Aan ons om die sfeer te gaan 
proeven...

Met de eerste stap op het dek, vallen onze monden zowat open 
van verbazing. Wat een luxe! Op dit luxe schip lijkt echt aan alles 
gedacht. We raken niet uitgekeken. Wil je je vrienden uitdagen 
voor een potje racen?  Op dek 18 staan de karts al klaar. Je hoeft 
alleen nog maar gas te geven. Een avondje roulette spelen? Ga 
naar dek 7 en waag een kansje in het uitgebreide aanbod in het 
casino. Toch liever van de waterglijbanen af? Zwemmen kan op 
dek 16, in het Aqua Park. En nog zo’n te gekke verrassing: er is 
een Starbucks. Natuurlijk waren wij er als de kippen bij om onze 
favoriete Iced Latte Macchiato’s te bestellen! ‘Zo en wat zullen 
we als eerste gaan doen? Mini- golfen op dek 20?’ Niks is onmo-
gelijk op dit schip! 

ONTDEK HET MOOIE VAN ALASKA
Tijdens onze rondreis vanaf Vancouver, stoppen we in Alaska, 
waar we de prachtige ijsbergen en natuur van Alaska kunnen be-
wonderen. Er zijn tijdens deze stop excursies te doen. Denk aan 
slee rijden met husky’s of een bezoek brengen aan de bierproe-
verij bij Alaska Beer, maar wij kiezen ervoor om vooral van alle 
activiteiten aan boord te genieten, er is immers genoeg te doen. 
Die avond gaan we naar de Comedy Club, waar stand-up shows 
gegeven worden en we heerlijk een potje kunnen lachen.  Daarna 
volgt er een flink portie spektakel, in het Joy Theater op dek 8 
kijken we naar Footloose en Elements.

CULINAIRE VERWENNERIJ
Na een drukke tweede dag, met allerlei activiteiten als karten en 
lasergamen, wordt het voor ons eens tijd om te ontdekken welke 
culinaire gerechten er op de kaart staan. Met 18 restaurants is er 

bijzonder veel keus, van Italiaans tot Aziatisch. Bij Teppanyaki 
kunnen we bijvoorbeeld â la carte genieten van heerlijke Japanse 
gerechten. Wij zijn echter meer van de Franse slag en gaan naar 
Le Bistro, waar niet alleen culinaire Franse gerechten geserveerd 
worden, maar ook de beste wijnen ter wereld. Natafelen is hier 
een echte must! 

LAAT JE VERWENNEN IN DE SPA
Na al dat culinaire genot, is het de hoogste tijd om in de luxueu-
ze Mandara Spa & Salon eens lekker te ontspannen. Hier worden 
allerlei soorten behandelingen aangeboden, als: massages, ge-
zichtsbehandelingen, maar er is ook de mogelijkheid om je wenk-
brauwen te laten doen en zelfs het bleken van je tanden. Wij kie-
zen voor een relaxte gezichtsbehandeling, een combinatie van 
een gezichtsreiniging en massage in één. Om heerlijk rozig van 
te worden. Fijn zo vlak voor het slapengaan! 

This is not a drill! Norwegian Cruise Line heeft 
haar Norwegian Joy vloot omgetoverd tot 
een ultiem paradijs voor jong en oud. Karten 
of lasergamen aan boord van een schip? Dat 
kan bij Norwegian Joy! De cruisemaatschappij 
onderscheidt zich van het stoffige cruise imago en 
laat zien hoe uniek en hip cruisen eigenlijk is. En 
wij waren erbij om dat te ervaren. 
DOOR: DAMIEN MOLLERS

'NOG ZO’N TE GEKKE 
VERRASSING: ER IS 

EEN STARBUCKS. 
NATUURLIJK WAREN 

WIJ ER ALS DE 
KIPPEN BIJ OM ONZE 
FAVORIETE ICED LATTE 

MACCHIATO’S TE 
BESTELLEN'



SEE YOU 
WHEN THE 
SUN IS OUT!
Feeling hot, hot, hot? Trek alles behalve je shiny 
nieuwe zwembroek uit en neem een duik in de 
enige rooftop pool waar iedereen welkom is. 
De zomer is in full swing en waar kun je nou 
beter verkoeling zoeken dan op het dakterras 
van W Amsterdam? Midden in de stad, op de 
zesde verdieping van het hotel vind je WET 
Deck. Een feast for the eyes, zowel vanwege 
het uitzicht op het Koninklijk Paleis als door 
het mannelijk en vrouwelijk schoon aan het 
zwembad. Tel daar heerlijke cocktails bij op 
en jouw summer in the city is compleet. 

Je komt niet alleen naar WET Deck om te relaxen, 
maar zoals het W Hotel betaamt, kunnen feestjes 
niet ontbreken. 

Bij mooi weer organiseert W Amsterdam samen 
met Totally Events ‘The Sun Is Out’ parties op 
WET Deck. Denk aan zomerse beats van de resi-
dent dj’s, een lekkere buitenbar, entertainment in 
de vorm van danseressen in en om het zwembad, 
en signature cocktails. Zeker weten dat je de party 
niet mist? Houd W Amsterdam’s sociale mediaka-
nalen in de gaten.

Liever je eigen feestje bouwen? De verschillende 
dakterrassen van W Amsterdam zijn vanaf deze 
zomer af te huren! Of je nu je verjaardag wil vie-

ren of een themafeestje wil houden, W Amster-
dam denkt graag mee.

Eerlijk is eerlijk, de Nederlandse zomers bestaan 
niet alleen maar uit weercijfer 10. W Lounge, 
grenzend aan WET Deck op de zesde verdieping 
van het hotel, biedt een overdekt alternatief wan-
neer het een dagje wat minder mooi is. Laat je in-
spireren door het moderne design, kunst van de 
Nederlandse kunstenaar Pablo Lucker en niet in 
de laatste plaats het indrukwekkende uitzicht over 
de stad. 

Voor een duik mét uitzicht, een feestje op het dak-
terras of sightseeing is W Amsterdam deze zomer 
jouw plek. See you there! SQUARE-FULL
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MINI-BIO

Doris Day

EEN HARD LEVEN
EN BLIJVEN 

LACHEN
DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS
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Doris Day, ideale schoondochter, hartsvriendin, braaf meisje, ani-
mal protector. Recent stierf een Grootse diva, de vrouw die army 
bataljons ver van huis aan het huilen krijgt met haar eerste hit 
A Sentimental Journey. We spreken over 1945. Een gay icon wordt 
DD ook genoemd, vooral vanwege haar legendarische vriend-
schap met Rock Hudson. Doris Day stond pal achter haar vriend, 
ook toen duidelijk werd dat hij aan aids leed. In een periode waar 
de publieke opinie en Ronald Reagan ‘onbesuisd homo gedrag', 
'eigen schuld dikke bult' en 'uit de buurt blijven!’ scandeerden, 
omhelst en kust Doris Day haar vriend Rock in haar tv-show. Ze 
maakt een punt. En dat laatste heeft Doris Day vaker gedaan in 
haar eigen Sentimental Journey, want zo kunnen we haar leven 
zien. Het nemen van barricades is haar niet vreemd, whenever nee-
ded she’s there. 

Deze jaren zestig huisvrouw schiet niet met hagel, maar met 
scherp. Schortje, geruit rokje, vlinderbril, opgestoken blond, ze 
hanteert een bazooka als dat nodig is.Doris Day is niet de tutti-
ge anti feministe, ze speelt al in de vijftiger jaren hard werkende 
zelfstandige vrouwen. Mary Tyler Moore stond daarin niet alleen. 

Over Rock Hudson en Doris Day is veel geschreven, jarenlang 
werd gesuggereerd dat de twee bij elkaar hoorden, een stel moes-
ten zijn. Doris trouwt uiteindelijk vier keer. Van Rock was bij inti-
mi al jaren bekend dat hij op mannen viel. Overigens was hij ook 
getrouwd geweest. De droom bracht echter geld in de la bij de 
filmindustrie, en wordt in stand gehouden.

Het begin van de Day Hudson Story gaat van start in 1959. Doris 
Day is dan al een van de grootste Hollywoodsterren allertijden. 
Samen schitteren ze in de film Pillow Talk. De chemie tussen 
de twee is onmiskenbaar. Doris heeft dan al met Jack Lemmon, 
Cary Grant, Clark Gable en Ronald Reagan gespeeld. Met Rock 
Hudson zou ze een groots decennium beleven. Het koppel maakt 
na Pillow Talk al snel twee volgende comedy’s, waaronder Love 
Me or Leave Me.

Als zangeres scoort Doris Day met name in Alfred Hitchcocks 
The Man Who Knew To Much met het nummer Que Sera Sera…. 
whatever will be will be. Que Sera Sera krijgt een Oscar voor bes-
te titelsong, en zal later ook de vaste introductiesong worden bij 
de Doris Day Show. 

HINDERLIJK OPGEWEKT 
Ondanks haar succes, de lovende kritieken, de vraag naar het 
merk Doris Day, blijft de actrice extreem onzeker. Hitchcock moet 
haar apart nemen om haar te vertellen dat ze alles goed doet, en 
precies zo hij het als regisseur voor ogen heeft. Miljoenen adore-
ren haar, ze blijft zich het lelijke eendje voelen. 
Hinderlijk opgewekt en altijd blakend, blozend blij, een imago 
dat Doris Day lang zal achtervolgen. Zit daar een boek in? Vraagt 
ook biograaf Hotchner, goed voor twee boeken over Ernest He-
mingway, zich af. Ze komen bij elkaar en Doris valt met de deur in 
huis: ‘Jij denkt dus dat mijn leven rozengeur en maneschijn was?’ 
The Golden Girl wil met haar biografie juist af van haar zoete ima-
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go. Day belt Hotchner later in tranen en vertelt: ‘Ik ben meerdere 
keren getrouwd, elk huwelijk was een grote teleurstelling... Ik ben 
opgegroeid binnen het bitter slechte huwelijk van mijn ouders, 
mijn vaders gedrag was bizar. Op mijn zestiende verdiende ik de 
kost door met een band op tournee te gaan, op mijn zeventiende 
was ik getrouwd en onmiddellijk zwanger van een man die abso-
lutely sick was.’ Haar man, muzikant Al Jorden, sloeg haar regel-
matig in elkaar toen ze zwanger was en de abortus weigerde die 
hij wilde.

Hotchners boek laat een vrouw zien die erg ongelukkig is, maar 
ook over een enorme veerkracht beschikt. Haar eerste huwelijk is 
een ramp. Haar derde huwelijk met Marty Melcher draait uit op 
een financieel drama. Terry, de zoon van Doris, draagt zijn ach-
ternaam. Hij berooft haar van haar vermogen en laat haar na zijn 
dood achter met een forse schuld. Als ook met een door Marty 
getekend contract voor de Doris Day Show. Een dagelijkse televi-
sieshow is nou net waar de actrice geen belangstelling voor heeft, 
maar die miljoenen aan de buis gekluisterd houdt. Doris heeft het 
geld nodig. Ze is ook van mening ‘een vrouw en vrouw, een woord 
een woord’. Zelfs al was het in dit geval niet haar woord geweest. 
Doris trouwt kort na de publicatie van haar biografie voor de vier-
de keer. Met een maitre d’hotel dit maal, het huwelijk duurt niet 
meer dan een jaar. Als echtgenote had ze meer aandacht en liefde 
voor haar dieren dan voor haar man, zo klaagt de maitre. 
Terry Melcher zal later over zijn mama zeggen: ‘Ik denk dat het 
seksleven van mijn moeder weinig heeft voorgesteld’. Doris Day 

mag zich scharen in het rijtje namen als Maria Callas, Ella Fitz-
gerald, Marylin Monroe, grote sterren met een ongelukkig lief-
desleven. 

Tijdens haar huwelijk met Marty Melcher organiseren de twee 
wekelijkse diners voor de cast en crew van verschillende films. 
Informeel, er wordt veel gelachen, en hier ziet Doris Day hoe on-
zeker de grote, knappe hunk Rock Hudson is. Ze doet er alles 
aan om Rock mee te krijgen in de romantische comedy, een genre 
in opkomst en hen op het lijf geschreven. Day blijft zelfs op de 
set tijdens de opnames van de splitscreen telefoonscenes in Pil-
low Talk. Zij leest haar deel van de gesprekken, maakt het Rock 
daarmee een stuk makkelijker. Hudson ziet haar niet langer als 
‘de ijswind in december’. Doris Day zegt over haar samenwerking 
met Hudson: ‘Vanaf de eerste dag voelde ik iets magisch in het 
werken met Rock, we speelden onze scenes samen alsof we ze ge-
leefd hadden.’
Waarna Hudson zegt: ‘Het publiek voelt dat wij elkaar begrijpen, 
en dol zijn op elkaar.’ Pillow Talk staat maanden achter elkaar op 
nummer 1 best bezochte film, de productie is goed voor een (des-
tijds) monsteropbrengst van 7,5 miljoen dollar. 

Bij de uitreiking van de Golden Globes in 1960 wordt het koppel 
door de Hollywood Foreign Press Association uitgeroepen tot 
beste actrice en beste acteur. Genomineerd, de enige nominatie 
voor Day, wordt zij in dat jaar ook voor een Oscar. Het felbegeer-
de beeldje gaat echter naar Simone Signoret voor haar hoofdrol 
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Room at the Top. Signoret ontvangt de Oscar uit handen van 
Rock Hudson. 

Maar een vriendschap voor het leven is geboren. Hudson en Day 
trekken ook privé met elkaar op, en Doris moet destijds al hebben 
geweten van Hudsons homosexualiteit. Er zijn roddels en rellen, 
Katrhyn Hepburn stuurt Rock met zijn toenmalige lover naar het 
tolerante Mexico. Hollywood is een slangenkuil, en homoseksua-
liteit is er totaal niet geaccepteerd. 

Er is één man waar Hudson een enorme hekel aan heeft: Marty 
Melcher. Een oplichter, een uitvreter, terend op de carrière en het 
geld van Doris Day. Rock Hudson, Norman Jewison, Frank Si-
natra, niemand heeft wat op met Melcher. Sinatra zou ooit, bij de 
opnames van Young at Heart, tegen studiobaas Jack Warner heb-
ben gezegd: ‘Als die Melcher creep hier blijft rondhangen, stop ik 
met deze film.’

Helaas hield Doris heel veel van de man die ook bekend stond 
als Farty Belcher i.p.v. Marty Melcher. Na Melchers onverwachte 
dood in 1968 laat hij Day bankroet achter. Haar vermogen van 23 
miljoen is verdampt. Zoon Terry zal jaren procederen tegen Mel-
chers compagnon Rosenthal, een bikkelharde strijd om de dollars, 
tevergeefs.Doris staat niet te trappelen bij het idee van een dage-
lijkse sitcom, maar het is financieel haar enige uitweg, en daarmee 
is de Doris Day show geboren. 

Het is ook in deze periode dat Doris Day haar roeping vindt, ze 
is al een enorme dierenliefhebber, maar wordt nu activist. Haar 
huis lijkt een luxe kennel, ze doneert en start een dierenwelzijn or-
ganisatie. Als Hollywood actrice kan ze ook makkelijk publiciteit 
genereren, Doris rent van de ene kennel met verwaarloosde dieren 
naar de andere. KABC-TV komt met een documentaire over de 
Auschwitz omstandigheden waaronder dieren in de Californische 
dierenasiels leven. Day belt onmiddellijk met de gouverneur van 
Californië Ronald Reagan ‘Hi Ronnie, this is Doris, we are in big trouble  

here in LA’. Dierenrechten als politiek item is een feit. 
Ook lanceert Doris haar eigen dierenvoedsel, van exquise kwa-
liteit, Doris Day Petfood. Het blijkt een heel gedoe rondom de 
distributie alsook de kwaliteit van het voer. Doris test alle smaken 
uit op haar eigen dieren, alles wordt afgekeurd. Doris wilde people 
quality food. 

De Doris Day Petfood hype die ontstond ebt snel weer weg, Doris 
echter ontwikkelt steeds iets nieuws. Ze verhuist naar een huis in 
de heuvels van Carmel, bouwt daar twee aparte hondenvilla’s, en 
start haar Doris Day Pet Foundation. Acteren, zingen, publiciteit, 
laat ze ver achter zich. 
Na haar laatste scheiding focust Doris Day zich op haar dieren, 
haar vrienden, zoon Terry en kleinzoon Ryan. Terry is succesvol 
als muziekproducent en werkt met onder andere Ry Cooder, the 
Beach Boys en the Byrds. Ook bij de latere muzikale arrangemen-
ten van zijn moeder is hij betrokken. Doris en Terry zijn dol op 
elkaar, de klap is dan ook enorm als Terry in 2004 overlijdt aan 
een kwaadaardig melanoom. Doris is ontroostbaar, en komt weer 
de verkeerde man tegen. Ditmaal in de vorm van een bezitterige, 
dominante ‘manager’, die haar afschermt van de buitenwereld.

Terry is overigens eerder op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan 
een vroegtijdig einde. De Manson Melcher affaire is onbekend, 
maar daarmee niet minder heftig. Als producer komt Terry 
Melcher in contact met de muziek makende serialkiller Charles 
Manson, later bekend als sekteleider en initiator van de moord op 
Sharon Tate, de zwangere vrouw van regisseur Roman Polanski. 
Terry raakt geïnteresseerd in Charlie Mansons muziek via The 
Beach Boys. De twee spreken af, Manson slaat een medewerker 
van Melcher in elkaar, Terry Melcher haakt af. Manson laat niet 
los, dreigt en dwingt, waarop Doris Day haar zoon nadrukkelijk 
adviseert te verhuizen. Dat is wat Terry doet, waarna het noodlot 
zal toeslaan bij Sharon Tate en Roman Polanski, zij betrekken 
het voormalige huis van Melcher. Een boze, agressieve en achter-
dochtige Manson verschijnt daar op 9 augustus 1969, hij en zijn 

sekteleden vermoorden de zwangere Sharon Tate en haar vrien-
den op gruwelijke wijze. Doris Day is met de wereld ontzet. 

DORIS DAY LEEST BEKROMPEN HOLLYWOOD DE LES
Het leven van Doris Day blijkt verre van sugarcoated, maar ondanks 
het verlies, het verdriet, de mishandelingen, de oplichterij blijft ze 
strijdvaardig en een loyale vriendin. Dat laatste laat zij zien met 
buddy Rock Hudson. In 1985, slechts enkele jaren na de opkomst 
van de aids epidemie (met Ronald Reagan als president!) gaat de 
Doris Day Best Friends Show van start, onder de paraplu van een 
christelijke omroep. De eerste gast moet Rock Hudson zijn. Doris 
heeft haar vriend dan een paar jaar niet gezien, wel gesproken, 
en met Doris Day schrikt Amerika op. Het zijn de laatste weken 
van Rock Hudson, hij is er slecht aan toe, ziet er vreselijk uit. Het 
is duidelijk, Hudson zelf maakt dat ook duidelijk: de filmster is 
gay en heeft aids. Op dat moment durft nog niemand de hand 
te schudden van een aidspatiënt, de hysterie rondom besmetting 
is op zijn hoogtepunt. Doris Day trekt zich daar niets van aan, 
op televisie kust en omhelst zij de ernstig verzwakte Hudson, en 
maakt daarmee een statement ‘I love him, I am not afraid, en ook 
de wereld hoort dat niet te zijn.’ Na de meest indrukwekkende 
aflevering van Doris Day Best Friends nemen ze afscheid, Rock 
Hudson sterft korte tijd later aan de gevolgen van aids. 

'Doris Day, het mooiste meisje van de klas, leest bekrompen Hol-
lywood de les', zou een passende krantenkop zijn geweest. Want 
in de tijd dat Rock Hudson zijn geaardheid moet verbergen zijn 
er meer grote sterren die openheid schuwen. Gregory Peck, Gary 
Grant, Tab Hunter, Kathryn Hepburn, Marylin Monroe (bi sexu-
eel), Cole Porter en zelfs Libarace kozen of moesten kiezen voor 
een ‘geheim leven’.

What the hell was wrong with Hollywood in the fifties and sixties? Die 
vraag neemt Doris Day, ofwel Doris Mary Ann Kappelhoff, mee 
in haar graf als zij in 2019 op 97-jarige leeftijd overlijdt.
Doris Day verkocht meer dan 100 miljoen platen. SQUARE-FULL
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'HI RONNIE (REAGAN), THIS IS DORIS, WE 
HAVE A PROBLEM…'



YOUNG,
SINGLE 
EN KLAAR MET 
HET GEMINGLE
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Even voorstellen, mijn naam is Marco (42), journalist voor The 
Gay Issue en tegen wil en dank lid van de Generatie Nix. Ik 
ben tien jaar samen met mijn vriend, correctie verloofde, een 
lieve, knappe Duitser van achtendertig lentes jong die ik lekker 
ouderwets heb leren kennen via Gay Romeo (de site, niet de app). 
Het komt best vaak voor dat we op feestjes in gesprek raken met 
jonge homomannen die niet in staat zijn om vaste verkering te 
hebben. Wanneer ik dan vertel dat Sebas (zo heet mijn geliefde) 
en ik al tien jaar samen zijn, dan wordt dat door de gemiddelde 
millennial al snel vermenigvuldigd met een factor vier, om aan te 
geven hoe lang we bij elkaar zijn in ‘homojaren’ - veertig in ons 
geval. Daarna volgt een hartverscheurend relaas over de vorige 
relatie die na twee weken al op de klippen liep. Reden genoeg 
voor een verhaal over de liefde en hoe je ervoor zorgt dat die bij 
je blijft!

Huib en Gijs zijn al 132 jaar samen (33 in normale ‘mensenjaren’). 
Huib (59) is eigenaar van een communicatiebureau en Gijs (54) 
is projectmanager bij de Gemeente Amsterdam. Ze leerden 
elkaar als student kennen, via een gemeenschappelijke vriendin 
die verliefd was op Gijs. Huib zou haar helpen bij het versieren 
van haar nieuwe vlam, maar leefde zich iets te zeer in en ging er 
uiteindelijk zelf met Gijs vandoor. De beslissende vonk sloeg over 
tijdens een tripje naar Parijs en dat klinkt romantischer dan het 
daadwerkelijk was. 

Huib: ‘Christo wilde de Pont Neuf inpakken en we zouden 
daarheen gaan met vrienden, maar uiteindelijk haakte iedereen 
af, behalve Gijs en ik. We merkten dat weekend dat we dezelfde 
dingen leuk vonden: theater, muziek, musea… Het was heel erg 
gezellig. We sliepen samen in een hotelkamer in één bed, maar 
wisten niet van elkaar dat we op mannen vielen. Best jammer 

achteraf, maar we hebben het wél ingehaald. Daarna raakte ik 
hoteldebotel verliefd en moest ik alleen hem nog even overtuigen.’

Hoe kijken jullie aan tegen lange relaties?
Huib: ‘Ik ken heel veel mensen die een lange relatie hebben. Ik 
heb onlangs de statistieken erbij gehaald over huwelijken en wat 
blijkt: lesbiennes gaan als eerste uit elkaar, dan hetero’s en dan 
pas de homo’s: wij blijven dus het langste bij elkaar! Ik weet alleen 
niet of wij bejaarden enige lessen kunnen opleveren voor twinkies 
van twintig…’

Laten we het toch proberen! Waarom denken jullie dat jullie al zo lang 
samen zijn? 
Huib: ‘Omdat het nog steeds leuk is! We zijn ooit kort uit elkaar 
geweest en dat was heel saai. We hebben veel lol en krijgen nog 
steeds de slappe lach samen. Als je zo lang bij elkaar bent dan 
ontstaan er gewoontes. Je gaat samen naar de markt, het theater, 
kookt voor vrienden. Als we naar bed gaan dan duurt dat altijd 
een uur, omdat we ineens enorm met elkaar gaan zitten praten 
en niet meer kunnen stoppen. Ik wil om hem heen hangen, hem 
aanraken. We zijn net naar China en Japan geweest en daar 
hielden we steeds elkaars vingertje vast als we door een stad 
liepen. Dat zit er gewoon in omdat ik hem lief vind.’

Gijs: ‘Het is leuk om samen dingen te doen, maar het is ook 
prettig om alleen iets te ondernemen. We geven elkaar de ruimte. 
Dat vind ik belangrijk.’

Huib: ‘Dat is iets wat je leert. Als hij een week gaat roeien in 
Berlijn met vrienden, dan weet ik dat ik daar niet bij hoef te zijn. 
Dan ben ik alleen maar een stoorzender. Ik zie hem wel weer als 
ie terugkomt.’

Ach gut, ben jij nou zo’n arme millennial? Zo 
eentje die zijn persoonlijke leven alleen maar 
kan delen met zijn followers op Instagram? En 
dat terwijl je zo graag een vent aan de haak zou 
willen slaan. Niet alleen voor één leuk kiekje, 
maar voor een leven lang, inclusief roze filters met 
kloppende harten. Dat moet toch te doen zijn! 
The Gay Issue ging voor jou op onderzoek uit en 
vroeg het aan de experts: twee gay stellen die al 
lang en gelukkig samen zijn! Wat is hun geheim?
DOOR: MARCO HOHL

Huib & Gijs
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Hebben jullie tips voor een goede relatie? 
Gijs: ‘Vooral leuke dingen doen met zijn tweeën en blijven praten. 
En je realiseren wat het betekent om samen te zijn én om alleen te 
zijn. Wat bij ons heeft geholpen is dat we redelijk jong waren toen 
we verkering kregen. We hebben samen de wereld ontdekt. Als je 
ouder bent, dan ben je minder flexibel. Dan is het moeilijker om 
je aan een ander aan te passen. In een relatie moet je jezelf soms 
op de tweede plek zetten!’

Huib: ‘Je moet geven en nemen om het goed te hebben met 
elkaar.’

Gijs: ‘Het is voor een groot deel accepteren hoe iemand in elkaar 
steekt. Als je je ergens aan ergert dan moet je dat soms voor lief 
nemen.’

Huib: ‘Als mij iets heel erg dwarszit dan kan ik boos worden en 
geëmotioneerd, zelfs onredelijk, en dat gaat gepaard met een 
hoop lawaai. Gijs blijft dan rustig.’

Gijs: ‘Ruzie kan heel veel vormen aannemen. Ik ben niet zo van 
drama. Ik ben meer van het negeren of ik denk: ‘Zoek ’t maar 
uit!’ Drama is leuk om je punt te maken, maar op een gegeven 
moment is het wel duidelijk. Als je elkaar al dertig jaar kent, weet 
je waar de irritaties zitten. Het is goed om het uit te spreken, 
maar ik blijf er niet in hangen. Als ik er klaar mee ben, dan ga ik 
sporten of iets anders doen.’

Hebben jullie weleens een crisis gehad? En hoe zijn jullie daar 
uitgekomen? 
Huib: ‘Dertien jaar geleden werd ik verliefd op iemand anders 
en dat was erg ingewikkeld. Ik heb een half jaar op mezelf 
gewoond. Die nieuwe liefde verliep niet zo feestelijk en ik kwam 
er al snel achter dat ik bij Gijs wilde zijn. Ik had de mazzel dat hij 
accepteerde dat ik terugkwam.’

Gijs: ‘Ik stond ervoor open. We zagen elkaar nog steeds in die 
periode en deden ook dingen samen. Dat was best moeilijk. Ik 
was nog altijd dol op Huib - dat gevoel verandert niet van de 
een op de andere dag - maar ik wilde wel duidelijkheid: of we 
proberen het of we zetten er definitief een punt achter. We vonden 
het allebei de moeite waard om het nog een keer te proberen en 
dat ging heel erg goed.’

Huib: ‘De jaren daarna was het zoeken naar een nieuw evenwicht. 
Ik ben heel erg blij dat we weer bij elkaar zijn. We worden allebei 

ouder en zien nu mensen om ons heen wegvallen. Ik zou het 
verschrikkelijk vinden wanneer hij eerder doodgaat dan ik. Dat 
is natuurlijk heel egoïstisch, maar hij is mijn basis, mijn lol, mijn 
plezier en ik hoop dat dat nog lang zo blijft.’

Gijs: ‘Die millennials moeten zich realiseren dat ze het af en toe 
gewoon even moeten volhouden! Het is waanzinnig fijn om een 
lange relatie te hebben. Zeker als je stapelverliefd bent op iemand. 
Je groeit en verandert samen en soms moet je daarvoor knokken.’

Jim en Nol zijn veertien jaar een stel (in ‘mensenjaren’ uiteraard). 
Jim (48) is docent Nederlands op een MBO en Nol (48) is 
leerkracht in het basisonderwijs. De mannen kenden elkaar al 
via een gemeenschappelijke vriend, maar hadden nog niet echt 
contact. Ze kwamen elkaar na een lange tijd weer tegen op Roze 
Maandag in hun hometown Tilburg en raakten in gesprek. 

Nol: ‘Ik was lekker op stap en liep hem twee keer, vlak achter 
elkaar tegen het lijf. Jim was op vakantie in Nederland, hij bleek 
naar Curaçao te zijn verhuisd. We hebben de hele avond zitten 
kletsen, over álles. We hadden enorm veel kliks. Ze zeggen 
weleens als je elkaar leert kennen dan heb je hét gesprek. Voor 
ons was dat op die avond. Er was zoveel herkenning.’

Jim: ‘Legendarische zin van Nol die nacht: ‘Mijn vrouw is 
ervandoor gegaan met een vrouw.’ Waarop ik zei: ‘Mijn man is 
er ook vandoor met een vrouw.’ Dat was meteen heel grappig. 
Toen hij me vertelde dat hij een dochter had, smolt ik. Ik vind 
alleenstaande vaders met kinderen heel mooi en dapper. Daar 
heb ik bewondering voor. Ik dacht: ‘Wauw, wat een gave vent.’

Nol: ‘Ik vertelde nooit over mijn dochter. Dat was meestal te privé, 
maar hij reageerde daar zo bijzonder op… Dat voelde gewoon 
goed. Puck, mijn dochter, komt inmiddels voor ons beiden op de 
eerste plek!’

Aan het begin van jullie relatie woonden jullie niet bepaald om de hoek 
van elkaar. Hoe combineerden jullie die prille, opbloeiende liefde met 
duizenden kilometers afstand? 
Nol: ‘Die verliefdheid was het belangrijkste. We hebben nooit 
gedacht: ‘Wat is dat erg die afstand!’ We zagen alleen het positieve 
en dachten uitsluitend in mogelijkheden en kansen.’

Jim: ‘Het heeft juist iets toegevoegd. We zagen elkaar om de tien 
weken. Het was heel veel bellen en schrijven. Pure communicatie. 
Dé manier om elkaar echt te leren kennen. Nol zei tijdens een 

Jim & Nol

van onze gesprekken: ‘Ik hoop niet dat je zo’n musical-nicht bent.’ 
Waarop ik zei: ‘Ik hoop niet dat je zo’n alternatieve punk-nicht 
bent.’ En dat was eigenlijk precies wat we waren. De keren dat je 
elkaar ziet doe je extra je best. Je sport van tevoren, doet je leukste 
onderbroek aan en maakt er iets van. We hebben prachtige weken 
gehad op Curaçao én in Tilburg. We hebben elkaar leren kennen 
zonder dat we per se in elkaars leven waren. Die langere aanloop 
heeft onze relatie behoorlijk versterkt.’

Wat is het geheim van jullie lange samenzijn?
Jim: ‘Communicatie. In het begin botsten we weleens. We hebben 
beide een andere manier van communiceren. Ik ben gesloten en 
druk me op een voorzichtigere manier uit. Nol kan direct zijn. Ik 
dacht in het begin dat we niet goed waren in communiceren en 
merkte gaandeweg dat we daar juist wél goed in zijn.’
Nol: ‘Wederzijds begrip en acceptatie zijn belangrijk. De ander is 
wie hij is en reageert anders dan jij. Als je elkaar net leert kennen is 
dat niet makkelijk. Je ziet pas wat er gebeurt als je vaker botst. En 
als je eenmaal dat inzicht hebt, dan accepteer je elkaar.’

Jim: ‘Je kunt elkaar niet veranderen, maar wel de manier waarop 
je naar elkaar kijkt. In elke relatie ga je een middenweg aan. 

Door acceptatie en begrip leer je relativeren. Als Nol hoog in zijn 
energie zit dan moet hij dat kwijt. Ik weet dat van hem. En hij weet 
dat ik dat weet. Gevolg is dat hij dan denkt: ‘Misschien moet ik 
maar even een ommetje lopen om te kalmeren.’ Besef dat je elkaar 
niet kunt veranderen, maar omarm elkaar om wie je bent. Dat 
besef was een doorbraak voor ons en daardoor wist ik: dit is een 
blijvertje.’

Nol: ‘Het gaat ook om inspireren en motiveren. Wij staan 100% 
achter elkaar en gunnen elkaar alles. Als hij iets wil, dan ben ik 
degene die hem daarin steunt en andersom.’

Jim: ‘Als je voor elkaar kiest, dan zorg je ervoor dat dingen lukken. 
You make it work! Wij gaan samen oud worden en hebben dat naar 
elkaar uitgesproken door te trouwen. Mensen denken tegenwoordig 
veel te veel in matches. Ze willen hun vrijgezellenbestaan alleen 
maar opgeven voor een énorm bijzondere partner en dat moet 
meteen duidelijk zijn. Het wordt pas écht bijzonder als je jarenlang 
lief en leed hebt gedeeld, als je elkaar hebt meegemaakt in allerlei 
situaties en dan nog steeds voelt dat de ander van je houdt, dat hij 
achter je staat wanneer je je kut voelt of wanneer je dertig kilo bent 
aangekomen. En om dat te ontdekken is één date niet voldoende! SQUARE-FULL
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Bij Riptidemen staat kwaliteit en authenticiteit voorop. De focus 
ligt op Italiaanse en Spaanse brands die meer aandacht verdie-
nen in de rest van Europa. Het zet zuiderse merken zoals Punto 
Blanco, Massana en Modus Vivendi in de kijker. Dit doen ze met 
Emma Vericat aan kop. Ondernemersdrang zit bij Emma in de 
familie. Ze groeide op tussen de luxe Italiaanse merken in het mo-
debedrijf van haar moeder waar ze haar hart verloor aan het vak.

Emma ontdekte een gat in de markt en besloot daar iets aan te 
doen. Emma: ‘Ik hoorde van vrienden dat mannenlingerie goed 
verkoopt in Noorwegen. In België en Nederland was ik nog nooit 
iets gelijkaardigs tegengekomen. Je hebt verschillende grote on-
derbroekmerken zoals Calvin Klein en Bjorn Börg, maar dit zijn 
merken die mikken op de massamarkt. Daarom kozen we ervoor 
om enkel Italiaanse en Spaanse merken aan te bieden die ook nog 
eens duurzaam en ecologisch zijn. Wij werken zoveel mogelijk Eu-
ropees en kopen van onze buren en vrienden in, met respect voor 
de natuur en de omgeving.’

Bij de webshop vind je authentieke modellen met toffe prints en de 
meest unieke stoffen zoals de lingerie uit kant. Deze zijn gemaakt 
uit een heel fijn stof dat niet in de huid snijdt. Ze zijn beschikbaar 
in huidskleur, felle kleuren maar ook donkere kleuren wat zorgt 
voor de nodige sensualiteit. Een andere speciaal item is de slip 
gemaakt uit bamboe van het brand Punto Blanco, een heerlijke 
stof uitermate geschikt voor mensen met allergieën, die tevens niet 
snijdt en zacht aanvoelt. In de winter ligt de focus op kousen ge-
maakt uit fil d’ecosse, een heel fijn speciaal katoen dat vaak gedra-
gen wordt door heren in kostuum. 

‘Een man moet zich ook sexy kunnen voelen in zijn lingerie,’ zegt 
Emma. ‘Het type man dat wij aanspreken is de man met klasse, 
die niet bang is om zichzelf te zijn en dat ook wil tonen aan de 
buitenwereld.’

Iets verkopen waar je in gelooft is hun drijfveer. Alles gebeurt te-
genwoordig online en daar gaat Riptidemen in mee. De onder-

broeken, sokken en zwembroeken voor mannen zijn enkel online 
te koop. Emma: ‘Wij geloven enorm in het online gebeuren, dat is 
de toekomst van verkoop en ondernemen.’

Bij een online webshop komt heel wat concurrentie kijken en het 
kan soms moeilijk zijn om daar tegenop te werken, zeker met de 
overvloed aan ondergoedmerken. Emma: ‘Wij proberen de con-
currentie niet als concurrenten te zien. Wij doen mee op hetzelfde 
niveau. We houden het klassiek en authentiek en proberen door 
ons eigen DNA anders te zijn dan de rest. Er zijn ook dingen die 
wij niet kunnen tegengaan en niet in de hand hebben, zoals Italië 
die de markt van onze merken volledig bezit. Als kleine winkel 
kunnen wij daar niet mee concurreren, maar dat hoeft ook niet.’

Je kan alle merken en producten vinden op www.riptidemen.com. SQUARE-FULL

MEET RIPTIDEMEN: 
SEXY LINGERIE VOOR 

DE METROMAN

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

De Belgsiche Emma Vericat (44) heeft de feeling voor sexy mannenlingerie van haar geboorteland 
Spanje, waar deze markt enorm booming is. Ze wilde België ook laten kennismaken met deze 
fashionbrand. Daarom startte ze de online webwinkel Riptedemen op, waar ze Italiaanse en Spaanse 
ondergoedmerken, die kwalitatief goed, ecologisch en duurzaam zijn, voor enkel en alleen mannen 
verkoopt. 
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PRIDES IN DE LAGE LANDEN

De allereerste gay pride vond in 
1970 in New York plaats, exact 
één jaar na de Stonewall-rellen. 
Tijdens deze rellen in 1969 
vocht de holebigemeenschap 
terug tegen de jarenlange 
pesterijen door de New Yorkse 
politie. Sindsdien vinden over 
heel de wereld succesvolle 
prides plaats. Wij sommen even 
voor je op waar je de beste 
prides in onze lage landen kan 
bijwonen en hoe ze ontstonden.

Amsterdam staat al jaren bekend als een voor-
uitstrevende en open-minded stad. Niet te ver-
wonderen dat Amsterdam de langste traditie 
kent op het gebied van gay prides. Al in 1977 
werd de eerste Roze Zaterdag georganiseerd, 
zo’n zeven jaar na de eerste gay pride in New 
York. Deze Roze Zaterdag keerde ieder jaar 
terug, maar vond vanaf 1979 elk jaar in een 
andere stad plaats, waardoor Amsterdam en-
kele jaren ‘vergeten’ werd. Pas in 1994 keerde 
deze happening weer terug naar Amsterdam. 
Na deze lange periode van afwezigheid werd 
het wel ineens een knaller van formaat, want 
tegelijk met de Nederlandse Roze Zaterdag 
werd in Amsterdam de EuroPride georgani-
seerd, die door bijna zeventigduizend mensen 
werd bijgewoond. Die EuroPride liep jammer 
genoeg wel met een financiële sisser af. Daar 
kwam nog eens bij dat de rijdende stoet van 
praalwagens door veel mensen als aanstoot-
gevend werd ervaren. Wat een heuglijk weer-
zien tussen het bruisende Amsterdam en de 
LGBTI+ community moest worden, draaide 
voor de buitenwereld uit op een mislukking.
In 1996 kwam er, na een jaar van afwezigheid, 
opnieuw een gay pride in de grootste stad van 
Nederland. Een aantal organisaties bundelde 
hun krachten en besloot het over een andere 

boeg te gooien. Een nieuw concept ontstond: 
waar de vorige pride parade nog uit versierde 
praalwagens bestond die door de binnenstad 
reden, werd nu gebruik gemaakt van een van 
Amsterdams grootste troeven: de tientallen 
grachten en kanalen die door de stad lopen. 
De Amsterdamse Gay Pride, zoals de optocht 
heette, was vanaf toen een boottocht door 
de stad. De eerste editie werd al meteen een 
enorm succes. Zo’n 45 boten en twintigdui-
zend deelnemers maakten er een groot feest 
van. Sindsdien is de Amsterdamse Pride over 
de grachten een waar feest, waar op sommige 
jaren tot wel meer dan een half miljoen mensen 
naartoe komen. Deze parade uitgegroeid tot 
een optocht van maar liefst 80 boten die achter 
elkaar over de Amsterdamse grachten varen.
Het thema voor de Amsterdamse pride dit jaar 
is: ‘Remember the past, create the future.’ Het 
is dan ook exact 50 jaar geleden dat in New 
York de Stonewall-rellen uitbraken, een van 
de allereerste mijlpalen in de wereldwijde ho-
mo-emancipatie. De Amsterdamse pride wil 
de woelige geschiedenis van de LGBTI+ com-
munity in de afgelopen decennia, dit jaar extra 
herdenken. De Amsterdamse pride vindt plaats 
tussen 27 juli en 4 augustus, met als hoogte-
punt de Canal Parade op zaterdag 3 augustus.

AMSTERDAM

EEN KLEURRIJKE GESCHIEDENIS

DOOR: JONATHAN BREUGELMANS
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ROTTERDAM

De pride van havenstad Rotterdam vindt altijd eind 
september plaats. Dit jaar zijn ze al aan hun zesde editie 
toe. De pride van Rotterdam heeft altijd een leuk thema. 
Vorig jaar zetten ze de Rotterdamse identiteit als een van 
de grootste havensteden van Europa in de kijker met het 
thema ‘Port of Love.’ Het karakter van de moderne stad 
Rotterdam, dat beïnvloed wordt door de aanwezigheid 
van een wereldhaven, werd extra in de spotlights gezet.
Dit jaar is het thema voor de Rotterdamse pride ‘House 
of Colours’. In hun huis is namelijk iedereen welkom, on-
geacht afkomst, kleur, geaardheid, strekking… Het the-
ma staat symbool voor de diversiteit in de kleurrijke stad 
die Rotterdam is. De Rotterdam pride wordt dit jaar een 
meerdaags festival, tussen 26 en 29 september 2019. Met 
het absolute hoogtepunt op zaterdag 28 september. Dan 
kleuren de Rotterdamse straten helemaal in de kleuren 
van de regenboog tijdens de Rotterdam Pride Walk. 

UTRECHT
Een andere Nederlandse stad waar een pride ondertus-
sen niet meer weg te denken is, is Utrecht. De Dom-
stad kent een lange traditie van LGBTI+ emancipa-
tie. Al vanaf 1986 voert de vooruitstrevende stad een 
homo- en lesbisch emancipatiebeleid. Daaruit ont-
stond in 1997 de Roze Lente. Tijdens dit meerdaag-
se festival werd door tal van homoculture activitei-
ten meer begrip en aandacht gevraagd voor mensen 
met een andere geaardheid. Het jaar daarop werd de 
naam veranderd in Midzomergracht, dat elk jaar on-
geveer tien dagen duurt. Tijdens Midzomergracht is 
er plaats voor heel uiteenlopende activiteiten, zoals 
workshops, exposities, theater, film, muziekoptredens… 
Dé grote blikvanger van het festival is sinds 2016 onge-
twijfeld de Utrechtse Canal Parade. De uitbater van een 
Utrechts homocafé stampte in 2016 zijn eigen botenpa-
rade op de Utrechtse grachten (naar Amsterdams voor-
beeld) uit de grond, nadat hij te horen kreeg dat hij niet 
meer kon deelnemen aan de Amsterdamse Canal Para-
de. De eerste editie was meteen een enorm succes, met 
vijfentwintig boten die meevoeren in de optocht. De   
pride groeit jaar na jaar, met dit jaar zevenenveertig bo-
ten waarop meer dan vijftig organisaties die zich het hele 
jaar door inzetten voor de LGBTI+ gemeenschap. Na 
de kleurrijke Utrechtse Canal Parade was het tijd voor 
verschillende straatfeesten en afterparty’s door de stad.

BRUSSEL
België hoeft ondertussen niet meer onder te doen voor Ne-
derland als het om prides gaat. Het Belgische pride-verhaal 
begon al in 1979, met de organisatie van de Roze Zaterda-
gen. Deze Roze Zaterdag werd elk jaar in een andere gro-
te Belgische stad georganiseerd. In 1996 kreeg de pride in 
België een eerste thuisbasis: Brussel. Sindsdien zakken dan 
ook elk jaar tussen de 50.000 en de 100.000 mensen naar 
de Belgische hoofdstad af om samen holebi-rechten te vie-
ren. The Belgian Pride, zoals het evenement sinds 2010 heet, 
vindt elk jaar in mei plaats op de zaterdag die het dichtst te-
gen 17 mei valt, de Internationale Dag tegen Homofobie. 
De Brusselse pride verschilt van andere prides, en dan vooral de 
Nederlandse tegenhangers, doordat hij iets politieker van oor-
sprong is. België is natuurlijk sowieso al een ingewikkelder land 
waar verschillende talen en gemeenschappen moeten samenle-
ven. Het mooie aan deze pride is dat hij georganiseerd wordt 
door organisaties uit elk landsdeel. De holebi-federaties uit de 

verschillende gewesten bundelen hun krachten om zo een dui-
delijk statement te maken. Verder vraagt de Brusselse pride elk 
jaar aandacht voor een ander maatschappelijk thema, en schui-
ven ze ook een eisenplatform naar voor waarin ze meer aan-
dacht vragen voor iedereen uit het hele LGBTI+ spectrum. The 
Belgian Pride profileert zich als megafoon voor de hele gemeen-
schap en door deze megafoon luid en duidelijk te gebruiken 
promoot de organisatie een inclusieve en diverse samenleving.
Het thema van de Belgian Pride dit jaar was #AllForOne, 
waarmee ze de nadruk leggen op samenwerken en solidair zijn 
met elkaar. Volgens de organisatie is iedereen verschillend en 
uniek. Al die verschillende persoonlijkheden hebben recht op 
dezelfde plaats in een samenleving waar discriminatie ontoe-
laatbaar is. Hun kernwaarden zijn opkomen voor elkaar, tegen 
discriminatie. Onder de regenboogvlag willen ze iedereen, 
van welke strekking, afkomst of kleur dan ook de handen in 
ineen laten slaan om zo aan een betere toekomst te werken.
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LIFE BALL WENEN
Geen echte pride, en ook niet in België of Nederland, 
maar wel een feestje van formaat dat niet in deze 
lijst mag ontbreken. Het Life Ball in Wenen is een 
jaarlijks terugkerend bal dat georganiseerd wordt 
door de organisatie AIDS LIFE. Life Ball is een 
liefdadigheidsevenement dat erop gebrand is het 
publieke bewustzijn rond hiv en aids te vergroten.
Het Life Ball, dat zijn eerste editie kende in 1992, 
is ondertussen uitgegroeid tot een van de groot-
ste en meest spectaculaire liefdadigheidsevene-
menten ter wereld. Jaar na jaar tekenen de meest 
vooraanstaande beroemdheden present op de 
rode loper van dit evenement. Naast een bene-
fiet tegen hiv en aids, wordt er ook elk jaar een 
krachtig signaal gegeven tegen homofobie. Het 
Life Ball wordt in dezelfde periode als de Weense 
pride parade gehouden. Omdat het Life Ball afge-
lopen jaar samenviel met de Europride, en omdat 
de vijftigste verjaardag van de Stonewall-rellen 
werd gevierd, was het thema van het bal dit jaar 
‘United in diversity’, om een nog fermer statement 

tegen homohaat of afkeer van homo’s te maken. 
Het thema van het Life Ball is elk jaar een van 
de meest belangrijke aspecten. Omdat het 
bal een exclusief evenement is en er elk jaar 
slechts minder dan vierduizend tickets beschik-
baar zijn, zijn de prijzen hiervan relatief hoog. 
Maar er is een achterpoortje: er zijn tickets 
voor de halve prijs verkrijgbaar, om toch ieder-
een de kans te geven om erbij te kunnen zijn. 
Voorwaarde is wel dat je verkleed naar het bal 
moet komen, geheel in het thema van het jaar.
Op het Life Ball zelf valt er van alles te beleven: 
van celebraties spotten over muziek tot mode-
shows. De fashion show is jaarlijks een van de 
belangrijkste onderdelen van het evenement. 
In het verleden werd de invulling van die mo-
deshow al verzorgd door toppers als Jean-Paul 
Gaultier, Roberto Cavalli, Donatella Versace, 
Calvin Klein en nog vele anderen. Als je dus ooit 
de kans krijgt om het Life Ball in het prachtige  
Wenen te bezoeken moet je geen seconde twijfelen.

TILBURG
Last but not least in ons rijtje is Roze Maandag in Tilburg, dat 
al sinds 1990 georganiseerd wordt. Elk jaar ontvangt Tilburg 
tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers, waardoor dit het 
grootste Nederlandse homo-evenement buiten Amsterdam is. 
Het leuke aan Roze Maandag is dat het een organisch eve-
nement is, dat niet wordt georganiseerd door één organi-
sator. De hele stad verandert tijdens Roze Maandag in één 
groot feestje, waar op elke hoek van de straat wel iets te doen 
is. Op die dag staat diversiteit centraal in de stad, en vieren 
Tilburgers en sympathisanten van over heel Nederland en 
België de liefde! Roze Maandag vindt zoals als altijd tij-
dens de Tilburgse Kermis plaats en valt dit jaar op 22 juli. 
De Tilburgse Roze Maandag kent een lange geschiedenis, 
die terug gaat tot 1990. Dat jaar werd er tijdens de Tilburg-
se Kermis waarschijnlijk voor het eerst een spontane 'nich-
tenavond' gehouden. Het jaar daarop werd die spontane ge-
beurtenis herhaald. Nog een jaar later trok deze dag al bijna 
twintigduizend bezoekers! Ondertussen is Roze Maandag 
uitgegroeid tot een evenement dat losstaat van de Tilburgse 
Kermis, en waar enorm veel mensen van ver buiten Tilburg 
op afkomen. Tijdens de huidige Roze Maandagen zijn er tal 
van activiteiten, waaronder een Roze Karavaan die door de 
stad trekt. Dit is de Tilburgse variant van de pride parade.

ANTWERPEN
De tweede Belgische stad in ons lijstje is Antwerpen. Als 
grootste Vlaamse stad en tweede stad van België konden zij 
zeker niet ontbreken. Sinds 2008 is de havenstad dan ook 
het decor van de tweede grootste pride van België. Antwer-
pen profileert zich als de stad waar iedereen zich thuis kan 
én mag voelen, en de Antwerp Pride toont aan dat mensen 
uit de LGBTI+ wereld zich hier zeker ook bij mogen rekenen.
De Antwerpse pride valt dit jaar tussen 7 en 11 augustus. 
Tijdens die dagen is er een rijkelijk gevuld programma met 
feestjes, festivals en natuurlijk de pride parade zelf. Waar de 
Brusselse tegenhanger voornamelijk politiek van oorsprong 
is, is het grootste doel van de Antwerpenaren een zo groot 
mogelijk feestje te bouwen. Hét pronkstuk van dat feest, 
waar iedereen welkom is, is ongetwijfeld de Pride Parade. 
De parade heeft dit jaar een nieuwe route. Ze zal vertrekken 
aan het Sint-Jansplein om zo de binnenstad te doorkruisen. 
Na de parade gaan de feestelijkheden gewoon door. Op 
de Gedempte Zuiderdokken in het zuiden van de stad 
vindt nadien een groot festival plaats met als thema ‘Love 
United’ waar iedereen welkom is om samen te vieren!



Deze zomer viert en herdenkt de wereld 50 jaar Stonewall. Die rellen in New 
York in 1969, waarbij de LHBT-community op de vuist ging met de lokale poli-
tie, worden gezien als een keerpunt in de geschiedenis in de strijd voor gelijke 
rechten van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Precies een jaar 
na Stonewall vonden de eerste Pride marches plaats in de Verenigde Staten, die 
zich al snel over de hele wereld verspreidden. Hoe kijkt een nieuwe generatie 
naar het fenomeen Pride? The Gay Issue sprak met twee jonge mannen, élk met 
een uitgesproken mening over deze roze traditie. 
DOOR: MARCO HOHL

Pride wordt in de Benelux nergens zo uitbundig 
en groots gevierd als in de Nederlandse hoofdstad 
Amsterdam. Pride Amsterdam organiseert eind 
juli/begin augustus een week lang evenementen 
voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Voor 
buitenstaanders, zowel hetero’s als homo’s die niet 
in de plaatselijke scene zitten, is dat niet altijd even 
helder en wordt het event vaak teruggebracht tot 
de jaarlijkse botenparade op de Prinsengracht: de 
Canal Parade. En juist dát evenement stoot veel 
mensen tegen de borst. Eén van de meest gehoorde 
punten van kritiek: de Canal Parade - dus de Pri-
de - is té commercieel. Er doen veel te veel boten 
van grote bedrijven als Booking.com of KPN mee 
en er is te weinig ruimte voor kleinere initiatieven. 

Remco Boxelaar (27) is oprichter van Corporate 
Queer, een platform dat zich inzet voor de LHBTI- 
emancipatie in het bedrijfsleven. Hij begrijpt de 
kritiek, maar vindt deze niet per se terecht. Rem-
co: ‘Ik werk in het bedrijfsleven en zie hoe de deel-
name van grote bedrijven aan de Pride tot stand 
komt. Er zijn heel veel activistische werknemers 
nodig binnen een organisatie om een Raad van 
Bestuur ervan te overtuigen dat het belangrijk is 
om je als bedrijf uit te spreken voor inclusiviteit 
en dat je ervoor staat dat je medewerkers zichzelf 
kunnen zijn. Meevaren is namelijk erg kostbaar.’ 
Remco biedt met Corporate Queer een podium 
aan rolmodellen op de werkvloer en vindt dat de 
Pride dat ook meer zou kunnen doen. Remco: ‘Bij 
de Pride gaat het vaak om het uitdragen van merk-
namen. Ik vind het belangrijker om te kijken naar 
de mensen die hun kop boven het maaiveld dur-
ven uit te steken. Het is dan secundair aan welke 
bedrijven ze verbonden zijn. Geef diversiteit bin-
nen je organisatie een gezicht en laat zo zien dat 

je een tof bedrijf hebt dat zich hard maakt voor 
gelijkheid. Dat spreekt young professionals en 
bijna afgestudeerde studenten die langs de kant 
een drankje staan te doen met hun vrienden aan. 
Zo’n gezicht is een contactpersoon die ze kunnen 
uitvragen: Hoe is het om bij jullie te werken? Hoe 
open kan ik zijn? Word ik getolereerd of is er daad-
werkelijk sprake van acceptatie? En in hoeverre 
mag ik afwijken van de heteronorm?’

Voor Remco is Pride Amsterdam meer dan een 
jaarlijks botentochtje door de grachten: ‘Het gaat 
mij om de hele week aan symposia en culturele eve-
nementen die eraan voorafgaat. Het krachtigste in-
strument vind ik misschien wel de Pride Walk, het 
startsein van de week. Daar zijn veel internationals 
bij aanwezig, zoals vluchtelingen die vertellen over 
hoe het er in hun land van herkomst aan toe gaat. 
Pride is ontstaan uit het idee dat je vecht voor je 
rechten. In eerste instantie voor LHBT’ers, maar 
het is belangrijk parallel daaraan te vechten voor 
de rechten van people of color en vrouwen. Som-
migen ervaren discriminatie op meerdere fronten. 
Die extra stap, dat je opkomt voor gemargina-
liseerde groepen binnen je eigen gemeenschap, 
mis ik weleens. Ook vind ik het belangrijk dat er 
meer aandacht wordt besteed aan het uitdragen 
van onze heritage: de Stonewall Riots, Marsha P. 
Johnson, Harvey Milk… Dat is basiskennis die be-
kend moet zijn bij homo’s én hetero’s.’

Remco raadt iedereen aan een keer mee te doen 
met de Canal Parade: ‘Ik heb nu twee keer meege-
varen op een boot en het is zo’n andere beleving 
dan wanneer je aan de kant staat. De eerste keer 
was met de Amsterdamse studentenvereniging 
A.S.V. Gay op een super knullig, amateuristisch 

PRIDE & PREJUDICE
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Boeken en films

ALADDIN
Wie houdt er niet van een Disneyfilm? 
De remake van Aladdin scoort opnieuw 
bijzonder goed in de zalen. En sinds Disney 
in de klassieker Belle en Het Beest voor 
de eerste keer openlijk een gay personage 
verwerkte, zijn ook wij hé-le-maal fan.

ONCE UPON A TIME
Een cast om van achterover 
te slaan, regie door levende 
legende Quentin Tarantino 
en twee hoofdrollen ver-
tolkt door allround knap-
perds Brad Pitt en Leonar-
do DiCaprio. Deze film 
heeft alles om een instant 
klassieker te worden. Vanaf 
14 augustus in de bioscoop. 

TRIPPIN', CESAR CASIER
In Trippin’ neemt topmodel Cesar 
Casier je mee naar zijn allerleukste 
reisbestemmingen. Dankzij zijn 
modellencarrière zag hij al de 
halve wereld. In zijn boek deelt hij 
deze modieuze bestemmingen met 
jou.

GO KETO, 
JULIE VAN DEN KERCKHOVE
De keto lifestyle is dé manier om langer 
slank, gezond en energiek te blijven. In dit 
boek deelt Julie Van den Kerckhove haar 
snelle, eenvoudige en lekkere recepten 
voor deze gezonde levensstijl.

ALS JAN HET KAN...
JAN HEEMSKERK
Als ik een gezonde levensstijl kan 
najagen, kan iedereen het, moet Jan 
Heemskerk gedacht hebben. Als Jan 
het kan… is een gids voor mannen die 
zonder al te veel inspanning hun oude 
lichaam terug willen krijgen. En weer 
willen worden nagefloten op straat.

SHAZAM!
Move over, Batman en Superman. 
De nieuwe superheld in town 
is 14 jaar, kreeg superkrachten 
van een tovenaar en gaat door 
het leven als ‘Shazam’. Oh ja, hij 
heeft ook nog een pleegbroer die 
homo is, wat niet veel voorkomt in 
superheldenwereld. Goed bezig, 
DC Comics!
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MUST HAVE

bootje, maar dat maakte het juist charmant. Dat moment dat we  
onder de eerste brug voeren en al die juichende mensen zagen 
staan, vol van liefde, vond ik oprecht ontroerend. Tijdens Pride 
vier ik ook mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een kers op de 
taart voor het werk wat we met Corporate Queer doen voor de 
gemeenschap, maar ook voor mij als mens. Tien jaar geleden had 
ik niet kunnen bedenken dat ik mijn identiteit zo trots zou uitdra-
gen. Dat gun ik iedereen!’

Fayaaz Joemmanbaks (25) heeft onder andere gewerkt als social 
worker voor COC Haaglanden en is medeoprichter van Colored 
Qollective, een platform voor LGBTQIA, queer en nonbinary 
people of color en hun gemeenschappen. Voor Fayaaz is het vie-
ren van Pride absoluut geen vanzelfsprekendheid. Fayaaz: ‘Het 
zat niet in mijn referentiekader. Ik ben geboren en getogen in Su-
riname en daar kunnen we het geeneens vieren. Ik ben op mijn 

18e naar Nederland verhuisd en toen pas maakte ik kennis met 
Pride. Het was een volledig nieuw concept voor mij.’ Fayaaz is 
geen voorstander van hoe de roze traditie momenteel wordt ge-
vierd in steden als Amsterdam en Utrecht: ‘In zijn huidige vorm 
heeft Pride weinig betekenis voor mij. Het gaat voornamelijk om 
feesten en ik mis de diepgang. Het is ironisch: je feest een dag en 
doet alsof je heel gelukkig bent en daarna gaat het leven door en 
heb je weer te dealen met de dagelijkse realiteit zoals je familie 
bijvoorbeeld. Er is geen ruimte voor emoties als boosheid en dat 
vind ik erg jammer. Veel mensen hebben dagelijks te maken met 
negatieve emoties zoals woede of angst. Dat wordt weggeschoven 
wanneer je alleen maar feest. Het is belangrijk dat mensen de pijn 
die ze dagelijks ervaren met elkaar kunnen delen.’

Colored Qollective neemt dit jaar voor het eerst deel aan de 
Utrecht Canal Pride met een biculturele boot. Fayaaz: ‘We heb-
ben terecht veel tegenreacties gekregen omdat we tegen de Pride 
zijn en er nu zelf aan meedoen. We hadden binnen onze organi-
satie een flinke discussie over hoe we onze bijdrage zouden in-
vullen. De meeste boten bouwen een feestje en je voelt dan toch 
een bepaalde druk om daaraan mee te doen. Als je een ander ge-
luid laat horen dan de mainstream heb je het gevoel dat mensen 
je raar gaan aankijken. Ik weet zeker dat andere deelnemers ook 
worstelen met dit dilemma. Onze boot wordt activistisch met veel 
statements over Stonewall en helden van het eerste uur als Marsha 
P. Johnson. Ikzelf sta met een Palestijnse vlag op de boot; dat is 
mijn statement. Ik wil de onderdrukking waarmee Palestijnen te 
maken hebben, maar ook de zwarte mensen die vooraan stonden 
bij Stonewall, op de voorgrond plaatsen.’

De biculturele boot van Fayaaz verzet zich op die manier tegen 
pink washing - het gebruik van LHBT-rechten door bedrijven 
en landen om hun eigen misstanden te verdoezelen - en hij waar-
schuwt voor white washing tijdens Pride. Fayaaz: ‘Ik heb er geen 
enkel probleem mee wanneer mensen vieren dat ze trots zijn op 
hun identiteit en ik wil niemand in zijn of haar vrijheid beperken. 
If it benefits you, then do it! Ik vind wel dat er geen rekening wordt ge-
houden met andere identiteiten tijdens die viering. Het is vooral 
een wit feest. Perfect voorbeeld is de Pride in Utrecht dit jaar. Die 
vindt plaats tijdens de Ramadan. Ik ben zelf moslim en voor ons 
is dat de belangrijkste maand; het Suikerfeest staat zo ongeveer 
gelijk aan Kerst. Ik vind dat de Pride daar meer bij moet stilstaan 
in zijn beleid.’ Toch ziet Fayaaz ook positieve ontwikkelingen zo-
als bij de Pride in Amsterdam: ‘Ze doen daar steeds meer hun 
best om diverse groepen te betrekken in hun programmering. Het 
gaat de goede kant uit, maar we zijn er nog lang niet. Als ze me 
zouden uitnodigen voor een panel, dan wil ik het wel overwegen, 
maar ik blijf terughoudend. Vooral wanneer het om gevestigde 
instituten gaat dan zet ik altijd mijn vraagtekens. Wie organiseert 
het? Wat is de intentie? En wie zit er in een panel? Ik pas ervoor 
om de token moslim te zijn!’

Meer weten over de activiteiten van Colored Qollective en Corpo-
rate Queer? Check dan www.facebook.com/coloredqollective en 
www.instagram.com/corporatequeer voor meer informatie over 
beide organisaties en aankomende events. SQUARE-FULL
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GAYQUOTES

‘Het kan me niet schelen 
wat hetero’s doen, het kan 

me niet schelen wat homo’s 
doen. Het maakt me niet 

uit wat mensen doen. Dat 
zijn hun zaken. Het maakt 

me enkel uit wat ik doe, 
snap je wat ik bedoel?’ 

‘Ik stond plots open voor iets dat voelde als 
een zenuwinzinking. Terwijl ik perplex stond 

door mijn eigen seksualiteit. Ik was homo’ 

‘Ik ben omarmd door een 
nieuwe community. Dat is 

wat er gebeurt als je eindelijk 
eerlijk bent over wie je bent; 

je vindt anderen zoals jij.'
- Chaz Bono

‘Mensen gaan zich afvragen waarom je 
anders probeert te zijn. Het is gewoon een 
natuurlijk instinct. Als ik in een rok over 
straat zou lopen, zouden mannen direct 
denken dat ik anders ben, homo ben. Het 
gaat vanzelf bij mensen om op dingen een 
sticker te drukken. En dat is het ding net; 
Don’t judge a book by it’s cover.’

‘Ik kijk uit naar de dag waarop we 
niet langer praten over gay of hetero 
zijn. Het is geen gay huwelijk, het 
is gewoon een huwelijk.’
- Pink

‘Er is geen compromis nodig om mensen hun rechten te geven. 
Er is geen geld nodig om een invidivu te respecteren en er is 
geen politieke deal nodig om mensen vrijheid te geven.’
- Harvey Milk

‘Het allerbeste aan het uit de kast komen 
is dat niemand je kan beledigen door je te 

vertellen wat je zojuist hebt verteld’
- Rachel Maddow

‘Het feit is, ik ben homo, 
altijd al geweest, altijd zal 
ik dat blijven, en ik kan niet 

gelukkiger, comfortabeler en 
trotser zijn op mezelf’

- Anderson Cooper

- ASAP Rocky

- Lionel Blue

- Kid Cudi

‘Gay zijn is zoals glitter. 
Het gaat nooit weg.’
- Lady Gaga
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Wat is hét geheim om als vrouwelijke designer zo goed te scoren bij het 
mannelijke publiek?
‘Als mannen sieraden kopen, dan willen ze deze ook showen 
en mag het best iets meer zijn. Vrouwen zijn hier discreter in. 
Mannen hebben volgens mij een meer uitgesproken mening 
dan vrouwen. Ze weten heel goed wat ze willen. Ik heb in 
mijn designs vaak monumentale, niche stuks gehad. Ik werk 
nauw samen met internationale galerijen en deze, vaak man-
nelijke kunstliefhebbers, zijn heel open minded, en hebben 
een getraind oog voor detail. Ze smullen van die net iets min-
der mainstream pieces. Maar we bieden echt voor ieder wat wils. 
Hierdoor krijgen we ook diverse aanvragen op maat binnen.’

Wat moeten we ons bij een juweel ‘op maat ’voorstellen?
‘Vaak zijn het traditionele aanvragen zoals gepersonaliseer-
de manchetknopen of trouwringen, maar we krijgen ook sym-
bolische erfstukken van moeders of vaders binnen waar wij 
iets van mogen maken. Zo was er onlangs een man die een 
zegelring had die hij niet meer droeg. De ring had een zwar-
te Onyx kristal, een prachtig type edelsteen waarbij de kleu-
ren als lagen of banden met elkaar verweven zijn. Wij hebben 
van een doorsnee erfstuk een heel stoer, sieraad gemaakt.’

Wat is het meest memorabele stuk dat je ooit hebt gemaakt voor iemand? 
‘Ik heb ooit een man ontmoet die via één van onze agenten onze 
collectie in een New Yorkse galerij had gespot. De man had al eens 
via ons een robuuste armband gekocht. Enkele maanden later ont-
ving ik een mail waarin de man vertelde dat hij een enorme fetisj 
had voor brede armbanden en door mij een ‘speciaal stuk’ wilde 
laten ontwerpen. Aangezien hij zo’n collector was, had ik hem ge-
vraagd zijn mooiste items mee te brengen. De man kwam enkele 
weken later de zaak binnen en stroopte zijn mouwen op. Van zijn 
pols tot zijn ellenboog droeg hij de meest brede armbanden. Zijn 
aanvraag was om één armband op maat te creëren zo lang en zo 
breed als zijn mouw. Een spectaculair sieraad kan ik je vertellen…’

Met welke Salima Thakker stuks scoren onze heren zeker deze zomer? 
‘Er komt een gloednieuwe collectie manchetknopen uit 
en een krachtige reeks binnen de Elementals collectie, be-
staande uit armbanden met zware schakels en verschil-
lende kleuren die je naar eigen smaak kan combineren.’

Wat heb je dit najaar voor onze heren in petto?
‘We zullen zeer intensief met het kristal van de Onyx steen wer-
ken, die een zeer ruwe, niet-gepolijste look heeft maar tegelijk een 
prachtige schittering door de kristalstructuur. Met deze steen 
gaan we heel zuiver te werk door er een fijne gouddraad aan toe 
te voegen. Top of the bill wordt ongetwijfeld onze samenwerking 

met het nichtje van de wereldberoemde fotograaf Mario Testi-
no, Marina Testino. We hebben elkaar leren kennen in Londen. 
Zij is enorm bezig met ecologie, een visie die mooi aansluit bij 
onze Elementals collectie. Je gooit niet weg, maar doet aan re-
cyclen. Ze gaf aan dat ze onder de indruk was van mijn collec-
ties en dat gevoel was zeker wederzijds. De stuks die we samen 
hebben ontworpen hebben de nodige female empowerment en 
bestaan uit explosieve kleurenpaletten. Door de schakels kunnen 
mensen zelf alle onderdelen kiezen, aanpassen en aanvullen.’

Mensen kunnen ondertussen wereldwijd je collecties bewonderen. Is 
Salima Thakker ook present in haar thuishaven?
‘Eigenlijk niet. Dat is een goede vraag waar ik nooit bij heb stil-
gestaan. Ik denk dat ik vooral actief ben in Europa en Ameri-
ka omdat de juwelenindustrie daar van Oosterse en Aziatische 
elementen houdt zonder dat ze té expliciet aanwezig zijn. Vaak 
is een bepaalde afzetmarkt net op zoek naar iets wat anders is 
dan ze gewend zijn. De collecties die in Hong Kong worden ver-
kocht zijn meer Europees getint omdat ze ook meer Europees 
willen zijn. Waar ik heel blij om ben, is dat Salima Tahkker dit 
najaar ook voor de eerste keer gelanceerd wordt op de Britse 
markt. Ik heb in Londen gestudeerd en weet dat het een gigan-
tisch moeilijke markt is om te betreden maar ze hebben dezelf-
de liefde voor ambacht die je ook in onze collecties terugvindt.’

Even helemaal iets anders maar als je ooit opnieuw zou trouwen, 
welke ring zou je dan voor jezelf ontwerpen? 
‘In de wereld van de goudsmederij brengt het ongeluk als je je 
eigen juwelen maakt. Ik heb mijn ring laten maken door een 
Italiaanse ontwerper en die maakte gebruik van ‘Mokume’, een 
Japanse techniek waardoor een juweel heel oud oogt maar met 
een eigentijdse touch. Mijn man vond dat heel knap; de ring 
ziet er niet te gepolijst uit, maar net een beetje verweerd. Mijn 
man is zijn ring wel verloren ondertussen, maar het was echt 
een prachtstuk. Misschien moet ik wel eens iets aan doen…’ SQUARE-FULL

SALIMA 
THAKKER
PARELS VAN JUWELEN

Ze exposeert haar juwelen in de meest exclusieve galerieën wereldwijd, ontwierp 
intrigerende collecties voor merken zoals Damiani en Salvini en ontving prestigieuze 
onderscheidingen van de sieradenindustrie zoals de 'Craftmanship & Design Award' en 
'Henry Van De Velde Award'. Wie denkt aan pareltjes van juwelen, denkt aan Salima 
Thakker. Omdat de Antwerpse designer haar creaties experimenteel en onderscheidend 
zijn, wordt de ontwerpster ook door het mannelijk publiek op handen gedragen. ‘Mannen 
zijn een meer veeleisend publiek dan vrouwen bij hun keuze naar het juiste sieraad, dat 
maakt het ontwerpen zo’n uitdaging,’ aldus Salima. Een creator pur sang aan het woord…
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@mattstoffers

The Gay Issue vraagt bijzondere mannen naar hun persoonlijke levensstijl. In deze 
aflevering Martijn Stoffers, model en zanger van de Duitse Boyband Feuerherz. 

BESCHRIJF JOUW KLEDINGSTIJL EENS?  
‘Bohemian-edgy-casual-chic; ik heb niet altijd dezelfde stijl, ik 
houd van experimenteren. Momenteel gaat de voorkeur vaak 
uit naar een nette broek met een gaaf oversized hemd erop, één 
knoopje te veel open, twee kettingen erbij en dan boots eronder.’

WELKE AUTO? 
‘Aangezien ik voornamelijk vlieg voor m’n werk (een Duitse Boy-
band) en ik hartje centrum in de prachte stad Haarlem woon, heb 
ik even geen auto nodig in m’n leven.’

MOOISTE FILM?  
‘Dit is Killin’ Your Babies voor mij. Als filmfanaat zijnde, ben ik erg 
fan van de films van Tim Burton. Ook Harry Potter ging ik heel 
lekker op en de mooiste film van het afgelopen jaar is voor mij 
Bohemian Rhapsody.’

BESTE TV-PROGRAMMA? 
‘Moet heel eerlijk zeggen dat ik bijna geen tv meer kijk, it’s all 
Netflix and chill. Van Wie is de mol en Ik vertrek kon ik (samen 
met m’n moeder) zeker genieten.’

BESTE RESTAURANT? 
‘Ik ben gek op de Aziatische keuken maar ook van onze eigen 
Dutch cuisine. In Haarlem is onlangs Balletje geopend met een 
toffe art nouveaux inrichting. Daar serveren zij heerlijke stampot-
jes met een gehaktbal voor een goede prijs, en dat zeg ik niet al-
leen omdat het door m’n broertje is opgezet haha.’

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? 
‘Ik ben zo iemand die liever niet twee keer naar dezelfde plek 
gaat, maar alles wil ontdekken in de wereld. Tot nu toe staat een 
rondreis door Thailand nog boven aan, deze wordt gevolgd door 
Spanje als dichtstbijzijnde vakantiebestemming. Daar ben ik ver-
liefd geworden (letterlijk en figuurlijk) en heb ik iedere grote stad 
bezocht.’

LIEFSTE VROUW? 
‘Mijn mama, zonder twijfel.’

IDOOL? 
‘Lady Gaga, wat een icoon, zoveel respect voor deze artiest gekre-
gen na haar documentaire.’

LEUKSTE CELEB? 
‘Laatst zat ik in de jury van het RTL4 programma All Together 
Now, Met Jamai had ik de grootste lol, samen met hem zijn de 
lange opnamedagen prima vol te houden.’

BESTE/ MOOISTE BOEK? 
‘Hoe had ik m’n pubertijd zonder Harry Potter moeten doorko-
men!? Ik heb de gehele serie in het Nederlands, Engels en Duits 
gelezen om het weer op een andere manier te kunnen herleven. 
Ik lees op dit moment Hoe overleef ik moeilijke mensen? Ik houd 
van dit soort levensles-boeken maar een goed antwoord heb ik 
helaas nog niet gevonden.’

FAVORIETE TIJDSCHRIFT? 
‘Ik ben niet zo’n tijdschriften man, als ik er sporadisch een pak 
dan is het er eentje met interieur en woonstijl of de Mens' Health.’

BESTE WEBSITES? 
‘Bol.com is life. Verder ben ik gek op ASOS, daar kun je heerlijk 
avonden lang op shoppen, maar Pornhub ook heerlijk... ook avon-
den lang haha.’

GROOTSTE MODE-FAUX PAS? 
‘Als jij iets draagt met zelfvertrouwen en overgave en je stijl hebt, 
dan kan je zelfs met sokken in sandalen rocken.’

ABSOLUTE MUST IN DE GARDEROBE? 
‘Zwarte Dr. Martens boots, valt met zoveel goed te combineren!’ SQUARE-FULL
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Mannen, voordat we het gaan hebben over jullie tatoeages, wil ik eerst 
graag weten hoe jullie elkaar hebben leren kennen…
Niels: ‘Via Grindr. Ik woonde in Rotterdam, was net single en 
geil. Dus ik deed Grindr aan en één van de eerste gesprekken die 
ik voerde was met Nicolas. Ik had zin in seks, maar de eerste date 
gebeurde er niets. En de tweede ook niet. Pas bij de derde was 
het raak. We hadden een goede klik en zaten eindeloos te praten. 
Lekker braaf. Achteraf denk ik dat het juist goed was dat we niet 
meteen het bed zijn ingedoken.’

Bezoekers van jullie Instagrampagina’s worden veelvuldig getrakteerd 
op mooie kiekjes van ontblote, gespierde bovenlijven inclusief een groei-
ende collectie tattoos. Wat was jullie eerste tatoeage? 
Nicolas: ‘Mijn eerste tatoeage heb ik op een rommelmarkt laten 
zetten. Ik was daar eigenlijk te jong voor. Ik was slechts zestien. 
Mijn stiefzus en ik wilden allebei een tattoo. We hebben mijn va-
der die middag dronken gevoerd en hij heeft toen dat papiertje 
ondertekend. Het was een héél erg foute tribal op mijn lies. Hij is 
lelijk, maar ik hou ervan. Ik was meteen de coolste van de klas!’

Niels: ‘Mijn eerste tattoos waren twee sterren op mijn onderbuik. 
Ze moesten klein zijn, omdat mijn ouders ze niet mochten zien. 
Het was 2007. Al mijn vrienden namen sterren, dus ik ook. Het 
was vooral doen en niet nadenken. Ik zou ze nu niet meer laten 
zetten, maar heb er totaal geen spijt van. Het was een leuke perio-
de en lelijk zijn ze niet.’

Vorige keer spraken we met Aquila Junior in Gays & Tattoos. Die liet 
zich onder andere tatoeëren om zich af te zetten tegen het geloof van zijn 
ouders, die Jehovagetuigen zijn. Hoe zit dat bij jou Niels? 
Niels: ‘Mijn ouders zijn ook Jehovagetuigen. Ik heb op een gege-
ven moment afscheid van hen moeten nemen vanwege hun religie. 
Ik was 26 en dacht nu ga ik iets doen wat helemaal niet mag van 
het geloof en nam een big ass tattoo op mijn linker bovenarm. 
De man die hem heeft gezet heeft me eerst geïnterviewd. Aan de 
hand daarvan tekende hij mijn levensverhaal op mijn arm. Op 
mijn rechterzij heb ik ook nog een tatoeage; een dikke middelvin-
ger naar het geloof. Het is een Bijbeltekst in het Hebreeuws die 
luidt: ‘Je bent wie je hoort te zijn.’ Als dat in de Bijbel staat, dan 
hebben ze nog een hoop te leren! Mijn ouders zijn erg religieus, 
maar ik heb wel een oprecht leuke opvoeding gehad en daar ben 
ik ze dankbaar voor. Ze lieten me heel erg vrij. Alleen toen ik 
vertelde dat ik gay ben, waren ze ineens heel radicaal. Ik heb ze al 
drie jaar niet meer gesproken, maar heb geen wrokgevoelens. We 
agree to disagree.’

Nicolas, heb jij ook tattoos met zo’n heftige betekenis?
Nicolas: ‘Nee, totaal niet! Ik vind tatoeages voornamelijk mooi. 

Niels vroeg me wat ik voor mijn verjaardag wilde hebben. ‘Doe 
maar een bon voor een tattoo,’ riep ik. Hij had me nog nooit een 
verjaarscadeau gegeven, dus nu krijg ik voor elke maand die we 
samen zijn tien euro tatoeagetegoed en laat ik mijn arm vol zetten 
met afbeeldingen die ik leuk vind. Het wordt een vrolijke, kleur-
rijke freakshow. Er staat bijvoorbeeld een bearded lady op mijn 
rechter bovenarm – dat past bij de gay cultuur – en een tijger die 
door een hoepel van vuur springt. Dat contrast maakt het wat 
minder vrouwelijk - ik wil toch altijd een beetje stoer overkomen. 
Ik vond dat ik er soms wat kaal bij liep naast Niels en laat me hele-
maal onderzetten tot grote ergernis thuis. Mijn moeder vindt het 
helemaal niks.’ Nicolas doet de afkeurende stem van zijn moeder 
na: ‘Het past wel bij je, maar toch vind ik het lelijk.’ 

‘De volgende tatoeage wordt zeker een hommage aan mijn moe-
der. Een hart met ‘ma’ erin of zoiets. Ik ben toch wel een ma-
ma’s-kindje en dat mogen mensen best weten!’

Volg de avonturen van Nicolas en Niels op Instagram via @
the_belgian_one (Nicolas) en @dutch_one_85 (Niels). En als je 
toevallig in Brecht bent en je hebt last van een knorrende maag, 
bezoek dan frituur ’t Pleintje. Specialiteit van het huis is stoof-
vlees! Bon appétit! SQUARE-FULL
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Blondes have more fun. Kijk naar Marilyn Monroe, Madonna én naar Nicolas Simons (31) en 
Niels Waslander (34). Dit Belgisch-Nederlandse stel woont sinds drie jaar samen in Brecht (net 
boven Antwerpen) met hun geadopteerde hond Debby. Nicolas is friturist en dealt in Belgisch goud 
oftewel frieten en Niels zit in de IT en werkt afwisselend op kantoor in Amersfoort en thuis op de 
bank in Vlaanderen. We spraken beide heren over de verhalen achter hun tatoeages in deze nieuwe 
aflevering van Gays & Tattoos. 
DOOR: MARCO HOHL
FOTOGRAFIE: NICOLAS SIMONS

GAYS & TATTOOS
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Kevin Lee (41) en Tom de Waele (46) leerden elkaar ken-
nen op vakantie in Gran Canaria. Het was liefde op het eer-
ste gezicht. Ondertussen zijn ze bijna drie jaar samen. Nog 
steeds zijn ze erg gelukkig met elkaar, maar hun relatie heeft 
al heel wat moeilijkheden moeten doorstaan. Kevin woont 
in London terwijl Tom gesetteld is in Zele. Kevins familie 
is erg katholiek waardoor ze zijn relatie met Tom niet altijd 
accepteren. Enkele maanden geleden sloeg het echte onheil 
toe; Tom werd aangevallen en in elkaar geslagen op de oprit 
van hun huis in Zele. ‘Homohaat moet stoppen,’ aldus Tom. 

Wat is er die specifieke avond gebeurd? 
Tom: ‘Het was een vrijdagavond, we hadden wat vrienden 
op bezoek die op het punt stonden om te vertrekken. We 
lieten hen naar buiten en praatten nog wat na op onze oprit. 
Aan de overkant van de straat zaten enkele mannen. Plots 
stond een van hen op en riep naar ons toe: ‘Lachen jullie 
mij soms uit?’ Wij waren gewoon met onze vrienden aan 
het praten, maar hij dacht dat we grapjes over hem maak-
ten. Hij kwam naar ons, wees naar mij en begon mij uit te 
schelden voor vuile homo. Mijn vrienden vroegen hem te 
vertrekken, maar deze man gaf niet op. Hij bleef doorgaan 
met schelden en had het duidelijk op mij gemunt. Ik vroeg 
hem opnieuw te vertrekken en zei dat ik anders de politie 
zou bellen. Hij reageerde heel arrogant en kwam dichter 
naar mij toe. Hij trapte in de richting van mijn kruis, geluk-
kig kon ik het nog net afblokken. Omdat ik naar zijn voeten 
greep, was mijn gezicht vrij en sloeg hij mij drie keer. Daar-
na hebben we direct contact opgenomen met de politie.’

Wat hebben de agenten gedaan om jou te helpen?
‘De politie heeft de man laten gaan. Ze vertelden ons 
dat we het niet persoonlijk moesten nemen en dat het 
maar een gevecht was. Het was niet zomaar een gevecht, 
wij zijn aangevallen bij ons eigen huis, waar wij elke dag 
zijn! Deze man had mij aangevallen omwille van mijn 
geaardheid en hij werd niet eens gestraft. Ik moest naar 
het ziekenhuis en werd gehecht. Het was een verpleegster 
die mij aanmoedigde om het hier niet bij te laten zitten.’

Hoe voelde jullie je na het incident? 
Kevin: ‘We leefden enkele maanden in angst. Deze man 
wist waar we woonden en we waren bang dat hij zou terug-
keren. Als je niet veilig kan zijn in je eigen huis, waar dan 
wel? Ik ben nooit mijzelf in het openbaar. In grote steden 
houden we bijvoorbeeld nooit elkaars hand vast omdat ik 
geen nare reacties wil uitlokken. Ik probeerde me soms wat 
te verstoppen voor de buitenwereld en dan gebeurt zoiets 
op je eigendom, de enige plaats waar je 100% jezelf kan zijn.’

Tom: ‘De plaats waar ik mij altijd veilig heb gevoeld, werd 
plots gevaarlijk. We probeerden onszelf meer te beschermen. 
We checkten altijd de camera’s voor we ons huis verlieten of 
bleven in de auto zitten tot de garagepoort gesloten was. We 
werden paranoia, maar het incident heeft ons ook dichter bij 
elkaar gebracht. We hebben hetzelfde meegemaakt, hadden 
dezelfde gevoelens en konden daar met elkaar over praten.’

Hoe was dat, je niet veilig kunnen voelen in je eigen huis? 
Tom: ‘Voor mij was dat erg moeilijk. Ik ben opgegroeid 
in Zele, mijn hele leven is daar en plots veranderde heel 
mijn denkwijze. Ik dacht altijd dat dit soort dingen 
nooit zouden gebeuren in zo’n klein dorp, maar eer-
der in grote steden. Nu ik erop terugkijk, ben ik blij 
dat het bij ons huis is gebeurd. Hierdoor konden we 
de dader pakken en wordt hij gestraft voor zijn daden.’
Kevin: ‘Ik voelde me altijd veiliger in Zele dan in Lon-
den, maar dat is nu helemaal veranderd. In Londen zijn 
veel nachtelijke aanvallen waar homo’s bij betrokken 
zijn. Sommige plekken kan je best vermijden in Lon-
den, in Zele heb ik nooit dat gevoel gehad totdat het in-
cident plaatsvond. Ik houd enorm van tuinieren, maar 
wanneer Tom niet thuis is, durf ik niet alleen in de tuin 
werken. Het is vermoeiend dat je je nergens veilig kan 
voelen terwijl dat natuurlijk gewoon zou moeten kunnen.’

Hebben jullie eerder al homohaat meegemaakt? 
Tom: ‘Ik gelukkig niet. Ik ben altijd mijzelf gebleven, men-
sen moeten mij maar nemen zoals ik ben. Ik vind wel dat 
homohaat moet stoppen. We zouden niet benadeeld mogen 
worden omwille van wie we zijn. Wij zijn niet anders, speci-
aler of raar, wij zijn gewoon mensen net als ieder ander en 
dat wordt soms nog vergeten. Holebi’s zijn tot op de dag 
van vandaag nog steeds een taboe en dat moet stoppen.’

Kevin: ‘Ik ben altijd enorm op mijn hoede geweest. Ik pro-
beer zo weinig mogelijk reacties uit te lokken waardoor ik 
mij in het openbaar niet vrij gedraag. Ik zal Tom nooit een 
kus geven, zijn hand niet vastpakken, wat natuurlijk niet 
betekent dat ik niet van hem hou. Ik wil mensen geen reden 
geven om gemeen te zijn tegen ons. Ik heb vrienden die 
al eens zijn aangevallen omwille van hun geaardheid. Als 
kind werd ik ook gepest. Ik was nog niet uit de kast geko-
men en kinderen op mijn school noemde mij een vrouw. Ik 
kon hier nooit met iemand over praten omdat ik niet echt 
vrienden had en heel katholiek ben opgevoed. Dat heeft 
ervoor gezorgd dat ik nu niet altijd durf zijn wie ik ben.’

Uiteindelijk moet je de draad weer oppakken, hoe hebben jullie 
dat gedaan?
Kevin: ‘Voor mij was dat heel moeilijk. Ik woon in Lon-
den en moest Tom dus regelmatig achterlaten. Ik was 
bang dat hem iets zou overkomen wanneer ik er niet was 
om hem te beschermen, maar veel praten en elkaar steu-
nen is belangrijk geweest in dit proces en de verwerking. 
Er was niets wat wij hadden kunnen doen om het inci-
dent te voorkomen. Het had veel erger kunnen aflopen.’

Tom: ‘Het helpt niet om jezelf op te sluiten en je voor te 
doen als iemand die je niet bent. Dat is enorm vermoeiend 
en daar raakt het probleem niet mee opgelost. Uiteindelijk 
beseften we dat ons leven ook verdergaat en dat dit inci-
dent geen invloed mocht hebben op de rest van ons samen-
zijn, want dan zouden we hem gewonnen geven. Het leven 
gaat voort, niets verandert en ik zal ook niet veranderen.’ SQUARE-FULL

TOM WERD AANGEVALLEN OMWILLE VAN ZIJN GEAARDHEID

Gaybashing en homohaat komen in deze tijd nog steeds 
regelmatig voor. Wanneer we in onze naaste omgeving kijken, 
merken we dat homo zijn, nog steeds een taboe is. Dagelijks 
worden er ongepaste grapjes gemaakt, worden homo’s 
uitgescholden op straat of soms nog erger, in elkaar geslagen. 
Dat overkwam ook Tom de Waele uit Zele.

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

WANNEER JE 
THUISHAVEN EEN 
GEVARENZONE WORDT
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CuraPlus is de algemene organisatie voor HIV patiënten en voor mensen die HIV preventie aan het 
hart gaat. In de meeste landen komt dit initiatief vaak voort uit een gayorganisatie, maar CuraPlus is 
voor alle mensen met HIV. CuraPlus werkt met de kwetsbare groepen aanpak, dat houdt in dat ze voor 
elke groep een andere aanpak of behandelmethode hanteren. Zo hebben ze ook een MSM (Men 
having Sex with Men) methode. In Amerika noemen ze dat de downlow methode. Dat zijn mannen die 
zich niet identificeren als gay, maar wel seks hebben met mannen. Dit is een belangrijke risicogroep. 
Mario is het bestuurslid van CuraPlus en vertelt ons over de HIV problematiek op zijn eiland, Curaçao.

Wat doet CuraPlus?
‘CuraPlus zet zich in voor HIV- en Aidspreventie gericht op risi-
cogroepen. In veel landen is de HIV-aanpak slechts gericht op de 
algemene bevolking. Dit bleek weinig effectief. Zelfs al bij con-
doomdistributie is er sprake van een gemiste kans. Wanneer je 
condooms uitdeelt aan de groep mannen die seks heeft met man-
nen, is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je er ook glijmiddel bij 
geeft. Heel basaal, maar praktisch. Ook hebben we op Curaçao 
een grote groep vrouwen die ongemerkt een SOA of HIV op-
loopt, omdat hun man vreemdgaat, met een man of vrouw. Ook 
dit is een aparte risicogroep. Zij kunnen niet bij gewone instellin-
gen voor familieplanning terecht, maar komen bij ons. Daarnaast 
is de jeugd ook een grote risicogroep, te meer omdat er op Cu-
raçao nauwelijks seksuele voorlichting wordt gegeven. Er ligt nog 
een groot taboe op dit onderwerp en er wordt niet openlijk over 
gepraat. Dit willen wij doorbreken. Seksualiteit is op de Cariben 
heel zichtbaar, maar de cultuur is Christelijk en dat heeft als ge-
volg dat er niet vrij over seksuele diversiteit en bescherming wordt 
gesproken. Dan is er ook nog een groep sekswerkers, wat heel 
bijzonder is, want we hebben als enige in het Caribische gebied, 
een gedoogbeleid. Deze sekswerkers zijn gedocumenteerd. Hier 

is vanuit de overheid altijd steun voor geweest, terwijl er ook veel 
vrouwen on- gedocumenteerd werken in wat wij noemen ‘snack-
bars’. Wij zorgen dan voor steun, maar ook voor condooms.’

Is het voornamelijk preventief werk?
‘Een groot gedeelte is preventief. We geven veel voorlichting, on 
the spot, maar ook vanuit ons kantoor. Daar hoeven we overigens 
geen huur voor te betalen, het gebeurt vanuit het huis van een 
van onze counselors, behoorlijk privé dus. De organisatie bestaat 
veelal uit vrijwilligers, omdat we geen subsidie vanuit de overheid 
krijgen. We leiden ook mensen op, voor de verschillende risico-
groepen. Daarnaast hebben we een supportgroep voor mensen 
die HIV positief zijn. Zij komen regelmatig samen. Mensen die 
het kunnen missen, vragen we om een kleine bijdrage. Dit doen 
we omdat we onze testen zelf moeten betalen. Wij gebruiken Ra-
pid testen, die zijn voor 95% accuraat.’

Wat gebeurt er wanneer mensen positief testen?
‘Er is maar een HIV-post op het eiland. Daar waren twee verpleeg-
kundigen werkzaam. Voorheen was het zo dat er maar ongeveer 
een kwart van de mensen die wij positief testen, hun weg vonden 

ZO BELANGRIJK 
IS CURAPLUS

DOOR: ESMÉE BERKELAAR

naar de HIV-post en soms zelfs met behoorlijke vertraging. Sinds 
Wereld AIDS dag hebben we een verdrag met het hospitaal en de 
Sociale Verzekeringsbank (dat is belangrijk voor het verwijzing-
saspect) dat we direct kunnen bellen en mensen direct naar het 
spreekuur kunnen komen. De verwijzing en de financiële romp-
slomp mogen dan achteraf geregeld worden. Een tijdje terug heb-
ben we campagne gevoerd, gericht op jongeren. Zij  konden zich 
komen laten testen bij ons centrum. We kregen toen ineens heel 
veel jongeren over de vloer die dit wilden. Er bleken plotseling 
twaalf jongeren HIV positief te zijn en dat is voor Curaçao heel erg 
veel. Ik zeg plotseling, omdat we normaalgesproken één persoon 
per maand positief testen. Dit is overigens nog steeds maar een 
fractie van de mensen die we zouden moeten testen.’

Hoe komt dit?
‘We hebben weinig financiële middelen die we kunnen inzetten 
om een campagne grootscheeps neer te zetten. Mensen weten ons 
dus niet goed te vinden. We maken nu veel gebruik van sociale 
media, met name Facebook. Toen we twaalf mensen positief test-
ten, hebben we alarm geslagen bij de pers. Dat bericht kwam bij de 
minister van Volksgezondheid terecht en als gevolg daarvan heb-
ben we nu eindelijk een soort van toezegging voor financiële hulp. 
Hiermee kunnen we een coördinator betalen, huur, condooms, 
rapid tests en glijmiddel. Wij kiezen voor een gerichte aanpak per 
wijk of risicogroep, dus niet voor een algemene benadering en in 
beperkte mate hebben we daar nu geld voor. Daarnaast hebben we 
een akkoord gesloten met de apotheek van het ziekenhuis, de eni-
ge plek waar je HIV medicatie kunt krijgen, om privacy te kunnen 
waarborgen. Samen maken we een maandelijks bulletin waarin we  
mensen informeren over gezonde voeding en preventie, en mensen 
naar ons worden doorverwezen. Er zijn ongeveer 800 mensen op 
het eiland die HIV medicatie krijgen.’

Hoe zit het met steun vanuit de overheid?
‘We strijden al jaren voor steun vanuit de overheid. En nu, juist 
wanneer de financiële situatie heel erg precair is, hebben we een 
toezegging dat we die in de toekomst zullen krijgen. Dit geld zal 
afkomstig zijn uit een speciaal fonds, het noodfonds van de Sociale 
Verzekeringsbank. Niet vanuit het algemene budget van de volks-
gezondheid. Van de 200-300 miljoen die we hebben, gaat meer dan 
90% naar de zorg en het ministerie, dus het ambtenarenapparaat 
eromheen. 1% ging er naar preventie. Er is echt gebrek aan inzicht 
geweest op Curaçao over hoe je aan preventie doet. Dat terwijl we 
sinds 1997 HIV medicatie verstrekken, wat ongeveer 12 miljoen 
per jaar kost. Het is dus niet zo dat er niets gebeurt, maar er wordt 
te weinig geïnvesteerd in voorzorg, waardoor je op termijn juist 
weer zou kunnen besparen, en er ook veel leed wordt bespaard! 

Wij schatten dat er naast de ruim 800 patiënten die HIV medicatie 
krijgen er nog ruim 1000 mensen zijn die eigenlijk ook medicatie zou-
den moeten krijgen. Mensen vertonen bijvoorbeeld vluchtgedrag.  

Het gebeurt ook regelmatig dat mensen terugkomen vanuit Ne-
derland, daar medicatie hebben kregen, zich goed voelen en den-
ken dat ze hier geen medicatie nodig hebben. Er zijn mensen die 
niet weten dat ze HIV positief zijn. Maar er zijn ook zeker een paar 
honderd on gedocumenteerde mensen die geen toegang hebben 
tot medicijnen. Deze groep vormt een groot risico voor de volks-
gezondheid.’

Wat is jouw beweegreden om je in te zetten voor CuraPlus?
‘Ik ben vrijwilliger. Onze gaybeweging werd opgericht in 1995, 
ik zit daar vanaf het begin bij. De Aidsproblematiek was op Cu-
raçao heel groot onder de gaygemeenschap en mensen gingen 
toen gewoon dood. Er was een middel te verkrijgen, AZT, wat een 
soort uitstelmiddel is, vergif voor het lijf. Je ziet mensen, vrienden, 
LGBT strijders om je heen sterven. Tegelijkertijd was ik woord-
voerder van de gaybeweging. HIV medicatie was niet goed be-
schikbaar. Ik heb toen besloten woordvoerder te worden van het 
Caribisch gebied. Vanuit de Human Aids Protection in America 
werd steeds belangrijker om het stigma, wat de LGBT community 
destijds sterk had, af te bouwen, om effectieve HIV preventie te 
kunnen doen. Vooral bij gay- community. Niet persé op Curaçao, 
maar bij de Engelstalige Caribische eilanden, waar homoseksua-
liteit nog steeds verboden is. Dan kun je niet zomaar condooms 
gaan uitdelen op plekken waar homo’s samenkomen. Namens de 
Caribische gemeenschap heb ik mogen praten bij de AIDS confe-
rentie in Mexico en hebben we de Global Village mogen verslaan 
om zo de problematiek van de kleine eilanden onder de aandacht 
te brengen. De Hispagnolische eilanden zoals Haïti werden al wel 
gehoord en daar zag je dan ook dat je HIV cijfers veel minder 
hard stegen als op Curaçao, waar heel ineffectief is geïnvesteerd 
in voorzorg. Wat verontrustend is, is dat er in Rotterdam onder 
migranten uit Curaçaopopulaties, onderzoek is gedaan naar me-
dicatietrouw. We hebben de cijfers hier niet, maar het vermoeden 
is wel dat die cijfers hetzelfde zijn. Dat betekent dat er een snelle 
resistentie tegen het medicijn ontwikkelt. Doordat mensen niet ge-
heel medicatietrouw zijn verstrekken wij een ander medicijn het 
medicijn wat vaak duurder is omdat je naar andere remmers moet 
kijken die wel effectief zijn. Daarnaast worden we gezien als eerste 
wereldland, waardoor we ook een hoge prijs moeten betalen voor 
medicatie. Als je zo’n groot bedrag voor medicatie moet reserve-
ren in je budget aan HIV medicatie, terwijl bijvoorbeeld diabetes 
hier ook een groot probleem is, vooral door verkeerde voeding, 
kun je wel begrijpen dat de overheid niet gemakkelijk nog eens 
12 miljoen besteedt aan medicatie. Als organisatie begrijpen we 
dit, maar het komt natuurlijk voort uit het gebrek aan preventie. 
Wij dringen aan bij de overheid om hun best te doen, zodat we 
lagere prijs kunnen betalen voor onze medicatie. We zijn een aan-
zuigland  voor on- gedocumenteerde mensen, vanuit bijvoorbeeld 
Haïti, maar nu ook vanuit Venzuela. Ons bruto nationaal inkomen 
per persoon mag dan hoog zijn, maar daar worden deze mensen 
niet in meegenomen.’ SQUARE-FULL
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RUTGER GROOT WASSINK
Column

Verder kijken dan de bubbels 
waarin we ons begeven 

it Brits onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 
mensen met een andere huidskleur dan blank, uit de 
lhbtiq+ gemeenschap in de VS, discriminatie ervaart 
of een slechte behandeling vanuit de gemeenschap 
omwille van etniciteit. Dit Britse onderzoek ‘Racism 

rife in LGBT community’, het Stonewall research uit juni 2018 gaat 
over de ervaringen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
transgenders en biseksuelen. 

De resultaten van het Stonewall-onderzoek laten zien dat onder 
de lhbtiq+'ers bijna 32 procent een vorm van discriminatie 
heeft ervaren, of slecht behandeld is door anderen uit de eigen 
gemeenschap. Onder zwarte mensen, mensen met een Aziatische 
achtergrond of mensen die tot een etnische minderheid behoren 
is dat zelfs 51 procent. Daarnaast geven mensen aan dat er een 
gebrek is aan intersectionaliteit in de lhbtiq+ gemeenschap. Een 
deel van transgenders en biseksuelen hebben tevens te maken met 
vooroordelen en discriminatie vanuit de eigen gemeenschap.

Deze cijfers laten zien dat uitsluiting overal voorkomt. Zelfs binnen 
gemeenschappen die zelf de pijn van discriminatie en uitsluiting 
als geen ander kennen, zoals de lhbtiq+ gemeenschap. We hebben 
dus allemaal nog een lange weg te gaan om tot een inclusieve 
samenleving te komen. Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar 
discriminatie binnen de lhbtiq+ groep in Nederland denk ik dat we 
in Amsterdam met dezelfde issues te maken hebben. Laten we er 
met elkaar voor zorgen dat we bruggen slaan tussen groepen, (sub)
culturen en subgroepen onderling, en ook tussen de individuen 
binnen de gemeenschap. Want als wij er niet in slagen uit onze 
eigen bubbel te stappen, dan worden we een hokjes-samenleving, 
waarin we van elkaar vervreemden. Dan is het ieder voor zich. 
Laten we dit met elkaar proberen te voorkomen. Amsterdam is een 
stad voor ons allemaal.
Meer inclusie in de samenleving kan niet vanuit de gemeente 
worden opgelegd. Ik heb vertrouwen in de wisdom of the crowd. 
Mensen kunnen heel goed over hun eigenbelang heen stappen en 
nadenken over de grotere opgave van de stad. Laten we de handen 
ineenslaan om Amsterdam een plek voor iedereen te maken. 
Amsterdam organiseert binnenkort een Regenboog Bijeenkomst. 
Vanuit de bi- culturele lhbtiq+ personen en transpersonen verwacht 
ik mooie nieuwe initiatieven. Tijdens de bijeenkomst staat ook de 
haalbaarheid van én de interesse voor een vaste ontmoetingsplek 
in de stad voor de gehele lhbtiq+ gemeenschap op de agenda. 
Een Regenbooghuis kan een prachtig voorbeeld worden van 
onderlinge samenwerking die de onderlinge verbondenheid van de 
Amsterdamse lhbtiq+ gemeenschap laat zien. 

Mooie woorden zijn goed. Daden zijn nog belangrijker. Ik houd 
er niet van naar anderen te wijzen en te zeggen wat zij moeten 

U

FILIP VAN ROE

doen om een inclusieve stad te zijn. 
Ik steek graag de hand in eigen 
boezem. Wat kan ik als wethouder 
doen, als gemeente? Ook bij de 
gemeente voeren we veranderingen 
door. Sinds 1 november 2018 kunnen 
transgender ambtenaren gebruik 
maken van transitieverlof. Dit verlof is 
bedoeld om medewerkers tijdens hun 
transitieperiode te steunen. Met zo’n 
maatregel willen we laten zien dat er bij 
de gemeente plek is voor iedereen. Als 
het gaat om inclusief werkgeverschap 
hoort Amsterdam een rolmodel en 
aanjager te zijn. 
Maar ook mooie voorbeelden in de 
stad vervullen mij met trots, zoals 
Alle Kleuren Oost. Met tal van 
activiteiten verbinden zij bewoners van 
alle leeftijden, afkomst en gender met 
elkaar. Elk jaar organiseren zij voor alle 
bewoners in de buurt de Pride Oost. 
Vorig jaar mocht ik deze openen op 
het Krugerplein, een mooi feest voor 
iedereen. Ik gun iedereen een mooi en 
kleurrijk Amsterdam waarin iedereen 
zichzelf kan en mag zijn. 

Rutger Groot Wassink
Wethouder Diversiteit
Gemeente Amsterdam 

Volg het Amsterdamse beleid via de website 
amsterdam.nl/regenboogbeleid
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EEN BEPERKT AANBOD
De gemiddelde LHBT’er heeft meestal een aardige waslijst aan 
romantische queer films. Wat opvalt aan de meest voorkomen-
de titels, is dat deze niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. 
Grote kans dat deze films vooral onder de categorie ‘Indepen-
dent film’ of ‘B-film’ vallen. Uiteraard komen de onafhankelijke 
titels met grote namen ook voorbij (die de vaak heteroseksuele, 
cisgender acteurs vrijwel onmiddellijk garandeerden op ten min-
ste één Oscarnominatie). Denk aan: Boys Don’t Cry, Brokeback 
Mountain, Carol en Call Me By Your Name. Indrukwekken-
de, maar veelal heftige films. Waar blijven de grote Hollywood 
queer films die ons laten smelten, zoals Pretty Woman, Bridget 
Jones’s Diary en Dirty Dancing. Of de larger-than-life liefdesdra-
ma’s met een regenboogmotiefje die ons onbeschaamd forceren 
een paar traantjes weg te pinken zoals Titanic en The Notebook? 
Dankzij diverse streaming diensten (en minder legale manieren 
van films kijken) kunnen queer jongeren de kleinere LHBT+ titels 
vinden op het Internet. Voorheen was dit niet zo makkelijk. Het 
zoeken naar een redelijke online versie of vage import dvd van 
specifieke queer titels viel vroeger best tegen. Ondanks de toege-
nomen toegankelijkheid is het probleem nog steeds hetzelfde: de 
gemiddelde romantische queer film moet gevonden worden en 
Hollywood films zijn niet te vermijden. Het verlangen naar com-
merciële queer films is overigens geen aanval op de vele indie-titels 
en cheesy B-films. Deze waren, zijn en blijven nodig en meer dan 
welkom. Het gaat echter om de vraag: is het niet tijd voor beide?
 
VOORLOPERS OP HET KLEINE SCHERM
Hoewel big-budget blockbusters rondom LHBT+ relaties nog 
steeds op zich laten wachten, zijn er al talloze tv-series aan vooraf 

gegaan die vrijwel alle varianten uit de regenboogfamilie heb-
ben neergezet. Tot in de jaren ’90 was het enigszins gebruikelijk 
dat de gemiddelde primetime serie minstens één aflevering liet 
draaien rondom een queer personage (die dan ook maar eenma-
lig ten tonele kwam om het thema aan te snijden). Series zoals 
Roseanne en Friends wisten hen te ‘promoveren’ van eenmalige 
verschijningen naar terugkerende karakters met heuse liefdesle-
vens. Nadat Ellen DeGeneres publiekelijk uit de kast kwam als 
lesbienne in 1997, deed haar personage in de sitcom Ellen twee 
weken later hetzelfde. Hoewel het revolutionair was om een 
hoofdpersonage uit de kast te laten komen, werd de serie een 
jaar later geannuleerd. Enkele maanden nadat Ellen van de buis 
werd gehaald, ging Will & Grace in première met twee homo-
seksuele hoofdpersonages. Nu we de eerste twintig jaar van de 
21e eeuw bijna achter de rug hebben, kunnen we terugblikken 
op een buitengewone toename van LHBT+ hoofdpersonages in 
diverse mainstream series en de talloze liefdesverhalen die hierbij 
kwamen kijken. Van Buffy The Vampire Slayer en Six Feet Under 
tot True Blood, Glee, Modern Family en Grey’s Anatomy. We 
hebben met name de afgelopen vijf á zes jaar een enorme groei 
gezien in het afbeelden van LHBT+ liefde op TV door series 
vanuit streaming diensten. Zo zou je de Netflix Originals alleen 
al kunnen gebruiken voor een ‘top 10 LHBT+ romances’ lijst. 

WAT HOUDT HOLLYWOOD NOG TEGEN?
Hoe komt het dat televisie, een medium relatief jonger dan film, 
zich sneller en beter heeft aangepast op een snel veranderende 
en objectief gezien verbeterde maatschappij? De TV-industrie 
staat er al een tijd om bekend een grotere innovator te zijn met 
betrekking tot storytelling, character development en het vertonen 
van diversiteit. Een veelvoorkomend argument om dit verschil 
te verklaren draait uiteindelijk om geld. De gemiddelde tv-se-
rie is relatief goedkoper om te produceren dan een blockbuster 

film. Oftewel: een film heeft meer kijkers op internationaal ni-
veau nodig om winst te maken dan een tv-serie. Hiermee wordt 
dus ook rekening gehouden met de vele landen die niet bekend 
staan om hun tolerantie naar de LHBT+ gemeenschap. De druk 
om te slagen ligt in vergelijking niet zo hoog bij televisieseries. 
Mede dankzij het streaming fenomeen vinden talloze series een 
niche-publiek en hebben ze de vrijheid om in de loop der jaren 
uit te groeien tot een mainstream product. Queer hoofdperso-
nages en liefdesverhalen worden gezien als een te groot risico 
voor financieel verlies door Hollywood. Tot zekere hoogte wor-
den minderheden in het algemeen al jaren bestempeld als ‘niet 
winstgevend’ door de grote studio’s. Echter hebben we de af-
gelopen jaren diverse uitzonderingen op de regel gezien: Black 
Panther en Crazy Rich Asians waren gigantische successen. Met 
betrekking tot de regenboogvlag zagen we vorig jaar Love, Si-
mon in de bioscopen verschijnen, volgens velen de allereerste 
tienerfilm door een grote filmstudio met een gay hoofdpersona-
ge. Het mag zeker gezegd worden dat de film op meerdere vlak-
ken relatief ‘braaf’ bleef. Desalniettemin konden queer jongeren 
eindelijk genieten van hun eigen The Breakfast Club, She’s All 
That of Easy A. De cijfers liegen er eveneens niet om: met een 
budget van $ 17 miljoen haalde de film er een wereldwijde winst 
uit van $66 miljoen. Klinkt nog best winstgevend, niet dan? 
  
EEN RECENTE ‘INDIE’ ALS INSPIRATIE 
Terwijl Hollywood de tijd neemt om LHBT+ liefdesverhalen te 
verheffen van vage subtekst naar volwaardige verhalen op de 
voorgrond, zijn er genoeg indie-films die als inspiratiebron kun-
nen dienen. De Australische Holding The Man uit 2015 is een 
sterk voorbeeld. Hoewel deze film, net als vele anderen binnen het 
genre, niet volledig ontkomt aan bepaalde queer movie clichés, 
zijn er een hoop aspecten die dit goedmaken. Ten eerste is de film 
gebaseerd op een real-life Australisch homostel. Het welbekende 

QUEER LIEFDE
OP HET GROTE SCHERM

DOOR: MARVIN VAN DER HEIDE

Hollywood heeft ons sinds de vorige eeuw een ruime collectie aan 
moderne liefdesklassiekers gebracht. Echter, in verhouding ontbreken de 
LHBT+ romances op het grote scherm nog steeds. Hoewel er een rijk 
aanbod aan ‘kleinere’ films bestaat die dit wel afbeelden, is de vraag wat 
Hollywood nog tegenhoudt om het assortiment uit te breiden naar queer 
romantiek. Waarom is deze romantiek, in tegenstelling tot Hollywood, al 
jaren geleden een vanzelfsprekend onderdeel geworden van televisie?
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‘tragische’ element is dan ook moeilijk te vermijden aangezien het 
om ware gebeurtenissen gaat. De film heeft een krachtig script, be-
kwame acteurs en een algeheel hoogstaande productiewaarde. Het 
verhaal volgt Timothy en John vanaf het begin van hun relatie op 
de middelbare school. Het ontroerende verhaal neemt ons op reis 
door alle hoogtepunten, uitdagingen en dieptepunten van hun lief-
de. Hoewel de loop van het verhaal ontzettend context gebonden 
is, weet de film hun relatie op verschillende vlakken bijzonderlijk 
herkenbaar neer te zetten. Hun liefde wordt niet meer dramatisch 
dan nodig gemaakt of overdreven geromantiseerd; het wordt afge-
beeld als menselijk, met alle bijbehorende schoonheid en gebreken. 

HET BELANG VAN REPRESENTATIE
De meer bekende onafhankelijke producties zoals Call Me By 
Your Name en Carol hebben bijvoorbeeld een relatief breed pu-
bliek bereikt. Dit komt deels door de groeiende LHBT+ gemeen-
schap. Steeds meer mensen durven zich openlijk als LHBT+ te 
identificeren en een groeiende gemeenschap vertaalt zich naar een 
toenemende koopkracht. Financieel gezien worden we steeds in-
teressanter voor commerciële industrieën en hierin hebben wij als 
consumenten uiteindelijk ook meer macht dan dat we misschien 
denken. Het toenemende succes van queer indie films spreekt 
boekdelen en boven alles: representation matters! Wij, als LHBT+ 
gemeenschap, hebben het recht om onszelf te verliezen in een uit-
bundig liefdesverhaal op het grote scherm, een verhaal dat meer 
aansluit op onze persoonlijke ervaringen. Aan de gemiddelde big 
budget rom-com valt momenteel weinig toe te voegen en is meer 
gaan lijken op een herhaalrecept. Om het genre (en vele andere ge-
nres) nieuw leven in te blazen, is het juist verstandig vaker te kijken 
naar minderheden zoals de LHBT+ gemeenschap. Hierdoor wor-
den wij niet alleen meer vertegenwoordigd, maar krijgen anderen 
herhaaldelijk de kans een universeel gevoel zoals de liefde vanuit 
een ander perspectief te ervaren. Positieve representaties kunnen, 
tot een zeker punt, bijdragen aan de groeiende acceptatie en tole-
rantie van minderheidsgroepen. Het belang hiervan voor LHBT+ 
jongeren is vanzelfsprekend: uitvinden wie je bent of wilt zijn is 
voor hen vaak lastiger dan gemiddeld. Positieve representaties 
van queer liefde kunnen daarom ook een cruciaal onderdeel zijn 
bij het genereren van zelfacceptatie en hoop onder deze groep. SQUARE-FULL
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MUST HAVE

IBIZA ICE FLAMINGO
Ibiza Ice lanceerde voor deze zomer zijn nieuwe smaak: de Ibiza Ice 
Flamingo! De Flamingo is de jongste telg uit de exotische Ibiza Icefa-
milie en brengt zwoele zomersferen naar elk feestje. Deze sprankelende 
wijn met subtiele toetsen van framboos is bovendien laag in calorieën 
én alcoholgehalte, zodat je zonder schuldgevoelens kan genieten!

DE EASTPAK PRIDE COLLECTIE
Eastpak viert diversiteit met haar nieuwe collectie. Enkele 
van hun klassiekers kregen een regenboog-makeover en 
zijn nu uitermate geschikt om kleur te bekennen! Deze 
rugzakken en heuptasjes zijn ideaal te combineren met 
wat jij maar wil. Jij kunt dus altijd en overal laten zien 
hoe trots je bent om deel uit te maken van de prachtige 
gay community.

ARKET SNEAKERS
Bij Arket word je helemaal 
ondergedompeld in de Scan-
dinavische sfeer. Dit Zweedse 
merk draagt waarden als duur-
zaamheid en kwaliteit hoog in 
het vaandel. Hun winkels zijn 
gezellig en overzichtelijk. Wij 
zijn helemaal fan, en al zeker 
van deze sneakers! €125.

Young & Gay

DE HEMA TRAVEL COLLECTIE
Je bent jong, modebewust en houdt 
van reizen, maar wil geen fortuin uit-
geven aan dure reiskoffers? Dan is de 
Hema travel collectie écht iets voor 
jou. De trolleys met vrolijke prints zijn 
ideaal als je je koffer graag snel terug-
vindt. Als je liever niet te erg opvalt in 
de massa, kan je bij Hema ook terecht 
voor een sobere, basic reiskoffer. 

FRESH ’N REBEL POWER-
BANKS
De powerbanks van Fresh 
’n Rebel zijn ultra krachtig, 
supermakkelijk om mee te 
nemen en bovendien lekker 
modieus. Ze zijn verkrijgbaar 
in vier verschillende formaten 
en maar liefst acht verschillen-
de trendy kleurtjes! Met de 
grootste powerbank kun je je 
smartphone tot wel negen keer 
opladen. Zo ben je nooit meer 
zonder power!

DOOR: JILL VAN RILLAER
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NIEUWE MISTER 
GAY BELGIUM WIL 
VERANDERING ZIEN 
IN DE SPORTWERELD

‘IK KOM 
OP VOOR 
IEDEREEN 
DIE BANG IS 
ZICHZELF TE 
ZIJN’

In Amerika ging profvoetballer Collin Martin 
vorig jaar over de streep en kwam openlijk uit 
de kast, maar nog steeds is het voor sommigen 
een hele opgave om uit te komen voor hun 
geaardheid. Matthias De Roover neemt dit 
jaar de fakkel over van Bart Hesters en is de 
nieuwe Mister Gay Belgium. Hij zet zich in voor 
LGBTQ’ers in de voetbalwereld en maakt korte 
metten met de discriminatie. 

Waarom heb je meegedaan aan Mister Gay Belgium? 
‘Het is nooit mijn grootste droom geweest om een lintje rond mijn 
nek te dragen, maar ik wil wel iets betekenen voor de community. 
Ik speel zelf voetbal en merk dat het nog steeds een taboe is om als 
homo een sport te beoefenen. Ik wil een positief verhaal brengen 
om deze taboes te doorbreken. Mijn coming out werd erg goed 
ontvangen door mijn teamgenoten, maar dat is lang niet altijd het 
geval. Vaak zijn voetballers bang uit de kast te komen omdat ze 
hun carrière niet op het spel willen zetten. Met mijn verhaal wil ik 
aantonen dat het ook anders kan. Het is belangrijk dat we zicht-
baarheid creëren en duidelijk maken dat er wel degelijk voetballers 
zijn die openlijk uitkomen voor hun geaardheid, maar vooral dat 
daar helemaal niks mis mee is. Hopelijk wordt het dan niet meer 
gezien als iets abnormaal. Dat kan andere holebi’s helpen om ook 
deze stap te zetten wanneer zij er klaar voor zijn. Die zichtbaar-
heid moeten we creëren op amateurniveau, maar ook in de hoge-
re klasse. Daar gaan we zeker de Belgische clubs bij betrekken.’

Had je het moeilijk met jezelf op het moment dat je je sport beoefende? 
‘Voor mijn coming out kon ik mij moeilijk concentreren op mijn 
sport, omdat ik mij voordeed als iemand die ik niet was. Ik ging me 
anders gedragen, zodat niemand een vermoeden zou hebben. Om-
dat je constant aan iets anders denkt kan je je talent moeilijk verder 
ontwikkelen. Nadat ik uit de kast kwam, viel er een last van mijn 
schouders en kon ik me volledig focussen en me eindelijk voor de vol-
le 100% geven. Gelukkig zien ze mij nog steeds als dezelfde Matthi-

as en kunnen we zonder problemen samen douchen bijvoorbeeld.’
Waarom zijn holebi’s zo’n groot taboe in de voetbalwereld? 
‘Het is een echte machowereld. Een voetballer is een soort 
product, zeker in de hogere klasse. Er moet geld binnenge-
bracht worden door sponsors en transfers. Sommige instan-
ties werken dan liever niet samen met iemand die op jongens 
valt, wat natuurlijk nergens op slaat, maar het gebeurt wel. 
Vaak is het zo dat het bestuur de spelers afraadt om uit de 
kast te komen tijdens hun carrière, zodat dit geen negatie-
ve invloed teweegbrengt op de verdere groei van je loopbaan.’ 

Welke vooruitzichten heb je nog? 
‘Binnenkort ga ik campagne voeren op Mister Europe. Ik wil de 
zichtbaarheid van homo’s in de voetbalwereld doortrekken naar 
Europa, want dit is een probleem dat overal speelt. Daarna ver-
trek ik naar New York waar ik een diversiteitscampagne en di-
versiteitsstop bijwoon en ik mee ga doen aan The Global Pride.’ 

Denk je dat voetbal en gay zijn ooit hand in hand kunnen gaan? 
‘Dat hoop ik wel. Ik wil veel jongeren helpen en een geslaag-
de campagne opstarten om toch iets te betekenen voor de gays 
in de sportwereld. Er moet meer aanvaardbaarheid komen. 
Niet alleen in de voetbal maar ook in andere sporten en op de 
werkvloer. We moeten ons meer inzetten voor meer diversi-
teit en ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in zowel 
zijn werkomgeving als sportomgeving als schoolomgeving.’ SQUARE-FULL 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS
FOTO'S: KARIN VERMEIREN
MAKE UP: YASMINE SCHIETECATTE
HAAR: POPULHAIR-PHILL
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Tijdens het laatste weekend van januari was het opnieuw zo-
ver. Een uitverkochte Red&Blue werd het strijdtoneel van een 
gloednieuwe editie van 'PAPA - Army Of Love' waar een bij-
zonder toegankelijke Eliad tot vroeg in de morgen honder-
den feestvierders aan het dansen wist te houden, tezamen 
met zijn buddy en PAPA Resident Deejay SURI. Tussen de 
verschillende optredens door wisten we hem te strikken voor 
een kort interview. Wie is de man achter één van ‘s werelds 
meest begeerde gay brands? Wie is Eliad Cohen nu werkelijk?

Hey Eliad, leuk dat we via Gay Issue een interview met jou 
kunnen doen hier in Red&Blue. Antwerpen lijkt trouwens 
wel een vaste stek voor je te worden. Hoe zit dat eigenlijk?
‘Vier jaar geleden vroeg Tom Swerts me voor de eerste keer om 
één van de zalen van H.I.M te hosten. Dat was onmiddellijk 
een groot succes. De club was nagenoeg uitverkocht en de men-
sen gingen helemaal los op die eerste editie, die trouwens ook 
de eerste verjaardag van H.I.M was. De toon was in ieder geval 
gezet. Het Antwerpse publiek hunkerde duidelijk naar meer. 
Maar ook met Tom, de promotor van H.I.M, was er vrijwel on-
middellijk een klik, in die mate zelfs dat ik hem de dag erna heb 
meegevraagd naar de Tel Aviv Pride. Hij had welgeteld 24 uur 
om al het werk af te ronden en zijn spullen te pakken. In Tel 
Aviv hebben we vijf dagen lang samen gefeest en zo is er dan 
eigenlijk een heel speciale band ontstaan, waardoor ik elke keer 
opnieuw graag terugkeer naar België. Sindsdien is PAPA naast 
H.I.M zijn eigen leven gaan leiden in Antwerpen. Zo zijn er mo-
menteel drie PAPA edities per jaar in Red&Blue, waar ik abso-
luut gelukkig mee ben. De club past perfect bij het PAPA con-
cept, de eigenaar is ondertussen een goede vriend geworden en 
de mensen zijn telkens weer laaiend enthousiast bij elke nieuwe 
editie. We proberen overigens steeds een nieuw thema te lan-
ceren in Antwerpen, als soort van test-case. En eerlijkheid ge-
biedt me te zeggen: Dit is werkelijk een heel dankbaar publiek.’

ELIAD 
COHEN
Eliad Cohen behoeft al lang geen introductie 
meer. Hij maakte PAPA Party eigenhandig tot één 
van de populairste gay circuit events wereldwijd. 
Van Shanghai tot New York, en van Tel Aviv 
tot jawel…Antwerpen. Sinds 2014 keert de 
Israëlische ondernemer jaarlijks meerdere malen 
terug naar de stad aan de Schelde om met die 
typische PAPA vibe ook de Belgische dansvloeren 
in vuur en vlam te zetten.

In welke landen ben je momenteel actief met PAPA Party?
‘Ikzelf kom uit Tel Aviv en dat is dan ook de bakermat van het 
concept. Ik ben jarenlang het gezicht geweest van andere fees-
ten, gaande van Circuit Festival tot Arisa, maar op een bepaald 
moment vond ik dat ik mijn eigen brand en party moest lance-
ren. Ik had namelijk voldoende ervaring opgedaan bij reeds 
bestaande brands. PAPA werd al snel wereldwijd een succes. In 
Europa zijn vooral Spanje en Frankrijk onze grootste uitvalsba-
ses. Maar ook in Amsterdam, Rome, Wenen, London en Lissa-
bon vinden er geregeld PAPA Party’s plaats. Op wereldschaal 
is het vooral Latijns Amerika waar de jongens plat gaan voor 
PAPA Party. In Brazilië bijvoorbeeld is het niet vanzelfspre-
kend om in m’n eentje op het strand te wandelen. Brazilianen 
housen van PAPA en dat mag je heel letterlijk nemen. Maar ook 
in China, Thailand en Australië vinden er regelmatig PAPA 
party’s plaats. Ikzelf ben momenteel verhuisd naar Hollywood. 
Op deze manier kan ik ook makkelijk de Noord Amerikaanse 
markt aandoen. Washington, Hollywood, Miami, New York, 
San Francisco... Ik zou eigenlijk soms meerdere steden per 
weekend willen doen, maar dat is jammer genoeg niet mogelijk.’

Je bent naar Hollywood verhuisd. Waarom is dat?
‘Ik woonde al een aantal jaren in Madrid. Dit was de perfec-
te uitvalsbasis voor het Europese nightlife. Ik heb enorm veel 
vrienden in Madrid en was er ook echt gelukkig, maar ik word 
ook een dagje ouder. Het wordt daarom tijd dat ik me ook op 
andere dingen ga richten naast het nachtleven. Twee jaar ge-
leden deed ik mee aan de Spaanse versie van Survivor en dat 
was voor mij een kantelpunt. Ik hield van het camerawerk. Ik 
voelde dat dit iets was dat ik graag deed en waar een toekomst 
inzat. Niet veel later werd ik opgebeld door Netflix met de 
vraag om mee te spelen in een televisiereeks. Dat hoefden ze 
me uiteraard geen twee keer vragen. En zo ging het balletje rol-
len. Daar woont één van mijn beste vrienden Nikki (Nikki Va-
lentine). Zij heeft die laatste twijfels weggenomen en nu woon 
ik dus sinds exact een week in Hollywood. Net voor ik naar 
Antwerpen kwam, was ik trouwens mijn appartementje aan het 
inrichten. Het was dus een hele reis om hier vandaag te komen.’

Verhuizen naar Hollywood is een hele stap. Heb je dan geen vriendje 
moeten achterlaten? Of is er voorlopig nog geen Mister Eliad Cohen?
‘Momenteel ligt de focus op mijn carrière. Ik heb niet voor 
niets alles achtergelaten om naar Hollywood te verhuizen. 
Maar ik sluit een relatie uiteraard niet uit. Ik ben altijd nog-
al op mijn privacy gesteld geweest en na het overlijden van 
de liefde van mijn leven vijf jaar geleden heb ik mijn liefdes-
leven naar de achtergrond geschoven. Als je beseft dat je je 
soulmate gevonden hebt, maar daarna moet afgeven, dan 
is het extreem moeilijk om je hart opnieuw te openen. Maar 
ik zeg nooit nooit. Ik heb geleerd om van dag tot dag te le-
ven en ik geniet van al het mooie op mijn weg. Als daar op 
termijn een lieve man bij hoort, dan sta ik daar zeker voor 
open, maar alles op zijn tijd. Nu wil ik eerst genieten van 
mijn nieuwe stad en alle kansen die zij mij te bieden heeft.’ SQUARE-FULL

DOOR: TOM SWERTS
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Kun je iets meer vertellen over de nieuwe luxe gym Saints&Stars? 
‘Saints en Stars is een high-end boutique gym waar wij twee high 
intensity lessen aanbieden, de Holy Shred en de Holy Box. De 
holy shred is een high intensity training waarbij er een combinatie 
wordt gemaakt van de loopband en krachttraining. Bij de holy box 
is er juist sprake van een combinatie van boksen en krachttraining.’

Wat is het precieze verschil tussen star trainers en personal trainers? 
‘De star trainers zijn bij ons de mensen die de lessen geven, dus 
dat zijn de next leven trainers. Het is bij ons niet zomaar een lesje 
geven. Hoe hij of zij zich presenteert staat hier centraal. Je bent bij 
ons eigenlijk niet alleen een trainer, maar meer een entertrainer.’

Werken jullie met een customized personal plan?
‘Bij de groepslessen zijn wij voornamelijk bezig met een high in-
tensity training die globaal voor iedereen is, maar wij bieden ook 
personal training aan. Bij personal training maken wij customized 
plannen op maat, dus naar de wensen van de klant.’

Hoe blijf jij eigenlijk fit tijdens de zomervakantie? Of laat jij je gewoon 
eens lekker gaan?
‘Met vakantie doe ik veel minder, maar dat komt omdat je hier, 
in mijn gym, zelf ook continu actief bezig bent. Ik vind die ont-
spanning tijdens de zomer echt belangrijk. Ik merk zelfs dat ik wel 
gespierder word tijdens de vakantie. Dat komt omdat ik toch altijd 
wel ga joggen of zwemmen. Daarbij moet ik Iedere dag minimaal 
een half uur tot drie kwartier getraind hebben, zelfs op vakantie! 
Dat doe ik gewoon met mijn eigen lichaamsgewicht en dus zonder 
apparaten.’

Stel, we gaan gewoon door met sporten tijdens onze hippe strandvakan-
tie. Goed plan? Hoeven we dan al het lekkers niet af te slaan?
‘Vakantie is vakantie, het is soms goed voor je om niet constant 
bezig te zijn met trainen en gezond eten, maar je kan natuurlijk 
wel actief blijven. Tijdens een vakantie is het juist leuk om bijvoor-
beeld te gaan joggen, zwemmen of te gaan duiken. Probeer be-

paalde activiteiten uit, dingen die je in Nederland niet zo snel zou 
doen. Dan beleef je er het meeste plezier aan.’

Of heb je toch de nodige voedingstips voor ons? 
‘Vakantie is genieten, het is ook niet zo dat je van een ijsje of een 
dessert meteen kilo’s aankomt. Kom je één kilo aan tijdens je va-
kantie, dan betekent dat dat je tussen de 9000 en 9500 kcal te veel 
hebt gegeten. Dan heb je in ieder geval genoten haha. Het is be-
langrijk dat je niet jezelf gek maakt tijdens je vakantie, maar wil je 
toch wat opletten dan raad ik je aan om in ieder geval gezond en 
goed te ontbijten. In de meeste warme landen eten ze ’s middags 
al warm, kies er dan voor om ’s avonds een licht hap te nemen en 
niet een tweede warme maaltijd. Die twee dingen, maken al een 
wereld van verschil.’

Niet alle vakantiehotels hebben een gym en er is ook niet altijd een lokale 
sportschool waar je gebruik van kunt maken. Heb jij een paar eenvoudi-
ge tips om toch in shape te blijven?
‘Het beste is om met je eigen lichaamsgewicht oefeningen doen. 
Dat kan zelfs al in je hotelkamer. Je kan push-ups doen, dips tegen 
je stoel aan en sit-ups. Je kan een klein circuitje maken van 4-5 oe-
feningen en die 25-50 keer herhalen. Als je dat doet, ben je zo weer 
een tijd bezig. En blijf je fit.’

Welke gym-gear neem jij mee als je op vakantie gaat?
‘Mijn hardloopschoenen, amino acids supplementen en pre- 
workout.’

Wat is een absolute no-go?
‘Stress en je telefoon. Zelf probeer ik zo min mogelijk op mijn te-
lefoon te zitten, omdat je dan toch altijd nog bezig bent met de 
dingen die zich hier in Nederland afspelen. Ik wil één ding als ik 
vakantie heb en dat is rust. Dat is ook goed voor je lichaam.’

Champagne, Rosé of bier? 
‘Makkelijk! Champagne! Ik lust geen bier en geen wijn.’ SQUARE-FULL

DOOR: DAMIEN MOLLERS

De zomer is in volle gang, dat betekent dat we 
een fraai sixpack willen en onze gebruinde torso 
tonen. Maar hoe doen we dat in combinatie 
met dat heerlijke eten, het lange tafelen en al de 
aantrekkelijke champagnes en rosétjes tijdens de 
zwoele zomeravonden? We gingen op bezoek bij 
Saints & Stars en spraken met co-founder Roberto 
da Costa.

ZOMERTIPS 
VAN 
ROBERTO

106 | THE GAY ISSUE THE GAY ISSUE | 107 



THE GAY ISSUE | 109 

Xavier Deruytter (29) komt uit Roeselare en is onder ande-
re bestuurslid voor de Vlaamse holebi-belangenvereniging 
Çavaria: ‘Als mens zijn we niet terug te brengen tot enkel 
één kenmerk van onze identiteit. In de sociologie noemen 
ze dat het kruispunt-denken. Ikzelf val niet alleen op man-
nen, maar leef daarnaast ook nog met de gevolgen van een 
hersenverlamming. Ik opereer dus vanuit het kruispunt 
handicap en homoseksualiteit. Dat heeft gevolgen voor 
hoe ik actievoer. Çavaria vergelijkt het met Mikado: ‘Als 
je één stokje aanraakt, dan beweeg je het volledige spel.’

Xavier zet zich niet alleen in voor Çavaria, maar ook voor 
mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iede-
re Persoon met een handicap). Hij doet getuigenis van zijn le-
ven op scholen, vertelt zijn verhaal in de media en neemt deel 
aan debatten. Xavier: ‘Als ik vanuit GRIP naar scholen ga, 
dan vertel ik over álle facetten van mijn leven. Over wat het 
betekent om een hersenverlamming te hebben. De medische 
ondersteuning die ik krijg, maar ook dat ik iemand anders mijn 
appartement laat poetsen omdat ik het zelf niet kan… Ik ver-
tel ook open en eerlijk over mijn zoektocht naar een partner 
– in mijn geval een man. Voor sommigen is iemand met een 
handicap die seksueel actief is al een mindblow. Ik hoop met 
mijn verhaal steentjes te verleggen en de kijk van mensen op 
handicaps en holebiseksualiteit te verbreden. Al zijn er maar 
twee personen in een groep die met andere ogen naar deze 
onderwerpen gaan kijken, dan is mijn missie al geslaagd.’
Mehrshad Tajfar (30) komt uit Iran en woont sinds acht jaar in 
Amsterdam. Hij zat in een Iraanse dodencel vanwege zijn ho-
moseksualiteit. Het lukte hem vrij te komen en naar Nederland 
te vluchten. In mei lanceerde hij het culturele platform MIM 
(Movement in Motion) met een queer fundraiser. Mehrshad: 
‘Met deze benefietavond hebben we geld opgehaald voor de 
stichting UAF, die organisatie ondersteunt vluchtelingen die 
willen gaan studeren in Nederland. Zij hebben mij ook gehol-
pen met mijn studie en ik vind het belangrijk om op deze manier 
iets terug te kunnen doen. Ons eerste event combineerde kunst 
en muziek en bracht professionele en beginnende talenten bij 
elkaar. De avond was een mengeling van een underground club 
en een museumbezoek. De dansvloer was omringd met schilde-
rijen, videokunst en performance art. Ik denk dat ons verhaal 
op die manier, door de experience die de bezoekers hebben 
beleefd, meer binnen is gekomen en beter is blijven hangen.’

MIM wil mensen helpen bij het verwezenlijken van hun dro-
men. Het gaat daarbij niet alleen om het doel, maar ook om 
de manier waarop dat wordt bereikt. Mehrshad: ‘Ik wil men-
sen bij elkaar brengen. We hebben een groot en divers team, 

daar ben ik trots op. We zijn nadrukkelijk een queer plat-
form. Dat is een parapluterm voor heel veel verschillende la-
bels en subculturen. Gays, crossdressers, lesbiennes, trans-
genders, hetero’s die anders denken… Eigenlijk iedereen die 
door de maatschappij wordt gemarginaliseerd. We sluiten 
niemand uit en bouwen aan een diverse gemeenschap. Dat 
is belangrijk voor een stad als Amsterdam. Het levert een 
andere dynamiek op en zorgt voor verbinding en nieuwe 
ideeën. In mijn taal zegt men: één hand maakt geen geluid, 
maar als je ze samenbrengt wel (Mehrshad begint te klappen 
terwijl hij dit zegt). We willen een katalysator zijn en men-
sen bij elkaar brengen om samen iets groters te bereiken.’

Lyle Muns (25) is geboren in Maastricht, opgegroeid in het 
Vlaamse Bilzen. Hij studeert nu politicologie in Amsterdam. 
Naast student is hij sekswerker, voorlichter bij het COC en de 
Hiv Vereniging, én activist. Lyle: ‘Ik ben op mijn 23e uit de 
kast gekomen als hiv-positief. In België heeft 5% van de homo’s 
hiv, maar het blijft een ingewikkeld thema om over te praten. 
Ik vertel mijn verhaal om te laten zien dat je een normaal le-
ven kunt leiden met hiv. Ik sta voor klassen en leg uit wat het 
verschil is tussen hiv en aids, hoe je je kunt beschermen tegen 
het virus en dat iemand die zijn medicatie neemt het niet meer 
kan overdragen. Het werkt verbindend als je je persoonlijke 
verhaal vertelt. Als het alleen maar over feiten en cijfers gaat, 
haken jongeren af. Wanneer ik over mijn eigen leven vertel 
bloeien ze op. Dan is zo’n klas muisstil. Het is een krachtig 
instrument om te laten zien dat vooroordelen niet kloppen.’

En vooroordelen zijn er nog voldoende. Dat je hiv kunt krij-
gen door handen te schudden bijvoorbeeld of via bestek. Lyle: 
‘Ik vind het niet erg als mensen weinig weten over het virus. 
Ze kunnen daar niks aan doen. Er wordt nauwelijks over ge-
sproken in het onderwijs en binnen families. Wat ik vervelend 
vind is als mensen er niet over willen praten of er niets mee te 
maken willen hebben. Als je vragen hebt, leg ze dan op tafel! 
Ik vind dat je altijd het gesprek moet aangaan. Ik heb er op 
jonge leeftijd voor gekozen om mezelf te zijn, sekswerk te doen 
en open te zijn over mijn geaardheid. Het heeft zelfs deuren 
voor me geopend. Dankzij mijn activisme kon ik politieke er-
varing opdoen en kreeg ik een baan aangeboden bij Groen-
Links. Als je jezelf durft te zijn brengt je dat verder. Ik hoop 
dat ik met mijn werk als vrijwilliger en activist eer kan doen 
aan mijn achtergrond, kan opkomen voor mijn communities en 
zodoende bijdraag aan de verbetering van hun positie. Maar 
ik wil ook laten zien dat je meer bent dan je labels. Dat je je 
breder kunt inzetten voor de hele samenleving en dat je ach-
tergrond geen barrière hoeft te zijn, maar je juist kan helpen.’ SQUARE-FULL

GAY ACTIVISME 2.0 
SHARING IS CARING

Weg met bubbles, labels en de ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken-
mentaliteit. Opkomen voor je rechten anno 2019 gaat verder dan op 
de barricades staan alleen. Het gaat om het delen van persoonlijke 
verhalen en het creëren van communities. Wij spraken met drie jonge 
gayactivisten die allemaal vanuit hun eigen, unieke perspectief de 
wereld mooier en leefbaarder proberen te maken voor iedereen. 
DOOR: MARCO HOHL
FOTOGRAFIE: NICOLAS SIMONS
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De Amsterdamse gay scene is al meerdere 
malen het graf in geprezen en dubbel en dwars 
doodverklaard, maar volledig ten onrechte! 
Net buiten de ring wordt elk weekend rijen 
dik gewacht voor de deuren van De School 
(Berghain op zijn Mokums) en de queer-feestjes 
schieten de grond uit. Spielraum, Is Burning, Disco 
Total en Glowjob bijvoorbeeld, maar ook het 
altijd uitverkochte, mega populaire Kalinichta. Wij 
spraken Diederik Broekhuizen, medeoprichter van 
Kalinichta, over dit opzwepende feest dat voelt 
als een Griekse vakantie in Amsterdam-Noord. 

Diederik, veel mensen kennen jou als oprichter van social media-plat-
form The Best Social en van je optredens in De Slimste Mens, maar je 
organiseert ook feesten met je vriend Nicola Rinaldi en zelfs een eigen 
festival namens Tropikali. Hoe zijn jullie daarmee begonnen? 
‘Het begon eigenlijk met DJ’en zeven jaar geleden. Ik ging veel 
uit in de gay scene en bij sommige DJ’s dacht ik: ‘Als dit DJ’en 
is, dan moet ik misschien ook maar eens een gokje wagen.’ Het 
kwam voort uit een soort dertigerscrisis. Het was mijn droom 
om binnen twee jaar op het Milkshake festival te draaien en dat 
lukte. Ik merkte al snel dat ik het best zwaar vond om te DJ’en, 
vooral ’s nachts. Daarna zijn mijn vriend en ik feesten gaan 
organiseren en dat vind ik veel leuker. We zijn begonnen met 
Rosario in het Blauwe Theehuis in het Vondelpark. Dat was een 
soort uitloop van de Rozentuin op de vrijdagavond. In plaats 
van te cruisen in het park of te Grindr-en leek het ons wel een 
goed idee om in het echt met elkaar te communiceren, te chillen 
en eventueel dronken te worden. Het begon als een avondfeest, 
maar sinds een aantal jaren doen we Rosario in de middag en 
de vroege avond tijdens Pride Amsterdam. We wachten op het 
moment nog op de vergunning voor dit jaar.’

Jullie organiseren ook Kalinichta, een feest dat meerdere malen per 
jaar wordt gehouden in het Noorderlicht Café in Amsterdam-Noord. 
Wat is het idee achter dit feestje?
‘Nicola en ik zijn veel op vakantie geweest in landen als Grie-
kenland, Turkije en Israël en we zijn altijd onder de indruk van 
de lokale house en uptempo muziek. Ik had het idee dat die 
ook wel zou aanslaan in Nederland. Op een gegeven moment 
wilden we onze verjaardag vieren en toen dachten we laten we 
een after party organiseren met muziek waar ook andere mensen 
op afkomen. Dat was de allereerste editie van Kalinichta en dat 
feest was meteen uitverkocht… holy fuck! We kwamen erachter 
dat er veel Grieken, Turken, Israëliërs, Libanezen, mensen uit 

de Balkan en vluchtelingen in Amsterdam wonen die heel graag 
dat soort muziek horen en dat deze nergens anders te vinden is. 
Vooral de mix van die landen sloeg aan.’

Wat is de sfeer van Kalinichta? En wie komt eropaf?
‘De avond voelt aan als een hete, exotische trip. Het is een 
viering van de diversiteit van de Middellandse Zee-regio en 
vooral van het ritme dat in de muziek zit daar. Voor Nederlan-
ders voelt die muziek etnisch en anders aan. Voor mensen uit 
die regio voelt het als een plaatselijke bruiloft. Het is net alsof 
ze even thuiskomen en kunnen ontsnappen aan de normale 
gang van zaken. Kalinichta voelt alsof je op vakantie gaat. Het 
is een warme, sexy avond. Mensen praten graag met elkaar, er 
wordt veel gedanst en het wordt vrij snel hysterisch. Er komen 
veel mannen uit de landen die ik net al noemde, maar ook gay 
expats, vluchtelingen en Nederlanders. En niet alleen mannen, 
maar ook vrouwen.’

Veel gay feesten vinden plaats op de geijkte locaties als Paradiso en 
Westerunie. Waarom hebben jullie gekozen voor Noorderlicht in Am-
sterdam-Noord of all places? 
‘Kalinichta is eigenlijk gebaseerd op een café in Athene waar Ni-
cola en ik graag naartoe gaan. Dat café heeft – net als het Noor-
derlicht - een tuin en dat geeft meteen een andere dimensie aan 
een feest. Je kunt er even uitwaaien, bij de vuurkorf staan, samen 
een drankje doen en uitrusten van het dansen. Vooral dat laatste 
is fijn. De muziek die we draaien is opzwepend, dat wil niet voor 
iedereen vijf uur achterelkaar. Dan moet je er soms even uit.’

Zin in een avondje mooie mannen, geweldige muziek en vooral 
veel vrolijkheid? Kom dan naar één van de volgende edities van 
Rosario en Kalinichta. Check voor meer info en data: Facebook.
com/RosarioParty en Facebook.com/kalinichtaparty SQUARE-FULL

KALINICHTA
EEN EXOTISCHE TRIP IN AMSTERDAM-NOORD

DOOR: MARCO HOHL
FOTOGRAFIE: KIRSTEN VAN SANTEN
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Wat is hét geheim om die zo begeerde summer glow 
te verkrijgen ? 
‘Om geen huidbeschadiging oplopen door het 
UV- licht moeten we ervoor zorgen dat onze 
huid extra sterk opgewassen is tegen de zon. 
De huid van een man is dikker dan die van een 
vrouw, de zon zorgt ervoor dat de huid nog ex-
tra verdikt. Onze heren dienen dus regelmatig 
hun gelaat te scrubben om hun porieën zo klein 
mogelijk te houden. Een wekelijkse en niet te 
agressieve scrub zal de dode huidcellen verwij-
deren en het herstel van het huidoppervlakte sti-
muleren. Zachte, cirkelvormige bewegingen zijn 
de way to go.

Kunnen we nog iets anders doen naast de conventio-
nele aanpak zoals voldoende scrubben?
‘De HydraFacial is de uitgelezen behandeling 
voor je huid naar de zomer toe. Het is een non- 
invasieve behandeling die je best regelmatig her-
haalt en werkt door middel van het aanbrengen 
van super serums die gemaakt zijn met verzor-
gende ingrediënten en je huid onmiddellijk die 
stralende gloed geeft en hydrateert. Je behoudt 
je glow minstens zes weken.’

Wat zijn de grootste ergernissen bij mannen tijdens 
de hoogzomerperiode? 
‘Donkere vlekjes zijn zowel bij mannen als bij 
vrouwen uit den boze. Producten op basis van 

parfums en alcoholische producten dien je te 
mijden. want ze kunnen zorgen voor hyper-
pigmentatie, vlakke donkere plekken die ont-
staan bij overproductie van melanine. Mannen 
houden niet van een glimmende huid. Dan is 
het handig om fluïde zonnebescherming te ge-
bruiken die de huid mateert. Ook zweten is een 
veelvoorkomend probleem. Een oplossing is 
een deodorant die aluminiumzouten bevat en 
de transpiratie vermindert. Voor een effectiever 
effect raden wij de botilium toxide behandeling 
aan. Hier gaan we de zweetkanaaltjes waarmee 
het zweet gevormd wordt, blokkeren. De zweet-
productie neemt af of stopt zelfs volledig.’

Is het een fabel dat donkere huidtypes minder huid-
verzorging nodig hebben?
‘Ook donkere huidtypes kunnen huidschade op-
lopen, van pigmentvlekken tot verbranding. De 
Carbon peel is hier de behandeling bij uitstek. 
We behandelen het pigment en de huidspan-
ning door middel van een donker carbon masker 
dat op het gelaat wordt aangebracht. De carbon 
werkt als een magneet voor onzuiverheden waar-
door deze verwijderd worden. Deze behandeling 
stimuleert de huidcellen, gaat huidverslapping 
tegen en laat pigmentatie en poriën verdwijnen. 
Het spoort de huid aan om collageen aan te ma-
ken om de elasticiteit, daar waar het ontbreekt, 
te bevorderen.’ SQUARE-FULL

De zomer staat voor de deur en dat wil zeggen dat onze mannenhuid veel 
meer dan andere maanden wordt blootgesteld aan de zon. Niet alleen 
tijdens het zonnebaden maar ook in de maanden vooraf moeten we ons 
velletje voorbereiden op wat er komen zal. Hoe je deze warming-up best 
aanpakt, leggen Dokter Lintermans en Dokter van Riet, de hoofddokters van 
het Antwerpse esthetische instituut ‘Carpe Clinic’ ons uit. 
DOOR: JILL VAN RILLAER
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Beauty

OY DEO: OY OY OY.
Zweetgeur alert. Maar niet deze zo-
mer want de Oy Deo is jouw partner 
in crime deze zomer! De bacterieën 
die de geurtjes veroorzaken worden 
bikkelhard aangepakt, waardoor je 
werkelijk alle klusjes en parties fris 
en fruitig aankan. Te koop in de 
apotheek of via oycare.be voor € 
24,60 (wash) en € 26,40 (scrub).

HYDRAFACIAL
De Hydrafacial is dé peeling voor een 
gezonde en stralende huid. Deze niet- 
invasieve huidbehandeling zorgt al na één 
behandeling voor een oogverblindend re-
sultaat. Je huid voelt jonger, stralender en 
verfijnder aan. Zo zie je er deze zomer nog 
beter uit! €150,- bij Carpe Clinic in Ant-
werpen.

DE P-SHOT
Je eigen bloed laten injecteren in 
je penis? Klinkt een beetje gek, 
maar het zou je seksleven een 
enorme boost geven. Door een 
betere doorbloeding en circula-
tie krijg je een stevigere en gro-
tere erectie. Je moet er iets voor 
over hebben…

Z-FIELD
Sporten zonder moe te worden, 
wie wil dat nu niet? Met de ZField 
krijg je de strakke summer body 
die je altijd al wilde hebben, zon-
der dat je jezelf ervoor moet afbeu-
len. Opgelet, dat hardlopen mag je 
blijven doen maar de Z-field zorgt 
voor een extra duw in de rug.

DE ACQUA DI PARMA REIS-SET. 
Met deze handige travel kit kan je 
het authentieke Italiaanse scheer-
ritueel altijd met je meenemen. 
In deze kit vind je onder andere 
scheerschuim, scheeraccessoires 
en een miniversie van de iconische 
geur van Acqua Di Parma. Ready for 
take-off!

DE HEMP REBEL
AMPULLENSET VAN BABOR
Deze magische ampulle met natuur-
lijke hennepzaadolie van Babor is de 
perfecte ontstresser voor je huid. De 
kleine miracle worker zorgt voor een 
optimale regeneratie van de vermoei-
de huid, ideaal dus na een weer veel 
te korte festivalnacht. €26,90, bij je 
schoonheidsinstituut of op de Babor 
webshop.

BABOR GLOWING 
SUMMER SPRAY
Deze heerlijke Glowing 
Summer Spray van Babor 
brengt niet alleen verkoe-
ling, maar zorgt ook voor 
een zonnige teint, dank-
zij een licht zelf bruinend 
effect. Voor een gezond 
summer glow, anytime, any-
where. Love it! €24,90, bij 
je schoonheidsinstituut of 
op de Babor webshop.

NUSKIN DIVIDENDS SHAVE 
CREAM FOR MEN

Met de Dividends Shave Cream van 
NuSkin kan je alles tegelijk: scheren, 

reinigen, scrubben en verzorgen. Voor 
een frisse en snelle start van de dag, 
met een perfect babyglad geschoren 

huid. €32,07

MUST HAVE

CARPE CLINIC
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Martine: ‘Een gezonde nachtrust is minstens even belangrijk als 
gezond eten of voldoende bewegen. Tijdens je slaap rust je name-
lijk niet alleen fysiek uit, je verwerkt ook indrukken die je doorheen 
de dag hebt opgedaan. Als je slecht slaapt kan je die indrukken 
niet psychologisch verwerken en dat heeft op termijn een negatie-
ve invloed op je mentale gezondheid. Veel mensen weten het niet, 
maar slecht slapen ligt vaak aan de basis van veel ergernissen of 
problemen. Slechte slapers zijn ook vaker verstrooid en minder 
geconcentreerd. Dat is iets wat je veel merkt bij jonge ouders, 
die pas een kindje hebben gekregen. Door een verstoorde nacht-
rust vergeten ze dingen soms sneller, of zijn minder aandachtig.

Een aantal producten zijn enorm belangrijk als je goed wil slapen. 
Ik raad iedereen aan om zijn hoofdkussen eens te controleren. 
Een goed ergonomisch hoofdkussen is niet alleen aangenaam om 
op te liggen, maar ook een must voor een goede nachtrust. Je li-
chaam zal er sowieso van profiteren als je op een goed kussen ligt.’

Een goed hoofdkussen is iets waarvoor je zeker terechtkan bij 
slaapspecialist Sleeplife®. Een van hun toppers is het Ergosleep® 
Pillow. Dat is een hoofdkussen dat perfect aansluit bij je SLAAP-
DNA®. Het Ergosleep® Pillow bestaat uit 3 lagen 100% natuur-
latex, waardoor het aanpasbaar in hoogte is en combineerbaar 
volgens je slaapbehoeften. De buitenhoes van het hoofdkussen 
bevat probiotica, waardoor je huisstofmijt meteen buitenspel zet.

Martine: ‘Iedereen slaapt anders. De ene slaapt van nature die-
per dan de ander, je slaapt in andere posities. Sommige mensen 
zijn gevoeliger voor bepaalde voedingsstoffen dan anderen wat 
tevens van invloed is op het slaapgedrag.’ Bij Sleeplife® kan je je 
SLAAP-DNA® laten meten en achterhalen wat voor type slaper 
je bent.' SLAAP-DNA® staat voor Digitale Nachtrust Analyse. 
Bij een SLAAP-DNA®-meting word je uitgenodigd in de Ergo-
sleep®- belevingsstudio, een gezellige en discrete ruimte in je 

Sleeplife®-beddenwinkel. Daar neem je plaats op een bed en wor-
den zaken als lichaamsbouw, favoriete slaaphouding en lichaam-
sprofiel met digitale perfectie in kaart gebracht. Het resultaat is 
je persoonlijke SLAAP-DNA® of slaapprofiel. Dit profiel is voor 
iedereen anders en vormt de basis van het Ergosleep®-slaapsys-
teem. Deze slaapoplossing wordt helemaal op basis van je li-
chaam aangepast en verzekert je een perfecte nachtrust, voor een 
optimale recuperatie. Zo word je uitgerust en gezond wakker.

Een goed bed en hoofdkussen zijn dus onontbeerlijk voor een 
goede nachtrust. Maar volgens Martine Prenen zijn er nog 
een aantal factoren die ervoor zorgen dat je beter slaapt. Zo is 
het bijvoorbeeld belangrijk rekening te houden met wat je wel 
of niet eet. Martine: ‘Je lichaam heeft serotonine en melato-
nine, twee hormonen, nodig om goed te kunnen slapen. Je li-
chaam maakt die hormonen pas aan als er geen stress is. Van 
bepaalde voedingsstoffen, zoals varkensvlees, koffie of choco-
lade krijg je stress en zal je dus minder goed kunnen slapen. 
’s Avonds kies je dus beter voor gezonde snacks, zoals nootjes 
of rijstpap met plantaardige melk. Verder is het eigenlijk he-
lemaal aan te raden om vanaf acht uur ’s avonds niets meer te 
eten en je maag te laten rusten. Als de activiteit in je maag stil 
ligt, hebben je organen ’s nachts de tijd om zichzelf schoon 
te maken. Dit is heel belangrijk om optimaal te herstellen.’

Naast het letten op voeding heeft Martine Prenen nog één gou-
den tip voor een goede nachtrust, namelijk een gezond slaapri-
tueel inbouwen. ‘Je lichaam houdt van regelmaat. Een gezond 
slaapritueel kan een signaal zijn dat je jouw eigen lichaam aan-
leert zodat het weet dat het tijd is om te gaan slapen. Een automa-
tisme, zoals steeds op hetzelfde tijdstip gaan slapen, de televisie 
uitzetten of een boek lezen… Daarnaast is het belangrijk dat je in 
je slaapkamer tot rust komt. Verban alle onnodige prikkels uit je 
omgeving, ook je mobiele telefoon, en je slaapt vast als een blok.’ SQUARE-FULL

GOUDEN 
SLAAPTIPS
VAN MARTINE PRENEN

Een goede nachtrust is het begin van een goede gezondheid. 
Dat onderstreept gezondheidscoach Martine Prenen. Zij geeft 
ons een aantal tips voor een gezonde nachtrust, die je vooral 
kan bereiken door een aantal goede gewoontes in te bouwen. 
Daarnaast kunnen de producten van Sleeplife® een mooie 
aanvulling zijn.

DOOR: JONATHAN BREUGELMANS
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