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DUBBEL

Het einde van het jaar is in zicht. Wat een dubbel gevoel is dat toch altijd. Aan 
de ene kant het heerlijke vooruitzicht naar een nieuw jaar met nieuwe kansen. 
Anderzijds terugblikken op het jaar dat bijna voorbij is en weer een jaartje ouder. 
Sentimenteel zoals ik ben kan ik het niet laten om even terug te blikken. Een 
prachtig blad maken doe je namelijk niet zomaar. Dat doe je samen met een 
loyaal en betrokken team, maar ook met bijzondere relaties die het belangrijk 
vinden dat een dergelijk initiatief wordt ondersteund voor de gay community. 
En niet te vergeten onze trouwe abonnees en lezers. Samen hebben we ervoor 
gezorgd dat we internationaal zijn gespot. We worden gevolgd, we hebben  
contact met de internationale community en er wordt hard aan gewerkt om The 
Gay Issue internationaal uit te brengen. 
En dat is best een uitdaging. Daarom is deze editie niet alleen de laatste van dit 
jaar, maar ook in de ‘oude stijl’. Ik had het al eerder gezegd, we werken hard aan 
een nieuwe look & feel. De formule blijft zoals die is, voor de gay-man die van de 
mooie dingen van het leven houdt. 

In deze laatste editie van het jaar brengen we veel mooie dingen: bijzondere 
mensen, mooie auto’s en vooral prachtige plekken waar je heen kunt reizen. 
We hebben een interview met Balmain’s Olivier Rousteing die in de ban is van 
royals en wiens grootste wens is Megan Markle te mogen kleden. En we nemen 
alvast een schot voor de boeg op het nieuwe jaar, wanneer de dagen weer langer 
gaan worden en we verlangen naar de lente. Om alvast in de stemming te komen 
brengen we je alles over bloemen, samen met les enfants magnifique op dit gebied 
Menno Kroon en Raf Verwimp. 
Ik wens jullie alle goeds en een liefdevol jaar vol acceptatie en genietend van alle 
mooie dingen die het leven biedt. 



THE GAY ISSUE | 15 14 | THE GAY ISSUE 

OLIVIER 
ROUSTEING

Oh la la! Olivier Rousteing, de gesoigneerde creatief directeur 
van Balmain, bloost. Waarom? De vraag is slechts wat er klopt 
van het wervelende gerucht, dat hij vooraan staat in de rij om de 
Chaneltroon te bestijgen?

Is hij in de race? 
‘Nee’, zegt hij met een grote grijns op zijn gezicht, ‘ik heb dat  
gerucht nooit gehoord’ zegt hij voordat hij in lachen uit barst.

Hij is nog steeds niet ouder dan 33, toch moet de ambitie van 
Rousteing niet worden onderschat. Zijn ongelooflijke verhaal, na 
als baby te zijn weggeplukt uit een weeshuis door zijn vermogende 
adoptie ouders, staat hij op 25-jarige leeftijd als een van de jongsten 
onder de creative directors aan het hoofd van een Parijs modehuis 
(alleen Yves Saint Laurent was jonger met zijn 21 jaar). Het klinkt 
als een mode sprookje, want tegen alle verwachtingen in, heeft 
Rousteing zijn droom bereikt. Hij houdt toezicht op het 74-jarige 
huis van Balmain en ziet het bedrijf vier keer zo groot worden dan in 
2010, terwijl hij ‘s werelds meest glamoureuze vrouwen rekruteer-
de als zijn ‘Balmain-leger’. Beyonce, JLo, Rihanna, Kim, Kendall, 
Cara, noem ze maar en ze dragen het merk. Ze worden onvermij-
delijk onderdeel van Rousteings formidabele meidenbende met de  
kenmerkende look: korte rok, grote schouders, strakke broek.

We ontmoeten elkaar tijdens het bezoek van Rousteing aan 
Londen, waar hij zijn sportlijn lanceert bij een Balmain pop-up 
store in Selfridges. ‘Balmain staat erom bekend erg duur te zijn, 
maar tegelijkertijd ben ik ook nog een beetje jong, dus mijn snea-
kers trekken een jonger publiek aan’, zegt hij. (Een £ 590 prijs-
kaartje lijkt misschien geen instapniveau voor jou of mij, het blijkt 
een slimme zet die zeker de aandacht trekt van jong en rijk op 
Instagram, de groep die hem in alles volgt.) 

Hij bezoekt Londen voor het eerst op 11-jarige leeftijd met zijn 
ouders en herinnert zich het moment dat zij voor de poorten van 
Buckingham Palace stonden. ’Ik was geobsedeerd door royalty. Wij 
hebben dat niet in Frankrijk, geen koningin, of lady Diana.’

Hoe zit het met onze nieuwste Britse royalty, Meghan?
‘Wat kan ik zeggen? Ik ben dol op haar, glimt hij. ‘Het is een on-
gelooflijke stap, voor het Britse koningshuis. Meer diversiteit, iets 
waar ik altijd voor vecht in mijn eigen kleine wereld. Ze is zo mooi.’

Zou hij haar willen kleden?
‘Oh ja, absoluut. Ze heeft zelfvertrouwen en ze is sexy, maar res-
pecteert het protocol.’

Heeft hij nagedacht over hoe hij haar zou kleden?
‘Een prachtig lang jasje met dubbele rij knopen en wijd uitlopen-
de broek’, zegt hij met een grijns.

Inderdaad, veel van de machtigste vrouwen ter wereld dragen 
Balmain. Zoals Brigitte Macron, de glamoureuze first lady van 
Frankrijk, die bijzonder gecharmeerd is van de Balmain blazer. 
Bij een klant als Macron wordt Rousteing persoonlijk betrokken 
bij het ontmoeten en doorpassen van de kleding, net zoals bij 
andere vips. ‘Brigitte Macron kent mijn verhaal en ze kent het 
merk, mede daardoor, denk ik, steunt ze ons. Ze is een ongeloof-
lijk mooie vrouw.’

Ontwapenend, beleefd en welbesproken is hij. Zijn ouders, met 
wie hij een hechte band heeft, is hij ontzettend dankbaar voor zijn 
onberispelijke manieren en werkethiek. ‘Ze hebben mij normen 
en waarden bijgebracht en een ongelooflijke opvoeding gegeven’, 
zegt hij met zijn zwaar Franse accent. 

Hij heeft gewerkt met Beyonce en Rihanna, Kim Kardashian is zijn Best Friend en Brigitte Macron, 
Frankrijks first lady, zweert bij zijn ontwerpen. Zijn wens nu is het aankleden van de hertogin van Sussex, 
Meghan Markle, mogelijk de grootste uitdaging ever in de fashion.

DOOR: LAURA AKTINSON / THE INTERVIEW PEOPLE. BEWERKING: HELEN VAN HOGERHUIS

OVER DE BRITSE ROYALS 
EN DE KROONPRINS VAN CHANEL
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Toch is het zijn ongewone achtergrond die hem drijft. ‘Ik denk dat 
ik altijd vecht om geaccepteerd te worden om wie en hoe ik ben. 
Het eerste dat ze in het weeshuis tegen mijn ouders, beiden blank, 
zeiden, was: ‘Weet je zeker dat je een zwart kind wil? Op een rare, 
vreemde manier is het altijd zo geweest dat ik moest bewijzen dat 
ze de juiste keuze hadden gemaakt. Ik denk dat het in de mode 
niet anders is. Ik heb altijd willen laten zien dat, ongeacht waar ik  
vandaan kom, ik iemand ben.’

Naast zijn drukke baan heeft hij een documentaire gefilmd, die 
binnenkort verschijnt. Hier gaat hij terug naar zijn roots en bezoekt 
het weeshuis waar hij als baby zijn eerste maanden doorbracht. 
‘Dertig jaar lang wist ik niet waar ik vandaan kwam’, zegt hij. ‘Het 
was moeilijk en emotioneel. Als je de waarheid ontdekt, ben je 
niet altijd blij om die te horen. Je voelt je daarna misschien vrij 
omdat je eindelijk antwoorden op je vragen hebt, maar soms zijn 
de antwoorden niet de antwoorden die je graag zou willen horen.’ 

Dus komt hij zijn moeder op het spoor? 
‘Ja’. 
En leeft je moeder nog steeds? 
‘Yep’. 
Zien we haar in de documentaire? 
‘Dat kan ik niet zeggen’, lacht hij. 
Bereid je voor op wat klinkt als een behoorlijk krachtige film.

De jonge Rousteing besluit op 18-jarige leeftijd dat hij modeont-
werper wil worden, dit ondanks de bedenkingen van zijn ouders. 
‘Mijn ouders waren bezorgd, ik was een kind en ging stage lopen 
in Milaan.’

Welk advies zou hij diezelfde jongeman nu geven? 
‘De modewereld is een moeilijke wereld. Vertrouw mensen niet te 
snel. Als je jong bent, houdt iedereen van je, jij bent de lieveling. 
Maar de modewereld is groots en enorm. Als ze van je houden, 
houden ze van je, en als ze dat niet doen, doen ze dat niet. Dat kan 
ontzettend wreed zijn.’

Spreekt hij uit persoonlijke ervaring?
Het is zeker waar dat de mode-industrie snippy is als het gaat om 
Rousteings social media first world, zijn A-lijst vrienden en zijn ver-
bleekte millennial esthetiek. ‘Dat snobisme is iets dat me echt pijn 
doet. Ik ben gepest door snobs omdat ik ambities had die ik op die 
mijn leeftijd misschien niet had moeten hebben. Misschien ook 
vanwege mijn achtergrond,’ zegt hij, zijn schouders ophalend.’

Twijfelt hij ooit aan zichzelf?
‘Ik twijfel niet aan mijn werk. Ik twijfel meer aan de modewereld; 
strookt mijn visie wel? Want mode kent regels. En soms, als je die 
regels niet wilt volgen, is het dan nog wel mode? 

Hij was een van de eerste fashion designers die social media vol-
ledig omarmde. Mensen dachten: Hoe kun je extreme luxe op 
social media plaatsen? Nu doet iedereen het. ‘Ik denk dat er op 
dit moment veel haat is, van social media... ik heb ermee leren 
omgaan. Als je van me houdt, hou je van me, als je me haat, haat 
je me.’

Met een persoonlijk Instagram-account met 5,4 miljoen volgers, 
lijkt kritiek en afgunst onvermijdelijk. Rousteings site is doorspekt 
met intieme chats, met funny beelden van hem als hij A Whole 
New World van Aladdin voor zijn chauffeur zingt, tot awkward sel-
fies met Victoria Beckham. ‘Zij is een van mijn ideale vrouwen.’

Hij is zich ervan bewust dat mode-intellectuelen hem simpelweg 
zien als die vent die bevriend is met Kim Kardashian, de man die 

naar de camera pruilt en dat allemaal misschien zelfs ten koste van 
zijn talenten als ontwerper. ‘Ik denk dat ik te veel volgers heb!’ 
Lacht hij. Tegenwoordig is hij iets voorzichtiger op social media. 
‘Ik denk dat er veel minder spontaniteit en authenticiteit is.’

Wat Kardashian betreft, ze zijn nog net zo close als altijd en heb-
ben vlak voor de geboorte van haar laatste kind nog samen gege-
ten in zijn Parijse appartement.

‘Ja, ik hou van moeders’, zegt hij onverwacht. ‘Misschien omdat 
het iets is dat me altijd heeft geraakt, door waar ik vandaan kom. 
Als ik een moeder met haar kind zie, denk ik altijd, dat kindje is 
geen weeskind en niet in de steek gelaten. Dat ervaar ik op dat 
moment als mooi en speciaal. Het vertegenwoordigt gelukkig zijn. 
Toen ik naar LA ging om Kim te zien nadat ze van North was be-
vallen, en ik die kleine baby zag, was dat explosief…  Wauw! Nog 
meer dan daarvoor had ik een zwak voor Kim.’

Zou hij zelf kinderen willen?
‘Ik zou graag kinderen willen. Maar ik ben echt slecht in relaties, 
dus eerst moet ik iemand vinden om er een mee te krijgen.’ 
Hij beweert dat hij zelfs al meer dan 10 jaar geen vriend heeft 
gehad. En zegt: ‘Misschien omdat ik mezelf verschuil achter mijn 
werk. Ik heb zo nu en dan een flirt, maar mijn eerste en grote 
liefde is mijn werk.’ 
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CARTOON CALLED LIFE:  
LITTLE GAY BUNNY  
IN A BIG GAY WORLD
Juraj Straka (34) creëerde een enorme hype in de gay community. Zes jaar geleden ontwikkelde hij 
zijn alter ego, Bunny. Een klein konijntje dat houdt van knappe mannen, pizza en alcohol, net zoals 
Juraj zelf. Elke cartoon is gebaseerd op zijn eigen leven en dat illustreert hij op een grappige manier. 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS 

Juraj ziet zichzelf als een geheim agent met een dubbelleven, textiel 
ontwerper by day en cartoonist by night. Zijn verhaal gaat terug tot 
meer dan zes jaar geleden toen zijn toenmalige vriend hem de bij-
naam Zajko gaf. Dit betekent ‘mijn kleine konijntje’  in het Slowaaks. 
Juraj tekende eenvoudige konijntjes voor zijn vriend als persoon-
lijke berichten maar al snel evolueerde de cartoon naar uitgebrei-
de tekeningen en verhalen. Juraj deelde het project op Instagram 
en Facebook onder de naam Cartoon Called Life en het konijntje  
groeide uit tot een gay icoon. 

De cartoons zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen, waarom? 
‘Ik wil de moeilijkheden van homo’s op een leuke manier aankaar-
ten, zoals verhalen over daten of over de worsteling met de druk van 
de maatschappij. Ik breng ook vooroordelen die men heeft over 
homo’s in beeld, zoals dat ze het perfecte lichaam nastreven of een 
extreem seksleven leiden. Ik teken over het dagelijkse homoleven 
en transformeer saaie en ongemakkelijke situaties in iets grappigs. 
Daarbij probeer ik emoties en gevoelens te omschrijven op een lu-
dieke manier. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij belangrijke 
momenten uit het verleden of kwesties die meer aandacht nodig 
hebben. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Stonewall. Als eerbetoon heb 
ik hiervoor een reeks cartoons gemaakt. In mijn nieuwe boek zal 
je ook een heel hoofdstuk gewijd aan LGBTQ+ kwesties met een 
natuurlijke dosis humor vinden.’

Ik kan me voorstellen dat er veel ervaringen zijn die je wilt delen. Hoe 
beslis je dan welke je in beeld brengt en welke niet? 
‘Inspiratie komt uit iedere mogelijke en soms onverwachte hoek. Bij 
elk idee maak ik een snelle schets in mijn notitieblok, ik noem het 
Bunny’s idea-ry. Wanneer ik tijd heb om te tekenen blader ik door 
mijn boekje en beslis ik welk idee ik wil uitwerken. Daarnaast pro-
beer ik te reageren op dingen die op dat moment in het leven ge-
beuren, of het nu een verwijzing is naar een popcultuurfenomeen 
of naar ernstige gebeurtenissen.’

Welke boodschap wil je verspreiden? 
‘Ik probeer mensen te motiveren om zichzelf niet te serieus te ne-
men. Ik maak mijzelf ook belachelijk in mijn cartoons. Deze truc 

gebruik ik al sinds mijn kindertijd. Op school werd ik gepest. Door 
jezelf voor gek te zetten ‘haal je de armen van de handen van je vij-
anden’. Daarnaast probeer ik duidelijk te maken dat het oké is om 
niet een mainstream homo te zijn. Het heeft mij vele jaren gekost om 
te accepteren wie ik echt ben en om als kunstenaar én als persoon 
tegen de stroom in te zwemmen. Er zijn veel talentvolle artiesten die 
werken in het veld dat ik gay art noem maar in de meeste gevallen 
is deze kunst gekoppeld aan naaktheid, erotiek of zelfs porno. Voor 
mij zijn er veel meer aspecten van het homoleven die het verdienen 
om te worden afgebeeld.’

Je begon dit verhaal als hobby, ondertussen is Bunny uitgedraaid tot een 
echt gay icoon. Hoe voelt dat? 
‘Toen ik begon had ik niet per se de ambitie om het tot zoiets groots 
te maken. Het gebeurde op een heel natuurlijke manier dankzij de 
positieve feedback die ik kreeg van mijn fans. Die lieve berichten 
gaven de motivatie om steeds harder te werken. Door het aantal fans 
dat maar blijft groeien, voel ik dat ik meer verantwoordelijkheid heb 
tegenover de LGBTQ+ community. Ik probeer dit altijd serieus te 
nemen door bijvoorbeeld meer gekleurde mensen in de cartoons 
te brengen of door proactief te zijn in de LGBTQ+ gemeenschap 
in mijn stad.’

Je mocht je cartoons tentoonstellen tijdens Antwerp Pride, hoe was dat om 
zo gesteund te worden door je thuisstad? 
‘Toen WM Gallery voor het eerst contact met me opnam was het 
de bedoeling om alleen cartoons tentoon te stellen. Ik nam deze 

gelegenheid aan om uit mijn comfortzone te stappen en mezelf de 
uitdaging te geven iets te creëren dat niemand zou verwachten. Dit 
werd een grote verzameling schilderijen die werden getoond op 
op schaal gemaakte posters. Momenteel heb ik ook een kunstten-
toonstelling bij Alfalibra Gallery in Parijs, deze is nog te zien tot  
12 januari 2020.  Iedereen is hier natuurlijk van harte welkom.’

Twee jaar na je eerste boek is er dit jaar een tweede verschenen, wat kun-
nen we deze keer verwachten? 
‘Het tweede boek van Cartoon Called Life, Bunny’s New Adventures, 
is inderdaad uitgebracht in oktober van dit jaar. Het eerste boek was 
een verzameling van ongeveer tweehonderd cartoons, gepresen-
teerd aan de lezer in de vorm van een jaarboek van Bunny. Het nieu-
we boek is veel meer uitgewerkt, zowel op het artistieke niveau als in 
de inhoud. Het brengt de lezer naar Bunny’s universum doordat het 
boek verdeeld is in tien hoofdstukken met elk een eigen interesse 
van Bunny, waaronder: About Daddies, About Diets, About Love of 
About Art. En natuurlijk ontbreekt ook Bunny’s Dick-tionary niet.’

Hoe zie je de toekomst van Cartoon Called life? 
‘We hebben grote plannen. Iets waar we naar streven en op hopen is 
dat Bunny de gay version van Hello Kitty wordt. Om dat te bereiken 
werken we aan een aantal zeer spannende samenwerkingen voor 
2020, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen, dus stay tuned! Iets 
wat we ook ooit hopen te bereiken is een kunsttentoonstelling in 
New York. Zoals ik altijd zeg: Bunny’s ears crossed!’ 
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Het overhemd bestaat al sinds de tijden van de Egyptenaren, maar 
werd pas belangrijk in de middeleeuwen. Het hemd werd toen voor-
al gedragen als onderkleding of nachtjapon. Het had geen kraag 
of manchetten, maar een simpele boord die kon worden dichtge-
knoopt. Nadien werd het witte overhemd een statusmerk. Het was 
niet toebedeeld aan het gewone volk en behoorde enkel toe aan de 
elite. Het zorgde voor onderscheid tussen de sociale klassen. 

We gaan hiervoor terug naar het Victoriaanse tijdperk. Het over-
hemd stond symbool voor rijkdom, soberheid en uniformiteit. Elk 
aspect moest een betekenis uitstralen, van kraag tot kleur. De wit-
te kleur stond symboliek voor zuiverheid, puurheid en soberheid. 
Dat laatste was voor de mannen in die tijd erg belangrijk. Enkel de 
mensen die rijk waren en een goede job hadden, konden zich een 
overhemd veroorloven omdat het kledingstuk vaak gewassen moest 
worden, en daar had je geld voor nodig. Ook de kraag was van be-
lang. Hoge kragen zorgden er immers voor dat mensen niet op de 
elite konden neerkijken. 

MOLENSTEENKRAAG
In de 16de eeuw maakten we kennis met de molensteenkraag. Hoe 
rijker men was, hoe groter de kraag werd. Een eeuw later krijgt het 
overhemd meer vorm. Het krijgt een lange achterkant en schouder-
stukken. Ook de knopen en de knooplijst worden hier toegevoegd. 
In de 18de eeuw werd het hemd steeds wat vrouwelijker. Franjes wer-
den toegevoegd langs de hoge hals. Ook wel bekend als jabot. Wat 
later wordt door Hannah Montague de afneembare kraag uitgevon-
den. Ze was het beu om altijd de overhemden van haar man te was-
sen en besloot de kraag eruit te knippen en enkel deze te wassen. 
Daarna zette ze deze weer aan de nek band. Vanaf 1840 wordt het 
overhemd niet alleen onder de gilets gedragen maar ook erboven. 
Hier zien we de manchetten ook voor het eerst. 

De industrialisering was het startsein voor de rijke periode. 
De rijken dragen overhemden met omgeslagen vleugelkra-
gen die zijn vastgezet met siersteentjes aan de voorkant en met 

Het overhemd is een van de oudste kledingstukken die we vandaag nog steeds terugvinden in onze 
garderobe. Iedereen heeft minstens één basisstuk in zijn kledingkast hangen en meestal blijkt dat het 
overhemd te zijn. Het kledingstuk wordt bijna dagelijks gedragen en past bij iedere gelegenheid. Vroeger 
was dat anders en kon niet iedereen dit shirt dragen. Wij vertellen je waarom!
DOOR: BYRTHE BIESEMANS 

HET OVERHEMD 
DOOR DE JAREN HEEN

knopen aan de achterkant. Aan het einde van de 19de eeuw, werd ook het poloshirt  
geïntroduceerd dat weliswaar alleen gedragen werd door spelers van een elitesport.  

OOK VOOR VROUWEN
Ook de vrouwen gingen vaker een blouse dragen. De dames droegen het gecombi-
neerd met een lange rok, hoge kragen en lange mouwen. Ook bij de vrouwen bleef 
het hemd voor de rest sober en wit. Pas rond het begin van de 20ste eeuw kreeg de 
blouse meerdere variaties en werd het mooier afgewerkt met rushes en kant. In 
1910 kwam de Pouter pigeon blouse op de proppen lopen en werd deze razend po-
pulair. Het kledingstuk, vernoemd naar de kropduif, is met kant bewerkt vanaf de 
kraag tot aan de taille. Het zorgt ervoor dat de borst hoger lijkt te staan, net zoals 
bij een duif. 

BACK TO BUSINESS
Vanaf 1920 wordt het overhemd zakelijker en ruilt men de afgeronde kraag in voor 
een puntkraag. Het hemd wordt gecombineerd met een stropdas, colbert of gilet 
en hoed. Na de tweede wereldoorlog doet in 1950 het hemd met korte mouwen zijn 
intrede. Men draagt het in combinatie met een stropdas. De populariteit van het 
gilet neemt af en voor het eerst verschijnt het borstzakje op de herenoverhemden. 
Door de oorlog en de industrialisatie werd de blouse ook gedragen door mannen 
en vrouwen uit lagere sociale klassen. De opvolger van de kropduif blouse werd de 
jumper blouse. Deze blouse werd werd over de rok of broek gedragen en kwam tot 
net onder de heup. Het werd afgewerkt met een matrozenkraag, sjaal en een riem 
om het middel. 

Het hemd kreeg weer opnieuw een mannelijkere uitstraling in de jaren dertig. 
Hemden in verschillende stijlen, kwamen in de mode. Zo waren er hemden met 
korte mouwen, pofmouwen of met een kleinere ‘Peter Pan’ kraag. Ook werden ze 
opnieuw anders gedragen. De ene keer nauwsluitend aan het lichaam en de andere 
keer wijd uitlopend. 

Vandaag dragen zowel mannen als vrouwen een overhemd en is het een uniseks 
kledingstuk geworden. Of je het nu cashual draagt of chique, een ding is zeker, het 
is een onmisbaar kledingstuk in onze garderobe geworden. 
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Niet enkel in de mode zien we invloeden van vroeger terugkeren 
naar de moderne tijd, ook de gadgets van de oude stempel vliegen 
als warme broodjes over de toonbanken. Een van die hebbedinge-
tjes zijn de welbefaamde platen. Achter elke vintage plaat schuilt 
een verhaal dat tot zijn einde is gekomen, wat het extra leuk maakt 
om het een nieuw leven te geven. Bovendien staat een platenspeler 
gewoon supertof in je interieur. Wij sommen voor jullie onze favo-
riete platenwinkels op in Nederland en België.

NEDERLAND 
RED LIGHT RECORDS (AMSTERDAM)
Gelegen in de rosse straatjes van Amsterdam vind je Red Light 
Records, een kleine platenwinkel met een groot aanbod. Hier zijn 
ze gespecialiseerd in obscure vinyl en uitzonderlijke platen van 
zowel nieuwe als oude stijlen. Vroeger stond het red light district 
bekend als een eigenaardige buurt waar veel criminaliteit was. 
Het 1012 Project introduceerde in 2007 het Red Light Complex, 
wat moet zorgen voor creatieve initiatieven in de buurt. Red light 
Records is daar een van. 
Oudekerksplein 26, 1012 GZ Amsterdam, Nederland

CONCERTO (AMSTERDAM)
Concerto begon in 1955 als kleine muziekwinkel waar vooral mu-
ziekinstrumenten verkocht werden. Later kwamen daar grammo-
foonplaten en nieuwe platen bij en werd de zaak een groot succes. 
Ondertussen is de zaak uitgegroeid tot een vijf panden omvattend 
paradijs voor muziekliefhebbers. Voor elk genre hebben ze een 
aparte afdeling waar je telkens specialisten vindt die je graag helpen 
bij je zoektocht. Shopplezier verzekerd! 
Utrechtsestraat 52-60, 1017 VP Amsterdam, Nederland

HANS TWEEDEHANDS (ROTTERDAM)
Geen naam op de gevel, geen etalage en zelfs geen kassa, wel een 
winkel die van boven tot onder volgestapeld is met vinyl. Het is 
hoogstwaarschijnlijk de meest chaotische en rommelige platenzaak 
van Nederland, maar dit heeft ook zijn charmes. Je beleeft er het 
ultieme vintageshop gevoel door echt op zoek te gaan tussen al het 
goeds. Eigenaar Hans van Hoffe sprokkelde een assortiment van wel 
20.000 platen bij elkaar, van punk tot jazz tot alternatieve muziek. 
Provenierssingel 89-B, 3033 EJ Rotterdam, Nederland

VINYL GROVE (DEN HAAG)
Vinyl Grove staat voor echte muziek, door echte mensen, op echte 

Must Visit
VINTAGE VINYL 
IN NEDERLAND EN BELGIË

instrumenten. Muziek met nog wat vuil op en waar een ziel achter 
schuilt. Alles wat aan deze eisen voldoet, vind je in deze shop. Naast 
genres zoals Indierock, Funk en Soul, geven ze ook een podium aan 
lokale bands en Nederlandse artiesten. Het enige wat je er niet zal 
kunnen scoren is elektronische dance muziek. 
Boekhorststraat 10, 2512 CR Den Haag, Nederland

RESET RECORDS (UTRECHT) 
Ergens op een kleine hoek van de straat, buiten het centrum, vind 
je Reset Records. Langs de buitenkant lijkt het haast een magisch 
winkeltje, binnen kom je in een kleine compacte ruimte met veel 
licht, waar alles mooi georganiseerd is. De platenzaak bestaat nu 
een vijftal jaar en heeft een klein assortiment van drieduizend Lp’s 
en zeshonderd singles in genres waaronder Pop, Rock, Blues en 
Country. Ben je dus nieuw in de vintagewereld en op zoek naar een 
plek waar je genoeg aanbod hebt, en snel alles kan vinden, dan is 
Reset Records zeker een bezoekje waard! 
Prins Hendriklaan 16, 3583 EM Utrecht, Nederland

DE GRAMMOPHOONWINKEL (UTRECHT)
Wanneer je deze winkel binnenstapt, is het net alsof je teruggaat 
in de tijd. De Grammophoon is een van de oudste platenzaken van 
Utrecht. Aan een ancien look and feel ontbreekt het niet. De houten 
opbergkasten en oude platenspelers die er als decoratie staan, ge-
ven de zaak wat extra sfeer. Kortom, een vintage walhalla voor de 
ultieme tweedehands experience.  
Oudegracht 26, 3511 AP Utrecht, Nederland

BELGIË
COFFEE & VINYL (ANTWERPEN)
Dubbel zwart goud, bij Coffee & Vinyl kan je terecht voor een lek-
ker kopje koffie terwijl je snuistert in de platenbakken op zoek 
naar de beste muziek. Daarnaast is de winkel een art gallery voor 
Antwerpse kunstenaars.  Eigenaar Lars gaat al 20 jaar zelf op zoek 
naar de meest uitzonderlijke platen om dan te verkopen aan mu-
ziekliefhebbers van over de hele wereld die een bezoekje brengen 
aan Antwerpen en een kijkje nemen in de gezellige en unieke shop. 
Volkstraat 45, 2000 Antwerpen

WALLY’S GROOVE WORLD (ANTWERPEN)
Een platenzaak opgestart door een dj kan niet anders dan goed 
zijn. Wally’s geheim voor zijn succes is een unieke mengeling van 
muzikale kennis. Het begon toen Koen van Immerseel een speciale 

Zondagmiddag, de zon schijnt en het is een heerlijke dag om de leukste vintage platenshops op te 
sporen. We love it! En geef nu eerlijk toe, iedereen is er dol op. Al is die zoektocht soms toch wat 
moeilijker dan gedacht. But no worries, wij snuisteren samen met jou doorheen de straten van Nederland 
en België op zoek naar vinyl pareltjes! 
DOOR: BYRTHE BIESEMANS

verzameling tweedehands platen te pakken kreeg 
en besloot deze te verkopen. Een platenshop 
waar je enkel vintage kon kopen en waar de fo-
cus ligt op dance muziek was een gat in de markt. 
De winkel draaide uit tot een succes en werd een 
synoniem voor elektronische dance muziek. 
Lange Nieuwstraat 126, 2000 Antwerpen

CREVETTE RECORDS (BRUSSEL)
Nog maar enkele jaren open en nu al een hot-
spot voor muziekfanaten. Eigenaar Pim Thomas 
is zelf dj en merkte met het verdwijnen van veel 
platenwinkels in Brussel, dat het steeds moei-
lijker werd voor dj’s om aan platen te geraken. 
Daarom startte hij met Crevette Records wat het 
voor zowel dj’s als muziekliefhebbers makkelijk 
moet maken om aan kwaliteitsvolle spullen te ko-
men. Iedereen die houdt van kwaliteit, dansbare 
muziek en een gezellige babbel aan de bar is wel-
kom in de shop. 
Blaesstraat 146, 1000 Brussel

VEALS & GEEKS (BRUSSEL)
Veals & Geeks is het thuisfront voor experimen-
tele muziek. Hier zijn ze vooral gespecialiseerd 
in 60’s en 70’s psych en prog muziek. De platen 
zijn afkomstig uit alle hoeken van de wereld. 
Italiaanse horrortracks, Japanse experimentals, 
Zuid-Amerikaanse oddities en voodoo soul uit 
New Orleans. Naast de wat specialere muziek-
soorten, hebben ze hier ook vergeten pareltjes 
en de beste muziek uit de popgeschiedenis. 
Lievevrouwbroerstraat 8A, 1000 Brussel

9000 RECORDS (GENT)
Voordat 9000 Records bestond, was er Consouling 
sounds, een agency voor artiesten die hun eigen 
muziek wilden produceren en een platform no-
dig hadden. Daarna kwam de store, die allereerst 
diende als co-working place waar je gezellig een 
kopje koffie kon drinken. Het bereik werd uitge-
breid om een groter publiek te bereiken en een 
creatieve hub in de stad te zijn, zo ontstond de 
winkel. Het richt zich op muziek die niet gemak-
kelijk te definiëren is en constant grenzen en  
genres overschrijdt. 
Baudelostraat 11, 9000 Gent

FLUGZEUG RECORDS (LEUVEN)
De officiële naam luidt Flugzueg Music-Art-
Design en laat dat nu net alles zijn wat je er 
kan vinden. Platenspelers, vinyl, vintage spulle-
tjes en instrumenten zijn te vinden in de shop. 
Daarnaast wordt er ook kunst geëxposeerd. Bij 
Flugzeug kom je terecht in de persoonlijke col-
lectie van de eigenaar die vooral bestaat uit 70’s 
jazz, soul en funk. Hier zijn ze enorm gastvrij 
en bereid om je met alles te helpen. Heb je een 
plaat gevonden, maar ben je toch niet helemaal 
zeker? Gooi ze even op de platenspeler en geniet 
ervan! 
Diestsestraat 208, 3000 Leuven 

Concerto, Amsterdam

Coffee and Vinyl, Antwerpen

Flugzeug Records, Leuven
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DOOR JILL VAN RILLAER

Enfant Magnifique/Terrible 
van de Bloemenwereld

Passie zit ‘m vaak in de genen. Het Nederlandse bloemengenie Menno Kroon uit Cothen heeft 
de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten gekregen van zijn moeder. Samen plukten ze 
in de wilde velden takjes van planten en zetten die in het water waarna er wortels uit ontsproten: 
‘Dat is toch het mooiste wat er is’, aldus de creator. We spreken met een van dé Nederlandse 
boegbeelden in bloemenwonderland die ook nog eens krachtige boodschappen meegeeft met 
zijn creaties. Sit back, relax en laat je inspireren… 

MENNO KROON 

Dossier Bloemen

Zijn specifieke florale creaties genieten inmiddels wereldwijd status. Al 
meer dan twintig jaar staat Menno Kroon onafgebroken aan de interna-
tionale top. Altijd op zoek naar de ontwapenende puurheid van nog on-
ontdekte bloemen of interieurcombinaties. Wie helemaal wil doordron-
gen worden door de florale fantasie van Kroon, moet beslist een bezoek 
brengen aan het atelier in Amsterdam of aan het feeërieke Cothen, op 
afspraak. Hier in het mooie Cothen ligt Kroons bloemenlandgoed en 
tevens zen spot. Voor The Gay Issue is dit zeker niet anders.

Geboren in het pittoreske Broek in Waterland en nu succesvolle entrepre-
neur in Amsterdam. Je hebt een hele weg afgelegd om tot je doel te komen?
‘Zeker maar ik heb uit elke fase iets geleerd en altijd op mijn buik-
gevoel vertrouwd. In Zeist heb ik op de Detailhandelsschool mijn 
liefde voor de natuur ontdekt en hoe deze te delen met mensen. 

In Driebergen heb ik bij de inventieve bloemenzaak ‘Elenbaas 
Bloemen’ mijn ambitie in de praktijk omgezet. En het was bij mijn 
oud-klasgenoot Marcel Wolterinck, waarvoor ik enkele jaren later 
ging werken, dat ik de smaak van het ondernemerschap te pak-
ken kreeg. Ik was toen net dertig jaar geworden. Hiervoor ben ik 
toch naar mijn vertrouwde thuishaven in Zeist teruggekeerd. Ik be-
trok een klein, monumentaal pand en merkte onafgezien van de 
locatie dat mijn sprookjesachtige thema’s liefhebbers vanuit heel 
Nederland aantrokken. Zo wist ik dat ik ook in Amsterdam hetzelf-
de kon realiseren.’

Om erkend te worden in de wereld van floristen moet je toch je creatieve 
stempel drukken. Waaraan kunnen we de signatuur à la Kroon herkennen?
‘Ik ben een bloemist die bloemen en planten gebruikt in zijn meest 
natuurlijke vorm. Ik werk niet teveel in functie van composities. Ik 
elimineer zelfs alles wat teveel afleidt van de pracht van de bloem 
an sich. Zo trek ik bij praktisch alle bloemen de blaadjes er af. Je 
zal zien wanneer je het atelier betreedt dat er opmerkelijk weinig 
groen te bespeuren valt. Het is het kleurgebruik van de bloemen 
waarvan onze klanten blij worden.’

‘Onlangs hadden we nog een mooi project waarbij we voor een 
gala, georganiseerd door het Prinses Maxima ziekenhuis, gezamen-
lijk geld voor zieke kindjes ophaalden. Hiervoor moesten we een 
uniek bloemenconcept bedenken. Ik moest bij de gedachte aan kin-
dervreugde meteen denken aan de waaiers en ballonnen die je vaak 
terugziet op vele stranden. Ik heb de ballonnen op tafel geplaatst en 
ik heb de kleuren van de ballonnen laten terugkomen in de vazen. 
De bloemen stonden hier niet centraal maar wel het kleurenspel 
tussen de vazen en de ballonnen en je zag dat iedereen er blij van 
werd. Dan is mijn opzet geslaagd.’

De drukste periode van het jaar in floristenland komt er weldra aan. Wat 
mogen we verwachten in huize Kroon?
‘Elk jaar creëren we een bijzonder kerstconcept waarvoor mensen 
van ver naar ons toe komen. Dit jaar hadden we zin om eens lek-
ker tegen de trends aan te schoppen. Het thema voor dit jaar heet 
Confessions of Santa Claus. We vinden dat iedereen wat meer ver-
draagzaam mag zijn en dus hebben we het begrip ‘tolerantie’ en 
‘liefde’ extra in de bloemetjes gezet. 

Zo hebben we bijvoorbeeld een engel laten maken die nagellak 
en lipstick op heeft, we hebben een pittige kabouter staan die zijn 
middenvinger opsteekt en je kan ook stenen en met glitter versier-
de beelden van mannen terugvinden in de winkel. We geven een 
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Dossier Bloemen

subtiele boodschap mee aan een bepaalde wereld waarmee we het 
niet altijd eens zijn.’
‘We spreken het niet met zoveel woorden uit maar we laten het 
wel zien dat we graag meer verdraagzaamheid richting de Holebi 

gemeenschap willen genereren. De gespierde mannen staan ge-
richt naar de paus net als Dolly Parton en we hebben zelfs een drag 
queen in de winkel die de boel tijdens de feestdagen opvrolijkt. Je 
kan wel zeggen dat we bij Kroon open minded zijn. Ons hele team 
is zelfs gay. Het is geen bewuste keuze maar gays zijn ook vaak echt 
creatief en kunnen dus daarom goed aarden in de floristenwereld.’

Heb je als internationale créateur nog wel iemand waarnaar je opkijkt?
‘Ja absoluut. De Belgische Daniël Öst vind ik bijvoorbeeld briljant. 
Hij is een ware bloemenkunstenaar. Hij maakt de meest waanzin-
nige objecten van bloemen en neemt je mee in een droomwereld 
waar je eeuwig wilt blijven. Dat heb ik altijd gewaardeerd aan hem.’

Wat mogen we je wensen voor 2020?
‘Ik ben enorm dankbaar met het leven dat ik heb, ik heb mijn le-
venswerk met Estate Cothen bloemenlandgoed kunnen verwezen-
lijken en ik hou er ook gewoon van om hard te werken dus van mij 
mag alles gewoon lekker zijn gangetje blijven gaan.’ 

Wist je altijd al dat je iets creatiefs wilde doen?
‘Voor mij is zelden iets zo duidelijk geweest. Als jong ventje wandel-
de ik wanneer ik maar kon naar de bloemenwinkel op het eind van 
onze straat. Ik was niet weg te krijgen uit die winkel. Bloemen en 
vooral de kleurrijke combinaties die je ermee kon maken, fascineer-
den me enorm. Enkele jaren later bood de vrouw van de bloemen-
winkel mij aan om te komen helpen. Ik was net veertien jaar oud 
maar ik zei zonder aarzelen ja.’

Hoe begin je als dummy met het samenstellen van een boeket bloemen? 
‘Ik heb mijn basiskennis echt aan deze dame te danken. Daarna 
ga je je persoonlijke stempel drukken. Ik heb ook een professione-
le floristen opleiding gevolgd, lessen genomen bij gerenommeer-
de floristen maar eigenlijk heb ik vanaf het eerste moment alles 

POWER 
TO THE FLOWER
FLORIST RAF VERWIMP OVER DE MAGIE VAN BLOEMEN

DOOR  JILL VAN RILLAER

gebaseerd op mijn gevoel en liefde voor kleurencombinaties. Mijn 
ouders hebben me hierin altijd gesteund dus dat deed me echt ple-
zier. In de wereld van bloemisten kom je niet snel mensen tegen van 
je leeftijd. Daardoor ben ik nooit veel opgetrokken met kinderen 
van mijn eigen leeftijd. Het is een wereld van zwoegen en zweten en 
als je er in wilt uitblinken dan is het gedaan met spelen.’

Wat maakt je pop-up store in Lier en inrichtingsconcept net zo an-
ders als dat van andere floristen?

‘In 2004 maakte ik de keuze om mijn eerste eigen winkel te ope-
nen die ik naar mezelf vernoemde. In 2009 stapte ik over naar een 
nieuw pand dat gelegen was in een oud schoolgebouw. Deze setting 
leende zich er ook toe om mijn liefde voor interieurvormgeving 

Beethoven was een geboren componist, Van Gogh een geboren kunstenaar en de 35-jarige Raf Verwimp 
een geboren florist. Zijn steel oefent de créateur uit Lier al uit van toen hij veertien lentes was. We spreken 
Raf in feestsfeer over de wereld van bloemen, hard werken en enkele do’s en don’ts om de feestdagen 
decoratief & in stijl door te komen.
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middels bloemen en planten tot uiting te brengen. Ik probeer 
altijd stukken terug te laten komen, dus bijvoorbeeld niet alleen 
op de plek waar het bloemstuk staat, maar door gelijkaardige 
bloemen of takken op andere plekken neer te leggen in de ruim-
te waardoor het allemaal één geheel wordt.’

Kun je iets meer vertellen over de trends voor dit seizoen?
‘We bezoeken wel de beurzen maar we houden niet halsstarrig 
vast aan trends. We bepalen al voor de zomer welke sferen we 
neer willen zetten. Dit jaar hebben we twee thema’s. Enerzijds 
hebben we het thema Forest waarbij we naast takken vooral veel 

goudtinten en ook kleurschakeringen zoals oud roze, framboos 
roze en andere warme kleuren integreren. In de andere sfeer 
trekken we de lijn door wat betreft organische materialen maar 
gaan we eerder voor roestbruine tinten en herfstbladeren in de 
tinten rood, paars, groen en beige. Niet echt thema’s waar je 
meteen aan denkt tijdens de feestdagen en precies daarom vin-
den we het een uitdaging om deze elementen in een kerstjasje 
te stoppen.’

Heb je een aantal handige tips voor de doe-het-zelvers?
‘Zorg dat je je kerstinterieur als een conceptueel geheel ziet. Zet 

bijvoorbeeld overal grote vazen met hierin takken waarin je ge-
groepeerd versiering hangt. De herhaling hiervan doet wonde-
ren! Of zet verschillende kleine kerstboompjes in huis.
Hang zelfs takken aan het plafond voor een organisch le-
vend plafond waartussen lichtjes verweven zitten en strooi  
herfstbladeren op de grond.’

Wat mogen we zeker niet doen?
‘Let op met het gebruik van lichtsnoeren. Vermijd zichtbare 
elektrische draden en bedek deze als je kan met mos. Als je kiest 
voor een kunstkerstboom hang deze dan echt overvol, anders 

oogt het cheap en gebruik zeker geen plastic kerstballen, maar 
ga steeds voor glas. Ga alsjeblieft niet voor witte led lichtjes, maar 
kies voor geel-goud licht.’

We hoeven al niet meer te vragen hoe het er met Kerst bij jou zal uitzien?
‘Wel eigenlijk heel simpel en sereen. Omdat ik al de hele dag in 
die winkel loop hou ik het bij mij thuis graag rustig. Ik heb alleen 
wat subtiel versierde kerstbomen voor op het terras.’
Dat kunnen we ons levendig inbeelden. 
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FLOWER
Al is een boeket bloemen misschien een cliché geschenk, het brengt mensen samen. Bloemen kan je 
aan iedereen om welke reden dan ook geven. Aan je geliefde op Valentijn, aan je beste vriend op zijn 
verjaardag of aan je huisgenoot als bedankje. Het toont gevoelens en brengt emoties met zich mee. 
Natuurlijk is het belangrijk dat je het juiste soort boeket cadeau doet en die zoektocht is ingewikkelder 
dan je denkt. Hier zijn onze tips & tricks voor het mooiste bloemenboeket. 

DOOR BYRTHE BIESEMANS

Iedereen heeft een andere smaak. Daarom is het belangrijk dat je de persoon aan wie je het boeket cadeau doet in je achterhoofd houdt. 
Echter niet alleen persoonlijke smaak is van belang maar ook de reden van je geschenk. Elke bloem heeft een betekenis en straalt een be-
paald aura uit. De combinatie van smaak, betekenis en gelegenheid is cruciaal voor een mooi boeket. We introduceren de mooiste bloemen 
van de wereld en hebben alvast de meest bijzondere bloemenwinkels in de Benelux voor je samengesteld.  

DE PASSIEBLOEM
De passiebloem kent haar oorsprong in het 
zuiden van de Verenigde Staten en is een 
van de sterkste bloemen ter wereld. Het is 
de enige bloem die in een temperatuur van 
minder dan -15 graden kan overleven. De 
bloem staat voor stilte en rust. 

DE JADEBLOEM
Deze bloem is een Filipijnse klimplant. In 
de lente en de zomer begint de liaan te 
bloeien en groeien er lange trossen aan de 
plant. Deze trossen kunnen meer dan hon-
derd bloemen hebben per tros. De reden 
waarom deze bloem zo mooi is, is ongetwij-
feld de speciale blauwachtige kleur. 

Dossier Bloemen

DE KERSENBLOESEM
De welbekende kersenbomen uit Japan die 
in de lente zorgen voor een deken van roze 
bloesem doorheen de parken. De bloem 
staat voor schoonheid. Wanneer de bloe-
sem na de winter in bloei staat, komen ook 
de Japanners uit hun winterslaap. Er wordt 
gepicknickt onder de bomen, de tempels 
blijven open tot ‘s avonds laat en Hamani 
ofwel het bloemenkijkfeest gaat weer van 
start. 

DE PIOENROOS
Voor de oorsprong van deze bloem trekken 
we naar het verre China. De heerser van het 
land was zo onder de indruk van de geur 
en het uiterlijk dat de bloem werd uitgeroe-
pen tot het nationale symbool van het land. 
Naast het feit dat de pioen een prachtige 
bloem is, heeft ze ook nog eens een mooie 
betekenis. Ze staat namelijk voor liefde, ro-
mantiek, geluk en schoonheid. 

DE LELIE
Als er een bloem is die iets symboliseert, is 
het wel de lelie. Ze staat voor zuiverheid, 
liefde, vruchtbaarheid, vrouwelijkheid, 
eenheid en vergankelijkheid. De lelie kent 
meer dan honderd verschillende soorten. 
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AMSTERDAM

MC BLOOM 
Specialiteit: bloem-, groen- en interieurdecoratie in combinatie 
met de nieuwste trends op het gebied van mode, interieur en 
lifestyle. 
Adres: Beethovenstraat 13 1077 HL Amsterdam
Telefoonnummer: 020 662 9780
www.mcbloom.nl

MOOI ANDERS BLOEMEN
Specialiteit: bruidsboeketten en workshops
Prijzen: tussen de 20 en 60 euro 
Adres: Bilderdijkstraat 196 Hs, 1053 LE Amsterdam
Telefoonnummer: 020 683 5038
www.mooianders.info

UTRECHT 
BUITENGEWOON BLOEMEN
Specialiteit: milieuvriendelijk gekweekte bloemen en planten, 
bruid- en rouwwerken
Prijzen: tussen de 20 en 35 euro 
Adres: Voorstraat 55 3512 AK, Utrecht
Telefoonnummer: 030 238 1111
www.buitengewoon-bloemen.nl

BLOEMBINDERIJ DE KORENSCHOOF
Specialiteit: rouwbloemwerken, bedrijfsbloemwerken en 
luxeboeketten
Prijzen: tussen de 17 en 80 euro 
Adres: Snijdersstraat 6 8224 AA Lelystad
Telefoonnummer: 032 024 3730
www.korenschoof-lelystad.nl

ZEIST
MARGRIET BLOEMBINDERS
Specialiteit: bruidsboeketten
Prijzen: tussen de 15 en 100 euro 
Adres: Montaubanstraat 239-241 3701 HN Zeist
Telefoonnummer: 030 692 2002
www.margrietbloembinders.nl

LAREN
BLOEMBINDERIJ SYTSKE
Specialiteit: rozen en speciale bloemen, traditionele boeketten en 
eigentijdse boeketten
Prijzen: tussen de 17 en 80 euro
Adres: Naarderstraat 21 b 1251 AX Laren
Telefoonnummer: 035 538 7230
www.sytskebloembinderij.nl

WALTER EN ROLAND
Specialiteit: aparte bloemsoorten, exotische orchideeën en de 
prachtigste rozen, organiseren van events en interieurstyling
Adres: Cornelis Bakkerlaan 65 1251 BP Laren 
Telefoonnummer: 035 538 0228
www.walterenroland.nl

DEN BOSCH
OXALIS
Specialiteit: duurzame bloemwerken voor particulieren en 
bedrijven 
Prijzen: tussen de 17 en 80 euro
Adres: Rompertpassage 1 5233 AN ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 641 0239
www.bloemsierkunstoxalis.nl

DEN HAAG
ABOUT FLOWERS
Specialiteit: duurzame moderne en trendy luxeboeketten
Prijzen: tussen de 17,50 en 35 euro 
Adres: Korte Houtstraat 14 2511 CD Den Haag
Telefoonnummer: 070 362 1302
www.aboutflowers.nl

ROTTERDAM

BLOEMENBOETIEK ‘T BOLLETJE
Specialiteit: uitvaart bloemstukken, bruidsbloemstukken en busi-
ness bloemstukken
Prijzen: tussen de 20 en 60 euro 
Adres: Lusthofstraat 76 3061 WH Rotterdam
Telefoonnummer: 010 233 0989
www.het-bolletje.nl

BIJZONDERE BLOEMENWINKELS 
IN NEDERLAND EN BELGIË

Dossier Bloemen

MAASTRICHT

BLOOMBAR BY FRISSEN PIETERS
Specialiteit: moderne en duurzame boeketten voor elke gelegen-
heid, interieuraccessoires, event aankleding
Prijzen: tussen de 17 en 50 euro
Adres: Graanmarkt 2 6211 HG Maastricht
Telefoonnummer: 043 321 2277
www.frissenpieters.nl

BLOEMSIERKUNST BACCARA
Specialiteit: kwaliteitsvolle en dagverse seizoen boeketten, luxe 
boeketten, rouwboeketten en geboorteboeketten
Prijzen: tussen de 17 en 50 euro
Adres: Sint Pieterstraat 2 6211 JN Maastricht
Telefoonnummer: 043 343 1726
www.baccarabloemsierkunst.nl

ANTWERPEN
BLOMSTER 
Specialiteit: weelderige, kleurrijke creaties met originele bloemen
Prijzen: tussen de 15 en 60 euro 
Adres: Londenstraat 46, B-2000 Antwerpen
Telefoonnummer: 0478 52 39 96
www.blomster.be

DEGROOTE BLOEMEN
Specialiteit: unieke en persoonlijke bloemstukken voor huwelijken 
en events
Adres: Oosterveldlaan 33, 2020 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 233 16 01
www.degrootebloemen.be

BALTIMORE
Specialiteit: het combineren van fotografie, mode en 
bloemschikken
Adres: Orgelstaat 6 2000 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 232 28 38
www.baltimorebloemen.be

KNOKKE
MUGUET
Specialiteit: snijbloemen en orchideeën 
Adres: Koningslaan 133, 8300 Knokke-Heist
Telefoonnummer: 050 60 36 65
www.muguetknokke.be

COIN FLEURI
Specialiteit: seizoen boeketten
Prijzen: tussen de 30 en 150 euro
Adres: Sparrendreef 102 8300 Knokke
Telefoonnummer: 050 60 35 51
www.coinfleuri.be

BRUGGE

MAISON FLEURIE
Specialiteit: hoedendozen, gestabiliseerde rozen, thema boeketten
Adres: Gistelse Steenweg 382 8200 Sint Andries
Telefoonnummer: 050 68 71 25
www.maisonfleurie.be

FREDERIEK VAN PAMEL
Specialiteit: trouwfeesten, interieurstyling en tuindesign
Adres: Ezelstraat 33 8000 Brugge
Telefoonnummer: 050 34 44 80
www.frederiekvanpamel.be

BRUSSEL
DANIËL OST
Specialiteit: schoonheid, design, vakmanschap en detailwerk, tuin-
ontwerp en interieurstyling 
Adres: Koningsstraat 13 1000 Brussel 
Telefoonnummer: 022 17 29 17
www.danielost.be

THE LITTLE GREEN SHOP
Specialiteit: originele selectie snijbloemen, voornamelijk 
uit België, Nederland of Noord-Italië, seizoen boeketten, 
huwelijksboeketten
Prijzen: vanaf 15 euro 
Adres: Chaussée d’Alsemberg 314 1190 Brussel
Telefoonnummer:   022 18 11 21
www.the-little-green-shop.com
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HET BLOEMENPARADIJS 
VAN ZEIST

Wat maakt jullie winkel nu zo speciaal?
‘Wij houden van een gezellige drukte in onze winkel, dus naast de in en uitloop van klanten zijn we altijd bezig met grote op-
drachten en het bedenken van nieuwe thema’s. We draaien de winkel met een groot team medewerkers waardoor het altijd 
lekker druk is. Ons assortiment is groot op allerlei gebieden, zowel het aanbod bloemen, accessoires, decoratie artikelen als 
kerstartikelen. Het moet bij ons veel zijn maar wel zo dat alles met aandacht wordt geselecteerd. Als mensen voor het eerst bij 
ons binnen komen worden ze verrast door onze bloemenpresentatie van tien meter lang tot aan het plafond. Daarnaast kleden 
we onze winkel telkens aan, aangepast aan het seizoen. Ook de dagelijkse aanvoer van mooie verse bloemen is iets wat onze 
winkel typeert.’

Vanwaar de keuze om de winkel te vernieuwen?
‘Door de uitbreiding van ons team hadden we meer werkplekken nodig. We hebben besloten om niet zozeer de winkel groter 
te maken maar om er een grote binderij van te maken wat voor de klanten van binnen in de winkel en vanaf buiten zichtbaar 
is. Een beetje zoals een open keuken dus.’

Waar haal je je inspiratie vandaan?
‘We zijn zelf veel bezig met trends in mode en interieur. We houden daarbij rekening met welke kleuren en materialen op dat 
moment in de mode zijn. Onze inspiratie halen we uit woontijdschriften maar ook op social media. Wel vinden we het belang-
rijk om een eigen stijl te creëren en dat proberen we dan ook altijd te doen.’ 

Wat zien jullie zelf als jullie specialiteit?
‘We kiezen voor hele mooie producten tegen een betaalbare prijs. Iedereen wordt met veel aandacht geholpen, hoe druk het 
ook is. Klanten staan in het weekend bij ons in de rij en dat behoeft aandacht. Daarom is het belangrijk voor ons dat ze ondanks 
de drukte weer blij naar buiten gaan.’   

Momenteel is Margiet Bloembinders naast een van de beste bloemisten in Zeist en omstreken, 
nu ook de allermooiste. Eigenaren Jan Heijmink en Jelle Klinkhamer breidden hun winkel uit en 
maakten er een sprookjesachtig bloemenparadijs van. Wij waren enorm benieuwd en spraken 
met Jelle over zijn visie en ambities. 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

Dossier Bloemen
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RAY KELVIN
Dat oprichter Ray Kelvin al jaren iets 
met mode had, wist hij zelf ook wel. 
Dat zijn eigen geesteskind Ted Baker 
jaren later zó groot zou worden, had 
hij echter niet durven dromen. Al op 
elfjarige leeftijd hielp de kleine Ray 
Kelvin zijn nonkel, die een kleding-
winkel had in Noord-Londen. Jaren 
later, in 1987, was Kelvin aan het vis-
sen. Tijdens zijn uitje droomde hij 
hardop over hoe graag hij aan het 
roer zou staan van een internationale 
modeonderneming. Hij besloot om 
er volledig voor te gaan en opende 
een jaar nadien al zijn eerste winkel 
in Glasgow. 

In het begin focuste hij zich voor-
namelijk op hemden voor mannen. 
De opening van zijn eerste winkel 
was meteen een enorm succes. Niet 
snel nadien openden er vestigingen 
in andere grote Britse steden, zoals 
Manchester en Nottingham. In 1990 volgde de eerste winkel in 
hoofdstad Londen. Vanaf dan ging het merk Ted Baker echt als een 
pijl uit een boog. In de jaren die daarop volgden, openden winkels 
in de meest prestigieuze wijken van Londen, zoals Soho.

NIEUWE HORIZONTEN
In 1995 verruimde Ted Baker zijn horizon. Er werd niet langer al-
leen ingezet op mannenkledij, er kwam ook een vrouwenlijn. Waar 
de vrouwenkledij in het begin bijkomstig was en ondergeschikt aan 
de nette hemden en kostuums voor mannen, is ze nu uitgegroeid 
tot een volwaardige, op en top vrouwelijke tegenhanger. De vrou-
wencollectie moet lang niet meer onderdoen voor de mannelijke 
zijde van Ted Baker. De collectie voor vrouwen is even eigentijds en 
omvangrijk geworden als die voor de mannen. Kwaliteit en design 
zijn twee belangrijke woorden in de collectie van Ted Baker. 

Het succes van Ted Baker bleef groeien. De veelzijdigheid van het 
merk opende veel nieuwe perspectieven, waardoor ze internatio-
naal konden groeien en doorbreken. Het succes van Ted Baker 

sloeg ook aan aan de overkant van de oceaan. In 1996 kwam het 
merk in de Verenigde staten op de markt. Twee jaar nadien was 
het tijd voor een nieuwe mijlpaal in de dan al geslaagde geschiede-
nis. De eerste Ted Baker-winkel op Amerikaanse grond opende de 
deuren in miljoenenstad New York. Dat jaar was trouwens een jaar 
waarin meer verkenningstochten voor het merk gebeurden. Het in-
ternet was in die periode in volle opmars, en Ted Baker had meteen 
door dat ze er vroeg bij moesten zijn. In 1998 al lanceerden ze hun 
website, waardoor ze hun moderne en eigentijdse karakter extra in 
de verf zetten. Dit was een zeer belangrijke stap in de groei naar 
nog meer succes. 
Alsof deze mijlpalen nog niet genoeg waren, verdiepten ze hun pro-
ductaanbod nog verder met skinwear en ondergoed. 

STEEDS UITGEBREIDER AANBOD
Het einde was nog lang niet in zicht. In de jaren die volgden na 
de eeuwwisseling zette Ted Baker volop in op een uitbreiding en 
verdieping van hun reeds omvangrijke collectie. Zo kwamen er in 
2002 bijvoorbeeld parfums bij, zowel voor mannen als voor vrou-
wen. Aan de allerjongsten werd ook gedacht, er kwam een kleding-
lijn voor kinderen. Daarnaast werd bijna alles waar je maar aan kan 
denken als je aan kleding denkt een onderdeel van het aanbod van 
Ted Baker. Van zonnebrillen tot handtassen, van elegante jurken 
en kleedjes voor vrouwen, naar reiskoffers en een heel assorti-
ment aan accessoires zoals sjaals, sokken en zelfs telefoonhoesjes. 
Tegenwoordig vind je bijna alles in de collectie van Ted Baker.

Het merk Ted Baker breidde niet alleen uit op vlak van aanbod. Het 
succes van het merk zorgde ervoor dat je het tegenwoordig in elke 
uithoek van de wereld kan vinden. Hoewel de allergrootste aanwe-
zigheid van Ted Baker nog altijd op de Britse eilanden te vinden 
is, verkende het merk tal van bestemmingen. Ted Baker werd een 
echte wereldreiziger, die zelfs niet bang was van een exotische be-
stemming. Andere landen zagen Ted graag komen en verwelkom-
den hem met open armen, tot in Peking, Hong Kong en Jakarta 
toe. Ook in Nederland kan je Ted Baker ondertussen tegen het lijf 
lopen. Naast winkels in Amsterdam en Maastricht wordt het merk 
ook verkocht bij de Bijenkorf. 
In België kan je vooralsnog alleen nog maar terecht in het outlet-
center Maasmechelen Village. Maar gezien de geschiedenis en het 
op groei beluste karakter van het merk is het natuurlijk niet uitge-
sloten dat er in de toekomst nog meer winkels bijkomen.

TED BAKER 
EEN WERELDWIJD 
SUCCESVERHAAL
Ted Baker begon in 1988 als een hemdenwinkel in Glasgow, Schotland. Ondertussen zijn we meer 
dan dertig jaar verder en heeft het Britse modemerk een stevige portie geschiedenis en ervaring achter 
de rug. Het merk is uitgegroeid tot een veelzijdig succesverhaal, met uitgebreide collecties voor zowel 
mannen als vrouwen. Wij verzamelden enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van Ted Baker.

DOOR: JONATHAN BREUGELMANS
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MUST HAVE Beauty

RIDDER
In 2011 werd Ray Kelvin, de oprichter, bezieler en CEO van Ted 
Baker, geridderd in Groot-Brittannië. Dit deden ze voor zijn uitste-
kende resultaten en doordat hij het Verenigd Koninkrijk mee op 

de wereldwijde modekaart zette. 
Vanaf dan mag hij de letters CBE 
toevoegen achter zijn naam, wat 
zoveel betekent als Commander 
of The British Empire. Een heel 
prestigieuze titel, die slechts 
wordt uitgereikt aan mensen die 
echt iets bereikt hebben in hun 
leven. 

Toch kwam er in 2018 een smet 
op het blazoen van Ray Kelvin. 
Voormalige werknemers brach-
ten naar buiten dat hun grote 
baas nogal handtastelijk was op 
de werkvloer. Vrouwelijke mede-
werkers zouden bijna verplicht 
werden om intieme knuffels 
met de bezieler van het merk te 
moeten hebben. Kelvin besloot 

onmiddellijk een stap opzij te zetten. 

In 2019 werd duidelijk dat hij het merk voorgoed vaarwel zegde 
en ontslag nam. Of hij het echt aan zijn hart laat komen is niet ge-
weten. Na al die jaren heeft hij immers een immens fortuin bijeen 
gespaard, en nu hij ook niet meer een van de jongste is, is het mis-
schien tijd om uit de spotlights te verdwijnen. Zijn geesteskind, Ted 
Baker, blijft ambitieus en optimistisch dezelfde koers als voordien 
varen, met de wind in de zeilen en de blik gericht op een mooie 
toekomst. 

DOOR: JILL VAN RILLAER

COPPER PARFUM 
VAN COMME DES GARÇONS 
Comme des Garçons lanceert zijn nieuw-
ste geurenkind ‘Copper’, een frisse odeur 
voor hem én haar die perfect past in de 
kenmerkende kiezelcollectie van het merk. 
De odeur bevat toptonen van galbanum, 
peperkorrels, gember, mirre en barnsteen, 
een mix die je meteen meevoert naar 
Oriëntaalse sferen.

JE HAAR ON POINT MET DE AVEDA  
MEDIUM HOLD STYLING CREAM
Je haar goed laten voelen kan tijdens de 
koude wintermaanden met de vochtrijke 
formule van De Medium Hold Styling 
Cream van Aveda. Deze formule geeft 
het haar flexibiliteit en controle met 
een natuurlijke glans als eindresultaat 
zonder dat je haar zwaar of plakkerig 
aanvoelt.  

PEPE JEANS PARFUM VOOR HEM
Hou je van een stoere en elegante geur. Dan 
is deze frisse parfum helemaal iets voor jou. 
Door een unieke mix van toptonen zoals la-
vendel, ananassap, warme vanille en gebran-
de koffie, weerspiegelt deze geur de essentie 
waarvoor het merk Pepe Jeans garant staat. 
De flacon van de nieuwste parfum van Pepe 
jeans is geïnspireerd op de Bartending-sfeer 
waaruit een elegante en gedurfde shaker is 
voortgekomen. Het uitgelezen parfum voor 
de man die eens iets ander wilt.

ONE MILLION PACO RABANNE
Is goud je happy colour en houd je 
wel van een zwoele odeur tijdens de 
winter. Dan is dit hét parfum voor jou. 
De One Million odeur bestaat uit een 
krachtige mengeling die fris begint 
en even later een pittige en lederen 
ondertoon draagt. Het parfum is ge-
inspireerd op een gedurfde en uitda-
gende man die net als Paco Rabanne 
succes nastreeft en zijn doel wil berei-
ken. Alle ogen zijn op jou gericht met 
deze One Million parfum.

HYDRATERENDE 
SKIN REVITALIZING SERUM 
VAN TOM FORD
Je huid weer laten stralen kan met deze 
heerlijke hydraterende crème van Tom 
Ford. De lichte en snel absorberende tex-
tuur werkt matterend voor het gelaat en 
is verrijkt met de Tom Ford Skin Calming 
en Infusing Complexes. Hierdoor voor-
komt de balsem een grauwe look en gaat 
ze fijne lijntjes en sterke poriën tegen. 
Het eindresultaat is een stralende teint 
met verminderde oneffenheden. 
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ROLLS-ROYCE  
IN CHICESTER- GOODWOOD...

EN KLIMT ACHTER 
HET STUUR VAN 

DE RR PHANTOM
Daar staat ‘ie! Geparkeerd op de Engelse 
luchthaven, een enorme spiksplinternieuwe Rolls 
Royce, met chauffeur Collin. Het is Engeland 
zoals Engeland hoort te zijn, met een ijzig koude 
grijze lucht, rechts rijdend verkeer en een uitermate 
voorkomende chauffeur.
 
DOOR: JOLANDA SIER

Argeloos staat ‘onze’ Rolls geparkeerd, niet in een daarvoor bestemd 
vak, ‘de auto zou niet passen’ aldus Collin, de sjieke chauffeur die 
ook de CEO van het bedrijf rijdt. Rolls Royce is klasse, een mooi 
traditioneel Brits automerk. Jaloersmakend voor zelfs de Italiaanse 
of Franse fabrikanten. 

Collin is sinds 2004 bij Rolls Royce in dienst en rijdt de CEO, de 
VIPS en andere bijzondere gasten. Ik voel mij gevleid. 
Ik stap achterin en beland in een ongekend comfortabele stoel 
voorzien van alle gemakken; de temperatuur van de stoelen is zelfs 
afzonderlijk in te stellen. Mijn pumps zakken weg in de pluchemat, 
er is een koelkastje, er staat zelfs een kristallen karaf met twee gla-
zen. Privacy biedende gordijntjes achterin, die zijn  nodig omdat je 
veel bekijks trekt in zo’n auto.

Deze Rolls Royce (RR) is prachtig en zeer Engels donkergroen, een 
van de 44.000 kleuren waaruit je als potentiële koper kan kiezen!
Collin start de auto, boven mij verschijnt in het sjieke RR plafond 
een sterrenhemel, ik word er stil van... Later in de fabriek zal blij-
ken dat er Rolls Royce ‘hemels’ van alle ons bekende sterrenstelsels 
te bestellen zijn. Allemaal op echtheid gecheckt door een sterren-
kundige. In de fabriek zijn twee werknemers fulltime bezig met het 
lampje voor lampje een sterrenstelsel in het plafond te monteren. 
Het moeten er minstens driehonderd per plafond zijn. In deze don-
kergroene uitvoering en vanaf mijn, nogmaals, geweldige stoel is 
er boven mij van tijd tot tijd zelfs een vallende ster te spotten. Niets 
wordt door deze serieuze autodesigners aan het toeval overgelaten. 
Met die kennis is het later op de avond nog mooier, adembenemend 
zelfs.
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Het verhaal achter deze bijzondere invulling van het dak is eveneens 
bijzonder. Een klant van Rolls Royce woonde op een ranch, deze 
man had zeer slechte ogen. Hij kon echter bij een heldere sterren-
hemel de krant toch lezen. Bij het aanschaffen van zijn Rolls-Royce 
was dit één van zijn wensen, de rest is historie. Vandaag de dag heb-
ben alle Rolls Royces zo’n uniek plafond.
De doelgroep van dit statige Engelse merk is de laatste jaren dras-
tisch verjongd, niet in de laatste plaats door het nieuwste SUV mo-
del maar zeker ook door het mogelijk maken van het customizen 
van de auto’s.

Waar voorheen de jonge hippe voetballers en andere celebs naar 
een, al dan niet, bonafide bedrijf moesten om de Rolls Royce ‘hip’ 
en naar eigen smaak te maken middels carbon of anderszins, heeft 
Rolls Royce de stoute schoenen aangetrokken en komt zelf aan alle 
wensen tegemoet. Rolls Roys houdt hiermee de kwaliteit van hun 
auto’s van begin tot eind zelf in de hand.
Bij het team designers is de klant koning. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of het wordt uitgevoerd. Wil je een vogel geborduurd 
hebben in je lederen stoelen? Rolls Royce laat de vogel bestuderen, 
laat er vervolgens een patroon van tekenen en verwerkt de vogel in 
je autostoelen. Of is een grote wens het verwerken van hout in je 
auto, desnoods zelfs van een door de bliksem getroffen boom uit je 
jeugd, het komt voor elkaar. Dat aan dit alles een prijskaartje hangt 
zal niemand verbazen, maar de toekomstige eigenaar waarschijnlijk 
niet of nauwelijks interesseren.

Het hout dat in de auto’s gebruikt wordt, wordt in alle gevallen speciaal 
gedroogd en bewerkt om zo goed mogelijk af te stemmen op de wen-
sen van de klant. Het leer komt van een speciaal ras koeien dat in de 
buurt van München gefokt wordt. De koeien leven op een hoogte waar 
geen muggen meer zijn, ze krijgen speciaal water en speciale voeding. 
Stress is uit den boze, want dan zetten de spieren op, wat weer niet 
bevorderlijk is voor het uiterst zachte leer. Er gaat regelmatig een werk-
nemer van de Rollsfabriek controleren hoe het met de koeien gesteld 
is. Om uiteindelijk de huiden in te kopen voor de stoelen.

Het persoonlijk maken van de auto is dus een zeer belangrijk onder-
deel van de klantbeleving bij Rolls Royce. Waarbij aangetekend dat 
sommige wensen wel wat moeite kosten om ze in te willigen. Er was 
bijvoorbeeld eens een klant die graag de auto in de kleur van de ge-
zinshond wilde bestellen. Vergezocht en een behoorlijke uitdaging 
voor de fabriek, want een haar van een hond bestaat uit verschil-
lende kleurschakeringen. De hond is uitgebreid geobserveerd, er is 
een 3D-replica van gemaakt en vervolgens gingen de verfmengers 
aan de slag. Dat het project geslaagd genoemd mag worden is duide-
lijk te zien op de foto die RR kort na aflevering van de auto ontving 
met daarop de hond samen met die auto. 

Exorbitante wensen zijn er ook. Zo wenste een bijzonder gefor-
tuneerde Rolls-liefhebber een auto gespoten met echte diamanten. 
RR kocht vervolgens diamant in, versplinterde de stenen en meng-
de ze door de verf. Helaas kon de kop van de verfspuit de stukjes 
diamant niet uitspugen, er moest speciaal een kop voor de verfspuit 
ontwikkeld worden die de verf en de diamanten gelijkmatig over de 
auto kon spuiten.

Het spuiten van het dak van de auto is overigens het enige dat niet hand-
matig gedaan wordt. Het dak is namelijk te hoog voor mensenarmen 
om gelijkmatig en goed te kunnen spuiten. Maar de rest van de 
auto wordt met de hand in elkaar gezet. Een 24k gouden dashboard 
met platinum is daarom geen probleem en een zijden pauwen dash-
board ook niet. Alles, maar dan ook werkelijk alles kan bedacht en 
verwezenlijkt worden.

RR Factory is naar ons idee een van de weinige bedrijven die leerlin-
gen aanneemt voor oude ambachten zoals borduren, hout en me-
taalbewerking. Daar bestaat veel belangstelling voor, de ‘Rolls Royce 
opleiding’ was meteen volgeboekt. Anno 2019 gaan de ‘oude’ hand-
vaardigheden hand in hand met moderne technieken, de laatste 
snufjes en nieuwe trends.

Als een klant een afspraak maakt wordt er bij de Britten een volledig 
project van gemaakt. Van kleding tot geuren, rijgedrag en gebrui-
kersvoorkeuren, aan alles wordt gedacht. De dag dat de klant op 
bezoek komt in het atelier is de hele ruimte zoveel mogelijk afge-
stemd op deze klant. Het hele RR atelier en kantoor ademen luxe 
en betrokkenheid uit.

Geen enkele auto is dan ook hetzelfde. De kleur blauw kent bij RR 
op zijn minst acht kleurvariëteiten en zo is dat met heel veel kleu-
ren. Het lijkt steeds dezelfde kleur, maar is net even anders. Om een 
beeld te scheppen hoe de autokleur er op bepaalde tijdstippen uit-
ziet, heeft Rolls-Royce een lichtlamp ontwikkeld waarbij de leefplek 
van de klant nagebootst kan worden voor de verschillende tijden 
van de dag; ochtendlicht is nu eenmaal anders dan avondlicht.
Niets, maar dan ook niets, wordt aan het toeval overgelaten. Dit is 
mede te danken aan de inmiddels al 10 jaar zittende Duitse CEO 
die bekend staat als een geweldige manager. Een mensenmens met 
waardering voor meningen en personeel en met oog voor detail.

Terug naar de auto: Na een rondleiding in de fabriek, waar je, zelfs 
als techniek je niet echt boeit, je ogen uitkijkt, is daar het moment 
dat ik de autosleutels van de Phantom in ontvangst mag nemen. We 
zijn hier tenslotte voor een testrit. Met de tekst ‘veel plezier en tot 
morgenmiddag’ loop ik naar de auto en stap in. Het links rijden is 
alleen de eerste honderd meter op het eigen terrein wennen, daar-
na geen punt meer.

De Phantom is niet alleen groot, maar ook breed. Als bestuurder 
merk je dit overigens bijna niet.  Ik besluit rondom de fabriek een 
beetje te gaan toeren.  Op de grotere wegen gaat het prima, maar 
dan schiet ik wat kleinere wegen in. Het resultaat: een blubberbak. 
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De auto ziet er aan het einde van de middag uit als een rally auto, van 
boven tot onder, onder de modder. Niet sjiek, wel stoer! Onderweg 
krijg ik dan ook behoorlijk wat duimpjes omhoog.
Tijdens het rijden op de singletrack roads, het woord zegt het al, smal-
le wegen voor maximaal één kleine auto, stuit ik op een tegenligger 
die niet van wijken weet. Er zit dus niets anders op dan met deze gi-
gantische auto, die ik net een half uur mee heb, 400 meter achteruit 
te rijden. Het water staat me in mijn handen als ik, na even zoeken 
hoe ik de auto in de achteruit krijg met het pookje aan het stuur, 
terugrijd. Sturend op de camera ervaar ik wel flink wat ‘dode hoek’ 
in de Rolls. Maar geholpen door de boordcomputer lukt het mij 
om zonder schade de auto toch terug te zetten. Als de tegenligger 
gepasseerd is, ben ik trots. De waarde van de auto maakt deze testrit 
naast leuk, zeker ook spannend.

Ik besluit, voor mijn eigen gemoedsrust, de volgende ochtend een 
toer uit te zetten met alleen A-wegen. Mijn conclusie van de eerste 
middagrit is dat rijden in de Rolls-Royce Phantom niets meer met 
autorijden te maken heeft: het is een beleving. Rijden of gereden 
worden, in deze auto speelt tijd geen enkele rol meer. Het is niet 
belangrijk wat de topsnelheid is of in hoeveel seconden de auto op 
honderd kilometer per uur zit. De rust en het genot in de auto zijn 
ongelooflijk. 

De chauffeur heeft alles binnen handbereik. De afwerking is su-
bliem, voor alles is een knopje of een ruimte. Er zit bijvoorbeeld 
een mooi handschoenenvak in verwerkt, met bovenin een geheim 
vak. In het middenconsole zit een knop waaronder alle navigatie, 
media en andere functies zitten. Ik kom ogen en vingers te kort om 
alles uit te proberen. Wat een techniek, heerlijk!

De volgende ochtend is de lucht blauw en de zon schijnt uitbundig. 
Ik mag weer op pad met ‘mijn’ auto die nog vies is van mijn rit van 
gisteren. Maar dat mag de pret niet drukken. Tijdens het ontbijt 
heb ik de route uitgestippeld en nadat ik deze in het navigatiesys-
teem heb gezet, ben ik klaar voor een tweede dag Rolls rijden. 

De auto is zo stil, je vergeet soms dat je aan het autorijden bent. De 
auto glijdt als het ware over de weg. De buitengeluiden van andere 
weggebruikers zijn minimaal. Je waant je in een eigen ‘bubbel’. Wat 
een ervaring! En wat jammer dat ik aan het einde van de ochtend de 
auto weer moet inleveren. Onnodig om nog te zeggen dat alles aan 
deze auto fantastisch is, of het nu gaat om de techniek, het in- en 
exterieur, alle details of de afwerking.
Ik weet het zeker: Ik wil een Rolls! 

Laten we het niet ontkennen: afternoon tea is ontstaan rond 1840. Toen een maatje meer een luxe was 
en lijnen een vies woord. We dromen even weg… terug naar het jaar 1840. Lunchen deden we toen 
heel vroeg en dineren juist laat. Dan komt rond vier uur onvermijdelijk de rommelende maag en is het 
verantwoorde stukje fruit niet voldoende om de honger te stillen. Hertogin Anna van Bedford was het, die 
in de Victoriaanse tijd de afternoon tea introduceerde aan haar adellijke vriendinnen; informeel aan een 
salontafel met zoete en hartige lekkernijen en altijd met haar favoriete thee, de Darjeeling.

DOOR: ESMÉE BERKELAAR

AFTERNOON  
TEA  PLEASE! 
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HOTEL GEORGE V, PARIJS
We zitten het liefst volledig in stijl in Hotel George V dans la 
plus belle ville du monde te genieten van een afternoon tea. 
Denk Champs-Elysees, achttiende-eeuwse tapijten, weelderi-
ge bloemen, maar dan ook echt weelderig, wit tafellinnen, 
elegantie en charme. Ja, dit is wel ultiem! Zijn de plannen 
voor komende feestdagen al rond? 
www.fourseasons.com/paris

ANGELINA, PARIJS
Nog een pareltje in Parijs. Sinds 1903 serveert Angelina de 
meest legendarische tea’s van Europa. Coco Chanel kwam 
maar al te graag in de Salon de The Angelina en als het Coco 
kan bekoren .…juist! Beroemd en berucht want naar verluidt 
pikten mondaine Parisiennes hier vroeger de heren van ple-
zier op. Angelina staat bekend om haar heerlijke sandwiches 
en de mega dikke chocolademelk. Helaas geldt hier geen 
strikte dresscode maar na die chocolat chaud vergeet je alles. 
www.angelina-paris.fr

SALON DE THE CLAUDE, ANTWERPEN
Salon de The Claude is ingericht in koloniale stijl, gecombi-
neerd met Franse romantiek. Ze serveren heerlijke soorten 
thee, delicious scones, macarons en taartjes van Patisserie 
Del Rey die zowel een lust voor de mond als het oog zijn. 
De Lazy Afternoon tea is jouw perfecte zondagbesteding. 
Reserveren kan een dag van tevoren, dus ideaal voor de late 
beslissers onder ons. 
www.salondetheclaude.be

HOTEL DE L’EUROPE, AMSTERDAM
Tussen drie en zes uur ‘s middags kun je hier iedere dag 
genieten van de meest perfecte afternoon tea, die je in 
Nederland zult vinden. Met een amazing view op de Amstel 
en in een intieme sfeer kun je genieten van heerlijke scones 
en sandwiches. Prachtig is ook de cocktailbar en de pianist, 
die subtiele stukken speelt achter de vleugel. We dromen 
vast weg. 
www.deleurope.com/nl/restaurants-bars
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Hoe blijf je jezelf verbeteren? 
‘Ik heb verschillende workshops gevolgd bij enkele van de grootste 
theesommeliers van België. Eveneens deed ik een intense opleiding 
bij het Chinese Tea Arts Center waar ik ontzettend veel heb bijge-
leerd. Als theesommelier stop je nooit met leren. Er is zoveel thee 
op de wereld dat je elke dag wel iets nieuws ontdekt. Een goede 
theesommelier moet daarvoor openstaan en alle moeite van de we-
reld in zijn passie willen steken. Al mijn vrije tijd gaat dan ook naar 
mijn theeverhaal.’ 

Wat is het moeilijkste aan het vak? 
‘Het vinden van een juiste smaaktoets in een thee is een hele klus. In 
sommige theeën ruik en proef je verschillende dingen zoals honing, 
abrikoos, spinazie, spruitjes, nootjes of bloemen. De juiste combi-
natie van al die verschillende smaken vinden is niet voor iedereen 
weggelegd. Je moet een goede neus voor smaak en geuren hebben.’ 

Je hebt onlangs je eigen tearoom geopend met een wel heel opvallend inte-
rieur. Kan je daar meer over vertellen? 
‘Ik heb gekozen voor een roze tropical vibe met een heel gezellige 
warme uitstraling. De mensen moeten zich er meteen thuis voelen 
en tot rust komen. We hebben eigenlijk de uitstraling van het boek 
een beetje doorgetrokken in het interieur. Ik wilde absoluut geen 
typische theesalon worden, daarom hebben we gekozen voor iets 
totaal anders. Het roze, het tropical, de flamingo’s en de velvet ac-
centen maken het heel sexy en kleden het een beetje boudoirachtig 

aan. Het is grappig dat als mensen voor de eerste keer bij mij binnen 
komen ze direct zeggen: ‘Dit ben jij helemaal.’

Wat maakt jouw theesalon zo speciaal?
‘Naast de look and feel zeker en vast ons aanbod. Je kan er uit meer 
dan tachtig soorten thee kiezen en proeven, die je zelf mag samen-
stellen. Mijn matcha-recepten uit het boek kun je ook proeven, 
zoals de heerlijke matcha-mousse of een stuk matcha-cheesecake. 
Natuurlijk denk ik niet enkel aan de theedrinkers en vind je bij ons 
ook koffie, wijn of champagne. Het is belangrijk dat je elke klant iets 
kan aanbieden, ook de niet-theeliefhebbers.’

Een reis naar China staat nog op je bucketlist, wat wil je juist daar gaan 
doen? 
‘China is hét land van de thee. Als theefanaat lijkt het me een enorm 
leuke ervaring om de theevelden daar eens gezien te hebben en te 
proeven van de verschillende smaken. Spijtig genoeg is mijn man to-
taal niet geïnteresseerd in een theeveld en wil hij zijn weinige dagen 
vakantie daar niet voor opofferen. Dus ik vrees dat ik alleen moet 
gaan of met een collega.’ 

 @teacoach.ken
Boek te koop op bol.com 
Adres Tearoom: Jezusstraat 34, 2000 Antwerpen

TEA IS SEXY 
AND SO ARE YOU
THEESPECIALIST KEN CALANDER VERTELT 
WAT NODIG IS OM EEN SUCCESVOL 
THEESOMMELIER TE WORDEN

Genieten van het leven is Ken’s (44) motto. Al acht jaar verdiept de Antwerpenaar zich in thee. Hij bracht 
zijn eigen boek Tea is sexy uit en opende een tearoom in hartje Antwerpen. Thee is niet alleen voor de 
oudere generatie, het kan ook speels, sexy en jeugdig zijn. Ken vertelt ons hoe hij dat alles deed en 
geeft enkele tips. 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

Je bent heel gepassioneerd door thee, iets wat je niet dagelijks tegenkomt. 
Vanwaar komt die passie? 
‘Ik ben in het theeverhaal gerold acht jaar geleden. Mijn toenma-
lige werkgever begon net met zijn theemerk en vroeg me of ik bij 
hem in de winkel wilde komen werken. Ik wist toen echt niets van 
thee. Maar je staat daar dan en dus krijg je allerlei vragen. Ik begon 
meer en meer op zoek te gaan naar welke soorten thee er beston-
den en de verschillende bereidingen die mogelijk waren. Ik ben me 
toen verder gaan verdiepen in de wereld van thee door verschillen-
de workshops en opleidingen te volgen.’ 

Wat zijn volgens jou de nodige kwaliteiten om een goede theesommelier te 
worden?
‘Een theesommelier is een specialist op het gebied van thee. Niet 
alleen met betrekking tot het zetten, maar ook wat betreft de pro-
ductie, het bewaren, het oogsten en de afkomst ervan. Hij weet alles 
wat er te vertellen valt over a good cup of tea. Meer en meer men-
sen specialiseren zich in deze fantastische godendrank. Stilaan is 
theesommelier ook een echt beroep. Sterrenrestaurants laten hun 
theekaarten bijvoorbeeld opstellen door een theesommelier.’ 

‘Toch is het een breed woord en vind ik dat je jezelf een theesom-
melier mag noemen zodra jij je klanten of gasten goed advies kunt 
geven over hun thee. Belangrijk is dat je veel proeft, uitprobeert en 
ontdekt om zo wijzer te worden. Moet je in China op een theeveld 
gestaan hebben om een goede theesommelier te zijn? Nee! Het is 
mooi meegenomen en een meerwaarde maar je kunt perfect de 
mensen helpen zonder dat je daar was. Het belangrijkste is dat je 
genoeg ervaring opdoet en dat je jouw klant gelukkig kan maken.’
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SPICE UP
 YOUR KAASFONDUE!
Ja hoor, er is vorst aan de grond geweest. Dat betekent dat we de kaasfondue set weer uit de kast mogen 
trekken! Reden voor een vreugdedansje want wat is er nu leuker dan gezellig met vrienden en familie 
te kletsen, wijntjes te drinken en tegelijkertijd een broodje te dippen in een goede kaasfondue? Omdat 
verandering van spijs doet eten, hebben wij het typische recept nét een klein beetje leuker gemaakt.

DOOR: ESMÉE BERKELAAR

THE CHAMPIGNON! 
Recept voor 4 personen
Ingrediënten
400  gram extra belegen kaas 
2 sjalotten
125 gram kastanjechampignons
2 eetlepels olijfolie 
1 eetlepels maïzena 
300 ml droge witte wijn 
150 gram geraspte belegen kaas 
3 eetlepels olijfolie met truffelaroma 
versgemalen peper 
1 theelepel gedroogde tijm 

Rasp de extra belegen kaas. Snij de sjalotten fijn en de champig-
nons in plakjes. Bak de sjalotten en de champignons in de fondu-
epan zachtjes in de olijfolie. Schenk de wijn erbij en verwarm het 
geheel. Zet het vuur wat lager en voeg al roerend met een houten 
lepel de beide kazen toe tot alle kaas gesmolten is. Los de maïzena 
op in water en roer het door het kaasmengsel. Let weer goed op 
dat het geheel niet te dik wordt en laat het zachtjes doorkoken tot 
het geheel goed gemengd is. Roer de truffelolie door de fondue en 
breng het geheel op smaak met peper en tijm. 

BLUE CHEESE BABY!
Recept voor 4 personen
Ingrediënten
300  gram geraspte Napoli Contadino 
350  gram geraspte Emmentaler 
150  gram Gorgonzola 
500  ml witte wijn 
1 teentje knoflook 
maïzena 
peper

Pers de knoflook, of snij het in hele kleine stukjes. Giet de wijn en 
de knoflook in de fonduepan en verwarm het geheel, maar breng 
het niet aan de kook. Voeg de geraspte kaas toe en zet het vuur iets 
hoger. Wanneer het gesmolten is, kun je de blauwschimmelkaas er-
bij voegen. Maak een glad mengsel van de maïzena met een beetje 
wijn. Voeg het al roerend aan het kaasmengsel toe en houd goed in 
de gaten dat het niet te dik wordt. Voeg peper toe om het geheel 
meer op smaak te brengen.

AVEC TRUFFE ET CHAMPAGNE
Recept voor 2 personen
Ingrediënten
1 kleine zwarte truffel
1 teen knoflook
1 ½ eetlepel maïzena
100  ml champagne
200  gram Emmentaler
200  gram Gruyère
100  gram Appenzeller
versgemalen peper

Hak de truffel fijn. Halveer de knoflookteen en wrijf hiermee de 
pan in. Meng de maïzena met twee eetlepels champagne. Giet de 
rest van de champagne in een pan en verhit het langzaam, maar 
breng het niet aan de kook. Meng de kazen in een kom. Voeg een 
derde van het kazenmengsel toe en blijf roeren tot de kaas gesmol-
ten is. Roer het maïzena mengsel door de kaas. Voeg daarna al roe-
rend de rest van de kaas toe. Nu mag de truffel erdoor en breng het 
geheel op smaak met peper. 

GEITJE
Recept voor 4 personen
Ingrediënten
400 ml droge witte wijn 
300 gram zachte geitenkaas 
300gram gemalen jonge kaas 
2eetlepels sherry 
2 eetlepels maïzena 
25 gram verse bieslook
vers gemalen peper

Verwarm de wijn in de fonduepan. Snij daarna de geitenkaas in 
stukjes. Laat de geitenkaas en de jonge kaas smelten, maar let erop 
dat je de wijn niet laat koken. Roer de sherry met maïzena tot een 
egale saus en roer het door de gesmolten kaas. Mix het geheel en 
blijf goed roeren tot er een gladde kaasfondue ontstaat. Breng de 
fondue met peper op smaak en knip de bieslook door de fondue.

LEKKER PITTIG!
Recept voor 4 personen
Ingrediënten
25 gram boter 
2 eetlepels bloem 
300  ml melk 
150  gram verse roomkaas naturel 
300  gram cheddar 
1 bol mozzarella kaas in stukjes
2 eetlepels jalapeño pepers
15 gram verse koriander, fijngehakt 

Laat de boter smelten in de fonduepan. Strooi de bloem erover-
heen en laat het geheel 1 minuut meebakken. Voeg al roerend de 
melk toe totdat er een egale, gebonden saus ontstaat. Laat de room-
kaas smelten in de saus en meng de Cheddar en de mozzarella erbij 
en roer tot alle kaas gesmolten is. Snij de jalapeño in stukjes en roer 
ze door de kaas. Voeg op het laatst naar smaak de koriander toe.
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TOPSHOPS 
PHILIP
GREEN

Philip Green beklom de carriéreladder als geen ander en bezit nu 
een van de grootste winkelimperia in de UK. Hij is een man van 
tegenstellingen; sommigen noemen hem erg eigenwijs, anderen 
zeggen dat hij de grootste visionair is van de hele retail industrie. 
Van de textielindustrie naar zijn eigen winkelimperium. Maar kan de 
ondernemer gedijen in het tijdperk van online shopping?

Sir Philip Green verkent het terrein vanaf zijn terras boven de 
Londense Oxford Street. Als de retail magnaat naar beneden zou 
kijken over de zwart glanzende balustrade, zou hij zien dat Londen’s 
voornaamste shopping district nog drukker is dan gewoonlijk. De zon 
schijnt en door een staking bij de Londense metro bevinden veel 
forenzen zich in de winkelstraten. 
Toch verkiest Green om in de geairconditionede stilte van zijn zwart, 
crème en chroomkleurige hoofdkantoor te blijven in plaats van zich 
tussen de shoppers te begeven. Voor een man die een streetwise 
imago heeft weten op te bouwen, is het vreemd dat hij vreest over-
vallen te worden wanneer hij een korte wandeling zou maken naar 
Oxford Circus om de flagship winkels van Topshop en Topman te 
bezoeken, de fast fashion brands van zijn familie. 
Sir Green, gezet, grijswitte krullen die strak naar achteren zijn ge-
trokken en stoppels op zijn kaken, heeft de permanente tycoon ge-
bronsde huid van een man met een eigen jet en jacht. Hij is gekleed 
in de formele tenue van een succesvol entrepreneur, een goedge-
sneden maatpak en wit hemd waarvan de bovenste twee knopen 
openstaan. 
Hij claimt dat hij niet weet noch dat hij zich bekommert om hoeveel 
hij waard is, maar The Sunday Times Rich List schat het gezamen-
lijke fortuin van hem en zijn vrouw Tina op 3,5 biljoen pond. De 
tabloids berichten vaak over zijn connecties met modellen en ce-
lebs, op feestjes of op zijn boot. Toch hunkert hij zelfs op 67-jarige 
leeftijd nog steeds naar erkenning voor hetgeen hij heeft bereikt. In 
interviews stelt hij vaak vragen aan zichzelf om zijn succes te kunnen 
bevestigen. 

‘Voor een onopgevoede, onbevoegde kerel, heb ik het niet slecht 
gedaan,’ zegt hij in zijn sterk Londense accent. ‘Ik denk dat ik voor 
mezelf ben opgekomen. Ik heb geen ruzies met mensen. Nog nooit 
een proces aan mijn broek gehad. Niet slecht, nee?’ Een beetje la-
ter zegt hij: ‘Als ik alles optel, met Arcadia erbij, heb ik meer dan 
veertig jaar ongeveer vijfduizend shops gerund. Dat geeft je best wel 
wat ervaring, toch?’

Arcadia is het overkoepelend bedrijf van Topshop, Topman, 
Dorothy Perkins, Wallins, Evans, Burton en Miss Selfridge, die al-
lemaal tot UK’s best gekende high street merken behoren en alle-
maal beheerd worden door Tina, die in Monaco woont, en andere 
naaste familie. Maar de laatste tijd begon de man die een heel win-
kelimperium wist op te bouwen, twee keer zelfs heel dichtbij kwam 
ook Marks & Spencer de bekendste naam in de Britse shopindustrie 
te kopen, een deel van dat imperium van de hand te doen. 

Eerder verkocht Green BHS, voorheen bekend als British Home 
Stores, omdat de kleding en huishoudspullenketen verlies maakte. 
Hij deed dit met tegenzin omdat hij de winkels in de jaren tweedui-
zend had overgekocht en eigenhandig had doen opleven, wat blijk 
gaf van zijn talent als eigenaar-manager. De verkoopprijs was één 
pond en de kopers waren een quasi onbekende groep investeer-
ders. Buitenstaanders geloven dat als BHS ten onder gaat, het nog 
steeds gevolgen zou hebben voor Green’s reputatie. Het zou ook 
aandacht kunnen trekken naar de buitenlandse bankrekeningen 
van de familie, waar hij heel gevoelig voor is. 

DOOR: THE INTERVIEW PEOPLE/ BEWERKING: HELEN VAN HOGERHUIS
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Ondertussen zweert Green nog steeds bij zijn intuïtieve skills waar-
op hij zijn fortuin heeft gebouwd, zoals zijn talent om een item 
meteen op waarde te schatten. Maar sommigen geloven dat zijn ta-
lent minder waard is in een industrie waarvan de toekomst minder 
op Oxford Street-kennis draait dan op het begrijpen van de online 
marktplaats. 
Zijn oude opponent Stuart (nu Lord) Rose, de chief executive van 
Marks & Spencer toen Green zijn tweede onsuccesvolle take over 
poging deed in 2004, zegt: ‘Hij is meer een man van gisteren dan 
een man van morgen. Hij is een klassieke bak-steen-en-cement win-
kelier. De tijd heeft hem ingehaald.’

Philip Green’s zachte start in het leven spreekt zijn eigen imago 
als harde selfmade man tegen. Hij ging naar het private Carmel 
College, bekend als het Joodse Eton, maar maakte zijn school nooit 
af. Green’s vader die een kleine business man was, stierf toen Green 
twaalf jaar was, dit zou invloed gehad kunnen hebben op zijn school 
carrière. Matthew Engel, schrijver en columnist, zat een paar jaar-
tjes boven Green op Carmel en zegt dat Green er nooit echt bij 
hoorde. Hij beschrijft hem als ‘eerder brutaal en niet echt vriende-
lijk.’ Ook zijn flamboyante carrière maakte hem een buitenbeentje 
tussen al de andere Carmeli’s. 
Green verliet school op 16-jarige leeftijd zonder diploma. Hij was 
ondertussen al wel aan het werk bij zijn ondernemende moeder 
Alma gedurende de feestdagen. ‘Ik was geen goede student,’ zegt 
Green. ‘Ik was geïnteresseerd in business. Ik zou nooit een univer-
siteitsjongen zijn, dus dacht ik dat ik maar beter aan het werk kon 
gaan. Twintig pond per week en daar ging ik dan.’ 

Hij pikte de fundamenten van het beroep op door zijn moeder te 
observeren, die een aantal garages en autoshowrooms bezat. Na 
een stage bij een groothandelaar in schoenen en ondersteund door 
een lening van 20.000 pond van zijn familie, een relatief substan-
tieel bedrag in die tijd, startte hij zijn carrière in de kleding in de 
jaren zeventig op de leeftijd van 21 jaar. 

Green’s eerste grote deal was de aankoop van de wankelende 
fashionketen Jean Jeanie voor 65.000 pond in 1985, waaraan hij 
hard werkte om deze terug te doen opleven. ‘Ik verliet mijn huis 
om half zeven ’s morgens en ik bezocht tien winkels elke zaterdag, 

beginnende met de verste winkel en eindigend in Oxfort Street 
twaalf uur later,’ zegt hij. Binnen het jaar verkocht hij de keten voor 
verschillende miljoenen, waardoor hij zijn kapitaal en geloofswaar-
digheid bij de kredietgevers kon opbouwen. Maar beiden kregen 
een deuk drie jaar later toen Green zijn eerste en meteen ook laat-
ste poging waagde om als chief executive van menswear retail groep 
Amber Day een beursgenoteerde onderneming te runnen. Green 
investeerde zijn eigen geld, in die tijd heel ongewoon voor de baas 
van een beursgenoteerde onderneming. Maar hij nam ontslag in 
1992 onder druk van de Raad van Bestuur omdat de winst bij de 
verwachtingen achterbleef. Het was een afstraffende maar vormen-
de ervaring, die Green ‘het beste wat hem kon overkomen’ noem-
de. De ervaring met Amber Day zorgde er echter wel voor dat hij, 
wanneer hij grotere bedrijven in zijn vizier kreeg om over te kopen 
op het einde van decennium, geen medestanders had in de City of 
London. 

Robin Saunders, die toen nog werkte voor de Duitse regionale bank 
West LB, was een van zijn aanhangers. Saunders zag een soort van 
zelfde business genius in Green die ze ook bij een andere eigenwijze 
vent zag die ze steunden. Dat was Bernie Ecclestone, die nu nog 
steeds de Formule 1 runt. Saunders legt uit dat het enorm moei-
lijk was om geld los te krijgen voor Green’s eerste bod op Marks 
& Spencer in 1999. ‘Ik kon dat helemaal niet begrijpen omdat ik 
dacht dat hij briljant was, hij was oprecht goed in wat hij doet,’ zegt 
ze. Maar ze voegt eraan toe: ‘Wij bankiers kunnen soms echte scha-
pen zijn en toen ‘PG’ in staat was om te tonen wat hij in zijn mars 

had, wilde iedereen een bankrelatie met hem aangaan.’
Green liet die eerste benadering richting M&S achter zich nadat 
een PR-campagne de media-aandacht richtte op de (wettelijke toe-
gestane) aankoop van aandelen door zijn vrouw. Dit nog voor hij 
zijn interesse om de keten te kopen publiek kon maken. Dat hij 
zich terugtrok liet hem vrij om BHS te kopen en te vernieuwen. Wat 
eerst een slordige keten was, maar wel een die een familiaire be-
kendheid genoot in de UK, was een paar maanden later een succes. 
Hij kon dit opnieuw realiseren met de steun van Saunders. 
Voortbordurend op het succes van BHS, was het voor Green 

mogelijk om in 2002 een bod te doen op Arcadia, wiens merken 
nog steeds het middelpunt blijven van de retail groep. Het was een 
echte Philip Green deal: minder dan tien miljoen van de 840 mil-
joen pond die hij betaalde kwam van zijn familie, de rest van een 
consortium aan banken. ‘Arcadia was een typische riskante deal, 
maar ik ben de avonturier en de kapitalist,’ zegt Green. 

Het was het tweede bod op M&S in 2004 echter, dat Green de larger 
than life reputatie van een agressieve, zure en soms onvoorspelbare 
business persoonlijkheid gaf. Een contrast met de saaie maatpak-
ken van de beurgenoteerde bedrijven. Het bod was opvallend, zo-
wel door de substantiële ondersteuning van welgekende bedrijven, 
van Goldman Sachs bijvoorbeeld, zowel als adviseur als bron van 
geldmiddelen, als door het kwade bloed tussen Green en Stuart 
Rose, die eerder een aanbod van Green om voor hem te werken 
had afgeslagen. 
Adviseurs en insiders zeggen dat de M&S Raad van Bestuur aan het 
twijfelen was toen de retail magnaat zich plots terugtrok omdat hij 
weigerde zijn bod te verhogen. ‘Ik heb geen spijt van de dingen die 
ik niet heb gedaan,’ zegt Green vandaag. Hij denkt wel, achteraf 
gezien, dat het bezit van M&S hem ‘een hele lading ergernissen 
had kunnen brengen’. ‘Ik denk dat deze hele grote bedrijven met 
een historiek erg moeilijk zijn om te bezitten,’ voegt hij eraan toe. 

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN 
De aankoop van M&S had zeker en vast de aandacht gevestigd op de 
belastingregelingen die zijn familie getroffen had, waarvan Green 
beweert dat ze meer te doen hebben met een serie van mogelijke 
levens veranderende incidenten in het midden van de jaren negen-
tig, dan met enige voorkennis over toekomstige belastingvoordelen. 
Green trouwde met Tina, die haar eigen luxe interior design busi-
ness heeft, in 1990. Zij was getrouwd met zakenman Robert Palos 
wanneer ze Green voor het eerst ontmoet in 1985. Ze zei tegen de 

Daily Mail, in een zeldzaam interview in 2005, dat haar eerste reac-
tie was dat ze hem ‘verschrikkelijk’ vond: ‘Ik herinner me dat hij 
me vroeg wie ik was. Ik zei dat ik een boetiek runde die Harabels 
heette en hij zei, nogal afkeurend, ‘wel, daar heb ik nog nooit van 
gehoord.’ Ik dacht: ‘Wat een arrogante man.’  

Vijf jaar nadat ze trouwden, kreeg Green een reeks hartproblemen 
waardoor er acht metalen protheses in zijn borstkas zijn ingeplant. 
In 1997 werd de entrepreneur beroofd nabij zijn huis in St John’s 
Wood, waar het koppel en hun jonge kinderen Chloe en Brandon 
toen woonden. ‘Ik wandelde om de hoek en een man viel me aan 
met een zwaard,’ zegt Green. ‘Ik had twee hartoperaties achter de 
rug en ik dacht: Weet je wat? Genoeg! Ik dacht, neem er wat tijd 
tussenuit, misschien is het een waarschuwing. Rond die tijd wist ik 
niet eens of ik terug zou gaan werken. Ik nam gewoon een beslissing 
om mijn familie weg te halen uit de UK.’ 
Hij nam wat tijd voor zichzelf in 1998, deels omdat Tina erop stond, 
maar grapt er nu over dat ‘er een moord zou worden gepleegd’ 
wanneer hij nog langer ‘hand in hand op het strand zou moeten 
lopen.’ Tegen het einde van dat jaar was hij terug deals aan het sme-
den, die zowel een grote rijkdom als de vraag met zich meebrachten 
hoe die rijkdom te verdelen. 

In 2005 gingen de banken die het Arcadia bod hadden gesteund 
akkoord om nieuwe leningen uit te geven. Die herfinanciering, ge-
combineerd met Green’s neus voor de retail en kostenbesparende 
talenten, genereerde een 1.2 biljoen pond dividend voor Tina. Als 
inwoner van Monaco hoefde zij geen belasting te betalen in de UK. 
Het jaar erop werd Green beloond met een ridderorde voor zijn 
inzet voor de retail industrie tijdens het tijdperk Tony Blair. 
De revenuen daarvan, en de eer, werden bekritiseerd in die tijd, 
maar de sfeer werd pas echt zuur na de financiële crisis. In 2010 
werd Green aangesteld door de overheidscoalitie om advies te 

‘Ik wandelde om de 
hoek en een man 
viel me aan met een 
zwaard,’ zegt Green. 
‘Ik had twee hartope-
raties achter de rug en 
ik dacht: Weet je wat? 
Genoeg!’
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geven over de efficiëntie van de regering, net wanneer de libera-
le democraten een actie lanceerden tegen belastingontduiking. In 
Green’s verslag duidde hij op ‘geweldige geldverkwisting’, maar de 
publiekelijke aandacht voor de belastingaffaires van zijn familie 
leidden tot activistische aanvallen op Topshop filialen. 

Green denkt terug aan die ene keer dat hij naar het nieuws keek 
met vrienden die op bezoek waren. 
Iemand zei: ‘Is dat niet jouw winkel?’ 
Er waren tachtig tot honderd politie-
mannen met schilden rondom het 
Oxford Circus gebouw, geen prettige 
ervaring. 
Hij gaf aan dat hij wel degelijk belas-
ting betaalt, Arcadia heeft over de 
jaren heen biljoenen heeft betaald 
aan belastinggeld. Hij is nog steeds 
beledigd dat zijn familie er nog vaak 
wordt uitgepikt. ‘We hebben dat 
nooit zo bedoeld,’ protesteert hij. 
‘Het is gebleken dat de omstandig-
heden zijn veranderd. In 1998 wisten 
we van niets. Toen hadden we geen 
business.’
Aangaande het dividend, 1,3 biljoen 
pond met inbegrip van de uitbetalin-
gen aan de andere aandeelhouders, 
gelooft hij dat het zou moeten wor-
den herkend als een indicatie van zijn 
zakelijke scherpzinnigheid. Het was, 
zo toont hij aan, anderhalf keer wat 
er betaald was voor Arcadia drie jaar 
geleden en een veel groter veelvoud aan geld dat de familie eerst 
had opgehoest. ‘Het was een grote som geld,’ zegt hij met kennelij-
ke trots. ‘Niemand anders heeft het al gedaan.’ 

WAT ANDEREN OVER HEM ZEGGEN 
Green’s stijl wordt het best beschreven als argumentatief, op het 
confronterende af. Zijn woede keert zich vaak tegen journalisten 
die hem bekritiseren, of tegen adviseurs die weigeren om zijn stand-
punt over te nemen. Iemand die met hem gewerkt heeft, herinnert 

zich bankiers die in tranen zijn kantoor uit kwamen gestormd. 
Mensen worden ‘verstard’ en ‘geïntimideerd’ door Green zegt een 
ander. Weinigen die gecontacteerd werden voor dit artikel wilden 
hem bekritiseren on the record. Maar Green, die graag media-aan-
dacht orkestreert wanneer hij dat kan, arrangeerde een vloed aan 
telefoontjes van vrienden en zakenpartners die hem maar al te 
graag de hemel in wilden prijzen. 

Green houdt bijna constant een conver-
satie aan met zijn werknemers, contacten 
uit de industrie, vrienden, associates en 
journalisten. Mensen die hem kennen 
zeggen dat het zijn manier is om kennis 
te vergaren, om zijn relevantie te demon-
streren en om controle te houden. Hij 
prefereert telefoon of face to face contact 
boven email, wat hij zelden gebruikt. 

‘Ik kom er dan sneller,’ legt hij uit. ‘Als ik 
sms met iemand, zeg ik na de zesde sms: 
‘Wel, bel me. Wat is je vraag? OK, dat 
duurde dan acht seconden. Goodbye!’ 
Of vice versa. ‘Ik wil de mensen kunnen 
zien. Het hangt ervan af waarover het 
gaat, maar normaal gezien denk ik dat 
het nog altijd beter is om oogcontact te 
hebben en mensen te zien. OK: leg me 
dat uit, toon het me, wat het ook mag 
zijn.’ 
Iedereen praat over Green’s talent voor 
hoofdrekenen, het onmiddellijk kunnen 
bepalen van de waarde van iets, het snel 

nemen van beslissingen en het simplificeren van complexe zakelij-
ke dilemma’s. Hij schrijft zelden iets op en grote deals worden beze-
geld met een handdruk. ‘Als ik zeg dat ik aan boord ben, ben ik aan 
boord. Zo niet, dan niet,’ zegt de entrepreneur die zijn kinderen 
het belang van vertrouwen leert. ‘Wanneer ik iemand in de ogen 
kijk en zeg: Ik ben er klaar mee, dan ben ik er ook echt mee klaar.’ 

Een andere bijzondere eigenschap, ondanks zijn avontuurlijke 
deals, is Green’s voorzichtigheid. Zijn adviseurs zeggen dat zijn 

‘Voor een 
onopgevoede, 
onbevoegde kerel, 
heb ik het niet slecht 
gedaan,’ zegt hij in 
zijn sterk Londense 
accent

aangeboren bedachtzaamheid de reden was waarom hij zijn tweede 
bod op M&S niet verhoogde. Het M&S team zegt overigens nog 
steeds dat hij zijn geduld verloor. Sir Tom Hunter, de Schotse mul-
timiljonair die samen met Green deals deed in de jaren negentig, 
zegt: ‘Philip was nooit een grote ik-verwed-alles kerel zoals Rupert 
Murdoch die een dobbelsteen gooide en alles riskeerde voor de 
volgende deal.’ 

FASHION RETAIL ACADEMY 
De Arcadia baas was het middelpunt op de festiviteiten ter gelegen-
heid van de tiende verjaardag van de Fashion Retail Academy. De 
academie kwam er in 2005, grotendeels als resultaat van zijn drive 
en eigenwijsheid, om jonge mensen een hands on opleiding te bie-
den in de fashion industrie. 

De hal van The Grand Temple of Freemasons was compleet vol met 
studenten die hun diploma-uitreiking vierden. Retail royalty van 
UK’s grootste ketens, waaronder Marks & Spencer, Next on Tesco, 
ook allemaal voorstanders van de academie, waren erbij aanwezig. 
Tony Blair, die destijds als premier de academie zijn zege gaf in 
2005, beschreef de retail magnaat als ‘de persoon die een droom 
bedacht en die droom werkelijkheid maakte.’ Toen Green zich naar 
de studenten richtte, zei hij dat retailing een fantastische business 
was vol opwinding en dat er nooit een betere tijd was geweest om in 
de industrie te beginnen. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Maar Green’s oog voor detail is veel minder bruikbaar in de nieuwe 
online wereld. Retailing is veranderd sinds 2007, het hoogtepunt 
van Topshop’s populariteit. Shoppers stonden toen in de rij om een 
glimp op te vangen van Green en zijn persoonlijke vriendin Kate 
Moss en om een aantal stuks uit de lijn van het supermodel te pak-
ken te krijgen 

Green beweert spijkerhard dat zijn skills nog altijd relevant zijn. ‘De 
illusie dat de high street er binnen tien jaar niet meer zal zijn is 
evolutie, geen revolutie. Mensen willen shoppen.’, zegt hij. ‘Je moet 

begrijpen dat het product, het kopen, de manier waarop je het 
maakt en alle andere dingen, of je het nu online of fysiek verkoopt, 
niet wezenlijk zullen veranderen.’ De vraag is waarom Green zijn 
focus niet verlegd. 

Green plukt wel de vruchten van zijn succes. Wanneer hij in de UK 
is, verblijft hij in het luxueuze Dorchester Hotel in London. Hij 
vliegt naar Monaco in zijn Gulfstream G550 private jet. Zijn extrava-
gante feestjes hebben billionaire level bereikt: zijn ‘Romeinse’ 50e 
verjaardagsfeest in Cyprus, zijn 60e verjaardag in Mexico inclusief 
op maat gemaakte ‘PG60’ branding, zijn zoon Brandon’s bar mit-
zvah in 2005 met Beyoncé en een gigantische pop-up synagoge in 
een Frans hotel. En natuurlijk neemt hij ook pauzes, met onder 
meer een cruise van zes weken met zijn familie deze zomer op zijn 

63-meter lange superjacht Lionheart, waar hij gasten als Lionel 
Richie uitnodigde. 

Mensen die Green kennen, geloven dat hij nooit gelukkig zou 
kunnen zijn als een hands off eigenaar. ‘Als hij toch ooit beslist te 
stoppen, zal het met een ‘bang’ zijn’, zegt een Arcadia insider, ‘mis-
schien dat hij zelfs in één keer verkoopt.‘ 
Het ontbreken van een langdurige strategische visie bij Green be-
tekent dat een snelle beslissing niet uit de toon zou vallen. ‘Ik heb 
nog nooit, nooit een plan gehad,’ zegt Green. ‘Wanneer elk van 
de kansen die ik heb gekregen op mijn pad kwam, heb ik op het 
moment zelf beslist en ik heb daar altijd snel op kunnen inspelen.’ 
Voor hetzelfde geld zou Green iedereen ook kunnen verassen met 
een volgende aankoop. ‘Ik bezit een maximum aan flexibiliteit,’ 
zegt Green. ‘Ik sta niet onder druk, dus ik kan alle kanten op. Als 
een kans zich voordoet, iets waar ik nog niet eens over heb nage-
dacht, wie weet? That’s the beauty of it… Wie weet wat morgen zal 
brengen?’ 
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HIGHTECH CLAM HOOFDTELEFOON 
VAN FRESH ’N REBEL
Met de Fresh ’n Rebel Clam geef je zonder twijfel een 
kleurrijk en trendy cadeau aan je geliefde. De stoere 
hoofdtelefoons van Fresh ’n Rebel hebben een uitsteken-
de geluidskwaliteit en maken gebruik van de nieuwste 
technologieën. Met de Clam kun je genieten van meer dan 
35 uur muziek. De hoofdtelefoon is comfortabel te dragen 
dankzij de innovatieve vorm van de hoofdband en de zach-
te lederen, isolerende en vocht absorberende oorkussens 
die ideaal om je oren passen. 
De Clam is een over-ear-bluetooth-hoofdtelefoon die een 
diepe bas en helder geluid creëert op de drukste plekjes. 
Het ultieme hebbeding als je deze winter on the go bent

STOERE BOLD X SPEAKER 
VAN FRESH ‘N REBEL
Neem jij je muziek graag over mee naartoe. Dan is 
deze nieuwe speaker van Fresh ’n Rebel jouw next 
best thing. Door het ronde en slimme design past 
je speaker zowel in een kleine tas als in je achter-
zak. De Bold X is volledig waterproof waardoor je 
niet bang hoeft te zijn

TRENDY BORETTI
WATERKOKER
De klassevolle waterkoker van 
Boretti is hét ideale geschenk 
voor de feestdagen. Met deze 
waterkoker kan je zelf je eigen 
perfecte kopje thee zetten, 
want elke theesoort heeft zijn 
eigen perfecte temperatuur no-
dig. De waterkoker is voorzien 
van een ‘warm houdt’-functie 
en het keukenaccessoire staat 
ook nog eens mooi in je keu-
ken. De lekkerste thee drink je 
dit najaar dus met Boretti.

DOOR: JILL VAN RILLAER

THE RITUAL OF AYURVEDA
Deze prachtige giftset is het perfecte geschenk 
voor je geliefde of familielid tijdens de feest-
dagen. Met deze doucheschuim, shampoo, 
bodycrème en droge olie kom je instant weer 
tot innerlijke harmonie met jezelf. De aroma-
tische producten zijn gebaseerd op de Indiase 
roots en geuren en bevatten tevens zoete 
amandelolie. De doos is herbruikbaar waar-
door je hem kan gebruiken om je dierbare 
herinneringen in te bewaren. Een emotioneel 
en heerlijk geurend geschenk. Wie wilt dit 
niet onder de kerstboom hebben liggen.

VERWARMENDE 
WHISK CEREMONIAL MATCHA
Krijg je niet genoeg van matcha, dan is dit voor jou 
de next level experience. De nieuwste bio-matcha 
van Whisk kan je drinken maar je kan er ook mee 
koken. Whisk is het groenste goed wat je kan drin-
ken. Speciaal voor de feestdagen bracht Whisk 
een aantal matcha recepten uit ter inspiratie die 
een zachte en fruitige toets geven aan je drinken 
of eten. De kracht van matcha zit hem in het unie-
ke aminozuur dat de geest ontspant. Een lekker 
goedje dus en goed voor je geest en je lichaam. 

DE NEOPULSE X DIESEL SPINNER 
VAN SAMSONITE
Deze koffer is de musthave voor alle reisfana-
ten. Samsonite werkte voor deze najaarscollec-
tie samen met het jonge modemerk Diesel. De 
general collection kreeg een stoere en modi-
euze make-over. De look en feel werd een ge-
durfde combinatie tussen de kleuren zwart en 
geel en oogt lekker stoer door haar metallic 
details. In de koffer zit ook nog een uitneem-
bare rugtas voor de ultieme reiservaring. Maar 
ook je elektronische apparaten kan je opladen 
via de usb-poort die in de koffer is ingebouwd. 
Vlieg voortaan in style zorgeloos van de ene be-
stemming naar de andere.

MUST HAVE Gifts
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DOOR: BYRTHE BIESEMANS

Michael Jackson werd slechts vijftig jaar maar de King wordt nog steeds gezien als een van 
de grootheden in de muziekindustrie. Hij vormde de hedendaagse popmuziek, brak raciale 
barrières en werd gekroond tot The King Of Pop. Maar zijn roem en bekendheid speelden 
hem ook parten. Hij viel van de ene identiteitscrisis in de andere, zijn rol als megaster viel 
hem zwaar. De wereld wist niet meer wie Michael was en kennelijk wist hij dat zelf ook niet. 
Steeds meer schandalen rond de artiest kwamen boven en toch bleven de ware fans de 
zanger steunen. Onvoorwaardelijk. De eerste jaren na zijn dood bleef hij een icoon en leek 
hem alles te worden vergeven. Michael was slechts een mens, een megaster, dat nooit heeft 
kunnen genieten van het normale leven. De wereld beter maken met zijn muziek, dat leek zijn 

doelstelling. Voor velen was Michael dan ook een healer. 

DE MOONWALK VAN 
MICHAEL JACKSON
KING OF POP

  THE GAY ISSUE

MINI-BIO

Michael Jackson
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THE JACKSON 5
Michael Joseph Jackson werd als achtste kind in het gezin Jackson 
geboren op 29 augustus 1958.  Hij groeide op in de Amerikaanse 
stad Indiana. De liefde voor muziek stroomde sinds zijn jeugdja-
ren door Jacksons bloed. Op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd 
in muziek en dans. Al snel bleek dat hij erg getalenteerd was en 
vanaf zijn zesde maakte hij deel uit van The Jackson Brothers, de 
muziekgroep van zijn broers Jackie, Tito en Jermaine. Ook zijn an-
dere broer Marlon, besloot zich bij de muziekgroep te voegen. The 
Jackson Brothers werd The Jackson 5, wat voor Michael het begin 
betekende van een succesvolle carrière. 
De broers kregen een platencontract bij Motown Records en het 
gezin verhuisde naar La-La Land, Los Angeles. De popgroep kende 
een groot succes na hun hits ABC en I Want You Back die weken-
lang op nummer één stonden. Na deze twee singles brachten de 
jongens Stop The Love en I’ll Be There uit die beiden eveneens 
het etiket nummer één hit mochten dragen. Daarmee werd The 
Jackson 5 de allereerste muziekgroep met vier nummer één singles. 
In een klap waren de broers beroemd. Jonge Michael sprong eruit. 
Hij bleek een uitzonderlijk talent met een speciale stem en uitzon-
derlijke dancemoves. Op aandringen van zijn label focuste Michael 
zich op zijn eigen muziekcarrière en ging solo. 

RIDING SOLO 
De wereld zag in Jackson een charismatische zanger, hij zou het 
gaan maken. Het was dan ook geen verrassing dat zijn allereerste 
single als soloartiest bovenaan belandde op alle hitlijsten. Op de 
set van een film waarin Jackson een rolletje vertolkte, ontmoette 
hij muziekproducent Quincy Jones die hem hielp met zijn vijfde al-
bum, Off the Wall. Het disco-pop album werd wederom een succes 
en maakte van de toekomstige King of Pop een ster. De wereld was 
verliefd op Michael. 
Drie jaar daarna kwam zijn meester album Thriller uit dat opnieuw 
samen met Jones werd geproduceerd. Het album was vernieuwen-
der dan Off the Wall en hield Jackson aan de top. 

Hij steeg tot ongekende hoogten. 
Het was niet de bedoeling dat het album op dat moment uitge-
bracht zou worden. De muziekindustrie bevond zich op het diepte-
punt, de recessie hield aan en niemand kocht lp’s. 
De popzanger was echter vastberaden om zijn laatste succesalbum 
te overtreffen en geloofde in zijn muziek en fans. Thriller werd het  
bestverkochte album aller tijden en blies de muziekindustrie op-
nieuw leven in. Michael zorgde voor een keerpunt in de muziek-
industrie, qua stijl, teksten en choreografie zette hij de toon. Hij 
was innovatief en bracht spectaculaire en speciale videoclips uit die 
ieders aandacht opeiste. Het stond al lang in de sterren geschreven, 
maar nu was het zeker. Michael Jackson was een muziek fenomeen. 
Tijdens de 25ste verjaardag van zijn label Motown, trad Michael sa-
men met zijn broers op en sloot hij de show af met zijn mega hit 
Billie Jean waarbij hij voor het allereerst zijn iconische dansmove 
toonde, the moonwalk. De roem van veel jonge muzieksterren dooft 
vroegtijdig maar Michael bleef opvallen. Zijn dancemoves werden 
door iedereen gekopieerd en hij bleef muziekvideo’s uitbrengen 
die iedereen verbaasden. Alle continenten lagen aan Michaels voe-
ten en zijn carrière bleef maar groeien. 

HIJ VERANDERDE VAN 
MUZIEKFENOMEEN 
IN AMERIKA NAAR 

WERELD
FENOMEEN

Jackson was enorm perfectionistisch en koos ervoor om in elk al-
bum veel tijd te steken. Hij schreef vaak meer dan honderd liedjes 
voor een album, waarvan een tiental het dan haalde en werd uitge-
bracht. Na Thriller volgde zijn album Bad, wat dankzij het wereld-
wijde succes van het voorgaande album veel publiciteit kreeg en 
wederom stegen zijn singles naar de nummer één hitlijsten. Maar 
liefst vijf van zijn songs bereikten de eerste plaats, iets wat nog nooit 
eerder was gebeurd in Amerika. Jackson tourde de wereld rond en 
overal zongen ze zijn muziek. Hij veranderde van muziek fenomeen 
in Amerika, naar wereldfenomeen. Zijn volgende album Dangerous 
werd het snelst verkochte album aller tijden en de videoclip van 

zijn single Black or White zorgde voor een recordaantal kijkers. Het 
lied gaat over het harmonieus samenleven tussen mensen met ver-
schillende huidskleuren. Op het einde van de clip zien we Jackson 
heel erg agressief in een dansscène. Hij kreeg kritiek omdat het ge-
weld in de muziekvideo een slecht voorbeeld zou geven aan de jon-
gere generatie. Jackson wilde een boodschap overbrengen op een  
shockerende manier die hem aandacht zou geven, en dat lukte hem. 

Na de 25ste verjaardag van het album Thriller, kondigde Michael 
in 2009 het einde van zijn carrière aan. Hij zou nog een vijftigtal 
afscheidsconcerten geven in Londen getiteld: This is it. De concer-
ten waren in een mum van tijd uitverkocht. Hiermee zou hij het 
bestaande record van Prince verbreken. Michael Jackson heeft dit 
echter niet kunnen verwezenlijken.

WACKO JACKO
De roem en de glorie hadden een zwarte keerzijde. De media zag 
Jackson als goudmijn. Door zijn soms rare gedrag, kreeg de artiest 
de bijnaam Wacko Jacko. Michael was hier absoluut niet blij mee en 
gedroeg zich eerder schuchter in interviews. Er ontstonden steeds 
meer geruchten over de zanger. Hij besloot een grote boerderij te 
kopen in Californië die hij doopte tot Neverland. Het was zijn fijne, 
veilige plaats waar hij weg was van de buitenwereld en zijn gangetje 
kon gaan. Hij maakte er een speelparadijs van met een pretpark, 
dierentuin en kinderattracties. Het was wat vreemd en zo werd het 
ook door de media gezien. Michael op de cover betekende geld. Zo 
verscheen in de pers dat Michael zijn huid zou bleken omdat zijn 
huid steeds lichter werd. In een interview met Oprah Winfrey be-
kende hij de huidziekte vitiligo te hebben, waardoor witte vlekken 
op de huid ontstaan door het verdwijnen van pigment. 
Maar ook het verder veranderen van zijn uiterlijk ontging de we-
reld niet. De zanger had een heel ander gezicht gekregen. Zelf 
zei hij ooit dat hij het haatte hoe hij eruitzag en bang was om te 
verouderen. Velen zeggen dat Michael zich gedroeg als een groot 
kind en nooit heeft begrepen hoe hij met volwassenen moest om-
gaan. Sommige zeggen dat hij mentaal erg ziek was en het Peter 
Pan Syndroom ontwikkelde, wat wil zeggen dat hij zich puberaal en 
narcistisch gedroeg. 

END OF AN ERA 
Op 25 juni 2009 werd Michael Jackson in zijn huis dood aangetrof-
fen. Hij had een hartstilstand gekregen en werd met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht waar artsen hem een uur lang probeerden 
te reanimeren. Al snel verspreidde het nieuws zich en werd er ge-
speculeerd door de media. Zo berichtten ze het ene moment dat 

Michael Jackson live tijdens de Dangerous Tour in Monza, Italie, 6 juli 1992

MICHAEL 
OP DE COVER 

BETEKENDE GELD
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Michael overleden was en het andere moment dat The King Of Pop 
in een coma lag. Uiteindelijk was het zijn broer die op een perscon-
ferentie het verschrikkelijke nieuws van Michael’s overlijden meld-
de. Amerika was in rep en roer, de wereld in shock, al snel werd het 
ziekenhuis overspoeld door een zee van fans die hun steun kwamen 
betuigen aan de familie en hun verdriet een plaats probeerden te 
geven. 
De familie besloot om een tweede autopsie te laten uitvoeren die 
duidelijkheid moest geven over de doodsoorzaak van de vijftigjarige 
moonwalker. In augustus 2009 werd vastgesteld dat de oorzaak van 
Michaels hartstilstand het gevolg was van een overdosis propofol. 
Zijn privéarts werd schuldig bevonden aan doodslag omdat hij de 
dosis zou hebben toegediend. Tot op de dag van vandaag wordt er 
sommigen nog steeds gedacht dat Michael leeft en hij zijn dood 
in scène heeft gezet. Na zijn dood werden nog twee albums uitge-
bracht met songs die de artiest al had opgenomen.

LEAVING NEVERLAND
Michael wist heel wat mensen te charmeren en had veel vrienden. 
Hij was The King of Pop. Men kende hem allover the world en 
overal werd hij aanbeden. Iedereen hield hem ook in het oog en 
wilde álles van hem weten. Natuurlijk viel het op dat Jackson vaak 
jongetjes meenam op tour en vervolgens ook heel close met hen 
over straat liep. Vaak was dit een bepaalde tijd hetzelfde jongetje tot 
die werd ingeruild voor een nieuw jongetje. Al snel werd Michael 
beschuldigd van seksueel misbruik. De eerste keer dat dit gebeur-
de was bij Jordan Chandler. Hij was meerdere keren op Neverland 

MICHAEL 
WIST HEEL WAT 

MENSEN TE 
CHARMEREN 

EN HAD VEEL 
VRIENDEN

geweest. De zanger zou het jongetje daar misbruikt hebben. Jackson 
betaalde de familie Chandler een groot bedrag om de zaak te la-
ten rusten. Velen zagen dit als een bekentenis, enkelen zagen dit 
als een stunt van de Chandlers om geld de verdienen over de rug 
van Michael Jackson. Maar het bleef niet bij die ene beschuldiging. 
Michael werd opnieuw gespot met jongetjes en ook zij verbleven op 
zijn ranch. 

In 2019 kwam de documentaire Leaving Neverland uit waarin Wade 
Robson en James Safechuck hun verhaal deden over de praktijken 
die zich hadden afgespeeld op Neverland. Als kind waren zij beiden 
enorme fans van Michael Jackson. Robson deed destijds mee aan 
een danswedstrijd in Australië waar de hoofdprijs een ontmoeting 
met zijn grote idool was. Het jongetje was zo’n grote fan van The 
King Of Pop dat hij zijn dancemoves kopieerde en uren oefende tot 
hij ze perfect kon nabootsen. Wade won de wedstrijd en ontmoette 
Michael. The King of Pop liet het mannetje samen met hem optre-
den tijdens zijn tour. De twee hielden contact en tijdens een vakan-
tie in Amerika zagen ze elkaar weer. Ze werden beste vrienden. Het 
viel Jackson zwaar om steeds opnieuw afscheid te nemen van het 
jongetje dus stelde hij voor dat Wade bij hem zou komen wonen in 
Californië. Wade’s moeder weigerde het voorstel. Wat later verhuis-
de de familie naar Los Angeles om dichtbij Jackson te zijn, maar bij 
dat weerzien deed Michael zeer afstandelijk. 
De popzanger had een nieuwe beste vriend, wederom een jongetje, 
en had geen oog meer voor Robson. In een eerder proces verklaar-
de Robson dat er nooit iets ongepast was gebeurd tussen hem en 
de popzanger maar in 2013 kwam hij terug op zijn uitspraken. Hij 
vertelde dat hij elke keer wanneer hij bij Michael was, ze in hetzelfde 
bed sliepen en hij daar seksueel misbruikt werd. 

Hetzelfde verhaal deed zich voor bij James Safechuck. Hij ontmoet-
te Jackson op acht jarige leeftijd tijdens het schieten van een recla-
mefilmpje en ze hielden contact. James mocht mee op tour om sa-
men met de zanger op te treden. Van zijn tiende tot zijn veertiende 
werd Safechuck naar eigen zeggen door de popster misbruikt. Eerst 
gebeurde dit op hotelkamers, nadien ook in Neverland en in het 
appartement van de zanger, The Hideout. Safechuck geloofde dat 
hij en Jackson een speciale band hadden. De artiest vertelde hem 
namelijk dat wat ze deden goed was maar dat niemand van hun 
geheim mocht weten, ze zouden het toch niet begrijpen. Jackson 
vroeg nadien of James in zijn voordeel wilde getuigen in de zaak 
Chandlers, maar die weigerde. Dat was de laatste keer dat ze elkaar 
spraken. 

De families van de twee jongens zeggen zelf jarenlang verblind te 
zijn geweest door de aandacht en fantasiewereld van hun idool. De 
familie Jackson bracht een eigen documentaire uit als tegenant-
woord op Leaving Neverland. De docu Neverland Firsthand is te 
zien op YouTube. 
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Hormonen, als je het woord al maar uitspreekt, wordt het instant gerela-
teerd aan vrouwen? Hoe komt dit?
Dr. Proesmans: ‘Vrouwen fluctueren nu eenmaal meer in hun hor-
monen omwille van onder meer de maandelijkse cyclus die ze door-
maken waardoor hun oestrogeenpeil kan beginnen schommelen 
en ze fellere stemmingsstoornissen kunnen vertonen dan mannen.’
Martine: ‘Vrouwen krijgen niet te vergeten ook nog eens baby’s, 
waar een ganse hormonencocktail die vanaf de zwangerschap tot 
maanden na de bevalling kan doorwerken. Het zijn allemaal hor-
monen die enkel vrouwen aanmaken. Stress daarentegen is een 
type hormoon dat zowel bij mannen als vrouwen opspeelt, vandaar 
dat burn-outs aan beide seksen wordt gelinkt. Stress is eigenlijk 
puur hormonen.’

Vanaf wanneer kunnen we beginnen te investeren in onze hormonen? 
Martine: ‘Investeren in een goeie hormonenbalans doe je eigen-
lijk al vanaf je geboorte. In eerste instantie je ouders en dan jijzelf; 
beweging, voeding en zelfs hoe je naar jezelf kijkt zijn bepalend 
voor je hormonenbalans. In de puberteit zijn er de gekende acné 
aanvallen of de lange tenen. Tot we volwassen zijn spelen onze 
ouders een belangrijke rol om mee over die hormonenbalans te 
waken. Als tiener kan je wel al veel doen om mee te waken over 
hormonenuitschieters.’ 
Dr. Proesmans: ‘Wat je eet en hoe je met je lijf omgaat is van cruciaal 
belang. Door nooit je ontspanningsmomenten in te lassen branden 
we onszelf op, waardoor we allerhande klachten krijgen zoals cha-
grijnig zijn, hoofdpijn hebben, slaapgebrek. Meditatie, yoga, gezon-
de voeding maar ook dagelijkse beweging is de enige échte investe-
ring om happy hormonen te kweken van jongs af aan.’

Hebben gays meer last van hun hormonen dan heteromannen?
Dr. Proesmans: ‘Dat zou ik zeker niet durven zeggen.’
Martine vult aan: ‘Normaal niet, maar omdat homoseksuele man-
nen natuurlijk vaker moeten opboksen tegen vooroordelen kun-
nen ze misschien wel meer stresshormonen aanmaken. Ze moeten 
zichzelf vaker uitleggen en ook het ‘uit de kast komen’ kan veel 
maatschappelijke druk en dus stress veroorzaken en zoiets kan je 
hormoonsysteem ontregelen.’

Hoe komt het dat voeding zo ons hormonenstelsel controleert?
Martine: ‘In wat wij ‘voeding’ noemen zit vaak een hoop vuiligheid; 
pesticiden, herbiciden, maar ook weekmakers in wegwerp plastic 
flesjes, we noemen het xeno oestrogenen. Ze komen via allerlei ka-
nalen en ook dus voeding in ons lichaam terecht, het ontregelt ons 
lijf compleet. Bespoten fruit en groenten, maar ook in antibiotica 
zitten xeno oestrogenen, ze zijn lichaamsvreemd en kunnen daar-
door moeilijk door onze lever worden afgebroken. Daardoor zit ons 
lichaam met een hoop ‘soort-van-oestrogenen’. Die oestrogeen-do-
minantie heeft een verwoestend effect op zowel een mannelijk als 
vrouwelijk lichaam. Als je vlees eet, krijg je veel stresshormonen 
binnen, omdat het dier dat wordt geslacht, tjokvol angst en stress 
hormonen zit. Stoffen die door ons lichaam worden gedetecteerd 
en bijgevolg ons lijf aanzetten tot het aanmaken van nog meer 
stresshormoon.’
‘Het is door een verstoring van de balans tussen het vrouwelijk 
hormoon oestrogeen en het mannelijk hormoon testosteron dat 
borstklierweefsel bij mannen kan groeien en ze zelfs ‘borstjes’ kun-
nen krijgen. Tijdens de (pre)puberteit schommelt de verhouding 
tussen de hormonen oestrogenen en androgenen. Daardoor kan 
borstgroei optreden. Bij de grote meerderheid verdwijnt dat borst-
klierweefsel binnen de twee jaar. Oudere mannen maken dan weer 
minder mannelijke hormonen aan en net meer oestrogenen, met 
borstgroei tot gevolg. De juiste voeding en genoeg bewegen kan 
deze disbalans echter wel herstellen.’
Dr. Proesmans: ‘Waar je voornamelijk voor moet uitkijken, is be-
werkt vlees, maar ook geraffineerde voeding zoals witte suikers waar 
reeds alle rijke voedingsstoffen zijn uitgehaald. Als je teveel junk 
food of anders gezegd industrieel bewerkte voeding eet dan krijgt je 
lichaam niet genoeg nutriënten zoals vitamines en mineralen bin-
nen waardoor onze positieve hormonen in disbalans geraken.’

Hoe kunnen we typische mannelijke hormonale kwaaltjes zoals haaruit-
val, depressie en libido-problemen tegengaan?
Dr. Proesmans: ‘Essentieel om burn-outs te vermijden, is minimaal 
acht uur per nacht slapen. Tijdens je slaap herstellen je organen en 
ontgift je je lever. Ook maak je het verzadigingshormoon leptine 
aan waardoor je bijnieren opnieuw worden opgeladen. Het is een 
cruciaal gegeven om burn-outs te vermijden. Maar ook erectiepro-
blemen zijn eenvoudig op te lossen. Drie à vier keer per week goed 
doorstappen gedurende dertig minuten vermeerdert aanzienlijk 
de bloedcirculatie in de onderbuik en dus ook de bloedtoevoer 
naar de prostaat en penis. Beweging is de beste remedie tegen 
aderverkalking. 
Het gevreesde haaruitvalprobleem kan naast erfelijkheid uiteraard 
ook al te vaak afhangen van je voedingskeuze. Cysteine is een be-
langrijk aminozuur voor het haar. Om dit te bevorderen heb je zwa-
vel nodig dat je vindt in gevogelte, eieren, ricotta, yoghurt, spaanse 
peper, knoflook, ui, broccoli, spruitjes, haver en linzen.’ 
Martine: ‘En vergeet niet: lachen is gezond! Tijdens een lachbui 
ga je je goed voelen door onder andere het hormoon endorfine. 
Dit hormoon zorgt ervoor dat stresshormonen zoals adrenaline en 
cortisol onder controle worden gehouden. Het stimuleert ook je 
immuunsysteem en het is goed voor je stofwisseling en je inwendige 
organen worden gemasseerd. Dus ga alsjeblieft voor de lach en de 
positiviteit. Ik zie dat zo’n beetje als mijn missie middels mijn boe-
ken, filmpjes en mijn hilarische voorstelling De gezonde vrouw om 
door te geven dat gezond leven vooral ook plezierig moet zijn.’

Het boek ’t Zijn de hormonen €29,99 
www.borgerhoff-lamberigts.be 
www.drproesmans.be

‘HOE JE MET JE LIJF OMGAAT 
IS VAN CRUCIAAL BELANG’  
Dr. Rudy Proesmans 

OP HOL GESLAGEN HORMONEN 
VS. HAPPY HORMONEN
(#haaruitval #stress #libido #borstjes)
Mannen, vrouwen, jong en oud. We kunnen er allemaal last van hebben, maar vaak weten we niet 
waaraan het ligt. Het zijn onze hormonen en oh ja, ze kunnen ons leven tot een ware roetsjbaan 
maken als ze uit balans zijn. Reden te meer om er twee experts bij te betrekken om het mysterie van 
ons hormonaal stelsel op te klaren. Wij klopten aan bij Martine Prenen, iconisch TV-gezicht, maar 
vandaag vooral gekend als bestseller auteur en vermaard orthomoleculair arts Dr. Rudy Proesmans.  
De twee brachten onlangs samen het boek getiteld ’t Zijn de hormonen uit waarin ze niet alleen de 
ladies, maar ook de gents helpen hun hormonen in balans te krijgen.

DOOR: KEVIN DE CLERCQ

‘‘EN VERGEET 
NIET: LACHEN 

IS GEZOND’
Martine Prenen
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EVOLUTIE 

VAN HET 
MANNENPAK

Het pak is een fenomeen. Al meer dan honderd jaar is het pak een vaste waarde 
voor elke man. Vroeger was het kostuum vooral belangrijk om je sociale status en 
klasse te laten zien. Inmiddels is dat veranderd en zijn de oubollige, statige pakken 
getransformeerd tot ware rockstar suits die zowel casual als chique gedragen worden. 
Zie hier: de geschiedenis van het mannenpak.  

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

1900
Het is alweer meer dan honderd jaar gele-
den dat maillots, hakken en plofbroeken 
ingeruild werden voor het allereerste pak. 
De mannenmode was heel anders dan we 
nu gewend zijn. Mannen combineerden 
knielange jassen met torenhoge hoeden 
en gingen de deur niet uit zonder zakhor-
loge en wandelstok. Vaak maakten ze hun 
look af met een vlinderstrikje en stijlvolle 
puntschoenen. Het driedelig pak maakte 
zijn intrede.  

THE DUKE OF WALES 
De herenmode kreeg in de jaren twintig 
een gehele metamorfose. De driedelige 
pakken veranderden drastisch en acces-
soires werden steeds belangrijker. De man 
droeg het pak altijd en overal. Het werd 

voornamelijk gemaakt van tweed, een 
grove wol uit Groot-Brittannië. De jasjes 
hadden drie tot vier knopen en hoge re-
vers. De Hertog van Wales was een waar 
stijlicoon in Europa. Doordat hij vaak 
verscheen in advertenties waaide zijn kle-
dingstijl over naar de alledaagse man en 
werd hij een befaamd trendsetter. Zelfs in 
Amerika volgde men zijn kledingvoorkeu-
ren op de voet. In de jaren dertig werd ka-
toen populairder en ruilden mannen de 
geklede jassen in voor colberts die strak 
om de heupen vielen. 

SHOULDER PADS
Schoudervulling voor mannen werd het 
fashion symbool van de thirties. Door de 
vullingen creëerde de man de illusie van 
een gespierder gestalte en kreeg hij de 
ideale lichaamsbouw, de V-vorm. Om dit 
te accentueren werden de jassen wat strak-
ker gedragen, terwijl de pantalons steeds 
wijder werden. De broek was extreem 
high-waisted en de pijpen hingen als rech-
te kolommen naar beneden. Het mantel-
pak veranderde in dit tijdperk volledig. 

40’s & 50’s 
Na de Tweede Wereldoorlog beïnvloed-
den de legeruniformen de mode. De 
wijde broeken en strakke jassen moesten 
plaatsmaken voor trenchcoats en bomber 
jackets. Door de economische problemen 

na de oorlog, kozen de mannen voor een 
casual look in plaats van een formele uit-
straling. Uiteindelijk kwamen de brede 
pakken uit de jaren dertig weer terug en 

bleef dit pak de standaard voor elke man. 
Met verloop van tijd gingen deze twee 
stijlen samensmelten. Casual en zakelijk 
werden een geheel door het gebruik van 
zachte en lichte nieuwe stoffen, zoals kwa-
liteitsvol katoen. Het pak transformeerde 
weer van wijd naar strak en was opnieuw 
passend aan het figuur. 
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MUST HAVE Winteraccesoires
SMALL SUITS
In de jaren 90 werd alles mogelijk op het 
gebied van men’s fashion. Popsterren, 
hiphoppers en acteurs bepaalde de laat-
ste modetrends. De man kreeg nu de kans 
om zijn eigen stijl te bepalen. Pakken wer-
den geschikt voor informele activiteiten 
en dus buiten de kantoor- en werkuren 
gedragen. Hedi Slimane, destijds desig-
ner bij Dior, ontwierp de nieuwste trend: 
small suits. 

Dit waren kostuums met een lage taille, 
skinny pantalon en smalle mouwen. De 
colbert werd vaker los gedragen en het sil-
houet werd slanker. Het driedelig pak had 
zijn beste tijd gehad. 

De vereenvoudiging van herenmode 
duurde voort. De kleuren werden sober-
der en ook het witte overhemd en de zwar-
te stropdas kwamen terug. Rocksterren en 

celebrities waren enorme fan van deze 
stijl. Na de flowerpower-jaren stond mi-
nimaliseren centraal. De jaren negentig 
werden bekend als de pakloze jaren. 

00’s
Sinds de jaren zestig was het driedelig pak 
een no-go geworden, maar young professio-
nals hielpen deze pakken aan een come-
back. De vormloze pakken werden ver-
vangen door stijlvolle kostuums die zowel 
casual als chique gedragen werden. Een 
pak was nu voor iedereen en stond niet 
langer symbool voor klasse of status. Ook 
de ‘gewone’ man droeg een nette overjas 
of colbert in zijn vrije tijd. 

NU 
De laatste jaren zien we oude trends te-
rugkomen. De wijdere maatpakken zijn 
weer terug dankzij de invloed van street-
wear en influencers, maar niet voor lang. 
De pakken met een goede slanke snit en 
getailleerd jasje worden weer helemaal 
hip. Ook komen de gekke prints en speci-
ale stoffen zoals wol en tweed weer terug. 

Een klassiek en stijlvol paar schoenen is 
terug van weggeweest en kan weer gedra-
gen worden onder het pak. 
De opgerolde broekspijpen uit de oor-
logsjaren zien we nu ook weer terugkeren. 
Het pak is en blijft een speciaal begrip in 
de mannelijke kledingkast en dat zien we 
de komende jaren niet onmiddellijk ver-
anderen.  

60’s & 70’s 
Door de opkomst van verschillende stij-
len verdween het pak stilletjes aan uit het 
straatbeeld. Europese koningen en herto-
gen raakten trendsetter-af, beroemdhe-
den werden nu het gezicht van de nieuwe 
mode. 
Het pak oogde in deze tijd simpel omdat 
kwaliteit voorop kwam te staan. Het he-
renkostuum bestond uit een colbert met 
een borstzak, smalle revers met dubbele 
knopen en een split aan de achterkant. 
Door de flowerpower-cultuur in de jaren 
zeventig kwam de brede broekspijp weer 
in de mode. Voor het eerst hadden de 
nieuwe, moderne stijlen invloed op de za-
kelijke kledingkast van de man.

LEKKER KNUS MET SCAPA HOME 
Bij SCAPA HOME is er voor bandwerk geen plaats. Of het nu gaat om plaids of 
linnengoed, elke stof is uniek en valt op door zijn organische look. De wintercol-
lectie van Scapa Home is weer heel wat nieuwe plaids rijker. En dat ‘rijker’ mag 
je best letterlijk nemen. De plaids zijn gemaakt van luxueuze kwaliteitsmateria-
len zoals alpacawol, mohair of kasjmier. Welke plaid je ook over de armleuning 
of in de zetel drapeert, de aaibaarheidsfactor van je interieur stijgt zienderogen. 
Wij houden ons deze winter warm met de Scapa Home collectie.

DE STOERE LOUIS VUITTON 
‘SOFT TRUNK MESSENGER BAG’
Louis Vuitton heeft dit najaar some-
thing extra special voor ons in petto. 
De nieuwe collectie schoudertassen 
van Louis Vuitton zijn adembene-
mend. De ‘Soft Trunk Messenger bag’ 
zoals het nieuwste item uit de collec-
tie heet, is geïnspireerd op het begin 
van het modemerk als kofferbakfabri-
kant. En dat zie je aan de vele stijlken-
merken zoals de lederen hoeken, het 
hangslot en het S-lock die vroeger de 
klassieke Louis Vuitton bags kenmerk-
ten. De tas is naast adembenemend 
ook nog eens heel praktisch door de 
verstelbare riem. Nog op zoek naar 
een stoere tas? Dan is Louis Vuitton 
your IT-bag.

SALIMA THAKKER
De Antwerpse en internationaal bejubelde juwelenontwerpster Salima Thakker brengt voor 
dit najaar een bijzondere en klassevolle collectie cufflinks bestaande uit prachtige ruwe ste-
nen. De designer slaagt er keer op keer in het heden en het verleden harmonieus samen te 
brengen. De prachtige, oogstrelende en handgemaakte juwelen worden vervaardigd met de 
mooiste materialen, gaande van agaat tot leder en goud. Thakker biedt de mogelijkheid tot 
custom-made juwelen, vaak one-of a kind exemplaren die een mooi tegengewicht bieden 
voor gevestigde waarden. Als het eens wat anders mag zijn.

DOOR: JILL VAN RILLAER

HOUD JE WARM MET DE MARGAY 
BEANIE 
VAN HOLZWEILER
Jezelf beschermen tegen de koude doe 
je deze winter in stijl met de heerlijk 
gebreide mutsen van het Noorse merk 
Holzweiler. Het Scandinavische mode-
huis startte in 2012 met een gedurfde 
collectie sjaals en breidde stelselmatig 
haar gamma uit met een reeks jassen en 
gebreide kleding. Het bedrijf kreeg inter-
nationale aandacht toen supermodel Gigi 
Hadid enkele jaren terug poseerde met 
een oranje hoodie uit de collectie. We 
kunnen haar geen ongelijk geven want 
ook van deze Margay Beanie word je in-
stant goed gemutst. 

FLY ME TO THE MOON (BOOTS)
Wanneer er van een paar schoenen meer 
dan 22 miljoen paar exemplaren worden 
verkocht, dan weet je dat ze goed zitten. De 
Moon Boot, oorspronkelijk geïnspireerd 
op de boot waarmee Neil Armstrong op 
de maan wandelde, is al jaar en dag een 
must-have voor veel mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Ook deze winter maakt 
de Moon Boot met zijn authentieke stijl 
opnieuw een stijlvolle link tussen sport en 
fashion en houdt hij de voetjes warm en 
droog door weer, wind en sneeuw. Wij zijn 
alvast fan van het classy zwarte exemplaar 
met witte omranding. En jij?
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MET DANK AAN 

FOTOGRAAF : DRIES VERSTREPEN
MAKE-UP ARTIST : YASMINE SCHIETTECATTE
KAPSEL : POPULHAIR (PHILIPPE JESPERS)
D’AUTAN ACCESSOIRES 

Nog steeds is het voor sommigen een hele opgave om uit te komen voor hun geaardheid.  
Matthias de Roover werd dit jaar verkozen tot Mister Gay Belgium. Hij zet zich in voor LGBTQ’ers in de 
voetbalwereld en maakt korte metten met discriminatie. In Barcelona had hij zijn eerste fotoshoot. 

MISTER GAY BELGIUM 
@ BARCELONA



‘IK KOM OP 
VOOR IEDEREEN 
DIE BANG IS 
ZICHZELF TE ZIJN’
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‘Sinds de overwinning van Duncan op het Songfestival vorig jaar in 
Tel Aviv is het aantal leden van onze fanclub verdrievoudigd tot een 
aantal van twaalfhonderd fans’, vertelde John van Uden, bestuurs-
lid van OGAE NL, vol trots. OGAE, een afkorting voor de Franse 
benaming Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision, is 
dé fanclub van het Eurovisie Songfestival en er zijn inmiddels afde-
lingen in ruim veertig landen, zowel binnen als buiten Europa. De 
gezamenlijke OGAE-doelen zijn het samenbrengen van Eurovisie 
fans, het uitwisselen van informatie over het festival en de deelne-
mers en het Eurovisie Songfestival onder de aandacht brengen bij 
een brede doelgroep. 

OGAE NL zal gedurende de songfestivalweek de feestelij-
ke programmering verzorgen van het EuroFanCafé, een soort 
Holland Heineken House waar fans uit heel Europa elke avond 
terechtkunnen om elkaar én songfestivaldeelnemers te ont-
moeten. Tevens is het EuroFanCafé overdag toegankelijk voor 
de festivalgezinde Rotterdammer. Maar eerst gaan we nog los 
met het concert ‘Amsterdam Calling’ op vrijdag 3 april, waar-
bij Songfestivalartiesten naast hun eigen festivalbijdragen ook 
Eurovisienummers van andere artiesten zingen: een uniek concept. 
De eerste namen die zijn bevestigd zijn: Kejsi Tola (Albanië, 2009), 
Kati Wolf (Hongarije, 2011) en Krista Siegfrids (Finland, 2013). 
OUTtv zal in mei een registratie van het concert uitzenden.

Maar wie is nu die ware Eurovisieliefhebber? Volgens van Uden 
en directeur van OUTtv Marc Putman is de Eurovisie fan redelijk 

makkelijk te herkennen: ‘Deze heeft een groot hart, een brede 
muzikale smaak en heeft erg weinig nodig om los te gaan op een 
festivalliedje van drie minuten. De songteksten en bijbehorende 
danspasjes kent de fan als geen ander en bovendien is hij of zij een 
wandelende database als het gaat om jaartallen en eindscores.’
De LHBTIQ+ gemeenschap en het Eurovisie Songfestival zijn bij-
na onlosmakelijk met elkaar verbonden. OUTtv -in Nederland o.a. 
te bekijken via Ziggo, Vodafone, KPN en in Vlaanderen nu in het 
Basispakket bij Telenet- gaat dit jaar alles uit de Eurovisiekast ha-
len. Als het aan Marc Putman ligt zullen de Europese OUTtv kij-
kers, fans en volgers nog meer dan andere jaren op hun wenken 
worden bediend als het over het Songfestival gaat. Naast de registra-
tie van ‘Amsterdam Calling’, staan ook programma’s als ‘Eurovision 
in Concert’ en ‘OUTmusic: The best of Eurovision’ op de planning. 

‘Op dit moment zijn wij volop in de voorbereiding voor het tv-pro-
gramma ‘The Road to Eurovision 2020’, een programma waarbij 
oud-deelnemers acte de présence geven en de organisatoren rond-
om dit muziekspektakel aanschuiven met de laatste nieuwtjes en 
achtergrondverhalen. Uiteraard komen er ook genoeg exclusie-
ve backstage beelden en winacties aan bod. Het programma zal 
door verschillende Europese OUTtv hosts worden gepresenteerd, 
waaronder Jens Geerts, Ashley Peternella en Mike Levens. En als 
klap op de vuurpijl zal OUTtv tijdens het Eurovisie Songfestival in 
Rotterdam dagelijks vanuit de muziekstad met de LIVE talkshow 
‘Rotterdam Calling’ komen! Wij willen onze kijkers in deze periode 
echt meenemen achter de schermen en zoveel mogelijk laten zien 

ALLES 
VOOR DE FANS!
De overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival en de voorbereidingen op dit grote 
muziekspektakel in Rotterdam houdt Nederland nu al maandenlang in zijn greep en dat zal nog wel 
even voortduren. Elke week is er weer een nieuwtje of bekendmaking over iets wat met het Songfestival 
te maken heeft. Ook de tv-zender OUTtv en de Nederlandse Songfestivalfanclub OGAE maken zich op 
voor één van de leukste feestjes van dit jaar.

DOOR MARVIN VAN DER HEIDE/OUTTV
FOTO’S GERTRUDE DE VRIES EN OUTTV

Eurovisiesongfestival

wat er allemaal rondom het Songfestival gebeurt’’, aldus Putman.
Daarnaast zal OUTtv ook weer de OUTmusic Award Eurovisiepoll 
activeren. Sinds 2010 stemmen elk jaar meer dan zesduizend 
LHBTQI’ers op het Songfestivalnummer waarvan zij denken dat 
het zou moeten winnen. De winnaar ontvangt dan de felbegeerde 
OUTmusic Award nog voordat het liedjesfestijn echt is begonnen! 
Putman is duidelijk: ‘Onze kijkers hebben het nu al meer dan 5 jaar 
op een rij goed voorspeld.’

Eén ding is zeker: de Songfestivalfans kunnen de komende maan-
den genieten van evenementen, tv-programma’s en elke week weer 
warm worden gehouden met de laatste Songfestival updates. Alles 
in aanloop naar het grootste muziekfestival ter wereld.

‘The Road to Eurovision 2020’ is vanaf 15 januari, elke woensdag om 
20.00 uur te zien op OUTtv. 
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‘Ik beschouw mijn werk als een kantoorbaan. Na 17.00 uur leid ik 
mijn eigen bestaan, ver van de camera’s. Het is enorm belangrijk 
voor een acteur om zijn privéleven gescheiden te houden van zijn 
werk. Enorm belangrijk voor mij, in elk geval’, zei Rock Hudson 
ooit. Maar de Hollywood-held hield zijn privéleven niet alleen ge-
scheiden van zijn werk maar zelfs ook verborgen voor de buitenwe-
reld. Hij leidde bepaald geen kluizenaarsbestaan want hij hield van 
een flinke borrel en had een grote vriendenkring. 
Maar wat er tussen de vier muren van zijn huis, of dat van een an-
der, gebeurde, was zijn zaak. Hij vertelde er in interviews nooit over 
en waakte ervoor betrapt te worden in een situatie die ophef zou 
veroorzaken. 

De vraag is of een schandaaltje rond de acteur de voorpagina’s ooit 
gehaald zou hebben want met de pers had hij een stilzwijgende af-
spraak. Rock werd gespaard. In deze tijd zou hij absoluut een dank-
baar onderwerp voor de paparazzi zijn geweest, maar in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw, waarin hij een van de popu-
lairste acteurs van Hollywood was, deinsde menig journalist ervoor 
terug een levende legende te schande te maken. 
Intussen werd er in Hollywood flink geroddeld over Rock Hudson. 
Sommigen wisten het zeker dat hij homoseksueel was. Anderen 
weigerden dat te geloven. Rock Hudson, de hartenbreker, het 
sekssymbool, de oogverblindende leading man van het moment? 
Rock Hudson, die ‘gewoon’ getrouwd was met aanstormend actrice 
Phyllis Gates? 

Wie wel zeker wist, dat Rock Hudson homoseksueel was, was zijn 
agent Henry Wilson. Henry was degene geweest die Rock opdracht 
had gegeven Phyllis te veroveren en ten huwelijk te vragen in een 
poging de geruchten een halt toe te roepen. Rock was juist bezig 
aan een zegetocht op het witte doek en wanneer bekend werd, dat 
hij homoseksueel was, zou zijn carrière in een klap vernietigd wor-
den. Dus Rock trouwde Phyllis, die geen idee van de werkelijke si-
tuatie had, en trachtte met haar een normaal huwelijksleven op te 
bouwen. In 1957, nog geen drie jaar nadat ze elkaar het jawoord 
hadden gegeven, leed de echtverbintenis echter schipbreuk en wer-
den de scheidingspapieren ondertekend.

TELEURSTELLING
De interesse voor zijn privéleven was voor Rock de schaduwzijde van 
zijn acteercarrière. Een bijzonder lastige bijkomstigheid, waar hij 

ROCK HUDSON     

EEN LEVEN IN 
ONTKENNING
Een gebeeldhouwd gezicht, een lichaam als van een Romeinse gladiator en een uitstraling waar je niet 
omheen kon: Rock Hudson was een van de mooiste mannen van zijn tijd. Vrouwen vielen bij bosjes voor 
hem, maar Rock was niet geïnteresseerd. Dat hij homoseksueel was, wist hij zijn hele leven verborgen te 
houden. Tot het moment dat hij wel uit de kast moest komen.
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geen rekening mee had gehouden toen hij als 21-jarige jongeman, net afgezwaaid 
bij de US Navy, in 1946 zijn geluk ging beproeven in het film mekka Hollywood. Hij 
wilde acteren, en naast dat hij zijn brood verdiende met het rijden op een vracht-
wagen, spendeerde hij zijn vrije tijd aan de poort van de grote filmstudio’s. Daar 
deelde hij foto’s van zichzelf uit in de hoop dat iemand betoverd raakte door zijn 
gebeeldhouwde kop met het onmiskenbare charisma. Dat werkte, en Henry Wilson 
was de eerste die het avontuur wel wilde aangaan. Hij contracteerde Rock, maar 
diens eerste schreden op het acteurs pad liepen op een teleurstelling uit. Hij had 

totaal geen acteerervaring en redde het niet met 
alleen het fraaie uiterlijk. 
Toch lukte het Henry filmstudio Warner Brothers 
over te halen Rock een rol te geven in Fire 
Squadron. Maar liefst 38 takes waren er voor nodig 
voordat Rock’s enige zin er goed op stond. Toch 
had hij indruk gemaakt en al gauw nam Universal 
International de aspirant acteur over en zorgde er-
voor dat hij acteerlessen kreeg. 

Met Magnificent Obsession wist Rock de analen 
van de filmmagazines te halen en toen kwam Giant, 
waarin hij schitterde met Elizabeth Taylor en James 
Dean. De rolprent was een hit en Rock de held van 
de dag. Hij werd, evenals Dean, genomineerd voor 
een Oscar voor Beste Acteur. Rock won het beeld-
je niet maar zijn naam was voor eeuwig gevestigd. 
Er volgenden nog vele memorabele films, voordat 
Rock werd ontdekt als onmisbare verschijning in 
romantische komedies. Legendarisch zijn zijn films 
met Doris Day als Pillow Talk. 

Rock’s imago als groot versierder, romantische 
held, sekssymbool en meest begeerde vrijgezel leid-
de af van zijn werkelijke leven. Want hij mocht op 
het witte doek dan zonder moeite de mooiste vrou-
wen het bed inpraten, buiten de filmset beleefde 
hij de ene na de andere romance met mannen. De 
geruchten dat de gevierde filmster homoseksueel 
was, werden sterker en een enkeling durfde hem 
daar zelfs op aan te spreken. ‘Kijk’ zei Rock, ‘Ik ken 
veel homo’s in Hollywood en de meeste van hen 

MEER DAN 35 JAAR LANG 

WIST ROCK HUDSON ZIJN 

HOMOSEKSUALITEIT VERBORGEN 

TE HOUDEN. 

INTIMI WISTEN ERVAN, MAAR 

ZWEGEN DAAR OVER.

zijn aardige jongens. Sommigen hebben iets met mij geprobeerd 
maar dan zei ik: ‘Kom op nou, je hebt de verkeerde voor je.’

VERZWEGEN
Meer dan 35 jaar lang wist Rock Hudson zijn homoseksualiteit 
verborgen te houden. Intimi wisten ervan, maar zwegen erover. 
Anderen hoorden de praatjes aan en konden het niet geloven. Op 
25 juli 1985 werd de wereld opgeschrikt. Al langer gingen er ge-
ruchten dat Rock’s gezondheid was aangetast. Hij zag er tijdens zijn 
gastrol in de tv-serie Dynasty slecht uit. En toen hij samen met Doris 
Day voor de camera verscheen voor haar nieuwe tv-show, werd het 
eenieder duidelijk dat Rock ernstig ziek moest zijn. De acteur lijdt 
aan leverkanker, zo werd gezegd. Jarenlang hevig roken en drinken 
hadden hun tol geëist. Echter Rock bleek aids te hebben. 

In Parijs, waar hij was in de hoop een remedie tegen zijn ziekte te 
vinden, klapte de acteur in zijn hotelkamer in elkaar en werd het 
duidelijk dat hij niet lang meer te leven had. In overleg met zijn 
manager en agent werd het nieuws wereldkundig gemaakt. 
In Rock’s huis in de heuvels van Hollywood zat Marc Christian 
MacGinnis in shock te luisteren naar het nieuws. Marc was de man 
die al drie jaar Rock’s leven deelde en bij hem woonde, en ook niet 
beter wist dan dat zijn geliefde leverkanker had. ‘Hebben ze dat net 
ontdekt?’ vroeg hij zich af toen bekend werd gemaakt dat Rock aan 
aids leed. Maar al gauw bleek dat Rock ook zijn partner niet alles 
had verteld. 

Rock Hudson stierf op 2 oktober 1985 op 59-jarige leeftijd, om-
ringd door vrienden en familie, in zijn huis in Beverly Hills. Marc 
was kapot van verdriet maar ook boos. Boos, omdat Rock hem niet 
de waarheid had verteld. Al meer dan een jaar voordat het bekend 
werd, wist Rock al dat hij aids had. Marc had hij in het ongewisse 

gelaten. ‘Ik ben niet tegen hem uitgevaren, want tegen de tijd dat 
ik met hem kon praten was hij zo ver heen, dat het zinloos was ge-
weest’, vertelde Marc. ‘Ik stond ook in tweestrijd, want ik vond het 
verschrikkelijk voor hem. Hij was stervende … Hij was altijd zo leuk. 
Heel intelligent, hij las heel veel boeken en had een geweldig ge-
voel voor humor. Het was een feest met hem te zijn. Hij zorgde al-
tijd, dat iedereen zich op zijn gemak voelde, en gedroeg zich nooit 
als de grote filmster.’ 
Desondanks spande Marc een rechtszaak aan tegen de erfgenamen 
van zijn grote liefde. Na een lange tijd van touwtrekken werd er 
vijf miljoen dollar op zijn bankrekening bijgeschreven. Marc bleek 
niet door Rock geïnfecteerd, iets waar hij doodsbenauwd voor was 
geweest.

NALATENSCHAP
Hudson’s dood heeft aids uiteindelijk een gezicht gegeven. Hij 
was de eerste grote ster, die ‘publiekelijk’ overleed aan de ziekte 
en zorgde er door zijn coming out voor dat er miljoenen dollars 
werden ingezameld voor onderzoek naar de ziekte en een remedie 
daarvoor. Vooral Rock’s goede vriendin Elizabeth Taylor is na de 
dood van de acteur een zeer gewaardeerd aidsactivist geworden.
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“I DON’T KNOW 
WHERE I AM GOING, 
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CARL SAGAN

AWAY Spa, de luxueuze spa van W Amsterdam die zich bevindt achter de 4000kg wegende originele kluisdeuren van de voormalige KAS 
Bank, biedt sinds kort rustgevende massages aan met de compleet vegan wellnessproducten van het Nederlandse merk The Tides Wellness. 
Deze natuurlijke producten bestaan uit unieke ingrediënten van Nederlandse bodem, zoals duurzaam gekweekt zeewier, zeezouten, klei, 

zeeplanten, kruiden en essentiële oliën, die allemaal uit het Waddengebied komen. 
AWAY Spa geeft aan deze producten een echte W-twist, met behandelingen als Salty Me, Wrapped in Waves en Brainbody Hacker. Van een 
Digital Detox door middel van onder andere ijsblokjestherapie tot een massage op warmwaterkussens, relaxerende hoofdhuidmassages 
met een magnesium en zeewierscrub, bij AWAY Spa wordt ‘ontspannen’ naar een hoger niveau getild. En na de behandeling kun je genie-
ten van WET Area, het spagedeelte met zwembad, sauna, stoombad en meer. Voor meer informatie of het boeken van een behandeling: 

awayspa.wamsterdam.nl. 
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Vermeld de code TheGayIssue bij het boeken van een behandeling.
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WELCOME TO (GAY) 

Miami heeft het allemaal: de vibe van een 
wereldstad, gecombineerd met het heerlijke 
Caraïbische klimaat, kilometerslange zandstranden, 
uitstekende restaurants, charmante hotels, een volle 
culturele agenda en een swingend nachtleven 
waar je menig celebrity tegen het lijf kan lopen. 
Kortom, dit is dé perfecte citytrip bestemming. Ook 
voor gays. En dat weten ze.

Strakke zongebruinde mannenlijven joggen zich in het zweet langs 
de zeeboulevard van Miami Beach. Voor de nietsvermoedende 
toerist is het een onderdeel van de lichaamscultuur die heerst in 
Florida maar ingewijden weten dat Lummus Park een populaire 
pick-up place is voor gays. Zuid Florida wordt soms de Gay Rivièra 
genoemd en Miami is er de hoofdstad van. GayCities.com plaatste 
de stad tussen de Best Gay Beach Cities en de vooraanstaande por-
taalsite About.com noemde het een van World’s Best Gay Urban 
Beach Destinations. Terwijl de rest van de VS niet altijd gay-friendly 
kan worden genoemd, is Zuid Florida out and proud. 

Toegegeven: toen Gianni Versace hier in 1997 werd neergeschoten 
gaf dat de gay reputatie van Miami een forse knauw. Maar de moord 
op Versace was het werk van een dolgedraaide seriemoordenaar en 
had niets te maken met homofobie. 
Casa Casuarina, Versace’s huis aan Ocean Drive, is nu omgevormd 
tot het boetiekhotel The Villa by Barton G. en is een bedevaartsoord 
voor de vele gay reizigers die de stad aandoen. 
Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag heeft Miami sinds 
kort trouwens een eigen LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) 
Visitor Center, een van de eersten in het land. Het bezoekerscen-
trum aan Washington Avenue wordt uitgebaat door de Miami-Dade 
Gay & Lesbian Chamber of Commerce die al jaren Pink Flamingo-
certificaten uitreikt aan gay-friendly zaken. Je kan in het bezoe-
kerscentrum terecht voor hotelreservaties, restaurant-tips, speci-
ale wandelingen, aangepaste brochures en informatie over vele 
evenementen. 

Maar wat Miami zo bijzonder maakt, is het feit dat de gay scene 
er sterk geïntegreerd is, vertelt schrijver Mike Albo, terwijl je in 
andere steden vooral aparte gay en straight hotels en clubs vindt. 
‘Hoewel je dergelijke oases hier ook vindt’, voegt hij er snel aan 

MIAMI



THE GAY ISSUE | 87 86 | THE GAY ISSUE 

toe. De hot clubs van het moment zijn The Palace, Score, Twist en 
Mova Lounge. Verder verwijderd van de stranden vind je onder 
meer Johnny’s Swinging Richards in North Miami Beach en Eros 
Lounge in downtown Miami. Wie op zoek is naar latin vibes kan 
terecht in Azucar en Discotekka waar tot in de vroege uurtjes salsa 
en merengue wordt gedraaid. Martini Tuesdays is al acht jaar een 
vaste waarde op de party kalender. Elke dinsdag vindt deze cocktail 
party plaats op een andere locatie. Op donderdag is er Simple Life 
Thursdays in de Buck15 Lounge, een feestje waar gay mannen en 
hippe fashionista’s elkaar ontmoeten op de beats van de laatste hip-
hop, dance en pop. Bedrijven als Events en Icandee Productions 
hebben zich gespecialiseerd in vrouwen. Pink Fridays, in de Soho 
Lounge, staat bekend om de knappe serveersters, de wilde go-go 
girls en de hippe lesbische gemeenschap van Miami die zich komt 
uitleven op reggae, hiphop en salsa.

OH LA LA PLAYA
Het nachtleven van Miami was altijd hot maar tegenwoordig red 
hot. Toch is Miami, ook voor het gay publiek, stilaan meer aan het 
worden dan een pure party stad. De meeste gays zoeken in Miami 
juist hetzelfde als andere toeristen, vertelt men ons in het LGBT 
Visitor Center. Bijzonder in trek zijn natuurlijk de witte stranden 
van Miami Beach die tot de beste van de Verenigde Staten worden 
gerekend. In Haulover Beach Park is een strand dat erg in trek is bij 
gays omdat naakt zonnebaden er doorgaans oogluikend wordt toe-
gestaan. In Miami Beach, ter 12th Street, wijzen regenboogvlaggen 
op de aanwezigheid van een gay strand, al ben je ook hier als hetero 
meer dan welkom. Hier geen platvloerse toestanden die je soms 
ziet op andere gay stranden maar wel volop beats en een heerlijk re-
laxed sfeertje. Vlakbij het strand ligt dé attractie van Miami Beach: 
het Miami Beach Architectural District dat prat gaat op de grootste 
art-deco gebouwen ter wereld. Als de wijk overdag al indrukwek-
kend aandoet, zal ze je ’s nachts nog meer verrassen wanneer neon-
lichten de gebouwen laten zien en er van overal luide muziek klinkt. 
In South Miami Beach staan er meer dan achthonderd gebouwen 
op de lijst van beschermde monumenten. Aan het einde van de ja-
ren zeventig waren deze gebouwen in bijzonder slechte staat en was 

men van plan ze met de grond gelijk te maken om plaats te maken 
voor flatgebouwen. Via allerlei burgerinitiatieven werden de gebou-
wen in ere hersteld en South Miami Beach is niet de enige wijk 
waar dit gebeurde. In een recenter verleden werden onder meer 
het Design District en de noordelijke wijk Wynwood fors opgewaar-
deerd. Het Miami Design District heette vroeger gewoon Buena 
Vista maar aan het begin van de 21e eeuw werden onder impuls 
van slimme bouwpromotoren, topdesigners als Alison Spear, Holly 
Hunt en Peter Page naar de wijk gehaald. Nu vind je er topboe-
tieks als van Christian Dior, Fendi, Bvlgari, Gucci, De Beers, Marc by 
Marc Jacobs, Cartier, Tom Ford en Burberry. Daarmee is het Design 
District bijna even belangrijk geworden als de gevestigde wijken 
Lincoln Road en Bal Harbour Shops. In het Wynwood Art District 
werd dan weer gekozen voor de stadsvernieuwing. Sinds 2003 
hebben zich hier meer dan 70 kunstgalerijen, musea, showrooms 
en studio’s gevestigd en er staan hier non-stop kunstbeurzen, 
kunstwandelingen en andere evenementen op het programma. 
Bijzonder zijn trouwens de Wynwood Walls, een openluchtmuseum 
met hedendaagse muurschilderingen. De meest recente gentrifica-
tie van Miami vindt momenteel plaats rond Bicentennial Park waar 
verschillende grote musea worden samengebracht.

PARTY, PARTY, PARTY
Behalve met stranden, shops en cultuur proberen Miami en Miami 
Beach de vakantiegangers ook te lokken met allerlei evenementen 
zoals Food Network South Beach Wine & Food Festival, Art Basel 
Miami Beach of de Miami International Boat Show. Zeker te note-
ren is de White Week, al is die lang niet alleen bij gays in trek. De 
White Week is een week lang feesten met als afsluiter de legendari-
sche White Party. Meer dan 15.000 feestgangers dompelen zich zes 
dagen en nachten lang onder in non-stop entertainment om aan-
dacht te vragen voor de strijd tegen Hiv/aids. Ook niet te missen is 
Winter Party wanneer tal van beroemde dj’s komen draaien op fees-
ten en evenementen die uitmonden in een gigantisch strandfeest. 
Alle opbrengsten van deze evenementen gaan naar de National Gay 
& Lesbian Task Force en naar lokale LGBT-organisaties al zijn de 
White Week en de Winter Party niet uitsluitend voorbehouden aan 

gays. Hetzelfde geldt voor Aqua Girl, een evenement dat erg in trek 
is bij lesbiennes maar dat zich met comedy voorstellingen, dance 
party’s, tentoonstellingen van vrouwelijke artiesten, pool party’s en 
optredens van vrouwenbands richt op een zo breed mogelijk pu-
bliek. Toch zijn er ook evenementen die zich specifiek op het gay 
publiek richten. Zo is er de jaarlijkse Miami Beach Gay Pride Parade 
wanneer meer dan veertig versierde wagens over Ocean Drive rol-
len. Sizzle Miami, tijdens Memorial Day Weekend, richt zich op 
gekleurde homo’s en ook het zomerevent Miami Beach Bruthaz is 
een hoogvlieger op de gay kalender. Gays die naar Miami en Miami 
Beach trekken kunnen hun reis best voorbereiden door de evene-
mentenkalender op GoGayMiami.com te checken.

WEG VAN DE DRUKTE
Ver weg van de glitter, glans en glamour van downtown Miami en 
South Miami Beach toont Miami zijn andere gezichten. Coconut 
Grove stond vroeger bekend als kunstenaarskolonie en heeft nog 
steeds een groot aanbod aan casual restaurants en cafés, kunst-
galerijen, boerenmarkten en kleine gezellige festivals. 
Niet te missen in The Grove, zoals de buitenwijk tegenwoordig 
wordt genoemd, is het Vizcaya Museum and Gardens, een Italiaanse 
villa en tuin uitkijkend over Biscayne Bay. De aangrenzende bui-
tenwijk Coral Gables, oftewel “The Gables”, staat bekend om zijn 
toprestaurants en de galerijen die Spaanse en Latijns-Amerikaanse 
kunst verkopen. Hier vind je ook the Village of Merrick Park, een 
upscale shoppingparadijs met meer dan honderd haute coutu-
re-merken en boetieks. 
Ook niet te missen is Calle Ocho, de hoofdstraat van een wijk die 
Little Havana wordt genoemd. Cubaanse vluchtelingen komen er 
samen om koffietjes te drinken, domino te spelen en de politiek te 
bespreken maar je kan hier ook terecht voor handgerolde sigaren 
of voor cd’s met exotische salsamuziek. Of wat te denken van Key 
Biscayne waar Miami zich van zijn meest ongerepte kant toont met 
afgelegen stranden en ecotoerisme… om te recupereren van het 
nachtleven. 

Hotels die énkel cateren voor gays zijn er niet in Miami, maar wij 
selecteerden drie hotels die duidelijk in de smaak vallen bij het 
LGBT-publiek. 

RED SOUTH BEACH HOTEL
Red South Beach Hotel noemt zichzelf een boetiekhotel maar is 
met 110 kamers daarvoor net iets te groot. Toch is dit een uitzon-
derlijk hotel dat helemaal in het wit met rode kleuraccenten en 
opvallende kunstwerken ingericht is. 
www.redsouthbeach.com

HOTEL THE GAYTHERING
Dit boetiekhotel met 23 smaakvol ingerichte kamers vlakbij Lincoln 
Road, noemt zichzelf het enige gay hotel van Miami maar bena-
drukt wel straight friendly te zijn. Er is een bar, een bibliotheek 
maar ook een sauna die wel enkel voor mannen toegankelijk is. 
www.gaythering.com 

BLANC KARA HOTEL
Het Blanc Kara Hotel is gevestigd in een art-deco gebouw op 3 mi-
nuutjes wandelen van het strand. Het boetiekhotel telt 25 kamers 
die ingericht zijn met veel wit en speelse kleurelementen.  Het hotel 
is voorbehouden voor volwassenen. 
www.blanckara.com 

3x LOGEREN 
IN GAY MIAMI
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Le Bristol, een van ’s werelds meest luxueuze hotels in hartje Parijs. 
Waar supersterren, supermodellen en superrijken hun vaste kamer 
of suite hebben en dat ik drie dagen mijn thuis mag noemen. We 
arriveren vroeg in de middag op Gare du Nord in een gezellige 
drukte. De sfeer, de mensen, de geur…Zodra je in Parijs bent, voel 
je dat je ne sais quoi. Het beroemde hotel aan Rue du Fauburg Saint-
Honore is niet te missen, de iconische rode luifels hangen uit en 
herken je uit de verte. Het maakt deel uit van het familieconglo-
meraat Oetker Collection, een verzameling van de meest unieke en 
luxueuze hotels ter wereld.

De taxi staat amper stil voor de gouden draaideur of we zien onze 
koffers al in het hotel verdwijnen. De portier met zwarte hoge hoed 
en pelerine begroet me met een vriendelijk ‘Bonjour Madame’ en 
geeft de draaideur een zetje zodat we zelf niet hoeven te duwen. 
Eenmaal in de lobby komen we in een wereld van luxe en weelde, 
maar ook familiaire gezelligheid. Weg is al het lawaai, alle drukte, 
hier is slechts een zacht geroezemoes. Overal is er een vriendelijk 
bonjour en we bonjouren even vriendelijk terug naar iedereen, 
want je wordt hier vanzelf blij. 

PARIJS IN PARIJS
Wandelend door het hotel voelt alles hier ondanks alle chic, 
de glimmende marmeren vloeren, de kroonluchters die aan de 
beschilderde plafonds hangen, de antieke meubeltjes en de onge-
looflijke bloemstukken, hartelijk aan zonder dat het opdringerig is. 
Het is eigenlijk Parijs in Parijs.

Onze suite is elegant en verfijnd en weerspiegelt de authentieke 
Parijse ziel van het hotel. Het heeft prachtige meubels in de stijl van 
Louis XV en Louis XVI met een aparte zitkamer en grote Franse 
ramen met uitzicht op de glazen koepel van Salon Castellane. 
De marmeren badkamer alleen al is groter dan de gemiddelde ho-
telkamer en als icing on the cake staat de volledige badlijn van La 

Prairie, zowel bij het gigantische bad als in de aparte douche, al voor 
ons klaar. Als we daarna opgefrist in de hotelbar belanden zijn we 
wederom onder de indruk. Aan de muur hangen gobelins afgewis-
seld met meesterlijke schilderijen. Zelfs het servies is met de hand 
beschilderd. Over elk detail is nagedacht en straalt sfeer uit. 

DINING WITH THE STARS
Hotel Le Bristol is het enige hotel in Parijs met vier Michelin ster-
ren. Drie voor haar gastronomische restaurant Epicure en een voor 
de hippe brasserie 114 Fauburg. 
Michelin Chef Eric Frechon is verantwoordelijk voor de excentrieke 
menukaart van Epicure. Hij put enorme vreugde uit het mixen van 
ongebruikelijke ingrediënten, vive la difference, en creëert gerechten 
waarvoor mensen speciaal naar Parijs afreizen. 
Niet alleen heeft Eric Frechon drie Michelin sterren op zijn naam, 
in 2008 is hij zelfs geridderd tot Legion d’Honneur door de Franse 
president Nicolas Sarkozy. Onder zijn visie is Epicure in 2014 uitge-
roepen tot het Beste Restaurant Ter Wereld door The Daily Meal, 
Saveur US Magazine en zelfs door The World Luxury Awards. Het 
jaar 2020 staat ook voor een bijzonder jaar voor het hotel en dan 
met name waar het gastronomische feesten betreft. Chef kok Eric 
Frechon viert zijn twintig jarig jubileum in Le Bristol en daarnaast 
mag het hotel zich beroemen op tien jaar achtereen drie Michelin 
sterren. Een gedeelde ere en eerste plaats met 114 Faubourg. 

Le Bristols befaamde restaurant Epicure is een beleving met Frechon 
als Chef. Een van de ideeën van Eric Frechon, geïnspireerd door de 
enige echte broodmeester Roland Feuillas is de broodmolen, waar 
eigen meel wordt geproduceerd. Zogenaamd ‘levend bloem’ is de 
basis van het brood en de patisserie in Le Bristol. Voor Frechon is 
brood het belangrijkste onderdeel van welke maaltijd. Hier krijg je 
drie sterren brood, altijd vers gebakken en van vers gemalen eigen 
meel. Lekker bed, fantastische locatie, een culinair avontuur, met 
mooi brood; Epicure dans Le Bristol.

HOTEL LE BRISTOL 
DE ZIEL VAN PARIJS

Van Marilyn Monroe en Josephine Baker tot Kim Kardashian en David Beckham, Hotel Le Bristol is 
sinds de opening in de jaren twintig home away from home voor menig celebrity. Gelegen aan de 
glamoureuze Rue du Fauburg Saint Honore is het van Le Bristol slechts een kleine wandeling naar 
het Champs Elysees en het presidentiele paleis en is het hotel omringd door high-end winkels en 

kunstgaleries. Het authentieke Parijse hotel heeft zelfs haar filmdebuut gemaakt met een hoofdrol in de 
Woody Allen-film Midnight in Paris.
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VASTE BEWONER
Wanneer we op weg zijn om Didier Le Calvez CEO van Le Bristol 
te ontmoeten, hij werd vier jaar geleden nog verkozen tot de beste 
hotelmanager van de wereld, maken we kennis met Fa-Raon. Niet 
alleen de vaste bewoner van Le Bristol maar ook het beroemdste en 
meest verwende lid van de Bristol familie en lieveling van vele gas-
ten. Fa-Raon is namelijk een Birmaan, een witte langharige kat die 
heerlijk ligt te slapen in een postbak en ietwat verstoord opkijkt als 
we binnenlopen. Fa-Raon is een van de vele details die het hotel zo 
speciaal maken, maar het zijn toch vooral de mensen die er werken 
en de manier waarop zij met de gasten omgaan. 

‘We creëren graag een omgeving die positief is in een wereld van 
excellence en we zijn dan ook heel secuur in de sollicitatieproce-
dure’, legt monsieur Calvez uit. ‘Er wordt heel streng gekeken naar 
persoonlijkheid, immers het werk wat je moet doen kun je altijd le-
ren, maar je kan iemand geen nieuw karakter aanleren. 
En natuurlijk draait het allemaal om de loyaliteit van je 
staf. Dat is de kracht van het hotel.’

Le Bristol behoort niet tot een gigantische keten die al-
les standaard en hetzelfde wil hebben, maar de Oetker 
Collection is een kleine groep van unieke luxe hotels. 
‘Inmiddels zijn we al meer dan negentig jaar familiebe-
zit en zijn we het laatste paleis dat nog steeds in han-
den is van een Europese familie. Wij hebben ook een 
bepaald soort gasten die de kwaliteit van het hotel met 
de schilderijen en de antieke meubels op waarde weten 
te schatten. Geen van onze schilderijen heeft dan ook 
een label waarop staat wie het geschilderd heeft of uit 
welke tijd deze komt. We gaan ervan uit dat onze gasten 
bepaalde kunst herkennen. Zij waarderen subtle luxury 
en zien zichzelf in de ziel van Le Bristol.’

Natuurlijk komt het gesprek ook nog even op de ele-
gante witte kat. ‘Fa-Raon is een feest voor de gasten, 
iedereen reageert op hem. Fa-Raon heeft zelfs ook zijn 
eigen favoriete vaste gasten met wie hij meegaat naar de 
kamer. In sommige gevallen zetten we zijn bakjes alvast 
neer op de kamer als we weten dat bepaalde gasten ko-
men.’ Vandaag ligt Fa-Raon, dat Farao betekent, in het 
postbakje, maar zijn lievelingsplekje is de desk van de 
conciërge, zodat ie alles goed in de gaten kan houden. 

Sinds kort is hij echter niet meer alleen maar heeft hij een vrien-
dinnetje gekregen. Net als hij, ook een witte Birmaan die de naam 
Kleopatre draagt. Ze hebben hun eigen appartement in het hotel 
waarvan de muren beschilderd zijn met het woord ‘kat’ in alle talen 
door de wereldberoemde straatartiest Renk. 

Aan al het goede komt een eind, dus ook aan ons verblijf in Le 
Bristol. We nemen afscheid van het heerlijke rooftop zwembad met 
uitzicht over Parijs, het fantastische ontbijt, de weelderige kamer 
en vooral van de medewerkers die aanvoelen als oude vrienden. 
Eigenlijk willen we hier nooit meer weg en zeg dan ook geen ‘Adieu’ 
maar ‘Au Revoir’.

www.lebristolparis.com

LEKKER BED, 
FANTASTISCHE 
LOCATIE, 
EEN CULINAIR 
AVONTUUR, 
MET MOOI BROOD

HOTELS VOOR EEN LUXE 
NEW YEAR’S EVE
Wil je dit jaar oudejaarsdag ergens anders vieren? Doe eens helemaal gek en vlieg naar een van deze 
luxe hotels in steden waar oudjaar vieren tot kunst verheven is. Een onvergetelijk nieuw jaar start hier…

THE RITZ IN LONDEN
Londen is een van de populairste bestem-
mingen tijdens de kerstperiode. Met reden: 
weinig steden zijn zo mooi versierd, je kan 
er prima shoppen en er zijn vieringen en 
feestjes bij de vleet. Het meest bekend is on-
getwijfeld het spectaculaire vuurwerk boven 
de Thames-rivier dat elk jaar honderddui-
zenden kijklustigen trekt. Verblijf tijdens 
deze periode in The Ritz, een klassieker in 
het centrum van de stad.
www.theritzlondon.com

THE LANGHAM IN LONDEN
Ook The Langham is een ideale stek om 
oudjaar te vieren. Het was Europa’s eerste 
‘Grand Hotel’ en heeft nu nog alle charme 
waar je van droomt en dat aan de bekende 
Regent Street ligt. En wie weet zet je nieuw-
jaar wel in met een overheerlijke high tea, 
een traditie die in dit hotel ontstond…
www.london.langhamhotels.co.uk
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THE PLAZA IN NEW YORK CITY
Oudjaar in New York, dat moet je eens in 
je leven meegemaakt hebben. Het meest 
spectaculair is waarschijnlijk de viering op 
Times Square, maar de hele stad bruist en 
feest. Overnachten kan in The Plaza, vlak-
bij Central Park en Fifth Avenue, een ele-
gante parel waar al tal van beroemdheden 
logeerden.
www.theplazany.com

BELMOND COPACABANA PALACE IN 
RIO DE JANEIRO
Een van de chicste hotels van heel Zuid-
Amerika, is het Belmond Copacabana 
Palace aan het gelijknamige wereldberoem-
de strand. Boven dat strand kan je een on-
vergelijkbaar vuurwerk spotten en ook in de 
vele bars en discotheken kan je helemaal uit 
je bol gaan…
www.belmond.com/
copacabana-palace-rio-de-janeiro

THE TABLE BAY HOTEL IN KAAPSTAD
Kaapstad is een van de boeiendste steden 
van Afrika en is de laatste jaren ook een 
hotspot geworden om oudjaar te vieren. 
Vuurwerk, party’s, hippe adresjes, het is er 
allemaal. En ook leuk, het is er zomer dus 
misschien spendeer je 1 januari wel op 
het strand? Een perfecte uitvalsbasis is het 
Table Bay Hotel aan de Victoria & Alfred 
Waterfront, een van de gezelligste plekken 
van de stad.
www.suninternational.com/table-bay

LONDRA PALACE HOTEL IN VENETIË
Oudjaar in Venetië is een heel bijzonde-
re ervaring. Zeker het aftellen op het San 
Marcoplein en het luiden van de klokken 
zijn magische momenten. Daarna zijn er 
massa’s opties om verder te vieren. Slapen 
kan in het vlakbij gelegen Londra Palace 
Hotel met zijn 53 kamers met uitzicht over 
de stad of het water.
www.londrapalace.com

HOTEL SACHER IN WENEN
De Oostenrijkse hoofdstad Wenen met 
oudjaar, dat betekent grote kans op een 
romantische stad badend in de sneeuw. Dé 
klassieker is Hotel Sacher, waar al tal van 
beroemdheden logeerden, én… waar je de 
wereldberoemde chocoladetaart kan proe-
ven. Hmmm!     
www.sacher.com

BLUE SIDNEY IN SYDNEY
Er altijd al van gedroomd om als een van de 
eersten nieuwjaar te vieren? Dan is Australië 
en meer bepaald het hippe Sydney, een aan-
rader. Bovendien is het vuurwerk boven de 
haven en de Sydney Harbour Bridge een 
topevent. Verblijf in het idyllisch gelegen 
hotel Blue Sydney en haal alles uit je verblijf.
www.bluehotel.com.au

HOTEL ADLON KEMPINSKI IN BERLIJN
Berlijn is al enkele jaren hip en trendy en 
ook met oudjaar vinden er geweldige feest-
jes plaats. Verblijf aan de Brandenburger 
Tor, een van dé historisch belangrijke plaat-
sen van de stad, in het luxueuze Adlon 
Kempinski.
www.kempinski.com/en/berlin/hotel-adlon

LE BRISTOL IN PARIJS
Parijs tijdens oudjaar, veel romantischer 
wordt het niet. Wil je genieten van de 
pracht van de stad in een unieke einde-
jaarssfeer, dan is Le Bristol een aanrader. 
Ondergebracht in een gebouw uit de 18e 
eeuw, is het al sinds 1925 een hotel dat bij 
beroemdheden in de smaak valt. En dat in 
een wijk vol mode en kunsthuizen. 
www.lebristolparis.com
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HASSLER ROMA 

Op enkele stappen van de beroemde Spaanse trappen ligt het 
prestigieuze vijfsterrenhotel Hassler Roma. De trap vormt letterlijk 
de stairway to heaven want het hotel is een waar paradijs en 
biedt adembenemende uitzichten over de prachtige stad. Met de 
verschillende high-end suites, gezellige bars en restaurants staat 
dit hotel resoluut voor een onvergetelijk en magisch verblijf. Vaste 
klanten komen er terug voor de persoonlijke en bijzonder gastvrije 
aanpak. Zin in een weekendje weg? Of ben je er nog steeds niet 
uit naar welke dreamy destination jouw volgende reis gaat? Laat je 
dan inspireren door de verfijnde elegantie van Hassler Roma en de 
rijke familiegeschiedenis die meer dan 140 jaar teruggaat in de tijd.

LUXUEUS 
OVERNACHTEN 

IN HARTJE 
ROME

LUXURY MEETS HISTORY 
Wat zo uniek is aan dit hotel is de prachtige familiegeschiedenis. Het hotel is de enige en 
ook laatste locatie die nog steeds in privéhanden is en dat mag uitzonderlijk genoemd wor-
den. Hassler behoort niet tot een grote keten, dit maakt dat je je als gast zeer gezien voelt. 
Je ervaart steeds de persoonlijke en gastvrije behandeling. De Italiaanse hartelijkheid komt 
je overal tegemoet.
Het verhaal begon meer dan 140 jaar geleden met Franz- Josef Bucher, een pionier binnen 
de Europese hotelindustrie. Hij bouwde verschillende hotels en met deze man begon het 
verhaal van een familie van hoteliers. Al snel kwam Franz-Josef Bucher tot de conclusie 
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dat hotels in steden veel lucratiever zijn. Daarom stuurde hij zijn 
schoonzoon Heinrich Wirth naar Rome om er manager te worden 
van hotel Minerva. Dit is het begin van de Bucher-Wirth dynastie 
in Rome.  

EEN UNIEKE MAN
De huidige leiding is in handen van Roberto E. Wirth, die tot de 
vijfde generatie van de familie behoort. Het is een uiterst bijzonde-
re man die ondanks zijn handicap, de man is doof, het hotel tot de 
absolute top van de luxueuze hotelindustrie wist te maken. Onder 
zijn leiding maakte hij van het Hassler een succesverhaal. Het is dan 
ook een van de beste hotels in Rome en omstreken. Dit is écht the 
place to be voor de elite en reizigers die van nét dat tikkeltje extra 
luxe houden. 

EEN BIJZONDER GASTVRIJE AANPAK 
De vele goede recensies van gasten liegen er niet om; bij Hassler 
Roma weten ze wat echte gastvrijheid inhoudt. Ze hechten er 
een groot belang aan een warm en vriendelijk onthaal. De conci-
erge-dienst staat dag en nacht ter beschikking om iedere gast tot 
op de wenken te bedienen. Je kan er terecht voor advies rond be-
zienswaardigheden in de regio of voor de regeling van vervoer en 
vliegtuigtickets. Daarnaast zijn kinderen ook meer dan welkom. De 
conciërges staan iedere bezoeker graag bij, voor het organiseren 
van activiteiten voor de kleinsten onder ons. Als gast voel je je hier 
onmiddellijk welkom. Wat ook bijzonder is aan het Hassler hotel, 
is het feit dat hier geen groepen als gasten worden ontvangen. 
Daarmee willen ze het hotel van de intimi zijn. Je komt er op deze 
manier echt tot rust met je geliefden.
 
ONTWAKEN MET EEN ADEMBENEMEND ZICHT 
Naast de geweldige service laat de luxe accommodatie van het hotel 
ook velen harten sneller slaan. De stijl kan iedereen bekoren, want 
je kiest er uit 92 verschillende kamers & suites, met elk hun eigen 
look en feel. De kamers geven een spectaculair uitzicht over de tui-
nen en de stad, wat resoluut voor een unieke beleving zorgt. Van 
a room with a view gesproken! Kies voor een van de deluxe kamers 
of als het net nog iets meer mag zijn voor een van de prestigieuze 
suites. Zo kan je er kiezen voor een presidentiële suite, een classic 
suite of een deluxe suite met elk hun eigen interieur. Iedere kamer 

en suite is voorzien van het nodige comfort waaronder de laatste 
technologische snufjes. En wie alleen maar het beste van het beste 
wil, kiest voor het prestigieuze Hassler penthouse dat zich op de 
achtste verdieping bevindt. 

HASSLER PENTHOUSE: EEN PRACHTIG OPTREKJE 
Het penthouse van Hassler is ongetwijfeld het meest luxueuze op-
trekje van het hotel. Langs alle kanten heb je een adembenemend 
uitzicht over de Skyline van Rome. De bekende Spaanse trappen, 
Villa Medici, de Trinità dei Monti, het Pantheon en nog zoveel 
meer mooie gebouwen en bezienswaardigheden, zijn te bezichtigen 
vanuit het penthouse. In de zomer is het er ook heerlijk vertoeven 
op de twee prachtige marmeren terrassen. 

Het penthouse beschikt met zo’n 330 m2 over het nodige com-
fort en bestaat uit een woonkamer met eetplaats, twee kamers met 
kingsize bedden en een single room. Het penthouse biedt hiermee 
plaats voor zo’n vijf personen. Het lijkt wel te mooi om waar te zijn, 
maar hier stopt het verhaal niet. Je vindt er ook de laatste techno-
logische snufjes om elke gast van een unieke beleving te voorzien. 
Daarnaast kan je ook gebruik maken van de private butler service. 
Overnachten doe je er dus in pure luxe en met alle comfort die je 
je voor kunt stellen.

CULINAIRE VERWENNERIJ VAN DE HOOGSTE PLANK
Ook op culinair vlak heeft Hassler veel te bieden. Bourgondiërs 
kunnen er genieten van de verschillende bars en restaurants. Het 
hoogtepunt van het verblijf is een diner in het panoramisch ster-
renrestaurant Imàgo. Je dineert er letterlijk tussen de sterren. Chef 
Francesco Apreda laat je er kennismaken met zijn interpretatie van 
de typische Italiaanse regionale keuken. De verfijnde elegantie van 
Hassler vind je daarbij ook in elk gerecht terug. Het restaurant is 
gekend om zijn wereldklasse en verfijnde keuken. Naast Imàgo kun-
nen bezoekers ook kiezen voor Salone Eva, het restaurant waar fine 
dining centraal staat. Dineren doe je hier in alle rust en stijl. Je kiest 
er voor ontbijt, lunch, afternoon tea of diner. 

Ook de lounge bars heten je welkom voor een gezellige babbel en 
heerlijk drankje. Naast Salone Eva vind je de Hassler Bar, een ver-
borgen cocktailbar waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Je geniet 

er in alle rust van een aperitief of een after-dinner drink. Een leuk 
weetje; prinses Diana heeft ooit tegen Roberto Wirth gezegd dat ze 
er de beste Bellini ooit dronk. Wie wil genieten van een afternoon 
tea of cocktail kan in de Sala Vietri Lobby Bar terecht. In de zomer 
kunnen gasten ook in de Palm Court tuin tafelen, waar het heerlijk 
vertoeven is. De bar in de tuin is zo romantisch, die komt zo uit een 
sprookje. De relaxte muziek zorgt voor een romantische sfeer en 
een oase van rust. Vaak speelt er een pianist live de mooiste stukken. 
De binnentuin is een plaats om bij weg te dromen.  

VIVA IMÀGO! 
Sterrenrestaurant Imàgo viert dit jaar haar tiende verjaardag. Voor 
deze gelegenheid pakt Hassler uit met een speciale aanbieding. Zo 
logeer je drie nachten in een Double Deluxe kamer, krijg je dage-
lijks ontbijt voorgeschoteld, geniet je de tweede dag in sterrenres-
taurant Imàgo van een speciaal menu en krijg je ook een Sensory 
massage voor twee personen in de Amorvero SPA. Het ideale 
 moment om Hassler eens uit te testen! 

ROSSANO FERRETI: HAIRDRESSER VAN DE CELEBS 
Naast de talrijke culinaire mogelijkheden en de luxueuze kamers 
komen gasten ook helemaal tot rust in de Armovero SPA of het 
Rossane Ferrreti Hair Salon. Gasten ontdekken in de SPA een groot 
aanbod aan beautybehandelingen en relaxerende massages. 
Voor een ontspannende kappersbeurt zijn gasten in het Rossano 
Ferreti salon welkom. Uniek is het toch wel, Ferreti is een van de 
meest luxueuze kappers ter wereld en mag celebrities zoals Anna 
Wintour, Lady Gaga en Kate Middleton tot zijn cliënteel rekenen. 
Met meer dan twintig salons is hij een van de meest geliefde en 
beroemde hairdressers of all times. De man himself wordt bijgestaan 
door een groot team van superprofessionele stylisten. Hier kom je 
voor de ultieme luxe-ervaring. Ferreti heeft 27 salons wereldwijd 
en is een internationaal begrip in deze wereld. In oktober opende 
Ferreti nog een salon in Singapore in het Furleton hotel. Maar in 
Rome en omstreken moet je bij Hassler zijn als je een luxe kap-
persbeurt wilt bij de kapper van de celebs. Het is de enige plaats in 
Rome waar dit mogelijk is. Als dat geen luxe is? 

ALLES VOOR EEN WONDERMOOI FEEST 
Het perfecte kapsel hebben we dus al dankzij Rossano Ferreti, maar 
het Hassler biedt ook alles voor luxueuze feesten zoals bijvoorbeeld 
een fairy tale wedding. Het hotel heeft een speciaal events-team om 
van elk event een echt succes te maken. Ook hier weer die op en top 
gastvrijheid van het Hassler hotel. 

Een unieke locatie: check! Recepties worden georganiseerd op het 
terras met panoramisch uitzicht, in de romantische Palm Court 
tuin of in een van de privésalons. Zelf heb je niets van doen met de 

organisatie, want het team regelt letterlijk alles: van live entertain-
ment tot bloemendecoratie, de taart, een fotograaf of zelfs make-up 
en hair-styling voor the bride to be. Entertainment en styling is dus ook 
al in orde! Als dat niet gemakkelijk is? De magische locatie maakt 
van jouw trouwfeest of event een echt sprookje.

KERST EN NIEUWJAAR VIEREN IN STIJL
Wat wij ook zo bijzonder leuk vinden, zijn de prachtige kerst- en 
nieuwjaarsaanbiedingen. 
Tijdens Kerstmis en Nieuwjaar is Rome een prachtig winters pa-
radijs. Of je nu het bekende Piazza Navona Christmas festival wilt 
bezoeken of door de gezellige straten van Rome wilt wandelen, de 
kerstperiode creëert een ongeziene gezellige atmosfeer in de stad. 
Hassler wil haar gasten graag laten kennismaken met deze prach-
tige sfeer en heeft speciaal daarvoor enkele aanbiedingen. Zo kun 
je kiezen voor de Christmas Celebration of New Year’s Celebration. Voor 
een speciale prijs boek je dan een volledig pakket met verblijf, ont-
bijt en diner inbegrepen en tal van andere speciale acties. 

De Italiaanse gastvrijheid, de prachtige ligging en de verfijnde ele-
gantie maken van het hotel een van de meest unieke logeeradresjes 
van de stad. Het hotel werkt samen met ambassades, het is dan ook 
geen wonder dat dit hotel een van de favoriete optrekjes van royalty-
’s, acteurs, staatshoofden en zakenmensen is. En voor evenementen 
ben je hier ook aan het juiste adres. Wij zijn er zeker van: het beste 
van Rome, dat ontdek je hier. 
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VAAG VERLICHTE GANGEN, DURE COCKTAILS 
EN FLAMBOYANTE GASTEN

HOTEL COSTES HEEFT 
HET...JE NE SAYS QUOI
Extraordinaire Franse luxe en Hotel Costes noem je in één adem. Het sterrenhotel in La Belle Paris 
verwelkomde al ontelbaar veel bekende gasten. Het hotel heeft dan ook een beroemde, en tegelijk 
een zekere beruchte, reputatie opgebouwd. Welkom in de wereld van extravagantie, waar authentiek 
negentiende-eeuws meubilair verenigd wordt met de hipsten der aarde.

Als elegant hotel in het hartje van Parijs is Hotel Costes net zo gekend voor zijn vampy stijl en complexe cocktails als voor zijn Europese 
superchique. Het vijfsterren hotel werd geopend in 1995 door de broers Jean Louis en Gilbert Costes, nadat ze in 1990 het vroegere Hôtel 
France et Choiseul overkochten. Het etablissement werd, in samenwerking met Klay Robson, helemaal vernieuwd en gerestyled. 
Het unieke aan deze plek is niet dat het hotel als zoveelste luxueus pand tot de crème de la crème van het Parijse hotelwezen behoort, maar 
wel dat het interieur op een goed verzorgd bordeel lijkt waar de helft van de lampen stuk lijken te zijn. Maar vergis je niet, de luxe is hier 
wel degelijk aanwezig. De Parijse sfeer hangt hier in dikke mist in de vaag verlichte gangen, dure cocktails, flamboyante gasten en luide 
muziek. Momenten van rust zijn hier zelden aanwezig. Gelegen in het eerste arrondissement, is het hotel een paar stappen verwijderd van 
de Seine en op wandelafstand van de Tuileries en het Palais Royal. 
Wat Hotel Costes zo geliefd maakt in het fashion-en celeb-circuit is de positie op de Rue St Honoré in het midden van een van de meest 
exclusieve shopping districten van Parijs. De Beckhams gaan er, Kim K. gaat er en iedere fashion editor die haar Stella Mc en Alexander Mc 
waard is, gaat er. Tijdens Paris Fashion Week is deze plek hotter dan hot.

TOOGHANGEN
Niet alleen om te overnachten komen ze van heinde en Hollywood naar Hotel Costes, het eten is hier van absoluut topniveau en de feestjes 
zijn extravagant. De hotellobby, -restaurant en -bar veranderen van een decadent theehuis overdag, in een geweldige nachtclub by night. Je 
dansbenen loslaten in een negentiende-eeuws Frans kasteel meets landhuis met een touch van discobal; het is zeker een ervaring! 
Bekende DJ Stephane Pompougnac was tot voor kort de huis-DJ die elk feestje tot een groots event maakte. Ook bracht hij voor Costes 
verschillende albums uit met een loungy vibe. Vanaf het moment dat je het hotel betreedt, hoor je overal op de achtergrond de lounge 
tunes die op het donkere hout weerkaatsen. Als gasten toch even een pauze willen en de batterij willen opladen voor nog een avond fancy 
tooghangen, is er de spa en het mooi gedecoreerde zwembad. Er is een ruime keuze uit verschillende ‘Clarins’ arrangementen en massa-
ges, waarbij je ondergedompeld wordt in een oase van rust en relaxatie. Na de massage kan je nog heerlijk nagenieten aan het overdekte 
zwembad en het negentiende-eeuwse decor volledig in je opnemen vooraleer een personal trainingssessie te starten in de Costes gym voor 
de nodige beweging.
 
EXTRAVAGANT
De extravagante stijl is is een belangrijk kenmerk van de Costes. Dat ze ook hun eigen winkels hebben is daarom niet verbazingwekkend. 
Hun huisgemaakte parfums en ook het signature parfum van het hotel zelf, kun je kopen bij The Fragrance Boutique. Verschillende soor-
ten rozen voor speciale gelegenheden koop je bij de Roses Costes Dani Roses boutique. Bij Solange au Costes vind je exclusieve juwelen ont-
worpen door Solange Azagury-Partridge. En ook de compilatie cd’s van de verschillende Dj’s zijn te koop, ze staan op de planken bij Costes. 
Het is duidelijk, Costes is niet alleen een plek om te slapen; het is een bar, restaurant, parfumerie, juwelier, nachtclub en buitengewone 
authentieke Parijse keet. Als je van Parijs wilt proeven, is Hotel Costes dé plek om te beginnen en ’s nachts te eindigen. Het is zoveel meer 
dan een hotel, het is een echte levensstijl! 
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3. BAMBOEBOS, JAPAN
Een van de meest meedogenloze stukjes 
natuur, het bamboebos. De bamboe groeit 
overal doorheen en werd in het verleden als 
martelwerktuig gebruikt. Desalniettemin 
zijn pandaberen er dol op en levert dit bos 
net buiten Kyoto in Japan deze geweldige 
foto’s op.

2. WISTERIA BLOEMENTUNNEL, JAPAN
Het lijkt een schilderij maar het is de gou-
den regen (wisteria) die in bloei staat. Dit 
ongelooflijke tafereel is de Wisteria Tunnel 
in de prachtige Kawachi Fuji Gardenin het 
Japanse Kitakyushu

1. LIEFDESTUNNEL, OEKRAINE
Vroeger een doodgewone treinpassage, nu een van de meest romantische plekjes in Europa, de liefdestunnel in het West-Oekraïense plaats-
je Klevan. Doordat mensen er niets aan deden, kon Moeder Natuur er een meesterwerkje van maken.

DE MEEST WONDERBAARLIJKE 
PLEKKEN OP AARDE
We leven in een wondere wereld waar elke dag nieuwe en verbazingwekkende plekken worden ontdekt 
door zowel professionele fotografen als enthousiaste amateurs. In elke uithoek van dit ondermaanse, 
onder allerlei verschillende klimatologische omstandigheden zijn er fenomenen te vinden waarvan je 
geen idee had dat ze bestaan. Een paars strand, een tunnel van bloemen, een zee van lavendel of een 
klein wereldwonder waaraan de mens en de natuur hebben samengewerkt. Allemaal plaatsen die je 
eigenlijk eens in je leven moet bezoeken.

4. HET ZWARTE WOUD, DUITSLAND
De foto zou in het Amazonegebied gemaakt 
kunnen zijn of ergens in de mountains van 
Amerika. Dit schitterende stukje natuur is 
echter om de hoek. Het Zwarte Woud met 
riviervalleien, onpeilbare diepe meren en 
dichte bebossing is het grootste nationale 
park van Duitsland.
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9. GLAZEN STRAND, CALIFORNIE (VS)
Dit prachtig gekleurde strand in het MacKerricher State Park in Californië 
is het resultaat van jarenlang glasafval dumpen in de kuststrook. De gehele 
kustlijn langs de noordkant van het stadje Fort Bragg is bedekt met het 
zogeheten “strandglas”.

8. RODE STRAND, CHINA
Als je strand zegt, denk je natuurlijk in eer-
ste instantie aan zand. Het Rode Strand 
van Panjin in China is echter in de herfst 
felrood gekleurd door het bloeiende zeeg-
ras. Het is een van de grootste moerassen 
ter wereld en de thuisbasis van de grote 
kraanvogels.

6. THEEVELDEN, CHINA
Een oud Chinees spreekwoord zegt: 
‘Boven is de hemel, daaronder zijn Suzhou 
en Hangzhou.’ En de theevelden van 
Hangzhou lijken inderdaad wel een stukje 
hemel op aarde

5. LAVENDELVELDEN
Deze prachtige paarse lavendelvelden zijn 
zowel in België en Frankrijk als in Engeland 
te vinden. Lavendel ruikt niet alleen heer-
lijk in bijvoorbeeld badolie en geurkaarsen, 
het heeft ook nog een verzachtende en he-
lende werking.

7. CANOLA FLOWER FIELDS, CHINA
Ook deze onwaarschijnlijke locatie is te 
vinden in China. In het begin van de lente 
staan de gele ‘Canola Flowers’, ons kool-
zaad, in volle bloei. Het mooiste uitzicht 
heb je in Luoping, Yunman, in de maanden 
februari en maart.

11. STERREN STRAND, MALEDIVEN
Als de nacht is gevallen lijkt dit strand wel 
buitenaards. Toch is het een natuurlijk ver-
schijnsel, veroorzaakt door het lichtgeven-
de bioluminescent phytoplankton.

10. VERBORGEN STRAND, MEXICO
Door militaire oefeningen met explosieven 
ontstond dit unieke strand op de Marieta 
eilanden voor de kust van het Mexicaanse 
Puerto Vallarte
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18. MOSKEE VAN DJENNE
De grote moskee is het middelpunt van de 
stad Djenne in Mali. Het is het grootste le-
men gebouw ter wereld en het architectoni-
sche hoogtepunt van de Sahel.

17. PAMUKKALE, TURKIJE
De kalksteenterrassen in het Turkse Pamukkale doen hun 
naam eer aan. Pammukale betekent namelijk ‘Kasteel van 
Katoen’ en daar lijkt het vanuit de verte ook op. Het war-
me water zou een geneeskrachtige werking hebben en 
dit natuurfenomeen staat op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO.

16. PAARSE STRAND, CALIFORNIE
Californië staat niet alleen in dit rijtje met 
het glazen strand, maar ook met het adem-
benemende Pfeiffer Beach. De paarse 
kleur wordt veroorzaakt door het mineraal 
mangaan.

12. ROZE STRAND, BAHAMA’S
Dit zachtroze strand op Harbour Island 
heeft zijn pasteltint te danken aan zeer klei-
ne rozerode koraalinsecten.

13. GROENE STRAND, HAWAII
Het groene zandstrand van Papakolea op 
Hawaii is een van de vier groene stranden 
die de wereld rijk is. De andere drie zijn te 
vinden op het eiland Guaam, op Floreana 
op de Galapagos en bij Hornindalsvatnet in 
Noorwegen. Het zand heeft zijn opvallende 
kleur te danken aan het mineraal olivijn.

15. RODE STRAND, GALAPAGOS
Waaraan het strand van het eiland Rabida 
de prachtige rode kleur te danken heeft, 
daarover zijn de meningen verdeeld. 
De een zegt dat het komt door de oxidatie 
van lava, de ander beweert dat het dode ko-
raal is.

14. ZWARTE STRAND, HAWAII
Het ziet er misschien niet zo aantrekkelijk 
uit, maar je kunt gewoon zonnen op het 
strand van Punaluu. De zwarte kleur is het 
gevolg van de snelle afkoeling van basalt-
lava wanneer het na een explosie in zee is 
gevloeid.
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23. VESTMANNEYJAR, IJSLAND
Zin om de wereld achter je te laten? Dan is een bezoek aan Vestmanneyjar misschien iets voor je. Van de kleine archipel voor de zuidkust 
van IJsland is slechts een eiland bewoond. Op twee van de onbewoonde eilandjes zijn wel jachthutten gemaakt. Je moet het echter wel 
zonder elektriciteit en stromend water doen.

22. WATERVILLA’S, MALEDIVEN
Een met de zee in een schitterende water-
villa met glazen vloer. Op de Malediven kun 
je genieten van het onderwaterleven van de 
Indische Oceaan zonder nat te worden.

21. FIRA, GRIEKENLAND
Santorini is een van de mooiste, zo niet het mooiste eiland van 
Griekenland met de witgekalkte huisjes, blauwe daken en de hel-
derblauwe zee. In wie echt in Fira, de hoofdstad van Santorini, wil 
kruipen kan overnachten in de rotsen.

20. SANTA MARTA, COLOMBIA
‘Santa Marta, de magie van het hebben van 
alles’, is de slogan van het jaarlijkse feest 
van het beeldschone Colombiaanse plaatsje 
Santa Marta. Het hoogste punt ligt boven de 
boomgrens van de Sierra Nevada de Santa 
Marta, het laagste punt is de Caribische Zee. 
Daartussen liggen bergen, mooie natuur en 
prachtige monumenten.

19. ANGKOR WAT, CAMBODJA
De rijkversierde Angkor Wat tempel in de Cambodjaanse provincie Siem Reap, is een van de overblijfselen van het Khmerrijk. Het eeuwen-
oude tempelcomplex is deels overwoekerd door lianen en de jungle. Het staat op de Werelderfgoedlijst.
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Mag het deze skivakantie eens wat meer zijn? Reis dan naar een van deze exclusieve skiplaatsen. De 
kans is reëel dat je een beroemdheid tegen het lijf loopt terwijl die net uit een limo stapt of op de lange 
latten van de berg glijdt.

FRANKRIJK • COURCHEVEL 1850
In de Trois Vallées, het grootste skigebied ter wereld, ligt Courchevel dat bestaat uit vijf verschillende dorpen met telkens een andere sfeer. 
Het hoogst gelegen en ook het meest exclusief is Courchevel 1850. Exclusieve (vijfsterren)hotels, een scala aan gepersonaliseerde services, 
een keuze aan luxueuze winkels en restaurants met Michelinsterren. Je vindt het allemaal in dit skioord in de Savoie. David en Victoria 
Beckham, Formule 1-coureurs, Russische oligarchen en vele anderen komen hier graag de ski’s onderbinden. Of om zien en gezien te 
worden natuurlijk. 
www.courchevel.com

ZWISTERLAND • SANKT MORITZ
Op 1856 meter en met een heus zogenaamd champagne-klimaat 
(droge lucht en zon) is Sankt Moritz the place to be voor iedereen 
die (very) rich and famous is. In dit exclusieve ski resort vind je 
chique hotels, toprestaurants, luxe boetieks en een casino. Voor ie-
der wat wils dus. Eind januari vindt er jaarlijks ook het Cartier Polo 
Tournament plaats, een van de meest exclusieve polowedstrijden. 
Wie weet kom je in dit mondaine Zwitserse skioord wel Elizabeth 
Hurley of Ivana Trump tegen. 
www.stmoritz.ch

ZWITSERLAND • ZERMATT
Zermatt ligt bij de Matterhorn, die in 2015 zijn 150e verjaardag 
vierde omdat al in 1865 de eerste mensen de top van deze berg 
bereikten. Het Zwitserse skiresort is ook bekend vanwege de res-
taurants. Naar het schijnt vind je er de grootste concentratie aan 
gastronomische restaurants ter wereld. Je kan er zelfs een gourmet 
ski tour doen als je eens iets anders wilt. Verder vallen de fantasti-
sche skipistes en logies in alle klassen in de smaak. Phil Collins en 
Mick Hucknall hebben het ook naar hun zin telkens als ze hier op 
wintersportvakantie komen. 
www.zermatt.ch

OOSTENRIJK • SANKT ANTON AM ARLBERG
In het Oostenrijkse Tirol vind je dit resort waar gasten oneindig veel 
ski- en snowboard mogelijkheden hebben. Dit dankzij het uitzon-
derlijk groot aantal liften en pistes; afwisseling troef dus. Heel erg 
geapprecieerd wordt ook de combinatie van Tiroolse charme en 
een grote keuze aan luxueuze verblijfplaatsen. En dan vergeten we 
het nog bijna te hebben over de après-ski… 
www.stantonamarlberg.com 

OOSTENRIJK • ZÜRS
Het Oostenrijkse Zürs is bijna een aaneenschakeling van extreem 
dure hotels en vormt één geheel met het nabijgelegen Lech. De 
meeste gasten verblijven hier in hun ‘poepchique’ hotel, die zal je 
dus niet direct in bars vinden. Ben je op zoek naar een spectacu-
laire après-ski scene, dan ben je hier aan het verkeerde adres maar 
wie rust en luxe weet te appreciëren zit perfect in dit gebied. Je 
bent dan in goed gezelschap van onder meer prinses Caroline van 
Monaco en de Nederlandse koninklijke familie. Lech was trouwens 
ook de favoriete plek van wijlen prinses Diana. Een stek voor ge-
kroonde hoofden dus!
 www.lechzuers.com

DE MEEST EXCLUSIEVE SKI RESORTS 
VAN DE WERELD
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MUST HAVE Places to be
ITALIË • CORTINA D’AMPEZZO
De Dolomieten is zeker niet het bekendste skigebied van Italië. Het 
is bijvoorbeeld ook niet per trein bereikbaar. Maar dat is ideaal voor 
individuele reizigers die een wat exclusievere skivakantie zoeken. 
In Cortina D’Ampezzo kan je nog rustig skiën en hoef je de liften 
niet te delen met duizenden anderen. Bovendien heb je hier tal van 
ontspanningsmogelijkheden en uitstekende hotels en restaurants 
in alle soorten. Onbekend maakt niet onbemind in dit geval, juist 
niet onder de rijken der aarde. 
www.skicortinadampezzo.com

CANADA • WHISTLER
Waarom ga je niet eens buiten Europa skiën? Wintersporten in het 
Canadese Whistler bijvoorbeeld. Dat ligt op zo’n twee uur rijden 
van Vancouver, je kan het daardoor combineren met een interes-
sante citytrip. In Whistler zelf is het uitstekend skiën en snowboar-
den maar je kan er ook gaan golfen op een van de vier golf courses. 
Qua restaurants, bars en winkels is de keuze bijna eindeloos, net 
zoals het zicht op de bergen rond dit mondaine ski-oord. 
www.whistler.com

VERENIGDE STATEN • ASPEN
In de Rocky Mountains, in het Amerikaanse Colorado, vind je het 
bijzonder exclusieve resort Aspen. Hier liggen de huizenprijzen 
zo goed als op het hoogste niveau van de hele Verenigde Staten. 
Gelukkig hoef je niet direct iets te kopen om hier een aantal dagen 
te komen skiën of te snowboarden. Verblijven kan prima in een 
van de uitstekende hotels en ontspannen kan in een van de chique 
boetieks, exclusieve kunstgalerijen of toprestaurants. 
www.aspensnowmass.com

VERENIGDE STATEN • DEER VALLEY
Niet ver van Salt Lake City, in het Amerikaanse Utah, kan je in alle 
rust en exclusiviteit skiën in Deer Valley. Op de pistes is het nooit 
‘over de koppen lopen’ want het aantal verkochte tickets per dag 
wordt gelimiteerd. Heb je die dag geen ticket? Dan laat je je ver-
wennen in een van de stijlvolle restaurants, uitstekende spa’s of ex-
clusieve boetieks. Misschien loop je hier wel John Travolta of Bruce 
Springsteen tegen het lijf… 
www.deervalley.com

DOOR: JILL VAN RILLAER

HOTEL THE COLLECTOR
In het centrum van Den Haag opent het langverwachte hotel The 
Collector, het hotel voor explorers met een neus voor avontuur. Een 
intieme plek waar je belevenissen kunt delen met andere gasten, kunt 
brainstormen met co worker’s of waar je na een heerlijke ochtend in 
de stad kunt aanschuiven voor een heerlijke lunch. Met dit nieuwe luxe 
lifestyle hotel met 57 kamers, variërend van comfortkamers tot suites, 
met een unieke service en een bijzondere horecagelegenheid krijgt de 
hofstad een flinke scheut energie.

BE ON TOP
Dit is dé locatie voor mensen die zich voor even de koning van de we-
reld willen voelen. Geniet van het prachtige uitzicht over de hele stad. 
Waar je ’s avonds kan dineren of waar je naast je geliefde wakker kan 
worden met je hoofd in de wolken. Ben je iemand die toch wat meer 
van spanning en avontuur houdt? Dan kan je ook hier vanaf abseilen. 
Vraag je je nou af waar je dit allemaal kan doen? De Euromast is voor al 
deze dingen de perfecte locatie! 

UNSAID LIBRARY
Wil jij meer dan alleen een sieraad geven dan doe je dat met de sieraden 
van Unsaid Library. Doordat ze bij Unsaid Library zo goed naar hun 
klanten luisteren zijn ze in staat deze verhalen en gevoelens te vertalen 
in een mooi sieraad. Daardoor geef je dus niet alleen een sieraad maar 
ook echt een speciaal gevoel mee. Wil jij ook een keer een persoonlijk 
cadeau geven, aan iemand die dichtbij jou staat en die een prachtig ca-
deau verdient, ga dan zeker langs bij Unsaid Library (Schuttershofstraat, 
Antwerpen).

CARPE CLINIC
Het gerenommeerde esthetisch centrum voor gelaat, lichaam en 
haar in Antwerpen ‘Carpe Clinic®’ opende deze maand haar brand 
new vestiging op het bruisende Nieuwe Zuid te Antwerpen in de Jos 
Smolderenstraat 46. De kliniek onder leiding van Dokter Ingrid van 
Riet en Dokter Solange Lintermans, zal met haar nieuwe locatie extra 
de nadruk leggen op het back to nature concept. Zowel op het vlak van 
beauty, inrichting en partners als ook op het vlak van technologieën en 
samenwerkingen heeft Carpe Clinic de nodige nieuwtjes in petto. Wil 
jij je dit najaar eens lekker laten verwennen, dan is Carpe Clinic jouw 
place to-be.
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BOVEN 2.000M

SKIGROEPEN & LESSEN

INTERNATIONALE 

CLUBS & DJ’S

SHOWS & CABARET

INFO & BOEKINGEN  WWW.OUT.TV/SKIWEEK

presenteert i.s.m met Pure Organisation
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DIVER 300M

MASTER CHRONOMETER CERTIFIED

Behind the elegance of every 
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over 

10 days, to ensure superior precision 
and magnetic resistance.
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REISSPECIAL 
HIER MOET JE ZIJN DEZE WINTER!

LES ENFANTS MAGNIFIQUE VAN DE BLOEMENWERELD:
MENNO KROON EN RAF VERWIMP

HET UNIVERSUM VAN ROLLS ROYCE:
TEST MET DE BRITSE PHANTOM

EEN WEESKIND, 
BALMAINGENIE, 
EN TOPDESIGNER: 
OLIVIER 
ROUSTEING

Abonneer je nu via www.thegayissue.be 
of mail naar info@thegayissue.be



DAT HEET MOOI! 
SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN

VOLG ONS OP INSTAGRAM EN TWITTER, MANNEN, STRAND, 
MUZIEK, FEEST, JUNI, ONVERGETELIJK, STONEWALL REVISITED
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NEXT TIME! ?
VANAF MAART 2020 IN DE WINKEL

JochenVanhoudt
Salon

Jezuss traat  39  |  2000 Antwerpen  |  03 296 20 85 | jochen@jochenvanhoudt.be

jochenvanhoudtwww.jochenvanhoudt.be 
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