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Darlings,

Toen ons werd gevraagd onze Et Alors? blik 
te werpen op Gent, hebben we geen seconde 
getwijfeld. De stad had namelijk net de 
Regenboogverklaring ondertekend. 
Een verklaring waarin iedereen bevestigd 
zich te engageren voor een open en tolerant 
holebi beleid. Zelfs de voetbalploeg KAA Gent 
ondertekende gezwind het manifest, hiermee 
koppig en typisch Gents, ingaand tegen de 
homodiscriminatie in de sport. De Gentenaars 
mogen trots zijn. Ook Fleur, getogen gentenaar 
is meer dan fier en bijgevolg doken we met veel 
enthousiasme de stad in op zoek naar al die 
schone diversiteit waar de Regenboogverklaring 
over spreekt. We hebben gepraat met Schepen 
van Gelijke Kansen Resul Tapmaz die ons uitlegt 
waarom dit soort verdrag noodzakelijk is, 
waarom het belangrijk is om respect te tonen. 
We polsten naar het belang van een Roze huis 
en ook een organisatie zoals het Transgender 
infopunt nam ons mee in hun verhaal. 

Maar Et Alors? Magazine gaat natuurlijk 
ook over kunstenaars. Als eerste Gay, Drag 
& GenderBending stijl magazine met een 
culturele kijk op diversiteit, geven wij steeds 
een uitermate positief en artistiek beeld 
van de wereldwijde holebi scene. Het was 
bijgevolg een uitdaging te kijken wat we in 
Gent konden vinden, maar dat we het hebben 
gevonden mag zeker zijn. 80 pagina’s waren 
veel te kort om al het moois te vatten maar 
we hebben er onze persoonlijke hoogvliegers 
ingezet. Modeontwerper Tom Van der Borght 
vertelt over zijn nieuwste collectie en de dunne 
scheidingslijn tussen man en vrouw, Lieven 
Debrauwer geeft mee hoe belangrijk het is om 
jezelf te kunnen en willen zijn. 
Kunstenaar Piepke houdt van mensen die 
zichzelf transformeren naar een andere 
identiteit, Carmen De Vos trekt de kaart van de 
straffe madam in de fotografie, en dat actrice 
Pascale Platel ons toestond haar om te vormen 

editoriaal

tot flamboyante dragqueen kan ook enkel in 
Gent natuurlijk. Dit om maar een paar van de 
namen te noemen die in dit blad staan. Het blad 
dat u mogelijk vanuit de Gentse horeca heb 
meegenomen, of dat u vriendelijk in de handen 
is gedrukt op de Gentse Feesten.  
Wij hopen dat onze blik op deze mooie stad 
in de smaak valt en dat we slagen deel uit te 
maken van een schitterende actie zoals de 
Regenboogverklaring. Er is immers niets mis 
met anders zijn. 
Een geaardheid is geen keuze, je wordt ermee 
geboren. Net zoals je wordt geboren met een 
bepaald kleurtje op je huid. Openheid, respect 
en verdraagzaamheid zijn waarden die in Gent 
hoog worden gehouden en dat is iets dat we 
moeten koesteren. Want weet je, uiteindelijk 
draait het allemaal om liefde. 

Geniet!
Fleur & Julian.
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model pascale platel
haar & makeup peter platel
juwelen nico taeymans

deze et alors? magazine city editie kwam tot stand naar aanleiding 
van de gentse regenboogverklaring en in samenwerking met het 
programma diversiteit en gelijke kansen van de stad gent. 

gent city editie

sabien blondeel en joke vasseur van het departement strategie en 
coördinatie - stad gent. jana van acker, voorzitter van casa rosa. 
laurens teerlinck, kabinetsmedewerker. schepen resul tapmaz. 
pascale platel, peter platel, nadja en nico taeymans en pierre 
moeremans voor hun bijdrage aan de mooie cover. ingrid van den 
bossche voor het geduldig nalezen van de teksten. 
uiteraard danken we ook al de fijne, mooie mensen die een deel 
uitmaken van deze editie en ook u, lezer en bezoeker van het schone 
gent. ode aan diversiteit!

fleur & julian bedanken et alors?
a  f l a m b o y a n t  m a g a z i n e

Oost-Vlaams open huis voor holebi’s en transgenders
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van der
interview fleur pierets   foto’s tom van der borght

borght
tom
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De in Gent wonende en werkende Tom Van der 
Borght won onder andere de Triumph Inspiration 
Award 2011. Toonde zijn afstudeer collectie 
‘Church Of Chica’ op de Paris Fashion Weeks 
en in Berlijn, waar hij ook ineens de Young 
Designers Award mee naar huis mocht nemen. 
Van C&A kreeg hij dan weer de Reimagine 
Design Challenge award. Wij trokken onze 
kleurrijkste outfit aan en bombardeerden de 
modedesigner prompt tot Et Alors? Favoriet.  

Je nieuwste collectie heet A Naked Safari. 
Vertel.
A Naked Safari is gestart vanuit een domestic 
gevoel. Het idee van zaadjes zaaien in je tuin en 
wachten tot er iets uit komt. Vruchtbaarheid. 
Mijn vertrekpunt was dus ook het naakte 
lichaam, de menselijke huid. Tijdens mijn 
research hieromtrent kwam ik uit bij filmpjes 
over de eerste naturisten kolonies in Afrika. 
Daar was een filmpje bij waar al die naturisten 
op safari gingen. Het had een geweldig contrast; 
die naakte mensen in een jeep in de savanne 
vol met naakte beesten. Dat werd bijgevolg 
het verhaal, het beeld dat ik wilde neerzetten. 
Ik wou even terugkeren naar de basis. Dit 
vermengd met een drang naar avontuur, leidt 
tot de safari in onze menselijkheid. 

Je vorige collectie ging over de apocalips en het 
einde van de wereld. Is dit een vervolg?
Het was een logische opvolging. In die zin dat ik 
wou nadenken over een nieuwe samenleving. 
Een soort unisex samenleving waar het leven 
wel vertrekt vanuit een sperma- en een eicel 
maar dat hetgeen daar uit voortkomt, niet 
geslachtsgebonden is. Ik betrap mezelf er 
heel vaak op dat ik bij het winkelen op de 
vrouwenafdeling zit. Persoonlijk heb ik nooit de 
grens getrokken tussen mannen of vrouwen. Het 
gaat over het overstijgen van hokjes. Je draagt 
waar je je goed en mooi in voelt. Als dat nu als 
vrouw een broek is, of als man een rok, vind ik  
niet belangrijk. De wereld zou een toffere plek zijn 
mocht er wat meer ruimte zijn voor individualiteit. 
Ik wil vooral vermijden in hokjes te denken. 
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De meeste mensen zien hoogstwaarschijnlijk 
geen menselijkheid in je werk, maar veeleer 
een alienation. 
Ja. Misschien wel. Mijn werk gaat eigenlijk altijd 
over een soort super mens. Dat wil niet zeggen 
dat ik aliens wil creëren, maar ik denk dat mijn 
kleren een kracht naar buiten kunnen brengen. 
Misschien dat het daardoor ook zo overdreven is. 
Het zijn een soort schilden, een veruitwendiging 
van een innerlijke kracht. Voor mij is de essentie 
van mode, van kleding, dat je jezelf voor een 
stuk transformeert tot de mens die je wilt zijn. 
Iets dat je wilt accentueren. Misschien komt 
mijn totaalbeeld daardoor overdreven powerful 
over. Dit terwijl de stukken op zich allemaal heel 
draagbaar, heel makkelijk combineerbaar zijn. 
Ik verwacht van mijn kijker dus wel een beetje 

‘Ik geloof dat 
elke mens 

in zowat 700 
hokjes tegelijk 
kan geplaatst 

worden. Ik geloof 
nogal sterk in de 
kracht van het 

individu.’

de creativiteit om dat zelf te doen. Ik heb niet 
de nood een makkelijk silhouet neer te zetten. 
Hoewel ik daar wel een deel naartoe aan het 
groeien ben. 

Groeien uit noodzaak? 
Als ontwerper ben je uiteraard verplicht na te 
denken over de mensen die je kledij dragen. 
Het blijft dus een constante zoektocht naar hoe 
ik iets commercieel kan neerzetten, zonder het 
grotere beeld te verliezen. Als ik kijk naar hoe ik 
vroeger geïntrigeerd was door mode, merk ik dat 
het gevoel nog steeds accuraat is. Mijn moeder 
was naailerares en had heel vaak de ‘Mode dit 
is Belgisch’ boekjes. Mode was toen een droom 
en daar heb ik inspiratie uit gehaald. Ik vind het 
soms een spijtige evolutie dat we omwille van 

economische redenen, kunst pushen om een 
makkelijk consumeerbaar gegeven te zijn. Dit 
terwijl ik er in geloof dat mode en kunst er is om 
mensen te durven doen dromen. Ik wil mensen 
suggereren dat er iets kan bestaan buiten het 
alledaagse. 

Is er binnen de mode plaats voor jou 
eigenzinnigheid wat beeldtaal betreft? 
Dat is heel dubbel. Die eigenzinnigheid heeft mij 
een duidelijke plek opgeleverd in het landschap. 
Heeft me door het persoonlijke statement ervan, 
op veel plekken gebracht. Ik denk dat mijn werk 
ook vrij herkenbaar is. Die plaats binnen de 
commerciële scene te veroveren blijft natuurlijk 
een uitdaging want een sterkte is ook altijd een 
achillespees. Het blijft zoeken naar een balans. 
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belangrijke nieuwkomer terwijl hier in België het 
veel moeilijker is. Hier wordt nog teveel gekeken 
naar het stuk van de geschiedenis waarin de zes van 
Antwerpen furore maakten. Niet dat ik hun inbreng 
onderschat, integendeel, maar ondertussen is er al 
veel gebeurd. Is er een geheel nieuwe dynamiek. 
België is nog altijd een kwaliteitslabel wanneer 
het op mode aankomt maar er mag ook wat meer 
gekeken worden naar de toekomst. Niettemin, je 
hoort me niet klagen. De agenda staat bomvol met 
interessante projecten en vooral in Azië doen we het 
super goed. Door mijn eigenzinnigheid zet ik mezelf 
in een nichemarkt, de belangrijkste stap is nu om 
mezelf een stevige en blijvende positie te geven. 

Wat zijn de fijnste dingen die je ondertussen hebt 
meegemaakt? 

Je collectie ben jij zelf, zei je eerder. 
Misschien is dat omdat ik zelf ook nooit ergens heb 
bijgehoord. Als kind was ik een buitenbeentje. Soms 
was dat moeilijk en begreep ik niet waarom mensen 
mij ‘anders’ vonden. Achteraf gezien was dat 
misschien wel een bewuste keuze. Ik wil mezelf niet 
vastpinnen in een groepje of een hokje. Ik geloof dat 
elke mens in zowat 700 hokjes tegelijk kan geplaatst 
worden en ik geloof nogal sterk in de kracht van het 
individu. In de kracht van de eigenheid. Dat vind ik 
ook interessanter dan te weten tot welk groepje ze 
behoren. Dat is veel te jaren ’90. 

Jij hebt dan wel weer een duidelijke positie in het 
buitenland.
Ik merk dat wanneer ik in het buitenland kom, 
de mensen me veel meer beschouwen als een 

Dat zijn vooral de plekken waar ik ben geweest 
en de mensen die ik heb ontmoet. Het vreemdste 
was wel de fashion week in Panama afgelopen 
oktober. Bij mijn aankomst was de complete Zuid-
Amerikaanse pers aanwezig en ik was blijkbaar hot 
news omdat ik daar de eerste Belgische designer 
ooit was. Ik heb handtekeningen moeten uitdelen, 
mee op de foto gestaan. Ik kreeg achteraf filmpjes 
te zien van interviews met een gedubde Spaanse 
stem over de mijne. Heel surrealistisch allemaal 
want ik zie mezelf als een heel gewone mens die 
tekent en iets probeert te vertellen. Het staat in fel 
contrast met hoe ik leef. Je ziet dat ik nog steeds 
woon en werk in mijn huisje aan de rand van Gent, 
mijn moeder helpt nog steeds heel veel met het 
naaiwerk. Ik zit nog steeds evenveel te prutsen als 
toen ik naar school ging. 

Maar wel iemand met een groter verhaal dan 
toen. 
Ik wil een kijk op de wereld meegeven die mensen kan 
inspireren. Die mensen anders kan laten denken. Op 
de een of andere manier heb ik nog steeds dezelfde 
intentie als toen ik werkte als maatschappelijk 
assistent. Toen was ik ook voornamelijk bezig te 
proberen mensen een andere kijk te geven. Het is 
niet omdat je allochtoon bent of homoseksueel, dat 
je anders bent. Zoals ik daar vroeger tegen vocht, zo 
maak ik ook nu dingen om mensen even tegen hun 
schenen te schoppen. Om te zeggen dat alles best 
wel ok is. Dat het concept ‘normaal’ niet bestaat. Zijn 
wie je wilt zijn en je goed voelen in je vel. Dat is mijn 
hoofdboodschap. Daar gaat het uiteindelijk over. 

www.tomvanderborght.com
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tekst fleur pierets   foto’s criaturas

criaturas
15 jaar geleden liep er een 
merkwaardige optocht door 
de straten van Gent. Een 
begrafenisstoet die wat betreft 
sfeer, het midden hield tussen 
een ter ziele gegane maffiabaas, 
en een opera met Maria Callas 
in de hoofdrol. Paarden trokken 
de koets en de figuranten leken 
uit de 19e eeuw te komen. Het 
afstudeerproject van Olivier 
Desimpel & Saskia De Tollenaere 
aan de modeafdeling van de 
Gentse Academie, bleek ineens het 
startsein voor een verdere carrière. 
Mode was niet genoeg, kunst ook 
niet en bestaande events kwamen 
niet eens in de buurt van wat zij 
later zouden uitwerken. 
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Fast forward naar het nu, 15 jaar later. We bevinden 
ons in The private loft in Gent Zeehaven. Een oude 
gerenoveerde fabriek die kan afgehuurd worden 
voor diners & meetings. Een hoogst inspirerende 
plek waar Olivier en Saskia met hun tweetjes de 
scepter zwaaien over Criaturas. Een innoverend 
en hoogstaand concept-/eventbureau dat zich 
specialiseert in het opzetten van originele en 
memorabele feesten waar de klant kan kiezen 
uit een ruim aanbod, reeds ontwikkelde originele 
thema concepten, of op maat gecreëerde events.

In een eigen atelier creëren de twee complete 
werelden. Zetten ze nieuwe sferen neer met op 
maat gemaakte decors en animaties. Ze hebben 
geen bel aan de deur waardoor ze ongestoord 
kunnen werken en duiken bij tijd en wijle even de 
natuur in om hun hoofd wat rust te gunnen. Dit 
kluizenaarsbestaan leidde ondertussen reeds tot 
150 animaties. Personages die inzetbaar zijn op 
de totaalconcepten die ze bedenken. Exclusief en 
op Haute Couture niveau.Wij bekijken hun mate-
riaal en wapenfeiten en denken spontaan aan 
Lady Gaga avant la lettre. Ze worden duidelijk 
niet voor niets overladen met eufemismes zoals 
uniek, innovatief en vooral, art meets fashion. 
Met namen zoals Art Nouveau Ballroom, Gothica 
Boudoir en Freak Circus zetten ze hun fanta-
siewereld neer en bevolken ze met figuranten. 
Per productie stellen ze een team samen dat bij 
elkaar past. Kunstenaars, performers, make-up 
artiesten, noem maar op. Soms moeten ze een 
beetje vechten tegen het imago dat ze raar en 
decadent zijn. Hun website toont echter een 
veelzijdigheid en groot inlevingsvermogen in de 
dromen van hun klanten. 

‘Geen feesten zonder dromen’, zeggen ze zelf en 
planten vrolijk vrouwelijke boeddha’s, witges-
childerde dwergen & reuzen en prachtig geklede 
geisha’s op stelten neer. Dat hun roots in de mode 
liggen is geen verrassing. Alles is uitgewerkt met 
een perfectionistisch oog voor detail en met een 
groots effect als doelstelling. Dit breidt zich ook 
uit naar hun eigen ontwerpstudio voor interieur, 
juwelen & kunstobjecten. Wie nog met hen wilt 
samenwerken zal snel moeten zijn want het 
creatieve duo krijgt langzaamaan voet aan wal in 
het buitenland. Ze zijn niet te vatten in het hokje 
van modeontwerper, beeldhouwer of eventbu-
reau maar de combinatie van dit alles is hetgeen 
Criaturas spectaculair maakt. Zelf vinden ze het 
tijd om uit te breken. Om hun totaalconcepten 
wereldwijd neer te zetten. Wij boeken alvast onze 
vliegtuigtickets. 

www.criaturas.eu
www.theprivateloft.be

‘Alles is uitgewerkt 
met een 

perfectionistisch 
oog voor detail 

en met een 
groots effect als 

doelstelling.’
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Wat is Casa Rosa?
Casa Rosa is het Oost-Vlaams huis voor holebi’s 
en transgenders. Elke provincie in Vlaanderen 
heeft een provinciaal huis die werkt rond LGBT-
thema’s. Het huis is zo’n 15 jaar geleden ontstaan 
in Gent. Wij bieden infrastructuur, ondersteuning 
en informatie aan holebi’s en transgenders uit de 
Provincie, aan hun omgeving, individuen en gro-
epen. Om een voorbeeld te geven: wekelijks en 
maandelijks organiseren aangesloten groepen 
ontmoetingsavonden in ons huis, waar holebi’s 
en transgenders elkaar op een laagdrempelige 
manier kunnen ontmoeten. Daarnaast organ-
iseren we zelf activiteiten: een politiek debat, 
een info-avond over geweld, fuiven tijden de 
Genste Feesten, enzovoort. 

Is er een behoefte aan een Provinciaal huis, en 
waarom? 
Er is de laatste jaren heel wat progressie 
gemaakt op gebied van LGBT-kwesties: het 
homohuwelijk is bij ons een evidentie, er zitten al 
homo’s en lesbo’s in ‘Thuis’, in april is de wet rond 
automatisch meemoederschap goedgekeurd 
en ga zo maar door. België is voor holebi’s en 
transgenders best een aangenaam land om te 
leven en je zou je kunnen afvragen of zo’n huis nu 
echt wel nodig is. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft echter aangetoond dat er nog een aantal 
onmiskenbare issues zijn rond LGBT’s. Geweld, 
suïcide, alcohol- en drugsmisbruik, HIV, het 
taboe in sport, oudere holebi’s die terug de kast 
in moeten, om er maar een paar op te noemen. 
Ook mijn empirische bevindingen overtuigen 

me nog steeds van de nood aan een huis voor 
en door holebi’s en transgenders. Enkele weken 
geleden werd ik nog gecontacteerd door een 
meisje uit een klein dorp in de Scheldevallei. Ze 
was op zoek naar contact met andere holebi’s. 
Ondanks het feit dat ze vrienden genoeg heeft, 
goed presteert op school, blijft ze de nood 
ervaren om andere holebi’s te leren kennen. 
Dat is iets wat je bij veel holebi’s ziet. Voor 
sommigen is een huis zoals Casa Rosa niet nodig. 
Veel mensen zijn al lang uit de kast, hebben 
veel vrienden, een stabiel leven. Ze beschikken 
over een voldoende sterk sociaal netwerk om 
gelukkig te zijn. Bij anderen is dit helaas nog niet 
het geval. Ze voelen zich alleen, onbegrepen, 
vreemd. ‘The only gay in the village’. Een mens 
is een sociaal dier: immer en altijd gaan we op 
zoek naar andere mensen met wie we een aantal 
kenmerken delen. Bij holebi’s zie je dat heel erg. 
Seksualiteit is zo inherent verbonden met het 
diepste van je zijn, je persoonlijkheid, het is zo 
emotioneel en persoonlijk dat dit kenmerk vaak 
nog doorslaggevend is. Met Casa Rosa willen we 
een huis en een thuis bieden voor iedereen die 
daar nood aan heeft. 

Wie kan er bij jullie terecht? 
LGBT’s en mensen uit hun omgeving. Iedereen 
die vragen heeft over- of interesse heeft in de 
thematiek. 

Jullie werken nauw samen met de Stad Gent?
Inderdaad. We stemmen ons beleid op elkaar af. 
Zij zijn op de hoogte van onze werking, wij zijn 

Oost-Vlaams open huis voor holebi’s en transgenders

op de hoogte van hun beleid en plannen rond 
holebi’s en transgenders. Het is belangrijk dat we 
samen kunnen werken, samen vooruit kunnen, 
samen resultaten kunnen boeken. 

Wat is het belang van een regenboogverklaring? 
De regenboogverklaring is een charter die 
begin 2014 ondertekend werd door een aantal 
partners uit Gent; politiediensten, universiteit, 
middenveldorganisaties, enz. Deze organisaties 
verklaren zich bereid om te werken aan meer 
respect voor holebi’s en transgenders in Gent. 
België is een vooruitstrevend land op het gebied 
van gelijke kansen. Maar gelijke rechten op 
papier garanderen niet altijd dat mensen in 
het dagelijkse leven gelijk behandeld worden. 
Nog te vaak worden holebi’s en transgenders 
gediscrimineerd en krijgen ze te maken met 
vooroordelen. De regenboogverklaring wordt 
de basis van de geïntegreerde aanpak van die 
discriminatie. Het charter is een erg belangrijk 
signaal dat er op een goede, geïntegreerde 
manier gewerkt wordt aan de aanvaarding van 
genderdiversiteit in de samenleving, dat er 
expliciet op ingezet wordt. Het is goed dat de 
partners respect voor holebi’s en transgenders 
structureel opnemen in alle gelederen van hun 
werking. 
 
Wie ben jijzelf en waarom vind je het belangrijk 
je hiervoor in te zetten? 
Ik ben een trotse ingeweken Gentenaar en sinds 
maart 2014 Voorzitter van Casa Rosa. Persoonlijk 
ben ik erg geboeid door heteronormativiteit 

en genderstereotypen. Er bestaan bepaalde 
verwachtingen rond hoe ‘een man’ zich hoort 
te gedragen en hoe ‘een vrouw’ zich hoort te 
gedragen. Van zodra je van die verwachtingen 
afwijkt ervaar je tegenkanting, tegenstribbeling, 
twijfels en onzekerheid. Dat boeit me énorm. 
Die stereotype blik op geslacht, op gender. Ik 
vind het belangrijk dat iedereen kan zijn wie 
ze echt zijn, dat iedereen zichzelf kan zijn. Het 
genderspectrum is zo divers. Het zou jammer zijn 
om die diversiteit te moeten intomen, te moeten 
beknotten in een aantal voorgekauwde formats, 
gewoon omdat dat in het hoofd van sommigen 
makkelijker en overzichtelijker is. 

Toekomstplannen?
We zitten vol plannen voor de toekomst. We 
streven naar een stabiele, sterke inhoudelijke 
werking en willen het Provinciale aanspreek- 
en infopunt zijn rond alles wat met holebi’s en 
transgenders te maken heeft. Eind 2014 bestaat 
ons huis 15 jaar, en ook dat willen we natuurlijk 
met de nodige omkadering vieren. 

Dit magazine draait rond LGBT-diversiteit. Is er 
een boodschap die je wilt meegeven? 
Gender is een spectrum, geen bipolaire tegen-
stelling. Diversiteit is een gegeven, we moeten er 
alleen leren mee omgaan. Dat is een oefening die 
iedereen dag na dag moet maken, voor zichzelf 
en voor anderen. 

Jana Van Acker, Voorzitter Casa Rosa
www.casarosa.be

casa rosa
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saint
interview fleur pierets   foto’s julian p. boom

marteau



Soms strak in het pak maar soms ook gekleed in 
enkel een hoed, een strik en knalrode hotpants, 
zet Saint-Marteau een personage neer dat het 
midden houdt tussen ‘chanteur de rock’  en 
‘chanteur fantaisiste’. Deze Gentse, franstalige 
zanger en componist maakt sinds enkele jaren 
furore met zijn unieke mengeling van humor, 
uitbundige shows, vlijmscherpe teksten en 
stevige muziek. Wij halen de flapper uit de kast 
en vragen hem de weinige kleren van het lijf. 

Wie is Saint-Marteau ?
Dat ben ik! Enfin, misschien niet zozeer hoe ik 
hier nu zit, maar wel telkens ik ergens een voet op 
het podium zet. Ik ervaar dat iedere keer weer als 
een kleine metamorfose.

Saint-Marteau is een alias. Waarom de 
geheimzinnigheid? 
Vanaf het moment dat je besluit op te treden 
voor een publiek, verkoop je een produkt. Bij een 
produkt hoort een passende naam, en niet persé 
de naam die je bij je geboorte mee kreeg. Verder 
hou ik er niet zo van om mensen een blik achter de 
schermen te geven. Ook al word je tegenwoordig 
verondersteld dat constant te doen. Ik presenteer 
liever het afgewerkte resultaat.

Je komt uit een Gentse kunstenaarsfamilie. Lag 
daar reeds je basis om muzikant te worden? 
Ik heb zeer getalenteerde ouders. Dat ik een 
artistieke richting zou kiezen lag voor de hand. 
Het had ook schilderkunst, fotografie of film 
kunnen zijn. Aanvankelijk ben ik zonder veel 
moeite de muziek ingerold. Pas toen ik mij 
bewust werd dat ik de richting van het chanson 
wou uitgaan, ben ik keihard beginnen werken.

Je zingt en schrijft in het frans. Vanwaar de 
fascinatie voor de taal en het genre?
Mijn vroegste muzikale herinneringen zijn 
franstalig. Als kleuter werd ik naar het schijnt 
helemaal wild wanneer Annie Cordy op TV kwam. 
In de platencollectie van mijn moeder ontdekte ik 
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plaatjes van Henri Salvador. Heel komisch, maar 
ook zeer fascinerend. Later luisterde ik vooral 
naar Engelstalige rock en funk, tot het moment 
dat ik heel cinefiel werd. Door mij een tijdlang te 
verdiepen in oude franse films werd ik verliefd 
op de franse taal, cultuur en muziek. Dit met een 
speciale voorliefde voor het chanson van vóór 
WO II.

Waarom terug naar het chanson van de jaren 
‘20 en ‘30?
Ik ben niet nostalgisch en wil de klok ook niet 
terugdraaien. Ik probeer enkel iets van de humor, 
de scherpte en het vakmanschap van toen te 
gebruiken in muziek die van ónze tijd is. De jaren 
’20 en ‘30 waren naar mijn mening dé glorietijd 
van het chanson. Marie Dubas, Fréhel, Maurice 
Chevalier, de jonge Charles Trenet, Mireille en 
Jean Nohain... Wat die mensen deden was heel 
poëtisch, maar tegelijk ook heel kloek en recht-
voor-de-raap. Als je dan die armzalige liedjes 
van de meeste zangers van vandaag hoort, dat 
getormenteerde gekweel en geneuzel, dan besef 
je dat er iets verloren is gegaan.

Je teksten zijn scherp, grappig en seksueel 
getint en in de show ‘Saint-Marteau se fait 
Gainsbourg’ bracht je een versie van ‘Je 
t’aime... moi non plus’, waarin je zowel de 
man als de vrouw vertolkte. Een man die zich 
zelfzeker genoeg voelt ook een vrouwenrol aan 
te nemen? 
Om te doen wat ik doe moet je stevig in je 
schoenen staan, ja. Saint-Marteau zijn is niet voor 
mietjes! Maar mijn versie van‘Je t’aime... moi non 
plus’ was vooral een humoristische act, met een 
strakke choreografie. Dat had niets te maken 
met een echte vrouwenrol of een travestie-act, 
wat ik trouwens nooit zou doen omdat dat 
niet in mijn genen zit. In diezelfde show deden 
we ook ‘Poupée de cire, poupée de son’, een 
tekst geschreven vanuit het standpunt van een 
tienermeisje. Als ik dat zing, met mijn zware 
bottinen en in een strak zilveren shortje, dan voel 
ik mij juist heel stoer en mannelijk. De afstand en 
het contrast maken het interessant. 
Het is Pop-Art.

Op podium ben je een echte performer. Ben je 
als muzikant ook een entertainer of staan de 
twee los van elkaar?
Het is één geheel. De muziek, de teksten, de 
arrangementen, alles moet ten dienste staan van 
wie het zingt en wat er op het podium gebeurt. 
Wat dat betreft ga ik als componist niet anders 
te werk dan iemand die bijvoorbeeld een musical 
schrijft.

Vind je in Gent jou inspiratie?
Niet echt. Ik voel me eerder aangetrokken tot 
grote steden zoals Londen of Parijs. Maar Gent 
is een goede en aangename stad om in te leven, 
te werken en om creatief te zijn. Probeer maar 
eens om als beginnend muzikant een betaalbare 
repetitieruimte te vinden in New York City. Dat is 
onmogelijk. En als springplank voor nieuw talent 
mogen we natuurlijk ook café Charlatan wel 
koesteren.

Wat vind je van Gent als LGBT vriendelijke 
stad? 
Je kan van een kleinere stad niet verwachten dat 
er evenveel te beleven valt als in een wereldstad 
met miljoenen inwoners. Maar wat betreft 
mentaliteit zit het in Gent wel snor - excusez moi 
le mot. In de toekomst wordt het wel uitkijken 
met een toenemende bevolkingsgroep die zéér 
gay-unfriendly is, maar is dat niet in de meeste 
Europese steden zo?

Je werkt in thema’s. Eerst was er de show 
‘Tour de chant’, gevolgt door een ode aan 
Serge Gainsbourg in ‘Saint-Marteau se fait 
Gainsbourg’. Nu is er ‘Saint-Marteau à la folie!’. 
Wat te verwachten? 
In ‘Saint-Marteau à la folie!’ wil ik me echt 
laten gaan. Ook de rest van de groep zal weer 
prominent aanwezig zijn. Ik wil nog verder gaan 
in het spelen met clichés, met stereotypen. 
Zowel in de muziek, in de kostuums als in de 
performance op zich. Ik kijk zelf enorm uit naar 
deze theatershow. Mijn lederhosen hangen al 
klaar!

www.saint-marteau.com
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Wat is het transgender infopunt.
15 maart 2013, Vlaams minister van Onderwijs, 
Jeugd en Gelijke Kansen Pascal Smet geeft het 
startschot van het Transgender Infopunt. Hij is de 
eerste minister van Gelijke Kansen die een beleid 
voert voor iedereen met vragen over transgen-
derisme of genderidentiteit. 

Waarom een infopunt speciaal voor 
transgenders. 
Altijd zijn er mensen geweest die worstelden met 
hun genderidentiteit. En nog meer dan bij hole-
bi’s, was er maar met mondjesmaat openheid van 
geest om daarover informatie te kunnen krijgen. 
Laat staan om dat te uiten. Broodnodig nochtans, 
want begrip is de eerste stap naar aanvaarding en 
vervolgens naar geluk. Vragen zoals ‘wat is een 
transgender’, ‘waar vind ik in mijn buurt een psy-
choloog met ervaring in deze materie’, tot ‘mijn 
dochtertje wil enkel jongenskleren aan; hoe moet 
ik daar op reageren?’ blijven voortaan niet meer 
onbeantwoord. De situatie van transgenders is 
bijzonder kwetsbaar. Bijgevolg is het een speci-
fieke aandachtsgroep binnen het gelijkekansen-
beleid. 

Hoe gaat die dienstverlening concreet te werk.
Je kan er terecht met alle vragen naar zorg, infor-

matie of ondersteuning over de diverse aspecten 
van transgenderisme, zoals werkgerelateerde 
thema’s, discriminatie en meer. Het is de bedoe-
ling een laagdrempelig aanspreekpunt te bieden 
voor transgender personen, hun familie, naaste 
contacten en hulpverleners. De dienstverlening 
van het Transgender Infopunt staat open voor 
alle vragen en is gratis, ongebonden, vrijwillig, 
open en toegankelijk voor iedereen. Anoniem 
indien gewenst. De website biedt eveneens een 
overzicht van alle relevante vragen over iden-
titeit, leven als transgender, transgenderzorg 
of procedures voor o.a. geslachtswijziging en 
klachtenmelding.

Neemt de nood aan transgenderzorg de laatste 
jaren toe.
We zijn van een gemiddelde van 17 volwassen 
patiënten per jaar in de jaren ‘90, geëvolueerd 
tot gemiddeld 77 patiënten per jaar tijdens de 
laatste drie jaren. Dezelfde evolutie zien we 
op kortere termijn ook bij het kinderteam: tien 
jaar geleden hadden we slechts een handvol 
dossiers, nu haast 40 nieuwe gezinnen per jaar. 
De toegenomen aandacht voor het transgender 
thema in media en beleid, leidt meer mensen 
tot bij de gespecialiseerde hulp. Wat goed is, 
maar tegelijk voor langere wachtlijsten zorgt. En 
dan zijn er nog heel wat transgenders die nooit 
medische hulp zoeken, maar wel met vragen 
zitten over discriminatie of op zoek zijn naar 
een praatgroep. Tel daar alle partners, ouders, 
familie, vrienden, scholen, werkgevers, collega’s 
enzovoort bij, en je weet dat de groep die met 
vragen zit, zeer groot is. 

Waar is het infopunt te vinden.
Het infopunt is gehuisvest in het Centrum voor 
Seksuologie en Genderproblematiek in het UZ 
Gent. Het ziekenhuis heeft ruim 25 jaar expertise 
in transgenderzorg en geniet op dat vlak een 
uitstekende (inter)nationale reputatie. 

www.transgenderinfopunt.be

transgender infopunt

Waarom tekende KAA Gent de Gentse 
regenboogverklaring?
KAA Gent voert een actief non-discriminatie-
beleid en verwerpt uitdrukkelijk elke vorm van 
discriminatie. We werken ook actief mee aan 
initiatieven rond de aanvaarding van holebi’s in 
de sport zoals bepaald in het voetbalactieplan 
‘Maak er geen spel van’. Ook maakt onze commu-
nitywerking ‘Voetbal in de stad’ van acties rond 
diversiteit een prioriteit.

Hoe gaan jullie te werk? 
Het actieplan van Vlaams minister voor Gelijke 
Kansen Pascal Smet speelt in op de nood 
aan sensibilisering rond holebiseksualiteit in 
het voetbal. Een genuanceerde beeldvorming 
over sportende holebi’s en acties die holebi’s 
empoweren. Het bevat concrete initiatieven die 
clubs, sporters, trainers, supporters, bestuursleden, 
scheidsrechters, veiligheidsverantwoordelijken 
kunnen nemen.

Jullie hebben reeds vaker dit soort initiatieven 
geïnitieerd. 
KAA Gent is hiermee niet aan haar proefstuk 
toe. Ze voert een actief non-discriminatiebeleid 

en verwerpt in haar Sociaal Charter uitdrukkelijk 
iedere vorm van uitsluiting. De communitywerking 
‘Voetbal in de stad’ werkte rond deze thematiek 
al eerder samen met internationale initiatieven 
als ‘Football vs. Homophobia’ en ‘Football for 
Everyone’ in het kader van de FARE Action Week.

Het is eerder uitzondering dan regel dat 
een voetbalploeg zich inzet voor dit soort 
problematiek. Waarom kiezen jullie er bewust 
voor dit te doen? 
In 2012 hebben we bepaald rond welke 
maatschappelijke thema’s we zouden werken. 
Het brede thema van diversiteit werd daarbij 
gekozen en meer specifiek de thema’s anti-
racisme (naar analogie met UEFA campagnes 
hierrond) en holebi-acceptatie. Dit laatste 
omdat het thema in de stedelijke Gentse context 
relevant is en we een duidelijk statement wilden 
maken als voetbalclub. Waarom wij en andere 
niet? Wij zijn KAA Gent!

Lees meer over het actieplan ‘Homo of hetero: 
maak er geen spel van’ via:
www.maakergeenspelvan.be 
www.facebook.com/theonlygayinfootball

kaa gent
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carmen
interview fleur pierets   foto’s carmen de vos

de vos



In een tijd waarin digitale fotografie geen grenzen 
meer kent, iedereen fotograaf is, en geduld staat 
voor tijdverlies, heeft Carmen De Vos een unieke 
plaats ingenomen. Ze is niet alleen een droom voor 
polaroidfetisjisten maar vooral voor liefhebbers 
van de sterke, naakte freule. Vrouwen die zonder 
schroom omgaan met hun verleidelijkheid en 
sensualiteit.  De fotografe gaf onder andere het 
‘erotisch kabinet’ TicKL magazine uit, maar richt 
zich nu voornamelijk op tentoonstellingen en 
fotoprojecten. Zowel eigen werk als in opdracht 
van oa. De Morgen en de Standaard. Een gesprek 
over het verkennen van grenzen, beperkingen en 
haar fascinatie voor het onbekende.

Waarom polaroid? 
Ik ben ooit begonnen met het fotograferen op  
ouderwetse rolletjes maar ik had een openbaring 
toen ik de Toy Photography leerde kennen. 
Plots werden er vanuit de camera effecten 
toegevoegd waar ik zelf niet naar had gezocht. 
Dat soort speelgoedcamera’s vertonen immers 
bepaalde mankementen waardoor ze teveel licht 
binnenlaten of bepaalde vervormingen geven. 
Ik vond dat machtig. Een wisselwerking met je 
beeld, iets dat je zelf niet onder controle hebt. Van 
daaruit ben ik bij de polaroid terechtgekomen. 
Omdat die ook vreemde onvoorspelbare effecten 
aan het resultaat toevoegt, met als bijkomend 
voordeel dat de Polaroid tactiel en sensueel is. 
Je houdt het vast, ruikt de chemicaliën, ziet het 
beeld langzaam ontwikkelen. Dat op zich is heel 
spannend. De Polaroid camera heeft ook iets 

erotisch. Het was het eerste toestel waarmee 
je stoute foto’s kon nemen zonder langs de 
dorpsfotograaf te gaan. 

Het gebrek aan controle is een onderdeel van 
het resultaat, van de kracht van het werk?  
Ik heb een beeld in gedachten en de camera voegt 
uit zichzelf een bepaalde verkleuring toe, een 
vervorming. Als dat lukt, als dat allemaal goed zit, 
dan is het  geweldig. Het geeft een meerwaarde 
aan het beeld dat me nog steeds kan verbazen. 
Niettemin, voor hetzelfde geld verknoeit het 
je beeld volledig. Tussen ‘wow’ en ‘shit’ zit veel 
emotie en frustratie.

Waarom hou je van die beperking?  
Het is een uitdaging om binnen die grenzen het 
meest perfecte beeld te maken, een proces dat 
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me blijft boeien. Iets dat ik niet zou ervaren 
met digitale fotografie. Het idee dat ik iets niet 
onder controle heb, met het materiaal moet 
vechten, het trekt me evenveel aan als dat 
het me frustreert. Ik probeer het beste beeld 
te maken binnen de mate van de technische 
mogelijkheden. Gelukkig hou ik heel veel van 
imperfectie. 

Je moet een geduldig mens zijn. 
Het proces is inderdaad traag. Tussen elk beeld 
moet je wachten tot het ontwikkeld is. Het is te 
duur om zomaar 10 foto’s te nemen en dan te 
kijken of er een goeie bij zit. Ik neem één foto, 
kijk wat er moet veranderd worden wat betreft 
licht, houding en compositie. En bouw telkens 
verder op wat ik reeds hebt gemaakt.  Het vraagt 
heel veel concentratie, ook van de modellen 
want die moeten heel lang één en dezelfde pose 
vasthouden. Op die manier bouw je ook een heel 
dichte samenwerking op, net door die traagheid. 
De manier van werken wordt ineens heel fysiek. 

Je weet bijgevolg perfect waar je met je beeld 
naartoe wilt?  
Als ik mijn taferelen opbouw weet ik absoluut 
waar ik naartoe wil, wat ik wil hebben. Ik vertrek 
altijd vanuit een vooropgesteld idee van wat 
ik wil zien. Ook omwille van het proces is er 
weinig ruimte voor improvisatie. Je kan niet 
tegen je modellen zeggen: ‘doe eens iets’, 
zoals in digitale fotografie. Door de trage 
sluitertijd en lage lichtgevoeligheid moeten de 
modellen zich doodstil houden. Ik moet duidelijk 
meegeven wat ik van hen verlang eer ik begin te 
fotograferen. Niet dat het eindresultaat altijd 
is wat ik voor ogen had, soms kan ik behoorlijk 
teleurgesteld zijn en neemt het wat tijd en 
afstand om de kwaliteiten van het uiteindelijke 
beeld in te zien.

En vanwaar fotografie? 
Ik wou altijd schrijver worden maar heb 
uiteindelijk besloten dat ik daar te lui voor ben. 
Ik ben eerder iemand die gaat voor de korte 
sprint in plaats van de lange afstanden. Ik had 
echter nooit gedacht dat ik met mijn fotografie 
effectief iets kon bereiken. 

Je hebt een voorliefde voor sensualiteit, voor 
vrouwelijkheid. 
Ik zou het niet enkel voorliefde voor, maar vooral 
drang naar sensualiteit noemen. Naar vrijheid en 
losbandigheid. Vandaar dat ik niet noodzakelijk 
met stereotiepe modellen werk. Ik kies liever 
voor mensen van vlees en bloed. Mensen uit 
mijn omgeving. Naast schone madammen ben 
ik ook gevoelig voor religie en heb een fascinatie 
voor gender-issues. Gender boeit me ongelooflijk 
maar is iets waar ik geen vat op heb. Ik denk dat 
ik zoals de meeste mensen heel hard in gender 
denk: je bent een meisje of je bent een jongen. 
Als ik mensen zie die dat onderscheid niet 
hebben of kennen, bevangt me de macht van 
het onbekende, de sensualiteit die daaruit voort 
komt. Ik probeer het te begrijpen door het uit te 
beelden. In veel gevallen heeft gender een  show 
element met een aantal kinky facetten. Hetgeen 
zich goed leent tot esthetische beelden. In mijn 
werk ga ik vooral op zoek naar schoonheid, humor 
en sensualiteit, maar ik ben al blij als mensen het 
mooi vinden of als ze er kunnen mee lachen. 

Naast dit alles ben ikzelf vooral fan van je 
circusbeelden. Deze zijn onwerkelijk en 
hebben een hoog ‘freaks’ gehalte. Vanwaar de 
fascinatie? 
Ik vind het circus als setting, als gegeven heel 
sterk. Het circus zet een illusie neer die klopt 
binnen een eigen logica en realiteit.  Dat doe 
ik ook een beetje. Ik maak taferelen waarbij het 
er heel dik op ligt dat ze in een decor geplaatst 
zijn, dat er kostuums gedragen worden. In 
mijn serie ‘Rare Histories’ bijvoorbeeld, maak 
ik vreemde bedenksels die ik fotografeer op 
oude vervallen films. Soms interpreteer ik 
werk van oude meesters uit de schilderkunst. 
Van zodra ik een werk naar mijn eigen visie 
heb geïnterpreteerd, veranderd de complete 
verhaallijn, de oorspronkelijke bedoeling die 
erachter stak. Je kan stellen dat ik covers maak 
van die werken. Covers zoals in muziek, maar 
dan met polaroid. 

Zijn al die foto’s jij? Is dat waar je inspiratie 
vandaan komt?  
Misschien wel want ik heb een heel grote 
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tweespalt in mij. Ik ben heel burgerlijk opgevoed 
en ik vind dat helemaal niet erg. Ik ben graag 
burgerlijk. Het is iets waardoor je zonder 
problemen kunt meedraaien in de maatschappij. 
Waardoor je niet opvalt. Daarnaast ben ik enorm 
aangetrokken tot mensen die iets wilder en 
exhuberanter zijn, dan ikzelf er op het eerste 
zicht uitzie. Ik heb een heel sterke wil om gek te 
doen, om uit te breken. Om rare dingen te doen 
en vatbaar te zijn voor verslavingen. Gelukkig heb 
ik een partner die mij gezond houdt. Hij countert 
mijn drang tot destructiviteit.
 
Op dit moment heb je een grote expo in De 
Schipperskapel in Brugge lopen. Wat staat er 
nog verder op de planning? 
Naast mijn vrij werk en opdrachten voor de krant 
werk ik samen met Ineke Van Nieuwenhove en 
dichter Michaël Vandebril aan het Poëziebordeel. 
Wij plaatsen dichters, of beter gezegd, hun stoute 
alter ego, in het weelderige interieur van een 
bordeel en presenteren hen als courtisanes van 
het woord. Een project dat we willen uitbreiden 
over verschillende steden. Daarnaast werk ik 
samen met Annelies Vanbelle aan een nieuw 
fotoboek over vrouwelijke kunstenaars. Veel 
werk dus, maar vooral heel veel goesting. 

www.carmendevos.com

‘Gender boeit me 
ongelooflijk maar 

is iets waar ik 
geen vat op heb. Ik 
denk dat ik zoals 

de meeste mensen 
heel hard in gender 
denk: je bent een 
meisje of je bent 

een jongen.’
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resul tapmaz
in gesprek met



Op mijn vraag hoe hij in deze positie terecht is 
gekomen antwoordt hij lachend: ‘een mens kan zich 
vergissen hé’. Het leidt geen twijfel, schepen van 
Diversiteit en Gelijke Kansen Resul Tapmaz is een 
fijne en inspirerende man. Onder de vrolijkheid zit 
een zeer bevlogen politicus. Actiegericht en met 
de vooropgestelde droom van Gent een stad van 
respect te maken. Op 17 januari 2014 ondertekende 
hij samen met een waaier aan Gentse instellingen 
en organisaties, de Regenboogverklaring van de 
Stad Gent, over de geïntegreerde aanpak van 
discriminatie van holebi’s en transgenders in de 
stad. Wij laten hem punt voor punt aan het woord 
over de basis van die verklaring. 

We maken de Gentenaars bewuster en 
informeren hen.
Ik krijg soms de vraag of het nog wel nodig is een 
gender- en holebibeleid te voeren. De vrouwen 
zijn geëmancipeerd en participeren aan het 
maatschappelijk leven, en mensen van het gelijke 
geslacht mogen met elkaar trouwen. Jammer 
genoeg is discriminatie nog altijd een feit in 
onze maatschappij. Mensen worden nog altijd 
gediscrimineerd omwille van hun geaardheid, 
sociale positie, geloof of etnisch-culturele 
achtergrond. Dus ik antwoord steeds, dat het 
bijzonder belangrijk is om in deze moeilijke tijden 
hier op te blijven inzetten. We bevinden ons in 
de 21ste eeuw en in de grootsteden worden er 
nog steeds homoseksuelen en transgenders 
lastiggevallen. Er worden nog steeds mensen 
geweigerd op de arbeids- en op de woonmarkt 

omwille van hun geaardheid of kleur. Gent is 
een open en solidaire stad maar hierin moeten 
we blijven investeren. Discriminatie zal bestaan 
zolang de mensheid bestaat. Maar zolang de 
mensheid bestaat hebben we ook de plicht 
om mensen te blijven informeren, te blijven 
sensibiliseren. 

We ondersteunen en versterken holebi’s en 
transgenders in onze stad.
Gent is een progressieve stad en heeft altijd 
een voortrekkersrol gespeeld op vlak van 
holebibeleid. In 2004 waren we bijvoorbeeld 
de eerste stad in Vlaanderen die hieromtrent 
een plan had uitgestippeld en ook nu blijven 
we streven naar concrete, doortastende acties. 
Zichtbaar en voelbaar. Om Gent op de kaart 
te zetten op vlak van holebibeleid hebben we 

bijgevolg veel contact met het middenveld, met 
de holebigemeenschap, met Casa Rosa,… Onze 
deur staat open. Onlangs heb ik bijvoorbeeld 
met Merhaba samengezeten. Een organisatie 
die zich inzet voor  holebi’s van etnische culturele 
minderheden. Hetgeen nog steeds een taboe 
is. Ik vind hun strijd zeer dapper. We hebben 
samen bekeken in hoeverre we dit in Gent 
kunnen toepassen. Als Gents bestuur vinden we 
het belangrijk dicht te staan bij de noden en de 
vragen die er zijn. Samen kijken wat we kunnen 
veranderen. Om oplossingen te zoeken.

We verzamelen kennis en omringen ons met 
experten.
Vanuit verschillende stadsdiensten en midden-
veldorganisaties rees de vraag naar coördinatie 
voor een Gents holebibeleid, zowel preventief 

als repressief. Van daaruit hebben we besloten 
een denktank op te richten om te kijken hoever 
we staan en wat we bijkomend nog kunnen 
realiseren. Niet enkel op papier, maar ook actieve, 
daadkrachtige acties. We wilden concreet iets 
doen om de vooroordelen omtrent holebi’s daad-
krachtig aan te pakken. Die denktank was zeer 
uitgebreid en had een vertegenwoordiging van 
onderwijs en integratiedienst tot justitie, politie 
en sport. Wij hebben alle actoren samengezet 
die een meerwaarde zouden kunnen betekenen 
in dat verhaal. Aangezien iedereen een engage-
ment wou aangaan, hebben we dat vertaald in 
een regenboogverklaring en zijn we op een heel 
concrete en duurzame manier met een aantal 
projecten naar buiten gekomen. Afgelopen mei, 
op de internationale dag tegen homo- en de 
transfobie zijn we met de resultaten naar buiten 
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gekomen. Om te tonen dat het niet alleen blijft bij 
praten, maar dat we zijn overgegaan tot daden, 
van onderzoek tot productontwikkeling.

We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid 
in onze stad.
Gent is altijd een a-typische stad geweest, ook in 
Vlaanderen. We zijn koppige mensen en thema’s 
die moeilijk bespreekbaar zijn willen we als 
progressieve stad blijven aankaarten. Zeker in 
moeilijke tijden is dat meer een uitdaging dan 
een knelpunt. Daarom is een van de belangri-
jkste beslissingen die we hebben genomen, er 
een met de politie. In het kader van het zonaal 
veiligheidsplan wordt onder andere ingezet 
op vorming. Alle Gentse flikken krijgen een 
tweedaagse diversiteitsopleiding met een luik 
daarin rond homofobie. Op die manier willen 
we niet alleen de vooroordelen voor een stuk 
wegwerken maar willen we ook strafmatig veel 
strenger optreden. We hebben ondertussen ook 
een sms systeem ontwikkeld waarop je makkelijk 
een melding kan doorgeven als je bent gedis-
crimineerd. Of het nu gaat over racisme of gay 
bashing, of het er nu vijf zijn of honderd, elke dis-
ciminatie is er een teveel. Vandaar dat we blij zijn 
met de goede samenwerking tussen politie en 
justitie, om die straffeloosheid  beetje bij beetje 
weg te werken. 

We hebben aandacht voor holebi’s en 
transgenders in ons dienstenaanbod en in onze 
beeldvorming.
Het gelijkekansenbeleid speelt hierin een 
belagngrijke rol. Of het nu gaat over culturele 
minderheden of over gender, wij voorzien hiervoor 
zowel middelen als een afzonderlijke dienst. We 
gaan tevens begeleiding en workshops voorzien 
aan personeel van de stad om die beeldvorming 
goed in beeld te brengen. Mijn dochter zei me 
ooit: ‘papa, mijn vriendinnetje op school heeft 2 
mama’s’. Ik kan me voorstellen dat het als ouder 
niet makkelijk is dit soort dingen uit te leggen. 
Samen met onderwijs hebben we bijgevolg de 
beslissing genomen om  kinderen van jongsaf 
aan, en op een pedagogisch verantwoorde 
manier, te informeren. Daarnaast zullen we ook 
concreet acties opzetten rond sensibilisering. Een 

mooi voorbeeld hieromtrent is de campagne ‘The 
Only Gay In Football’  die werd voorgesteld in de 
gloednieuwe Ghelamco Arena als een onderdeel 
van het actieplan over holebi’s in het voetbal. 
Voor de gelegenheid toverde KAA Gent het 
stadion om in regenboogkleuren en wij hebben 
Robbie Rogers, de eerste Amerikaanse voetballer 
die zich heeft geout, uitgenodigd. Er was een 
staande ovatie van 18.000 Gentse supporters 
en ik was fier. Fier als Gentenaar maar ook als 
Buffalo.

We hebben elkaar nodig. We doen dit samen. 
Voor Gent, met Gent en in Gent!
Een stad als Gent is een microkosmos, verschil-
lende groepen en gemeenschappen leven er 
samen. Het is dus bijzonder belangrijk om in te 
zetten op actief ‘Gents burgerschap’, zoals ik het 
zelf graag noem. Iedereen moet een bijdrage 
leveren aan zijn of haar stad en de basis boodsc-
hap hierin is respect. Je kan enkel iets bijdragen 
aan de sfeer van een stad als je respect hebt voor 
elkaar. Met 136 ethnische groepen, mensen  met 
verschillende culturele achtergronden, verschil-
lende sociale status, verschillende geaardheden 
en interessegebieden is het zaak samen te kijken 
hoe we  die stad nog leefbaarder kunnen maken. 
In het leven moet je dromen en ik droom van 
een stad zonder discriminatie. Ik weet ook dat 
je dat niet kunt bereiken zonder er continu aan 
te werken. Niettemin ben ik zeker dat we ons 
allemaal willen en kunnen inzetten voor een moo-
iere en een meer leefbare stad. Iets waar ieder-
een, maar dan ook iedereen, blijer van wordt.  

‘In het leven 
moet je dromen 
en ik droom van 
een stad zonder 
discriminatie.’
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kiss
tekst fleur pierets   artwork piepke

my tribe
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Op 11-jarige leeftijd werd hij reeds geïnspireerd door 
een afbeelding in een Nederlands strip tijdschrift. 
Een tekening van Goofy, gekleed als Boy George. 
‘Dit was het begin, en jaren later doe ik nog steeds 
hetzelfde; mijn karakters aankleden en opmaken’. 
Jaren later gebruikte Boy George ook een aantal van 
zijn beelden in een tour book en op merchandise. 
De man achter het masker en achter werk dat 
een verademing is voor iedereen die houdt van 
diversiteit: Gentse kunstenaar en cartoonist Piepke.

acid!
Begonnen in de jaren ‘90, ten tijde van de house 
scene en de smileys. De ronde vormen zijn er 
nog steeds. Aangenaam om naar te kijken, zacht 
voor de ogen. Zij het met een ondertoon van 
illusie en symboliek. Op het eerste zicht oogt 
Piepke’s werk joviaal en kleurrijk. De tweede 
laag toont een meer verwrongen beeld van al 
die vrolijkheid. Vanaf de derde laag ontdek je 
culturele referenties met niet zelden een factor 
van perversiteit. Laten we duidelijk stellen dat ik 
dit laatste met een positieve insteek neerschrijf. 
‘Door donkere, agressieve en seksuele periodes in 
mijn leven te projecteren op vrolijke en kleurrijke 
figuren, worden ze behapbaar gemaakt. Iets 
hard kunnen zeggen op een leuke manier, dat 
ligt me wel. Niet iedereen ziet de boodschap, 

maar dat hoeft ook niet.’ Niet iedereen, maar 
sommige wel. Getuige zijn talrijke exposities 
waar bepaalde mensen de ruimte niet durven of 
willen betreden. Te choquerend, klinkt het. Wij 
noemen het antropomorfisch. In cartoonvorm 
wel te verstaan. ‘Cartoons worden op dit moment 
beschouwd als een kunstvorm maar zijn echter 
lang niet zo serieus genomen. Voor mij was het 
een mogelijkheid zware en sinistere onderwerpen 
op een grappige manier te vertalen. Om thema’s 
zoals religie, sex en gender aan te kaarten.’ 

illusie en transformatie
Piepke’s personages wonen in huizen van lichte 
zeden waar niet alles blijkt te glimmen en waar 
glamour vervaagd onder het oppervlak. Gevoelig 
en menselijk bij de eerste oogopslag maar met 

een ondertoon van illusie en ironie. Illusie als in 
genderillusie. Jongens zijn geen jongens maar 
ook geen meisjes die willen lijken op jongens. 
Kunt u nog volgen? ‘Mijn karakters zijn inderdaad 
niet noodzakelijk mannen of vrouwen. Van jongs 
af aan ben ik geinspireerd door figuren zoals 
Leigh Bowery, Boy George, Divine,.. Mensen die 
zichzelf transformeren naar een andere identiteit’. 
Het concept transformatie heeft in zijn werk een 
grote draagwijdte. Het spreekt vol bewondering 
en verwondering over identiteit en verandering. 
Niet enkel door kostuums en make-up maar 
ook door plastische chirurgie. Knives and 
needles. ‘Ik ben begonnen in de periode voor de 
Dragraces van Ru Paul. Een periode voor alles 
wat transformatie was in de limelight stond. Met 
mijn werk wou ik een statement maken: We zijn 

hier! Dit doen we! Zo zien we eruit! Vol kleur en 
goestig. Ik wil niet zeggen dat ik de eerste was, 
maar tegenwoordig is alles wat meer mainstream 
geworden. Helemaal prima natuurlijk, maar op 
dat moment was dat mijn ‘kruistocht’, om even 
een zwaar woord te gebruiken.’ Een duidelijke 
rode draad dus in het werk waar elke lijn, streep 
of kleurvlak een betekenis heeft. Waar niets 
vrijblijvend is. ‘Ik kan soms 1 of 2 maand aan een 
schilderij bezig zijn en elk werk is een statement. 
Het ene werk iets minder politiek correct dan het 
andere, maar ik blijf trouw aan mezelf.’

universeel
Over dat de naam Piepke goed bekt in het 
Gentse, zijn we het allemaal eens, maar wat geeft 
het buiten onze landsgrenzen? ‘Geloof me, daar 

et alors?44 et alors? 45





‘fabulousness’. Diverse expo’s leverden hem ook 
een fijne vrienden- en fanbase op. ‘Ik hou enorm 
van reizen. Iets dat ook weer leidt tot evolutie. 
Reizen brengt weer inspiratie met zich mee. 
Zeker omdat er een grote invloed van graffiti in 
mijn werk zit. Dat is ook hetgeen mij boeit. Ik volg 
de kunstwereld amper, streetart daarentegen 
vindt ik geweldig. Vooral het verbodene 
gecombineerd met het publieke, spreekt me 
aan. Het underground gehalte. Daar liggen de 
goeie dingen. Ze zijn misschien niet altijd zo 
populair, maar in mijn ogen soms veel sterker. 
Waarom? Omdat die mensen hun zin doen, 
omdat ze geen regels kennen.’ Bij deze is ook het 
verhaal van het masker opgehelderd, het Banksy 
gehalte daarvan en het al dan niet navolgen van 
regels. Hetgeen eveneens een constante is in zijn 

komen rare woorden van’, zegt hij zelf.  Mensen 
uit Gent zullen zich misschien wel Minouche 
herinneren. Het meest bekende en iconische 
naaktmodel van de academie. ‘Zij noemde me 
altijd Piepke. Piepke ga om een koffie, Piepke 
het is koud, Piepke doe de deur dicht. Vreselijk 
vond ik het, maar hij is blijkbaar blijven hangen. 
Zelfs mijn moeder noemde me na een tijdje zo. 
Het was een logisch gevolg om het als naam op 
mijn werk te gebruiken maar naar het buitenland 
toe is dat een minder goede keus geweest.’ 
Goede naamskeuze of niet. Het is blijkbaar 
geen breekpunt geweest wat betreft een 
doorbraak ver van het thuisfront. Piepke’s werk 
blijkt universeel en artikels uit de buitenlandse 
pers staan bol van uitdrukkingen zoals 
‘beautiful universe’, ‘celebration of diversity’ en 

keuze wat betreft representatie. Op dit moment 
werkt hij samen met  Artop Gallery in Lille en 
St-Tropez maar zit echter niet onder exclusief 
contract. ‘Het ligt teveel in mijn aard om mijn 
zin te doen. Ik wil niet in een bepaalde richting 
geduwd worden.’

verhalen
Welke richting het werk dan wél uitgaat is op dit 
moment nog een groot vraagteken. De laatste 5 
jaar is hij specifiek bezig geweest met het maken 
van prints. Getekend en geschilderd met de 
hand maar digitaal ingekleurd en geprint in een 
beperkte oplage van 5 stuks. ‘Nu wil ik teruggaan 
naar de basis, naar het schilderen. Ik heb er 
nood aan fysiek bezig te zijn met mijn werk, 
materiaal en techniek. Digitaal inkleuren geeft 

een perfecte glossy look en de mogelijkheid een 
werk meermaals voor te stellen. Deze snellere 
productie gaf me de kans een massa ideeën los 
te laten en op verschillende plaatsen aanwezig 
te zijn. Nu is het tijd om meer uit te puren en 
exclusiever te gaan werken. Over de jaren heen 
heb ik geleerd dat mijn werk dikwijls te gay is 
voor het rechtlijnige gallerij systeem. Voor de 
gay community is het dan weer niet gay genoeg.’ 
Commercieel gezien geen makkelijke uitdaging 
dus. Maar Piepke’s werk is sterk genoeg en hoeft 
niet thuis te horen in een al bestaand vakje. ‘Ik 
maak er wel eentje voor mezelf. Koppigheid vind 
ik best wel een mooie karaktertrek.’ En daar zijn 
wij het alvast helemaal mee eens. 

www.piepke.org
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Er waait een nieuwe wind door de wereld van de 
dragqueens. Ze noemen zichzelf Faux Queens en 
het zijn biologische vrouwen die zich verkleden 
als dragqueens. Wie anders dan de mooie en 
getalenteerde Pascale Platel konden we vragen 
op die manier op onze Gentse cover te staan? 
De actrice hoefde geen seconde te twijfelen en 
we besloten gay icoon en transseksueel Amanda 
Lepore als inspiratiebron te gebruiken. 4 uur, 
tonnen make-up en een paar silliconenlippen later 
was de transformatie compleet. We laten haar zelf 
vertellen hoe het was. 

Hoe voelde de transformatie? 
Het voelde raar. Ik werd letterlijk iemand anders 
door al die make-up. En dan die lippen! Van zodra 
ik die ophad, werd ik een soort vreemd ‘wezen’. 
Heel intrigerend. Ik ben altijd al gefascineerd 

geweest door dragqueens. Sommigen vind ik 
onweerstaanbaar en ik heb me al een aantal 
keer afgevraagd hoe het zou zijn om nog veel 
explicieter vrouw te zijn, dan een vrouw. Ik ben blij 
dit eens meegemaakt te hebben. Ik hou er wel van 
om mijn eigen realiteit te creëren, naast het échte 
leven. Soms schaam ik me daar wel een beetje 
over. Omdat ik dan denk dat ik niet bewust genoeg 
ben. Of dat ik misschien naïef ben.

Wat vind je van Amanda Lepore?
Ik vind haar overweldigend en kwetsbaar tegelijk. 
Wat een idee om jezelf om te laten bouwen tot 
levend kunstwerk. Daarnaast heeft het ook iets 
ongelooflijk triest want mensen zullen nooit weten 
wie je echt bent. Wie er onder al die kunstmatigheid 
verborgen zit. Toen ik helemaal getransformeerd 
voor de spiegel zat, voelde ik die ‘tristesse’, maar 

pascale platel goes amanda lepore

tegelijkertijd ook een soort oergevoel. Niets is 
wat het lijkt, dus ik vind het belangrijk om open 
te staan voor de dingen. Misschien omdat ik zelf 
altijd non-conformistisch geweest ben. Wie ben 
ik om mensen te veroordelen, om te zeggen wat 
goed of slecht is. Ik voel me trouwens heel snel op 
mijn gemak bij mensen die een beetje ‘anders’ zijn. 
Wat dat ook mag betekenen. Laat ons zeggen dat 
ik niet snel iets vreemd vind. 

Hoe komt dat? 
Ik probeer zo weinig mogelijk vooroordelen te 
hebben. Ik heb dat van thuis meegekregen want 
mijn moeder kon zich heel kwaad maken over al 
die dingen die je zogezegd niet mocht doen. Je 
mocht niet vloeken, je mocht niet roken, geen sex 
hebben,.. Ze was, en is nog steeds, heel rebels in 
dat soort dingen. 

Ben jij zelf geëngageerd? 
Ik hou van de lichte kant van het leven en ben niet 
echt bezig met politiek. Maar op de één of andere 
manier doe ik toch veel geëngageerde dingen. 
Terwijl ik altijd denk dat ik dat niet ben.
Zo deed ik bijvoorbeeld mee aan de ‘Schone 
Kleren Tour’ die ijvert voor een verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.  
Ik bracht hiervoor een aantal getuigenissen van 
vrouwen. Ook was ik meter van ‘De ronde op 
rollen’. Gevangenen die de Ronde van Vlaanderen 
fietsen op rollen. Ik hou van dit soort positieve 
acties en ook als schrijfster en theatermaakster 
vind ik het belangrijk om naar mensen te kijken 
zonder waardeoordeel. Gewoon genieten van de 
diversiteit. Heerlijk!

www.pascaleplatel.be
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marilyn
interview fleur pierets   foto’s joeri vanhamel

methox
Jezelf kunnen en willen zijn, 
dat is het hoogste goed. En 
dat bewijst Gentenaar Marilyn 
Methox. Hij is een Rubik’s 
kubus die kan veranderen 
naargelang de kant waarop 
je hem bekijkt. Soms meisje, 
soms jongen. Soms alletwee. 
De kunst van jezelf zijn. De 
wereld van Marilyn Methox in 
10 trefwoorden.
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gender
Ik heb me heel lang afgevraagd wat ik nu eigenlijk 
was. Voor mezelf zou ik zeggen dat ik bi-gender 
ben. Het ene moment meer vrouw, het andere 
moment meer man. De grens tussen man en 
vrouw is niet zo strikt bij mij.

vorm
Op dit moment voel ik me goed bij hoe ik ben. Als 
ik heel eerlijk ben, zou ik misschien wel als vrouw 
geboren willen zijn. Maar het is nu eenmaal niet 
zo. Ik heb daarin een evenwicht moeten zoeken 
want ik ben geen transseksueel. Iedereen moet  
voor zichzelf uitmaken wat hij of zij is.
 
evenwicht
Ik heb voor mezelf een evenwicht moeten vinden 
tussen mijn professionele – en mijn privé leven. 
Als mijn ene ik, werk ik op een bank. Mijn andere 
ik is veel uitbundiger en voelt zich aangesproken 
tot persoonlijke esthetiek en schoonheid. 

grenzen
Het is niet omdat ik er apart uitzie, dat ik anders 
ben dan anderen. Ik vind het belangrijk dat je 
in dit leven je grenzen mag verleggen. Dat er 
niemand is die zegt dat je je moet conformeren. 
Dat je mag zijn wie je wilt. Dat je out of the box 
mag denken.

ideaal
Mijn ideale wereld mag continu geflipt zijn. 
Dingen doen die je leuk vindt zonder na te 
denken of het wel gepast is in onze samenleving. 
Ik heb die extravagante uitlaatklep nodig. Mocht 
alles een beetje losser zijn, zou ik het misschien 
niet nodig hebben. Nu moet ik voor mezelf die 
rechtlijnigheid wat uit balans brengen.

indruk
Enerzijds ben ik niet bezig met wat mensen van mij 
denken maar anderzijds heb ik soms wel wat stress. 
Ik hou van extravagantie maar er is veel onbegrip. 
Mensen weten niet waarover het gaat. Als je kijkt wat 
er nu bijvoorbeeld in Rusland gebeurd, die anti-homo 
propaganda. Dat is gewoon gevaarlijk. Respect en 
communicatie is daarom heel belangrijk.

gent
Gent is heel open minded maar een bijzondere look 
is nog steeds een beetje té anders. Maar ik woon hier 
graag. Laat daar geen twijfel over bestaan. Het is een 
heerlijke stad. 

kunstwerk
Sommigen uiten zich door middel van schilderen of 
beeldhouwen,  ik doe dat via mijn uiterlijk. Af en toe 
werk ik samen met fotografen die een project zien, in 
hoe ik eruit zie. Die me fotograferen om wie ik ben.

fantasie
Begin jaren ’80 had je the New Romantics. De econo-
mie ging toen slecht en er was geen sociaal vangnet. 
In dat milieu zijn er toen bepaalde looks gecreëerd. 
Boy Geoge, Duran Duran, Visage, etc. Je ziet het, als 
het slecht gaat kan je nog altijd van fantasie, realiteit 
maken. 

boodschap
Ik heb een positieve manier van denken en ik zou 
tegen iedereen willen zeggen dat het ok is om apart 
te zijn. Amuzeer je, probeer dingen uit en je zal zelf 
wel ontdekken wie je bent. Laat het niet over aan 
anderen om dat voor jou te bepalen. De samenleving 
is vrij strikt en je mag best wel wat tegendraads 
zijn, je mag het voor jezelf best wel wat door elkaar 
schudden. 
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Hoe ervaren jullie de Gentse regenboog- 
verklaring?
De regenboogverklaring is een belangrijk en niet 
te miskennen signaal van de stad Gent. De inten-
tie ervan is samen te werken aan respect voor 
holebi’s en transgenders in Gent. Ook de politie 
is betrokken partij. De reden hiervoor ligt voor de 
hand: de politie (en het parket) heeft een belan-
grijke rol te spelen in het akteren van feiten van 
homo- en transfobie. Een effectieve vervolging 
en bestraffing van daders van discriminatie- en 
haatmisdrijven, werkt ontradend naar potentiële 
daders. Vanuit de politie willen wij, aansluitend 
op hoe de stad het ziet, op zijn minst een signaal 
kunnen geven dat agressie- en allerlei andere 
delicten naar de LGBT-gemeenschap niet getole-
reerd worden. Gent wil een warme, gastvrije stad 
zijn voor iedereen,  zonder onderscheid. Dus ook 
voor holebi’s en transgenders.

Samen met de stad Gent hebben jullie besloten 
om agenten een opleiding te geven rond holebi 
beleid. Hoe gaat zoiets concreet in zijn werk? 
Voor alle duidelijkheid: het gaat niet alleen om 
holebi’s, maar ook om transgenders. Die laatste 
zijn een zeer kwetsbare groep, al is het maar 
omdat de transgenderpopulatie niet zo talrijk 
of zichtbaar is. De opleiding rond ‘diversiteit’ 
wil de personeelsleden van de politiezone Gent 
doen nadenken over de manier waarop ze hun 
job uitoefenen, bepaalde denkpatronen en 

veronderstellingen doorbreken. Zichzelf in vraag 
durven stellen in een maatschappij die constant 
evolueert, zeker op het vlak van seksuele diver-
siteit. Reflecteren over de rol die men daar als 
politieambtenaar heeft te vervullen. Doen denken 
en durven denken.    
   
Wat zijn de punten waaraan moet gewerkt 
worden? Welke holebi vooroordelen zijn er en 
hoe neem je die weg?
De opleiding is nog maar net gestart maar de 
vooroordelen die binnen de politie bestaan, zullen 
wellicht niet afwijken van de vooroordelen die in 
andere middens bestaan. Belangrijk is dat binnen 
de politie inspanningen geleverd worden om de 
aandacht voor en de kennis van de holebi- en 
transgenderthematiek te vergroten. Dit kan de 
verdraagzaamheid alleen maar ten goede komen.    

Hoe is het om als politie te werken in een stad 
die holebi vriendelijk is? 
De politie vervult haar taak middenin een samen-
leving waaraan zij tegelijk ook haar legitimiteit 
ontleent. Geef respect, en je krijgt respect terug. 
De politie is er voor iedereen, en aanvaardt 
geen onterecht onderscheid tussen mensen. 
En of het daarbij nu om holebi’s gaat, dan wel 
om andere kwetsbare groepen in de samenlev-
ing, speelt eigenlijk geen rol. Goede contacten 
met de LGBT-community zijn voor de politie 
uiteraard wel belangrijk omdat ze ons toelaten 
sneller en gerichter te reageren (of anticiperen) 
op veiligheidsproblemen die de gemeenschap 
ervaart, of op incidenten.  

Dit magazine draait rond LGBT diversiteit. Is er 
een boodschap die de politie wilt meegeven? 
Diversiteit is verrijkend. Het mooiste geschenk 
dat je iemand kan geven is dat die zichzelf mag 
en kan zijn. De politie wil meewerken aan een 
samenleving die dit mogelijk maakt, zonder 
onderscheid naar wie dan ook.

www.politiegent.be

politie gent

Wat is Tigerzilla?
Tigerzilla is een stijlvol feest gericht op lesbische 
en biseksuele vrouwen en bestaat reeds meer 
dan 2 jaar. De eerste editie was een succes 
met 400 vrouwen en dit op Le Bateau in Gent. 
Een feestboot. Tot nu toe is Tigerzilla een 
succesverhaal. Ook in Antwerpen vond ik dat er 
plaats was voor ons feest en startte ik Foxville, 
het zusje van Tigerzilla. Daarvan zijn er ook reeds 
2 edities geweest, die tevens smaakten naar 
meer.

Is er behoefte aan dit soort feest en waarom?
Zeker en vast. Toen ik begon met Tigerzilla was 
er in Gent één feestje voor vrouwen. Ergens in 
een  triestig zaaltje, met voornamelijk Vlaamse 
schlagers om op te dansen. Ik wist zeker dat 
dit beter kon. Ik vond dat lesbische/biseksuele 
vrouwen ook een feestje verdienden met topdj’s, 
gadgets en exclusieve sponsors. Ik organiseerde 
reeds vrijwillig 2 jaar SPUNK en leerde de 
mensen van Le Bateau kennen toen ik bij hen een 
afterparty organiseerde. Zo ging de bal aan het 
rollen. Ik geloof dat je spontaan met de mensen in 
contact komt die je moet leren kennen in je leven. 

Staat Gent open voor dit soort concept?
Helemaal. Zoals ik zei, lokte de eerste editie meer 
volk dan de locatie aankon. Toen ik ermee begon 
kreeg ik vaak de reactie dat hier echt nood aan 
was, dat het een leegte was die nu eindelijk was 

opgevuld. Ook nu, jaren later, blijven meisjes en 
vrouwen enthousiast over Tigerzilla.

Wat is jullie doelpubliek?
Eigenlijk is iedereen welkom die lesbisch/biseksueel 
is. Maar ook heterovriendinnen zijn welkom. 
Jongens mogen enkel binnen in het gezelschap 
van vrouwen. Ik heb in het begin geen leeftijd 
afgebakend. Er waren toen echt mensen van 
alle leeftijden. Ongeveer evenveel ouder als 
jonger. Tegenwoordig trekt Tigerzilla echter meer 
jongere mensen. Tijdens de Gentse feesten zie je 
dan weer meer ouder volk. Het is altijd een beetje 
anders. 

Toekomstplannen
Na 5 jaar holebifeesten organiseren, ken je de 
scene wel erg goed. Ik zou bijgevolg graag een 
volgende, grotere stap nemen en internationaal 
of nationaal iets proberen. Of eens kijken voor 
een eigen feestlocatie. Als het maar een uitdaging 
is. Het Tigerzillaverhaal zal momenteel nog niet 
stoppen, Foxville ook niet. Ik blijf zoeken naar 
nieuwe manieren om mijn publiek te verrassen. 
Om dingen te doen die ik zelf zou appreciëren 
op feestjes. Iets doen waar mensen over blijven 
praten. 

www.facebook.com/tigerzilla
www.facebook.com/beatgewelt
www.foxytimes.be

tigerzilla
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nid &
interview fleur pierets   artwork nid & sancy

sancy
Bart Demey en Tania 
Gallagher zijn Nid & 
Sancy, een Gents duo 
met een grote liefde voor 
analoge synthesizers, 
bootlegs en electronische 
beats. Gestart onder de 
naam Galacticamendum, 
brachten ze hun muziek 
uit op hun eigen label 
Digital Piss Factory. Na 
een concert op Pukkelpop 
bleek hun electronische 
punk act een hit en 
zorgde ervoor dat ze 
wereldwijd al snel het 
podium deelden met 
Scissor Sisters, Peaches, 
T Raumschmiere, 
Soulwax and Vitalic. 
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Na een geïnspireerd verblijf in het New York 
Chelsea Hotel veranderde Galacticamendum 
in Nid & Sancy en brachten ze ‘Never Mind the 
Bootlegs… Here’s Sex with Nid & Sancy’, op de 
markt. Een slimme en originele mix & match van 
Missy Elliot, Beasty Boys, Yello en vele anderen, 
waardoor Zoe Ball hen prompt uitriep tot ‘the 
coolest band of the year’. In 2005 brachten ze 
hun debut album ‘Talk To The Machine’ uit. 
Singles zoals ‘Sleaze Boogie’ and ‘Be Yourself 
Tonight’, gecombineerd met een luide en 
energieke podium act, zorgden er snel voor dat 
ze op handen werden gedragen in zowel dance 
clubs als op festivals. De recente lancering van 
‘The Cut Up Jeans Technique’ geeft ons een 
goeie reden om nog eens samen met Bart & 
Tania wat mojito’s te drinken.

Het is een geruime tijd stil geweest tussen dit 
en het vorige album. Wat hebben jullie in de 
tussentijd gedaan? 
Sancy We hebben ondermeer The Living 
Islands opgestart en remixes gemaakt voor een 
heleboel namen waaronder Goose, Blende en 
Das Pop. We hebben muziek gemaakt voor de 
theaterperformance groep Eisbär en de eerste 
EP van Rock Rally winnaars, Compact Disk 
Dummies geproduced. Eigenlijk hebben we 
helemaal niet stilgezeten, maar we begrijpen 
dat dit wel zo kan overkomen als je achter de 
schermen bezig bent. Het heeft ons in elk geval 
deugd gedaan.  
Nid We hebben in 2011 bewust een time out 
ingevoerd op het vlak van optredens.  Iets dat 
we iedereen kunnen aanraden om de boel 
fris te houden. We hadden in 5 jaar tijd drie 
albums opgenomen en meer dan 250 concerten 
gespeeld. Om eerlijk te zijn: het was tijd om 
onze zinnen te verzetten, en dat hebben we dan 
ook gedaan. Nu staan we terug helemaal scherp, 
zoals het moet.
 
Waar gaat het nieuwe album over?
Nid We wilden vooral een album maken dat 
kort, rauw en scherp was.  Geen overbodige 
tierlantijntjes. Zeggen wat je te zeggen hebt. 
Niks meer of minder. Daarnaast hadden we het 

idee opgevat om met heel korte stemsamples te 
werken en het album in elkaar te laten vloeien 
zonder er een soort mix van te maken, want we 
zijn helemaal geen dj’s. Nooit geweest trouwens. 
Onze muziek draait rond het live spelen.
Sancy ‘The Cut Up Jeans Technique’ is heel losjes 
geinspireerd op de ‘Cut Up’ techniek van William 
Burroughs, maar dan in de audio vorm.

Dit album komt in verschillende vormen. Eén 
ervan komt samen met een limited edition 
fanzine, een ander dan weer op cd.
Nid We hebben heel veel artwork gemaakt voor 
dit album. Onmogelijk om dat allemaal op een 
vinyl album te krijgen. We besloten er bijgevolg 
een zine bij te maken waar we alles in kwijt 
konden. 
Sancy Het is helemaal DIY, op Riso gecopieerd 
en genummerd. Het is dus wel een Limited 
edition hebbedingetje, waar we eerlijk gezegd 
veel plezier aan hebben beleefd om te maken. 
Een fanzine is een format dat ons ligt. Er kwam 
geen computer aan te pas en alles is met de 
hand geknipt en geplakt. In dat opzicht was het 
voor ons ook teruggaan naar iets wat bijna een 
verloren kunst is geworden. 

Jullie inspiratiebronnen zijn zeer uiteen-
lopend. Zo gaat ‘Anorak Nervosa’ (uit het 
album ‘Talk to the Machine’. Ref.) , over 
Karen Carpenter. Over welke mensen hebben 
jullie het op jullie nieuwe plaat?
Nid Er staan opnieuw enkele verwijzingen 
op naar dingen die ons zijn bijgebleven, zoals 
bijvoorbeeld de ‘You can’t download a meal’ 
sample. Op het eerste zicht klinkt het zeer 
grappig, maar het zet je wel aan het denken.
Sancy En er staat een nummer op dat we 
hebben opgedragen aan een non die in de 
‘roaring 20’s’ in ons huis heeft gewoond.  Ze 
zorgt voor een goeie huisvibe, beschermt het, 
en in ruil hiervoor hebben we een track voor 
haar gemaakt. Het is niet moeilijk te achterha-
len welke trouwens.

Leven we in moeilijke tijden om muziek uit te 
brengen? 

Sancy Je kan het op zijn minst spannende 
tijden noemen. Door het internet zijn er vele 
deuren opengegaan om je muziek te delen met 
mensen aan de andere kant van de wereld. 
Maar tegelijkertijd is er ook heel wat afvlakking 
gebeurd.  Het gemak waarmee je digitale files 
download, heeft er voor gezorgd dat de magie 
rond muziek verdwenen is. Het is bijna een 
wegwerpmodel geworden. Dat is voornamelijk 
de reden waarom we erop stonden om van ‘The 
Cut Up Jeans technique’ een fysieke beleving 
te maken. Iets dat je in je handen kan houden 
en waar je een band mee kan ontwikkelen.
Er is an sich niks mis met mp3. Ze bieden zelfs 
heel wat voordelen. Maar het mag niet het hele 
verhaal worden. Daar is het te eng voor. Vandaar 

dat meer mensen teruggrijpen naar het vinyl 
formaat, volgens ons nog steeds de ultieme vorm 
van muziek beleven. 

Kunnen we een tournee verwachten?
Nid We zien wel. We hebben in februari al enkele 
concerten gespeeld en dat voelde meteen terug 
goed aan. De plaat wordt goed ontvangen en we 
krijgen bemoedigende mailtjes van overal. Wait 
and see dus. 
Sancy We hebben in ons hoofd een tabula rasa 
gemaakt. We zijn klaar voor alles, maar we 
verwachten niets.

www.digitalpissfactory.net 
www.facebook.com/digitalpissfactory

© lalo gonzalez
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We kunnen gerust stellen dat u uw strepen hebt 
verdiend binnen zowel de muziek, televisie, 
theater alsook als auteur. Heeft u die diversiteit 
nodig? 
Wanneer heb je voldoende strepen verdiend? Dat 
is maar zeer de vraag. Ik ben vandaag nog steeds 
aan het experimenteren met nieuwe of andere 
vormen van mijn vak en ontdek steeds weer 
andere invalshoeken en mogelijkheden. En wat 
betreft de diversiteit: misschien had ik die nodig 
maar ik heb die niet zelf gezocht. Ik kreeg - en 
krijg nog steeds - aanbiedingen om ‘iets anders’ 
te doen. Om in een andere discipline mee te 
werken. Het ontginnen van wat artistiek diep in 
jezelf verscholen zit is steeds weer boeiend en 
uitdagend.

Nog projecten in de steiger staan? 
In Gent zeggen ze in de volksmond: ‘hedde 
een minuutse?’. Met andere woorden: jawel. 
Ik ben volop bezig met een voor mij nieuw 
répertoire in te studeren. De betere teksten uit 
de Nederlandse Kleinkunst. Met dit répertoire 
staan nu al een reeks concerten in de agenda. 
Daarnaast draai ik mee met een belangrijke 
opdracht aan de voorbereidingen van een 
nieuw televisieprogramma. Ik heb tijdens de 
komende maanden ook heel wat concerten 
met harmonie-orkesten en een aantal heel 
bijzondere evenementen waaronder het zingen 
van een huwelijksmis in de kathedraal van 
Budapest. Daarnaast zijn wij in de eindfaze van 
de voorbereidende gesprekken voor een nieuwe 
theaterproduktie. Iets waarin ik samen met Jan 
een grote rol zal spelen. 

Wat betekent Gent voor jou?
Ik woon fysiek in De Haan en geestelijk in Gent. Ik 
ben omwille van werkomstandigheden naar zee 
verhuisd, maar heb wel mijn huis in Mariakerke 
aangehouden. Diep vanbinnen woon ik nog 
eigenlijk steeds in Gent en moet er ten allen tijde 
kunnen terugkeren. Ik heb het erg naar mijn zin 
in De Haan maar ben de helft van de tijd in Gent. 
De laatste maanden meer en meer. Heel wat 

organisaties vragen mij trouwens voor hun events 
en dat vind ik super. Dan krijg ik telkens weer de 
kans om in ‘mijn’ stad te zijn.

Na een relatie van 34 jaar ben je in 2004 met 
je partner getrouwd. Hoe belangrijk is het 
dat mannen met mannen mogen trouwen in 
België?
Eigenlijk is het vrij simpel; je krijgt dezelfde 
rechten als een hetero-koppel en dat vind ik 
niet meer dan normaal. Jan en ik hebben samen 
een leven opgebouwd, op dezelfde stevige 
fundamenten als hetero’s doen. Dus is het 
normaal dat je ook wettelijk een basis krijgt om 
dit te consolideren. Wij hebben daardoor ook een 
(volwassen) zoon wettelijk kunnen adopteren. 
Hij maakt deel uit van ons gezin, staat vermeld in 
ons trouwboekje en heeft dezelfde privileges die 
kinderen uit hetero-gezinnen hebben. Wij zijn de 
wetgevers van zo’n 11 jaar geleden erg dankbaar 
dat zij ons de mogelijkheid bieden om via deze 
regeling in een ‘normaal’ statuut onder ‘normale’ 
mensen te kunnen functioneren.

Dit magazine draait rond LGBT diversiteit. Is er 
een boodschap die je wilt meegeven? 
Als je ‘anders’ bent, leer er dan op een normale 
manier mee om gaan. Het is niet omdat de 
natuur beslist heeft dat wij niet hetero zijn, dat 
wij onszelf en de wereld moeten uitdagen om dat 
elk moment van ons leven te manifesteren. Wij 
functioneren in een vrij verdraagzame wereld, 
vooral als wij een wisselwerking van begrip 
kunnen teweegbrengen. Het heeft volgens mij 
geen zin om pamflettair uit de hoek te komen 
als je op een alledaagse manier geïntegreerd 
kan worden in deze multiculturele samenleving. 
Wie zal ooit de betekenis van ‘normaal’ kunnen 
doorgronden? Dit woord kan op zichzelf een 
compleet en lijvig verklarend woordenboek 
vullen. Met andere woorden: wij zijn allemaal 
normaal en kunnen ons dan het best als normale 
mensen gedragen.

www.koencrucke.be

koen crucke
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interview fleur pierets   foto’s jochen decostere

de invasie
De Invasie is een platform dat opkomend 
talent promoot door het organizeren van 
evenementen, tentoonstellingen, (online) 
communicatie en networking clubs. 
Samen met hun strijders breken ze een 
lans voor verenigde krachten en een open 
blik. Een gesprek met opperhoofden Yves 
Drieghe en Bert Pieters over onbezoedelde 
starters, persoonlijke aanpak en hun nieuwe 
communicatiebureau Dift. En garde!
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Yves We kunnen De Invasie gerust een uit de hand 
gelopen hobby noemen. Heel veel mensen in onze 
omgeving waren op zoek naar een plek om hun 
werk te tonen en te verkopen. Dit in een setting die 
ze leuk vonden. Een toffe plek met fijne mensen 
en collega ontwerpers. Het was de tijd van het 
nieuwe craftmanship, het handgemaakte. Onze 
doelstelling was om mensen die professioneel 
en kwalitatief bezig waren met ontwerpen, van 
tussen het handgemaakte ‘creabea’ uit te halen. 
Sommige ontwerpers zijn met handgemaakte 
dingen bezig, andere laten produceren of zijn 
echte industriële ontwerpers. Niettemin, de tijden 
van cubicles op koele beurzen waren voorbij en 
er was bijgevolg nood aan eigenheid. Iets dat van 
‘ons’ was. 

Bert Ik positioneer De Invasie graag een beetje als 
de jaarbeurs van de 21ste eeuw. Alle arrogantie 
die rond mode en design hangt brengt niets. 
Integendeel, het zet alles vast in een bubbel. We 
hebben er geen behoefte aan evenementen te 
organiseren voor de happy few. Integendeel, we 
willen een zo groot mogelijk publiek bereiken. 
Geen high-end beurzen maar openheid. 
Openstaan, transparant zijn, voor mensen die 
normaal gezien niet iets zouden bezoeken dat 
design gerelateerd is.
 
Yves Die openheid trekken we ook door in het 
samenbrengen van ontwerper en klant. De wereld 
is op korte tijd heel groot geworden, dit mede 
door het internet. Vroeger kocht je je eikenhouten 
kast en salon bij de meubelmaker in het dorp, 
omdat het zo hoorde. Nu hebben mensen meer 
de middelen om hun eigen plaatje samen te 
stellen. Je mag alles zelf kiezen. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om het contact veel persoonlijker te 
maken. 

Bert Maar niet alleen het contact, ook de 
betrokkenheid. Onze strijders kunnen de mensen 
informeren waar hun prijs vandaan komt. 
Elk stukje van de productielijn is traceerbaar. 
Ontwerper en klant komen op die manier dicht 
bij elkaar, begrijpen elkaar beter. Die persoonlijke 
benadering is voor ons heel belangrijk.

Bert Vanwaar onze passie om met starters te 
werken? De grootste reden is misschien omdat 
ze onbezoedeld zijn en vaak met een meer open 
blik naar de wereld kijken. Ze proberen graag 
dingen uit en hebben vooral  heel veel goesting. 
Creatieve starters gooien zich op hun project en 
gaan er gewoon voor,  los van alle, zogenaamde 
te volgen regeltjes. 

Yves Uiteraard hebben wij hier ook onze eigen 
weg in moeten vinden. In het begin merkten we 
dat er heel veel nood was aan praktische dingen 
zoals prijszetting en verkoop. Dat gedeelte 
hebben we uit handen gegeven aan Flanders 
DC want dat is niet onze specialisatie. Ik zou 
bijgevolg zoiets als De Invasie ook nooit als 
‘echte’ job kunnen doen. Wij hebben namelijk 
geen zin om met starters te brainstormen en 
daar een uurtarief voor door te rekenen. We 
halen er genoeg voldoening uit, te zien dat het 
veel ontwerpers lukt om mooi door te stoten. 
Heerlijk om te zien hoe sommige mensen zijn 
gegroeid. Daar doen we het voor.

Bert Maar kijk, ondertussen  moet je dus wel 
eten en daarom zijn we Dift opgestart. Een 
communicatiebureau dat we heel bewust 
in Gent hebben gevestigd omdat hier heel 
veel gebeurt en we ook graag met Gentse 
organisaties samenwerken. We doen veel 
publieke communicatie, overheidsopdrachten, 
maar gaan ook van promotiefilms tot 
strategische begeleiding, tot pr en het 
uitdenken van concepten. Wat specifiek is aan 
ons, is dat we geen communicatie- of marketing 
achtergrond hebben. Bijgevolg benaderen 
we de dingen op een intuitieve manier. We 
besteden heel veel aandacht aan creativiteit 
en persoonlijke aanpak. Net zoals bij De Invasie 
eigenlijk. 

Yves Om een voorbeeld te geven; op dit 
moment zijn we samen met Flanders DC een 
project aan het uitdenken om creatieve starters 
dichter bij experts te brengen. Intermediairen 
heet dat zo mooi - kuch - in het Nederlands. 
We creëren een connectiepunt dat mensen 

doorverwijst naar de juiste persoon. Wij zijn 
begonnen met het geven van een gezicht aan 
zowel coaches en starters.  We praten niet meer 
over ‘de instelling’ maar over ‘de persoon’. Door 
onze ervaring met zowel De Invasie als met 
onze persoonlijke opstart, hebben we gemerkt 
dat drempels best zo laag mogelijk zijn. 

Bert De toekomst ziet er druk maar goed uit. 
Met De Invasie hebben we ondertussen al vrij 
veel evenementen in België gedaan en we 
zijn blij te merken dat er nog geen sleet op 
de formule zit. Om het echter spannend te 
houden voor onszelf zijn we het op dit moment 
wat groter aan het bekijken. We zijn vorig 
jaar begonnen met de eerste keer Milaan, 
hetgeen we dit jaar wegens succes herhalen. 

We zijn in Riga geweest, gaan dit jaar naar 
Amsterdam en zijn aan het kijken om in 2015 
Gdansk aan te doen. We zijn dus een beetje 
aan het uitzwermen. In het begin waren we een 
Gentse club met voornamelijk ontwerpers uit 
het Gentse, maar op dit moment haken ook veel 
mensen uit andere steden en uit het buitenland 
aan. Dat is ook een beetje het principe van De 
Invasie; die bredere kijk.
 
Yves En wat Dift betreft willen we graag 
nog een culturele organisatie in onze 
klantenportefeuille. We horen het graag als 
iemand zich aangesproken voelt!

www.deinvasie.be
www.dift.be
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Van gelauwerd filmregisseur naar zanger, 
acteur en cabaretier, naar parfumdeskundige. 
En weer terug. Entrepreneur Lieven 
Debrauwer volgt hart, lijf en leden en zet het 
woord ‘Diva’ opnieuw in het woordenboek. 
Een zeer fijn gesprek in zijn huis, omringt met 
heiligenbeelden en het parfum du jour. 

jongensdromen
Als kleine jongen had ik bij ons thuis op 
zolder een theater gebouwd. Oude gordijnen, 
coulissen, kleedruimte, alles erop en eraan. Ik 
trad daar op al zingend en dansend, maar altijd 
in mijn eentje. Ik was te verlegen om een publiek 
aan te kijken. Op mijn 15e verjaardag ontdekte 
ik de filmcamera. Ik voelde mij daar uiteraard 
veel veiliger bij want het was iets waar ik me 
achter kon verstoppen. Ik kon mijn creativiteit 
kwijt in beeld en geluid en muziek zonder zelf 
in de schijnwerpers te staan. Als de film werd 
voorgesteld, stond ik in het donker naast de 
projector.

dombo en zijn veertje
Na mijn tweede langspeelfilm veranderde alles 
want ik vond geen producent voor een derde. 

Emily Sunshine. Een holebiverhaal waarvan 
men het thema blijkbaar net iets te extreem 
vond. Veel te ‘anders’ dan wat ik had gedaan in 
mijn andere films. Als filmmaker zat ik bijgevolg 
zonder werk en moest ik op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Na vijf jaar werkloosheid kijk je op 
een andere manier naar het leven. Omdat ik reeds 
in de mogelijkheid was geweest wereldwijd mijn 
films in te leiden, was ik al vaker een voorstelling 
begonnen met gezang: Willkommen, bienvenue, 
welcome! Fremde, etranger, stranger. Gluklich 
zu sehen, je suis enchante, happy to see you, 
bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, 
welcome Im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Ik 
kreeg altijd heel veel applaus en toen vertelde ik 
het verhaal dat ik altijd zanger had willen worden 
maar dat ik te schuchter was. Kijk, dat loste 
zichzelf dus op. Ik besloot samen met een pianist 

een show in elkaar te steken. ‘Cineast in Concert’. 
Dat viel zodanig mee dat we nu reeds aan onze 
5e show zitten en 2 cd’s hebben opgenomen. 
Voor mij was dat een openbaring want ik besefte 
dat ik dat vreselijk graag deed. Dat ik dat al zo 
lang wou doen, maar nooit had gedurft. 

showtime
Mensen weten nog steeds niet wat te 
verwachten. Ze zien mij nog steeds als de 
filmregisseur. Door het persoonlijke karakter 
van mijn show echter, wordt dat beeld al snel 
uitgewist. In mijn theatervoorstelling zing ik 
bijvoorbeeld het nummer ‘Sorry dat ik besta’ 
van Annie M.G. Schmidt. Waarin de ik-figuur het 
jammer vindt dat er geen nummers op de radio 
zijn over jongens die verliefd zijn op jongens 
en meisjes op meisjes. Dat het altijd gaat over 

het Romeo en Julia verhaal. Dat is deels ook 
mijn verhaal. Niet dat mijn shows noodzakelijk 
gay-getint zijn, maar er is wel een link. Ik vind 
het namelijk belangrijk daar een statement 
over te maken, aangezien mijn geaardheid voor 
mij persoonlijk veel te lang een probleem is 
geweest. Toen ik 10 was, was mijn geaardheid al 
meer dan duidelijk voor mezelf. Zonder te weten 
hoe de vork in de steel zat, want ik had thuis nog 
geen seksuele opvoeding gekregen en in het 
café van mijn ouders vertelden mensen allemaal 
rare verhalen over homoseksuelen. Op mijn 
20ste heb ik uiteindelijk verteld dat mijn beste 
vriend niet enkel een vriend was. Toen ik uit de 
kast kwam besefte ik ineens dat ik van mijn 10e 
tot mijn 20 jaar – de helft van mijn leven – niet 
mezelf had kunnen zijn. Dat is iets dat ik nooit 
meer wil toelaten.
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‘Kies voor uw 
passie want voor 
je het weet groei 
je in een harnas 

waar je niet meer 
uit kunt.’

kleur van mijn theatershows, van mijn interieur, 
zelfs van mijn badkamer handdoeken. Het is de 
kleur van bloed, van passie, van mijn hart. Dat is 
een bewuste keuze geweest en iets wat ik steeds 
aan mensen wil meegeven; kies voor uw passie 
want voor je het weet groei je in een harnas 
waar je niet meer uit kunt. Waar je ongelukkig 
in bent. Dat geldt niet alleen voor je geaardheid 
maar ook voor de dingen die je wilt doen. Ik 
heb heel veel tijd gestopt in het ontdekken en 
uitbouwen van de dingen die me gelukkig maken. 
Ik besefte ook steeds meer dat ik dat wil en moet 
delen. Verleden jaar is daar een nieuwe passie 
bijgekomen: parfum. 

geluk in een flesje
Op een bepaald moment merkte ik dat ik met 
mijn shows alleen te weinig werk had. Ik moest 
creatief zijn. Ik had best een part-time job 
kunnen aannemen, maar ik wou eerst uitvinden 
in hoeverre ik mijn passie kon doorvoeren. 
Ik ben toen gestart met het organiseren van 
namiddagen onder de naam ‘Boudoir Parfum’. 
Koffie, taart en een anderhalf uur durend verhaal 
over parfum. Dit alles in mijn woonkamer. Toen 
de vraag kwam dit voor meer mensen te doen, 
ben ik op locatie gaan werken. Ondertussen 
zit ik aan meer dan 150 boekingen en door met 
die voorstelling – die enerzijds informatief, 
maar ook entertainent zijn – rond te reizen kan 
ik alweer een verhaal kwijt. Kan ik alweer een 
onderdeel van mijn pretpark uitproberen. Ik heb 
ondertussen een nieuw scenario geschreven 
want er komt vanalles op mijn pad en wie weet 
wat de toekomst brengt.  Maar als ik eerlijk ben 
moet ik toegeven dat mijn hart in theater ligt. Dat 
doe ik het liefst van allemaal. Dat is hetgeen me 
gelukkig maakt. Zo zou iedereen moeten denken, 
en leven!

Lieven speelt de shows ‘Basta Diva’ (met sopraan 
Françoise Vanhecke) en ‘Meneer Pauline en 
Paulette’ (met pianist Marc Maes) tijdens de 
Gentse feesten in Theater Tinnenpot. Zijn 
voorstelling ‘Parfum, een passie’, tourt op dit 
moment door Vlaanderen. Meer info hierover kan 
je vinden via www.lievendebrauwer.be.

de wereld als pretpark
Jezelf willen en kunnen zijn is iets dat ik hoog in 
het vaandel draag. Mijn grootste persoonlijke 
confrontatie hieromtrent kwam na een relatie 
van 4 jaar, met een man die zeer spiritueel 
was. Iemand die geloofde in de zielewereld. 
Niettegenstaande onze verschillen heb ik mezelf 
op een gegeven moment onder de loep genomen 
om te kijken wie ik nu eigenlijk was. Als ik rondkijk 
in mijn interieur zie ik overal fel gesatureerde 
kleuren. Er is altijd geur en muziek in huis. Er 
staan heel veel beelden, niet alleen heiligen maar 
ook veel afbeeldingen, foto’s. Ik ben altijd met 
het visuele bezig geweest. En ik dacht: misschien 
ben ik als ziel wel terecht gekomen in een lichaam 
en heb ik gemerkt dat dat heel fijn is. Net zoals 
in een pretpark. En als je een ticket hebt gekocht 
voor een pretpark dan wil je ook zoveel mogelijk 
genieten van alle attracties, want eenmaal eruit, 
is het ook gedaan. Ik vermoed dat ik op dat 
moment onbewust heb gekozen volledig in het 
zintuiglijke te gaan. Volledig op te gaan in de 
attracties die de wereld en mijn lichaam me te 
bieden heeft. En wat is er beter dan te ontdekken 
hoe je ten volle kan genieten van je 5 zintuigen. 

rood staat voor passie
Ik wil gewoon kunnen leven zoals ik ben en 
cabaret is daar een groot onderdeel van. Voor mij 
is dat even krachtig als naar buiten kunnen komen 
met mijn geaardheid. Sinds vorig jaar staat voor 
mij alles in het thema van de kleur rood. Het is de 
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Als mensen me vragen wat ik doe, vind ik het 
moeilijk uit te leggen. Vanalles, zeg ik dan mees-
tal. Ik doe make-up, ik maak kleren, heb een 
eigen hoeden- en handtassencollectie gehad en 
heb voor C&A ontworpen. Ik heb de piece-unique 
collectie van Christophe Coppens uitgevoerd, 
kostuums gemaakt voor theater en ik bouw 
kunstwerken voor o.a. Panamarenko. Dit om 
maar een paar dingen te noemen. Ik kan niet 
stilstaan en ik hou er niet van me te beperken 
tot één ding. Dan heb ik het gevoel alsof ik niet 
evolueer. 

Laat ons zeggen dat ik heel handig ben en hoe 
langer ik bezig ben, hoe meer ik lijk te kunnen. 
Ik ben een autodidact en de eerste keer ben 
ik altijd op mijn best. Als het te lang duurt dan 
verlies ik mijn interesse. Ik heb mode gestudeerd 
en logischerwijs ook collecties ontworpen, 
maar ik zat in Parijs en was doodongelukkig. 
Het was allemaal best interessant maar het was 
niet genoeg, ik wilde meer dingen doen. Later 

was het veel bevredigender om bij Christophe 
Coppens te werken want hoewel ik in het begin 
dacht dat alles wat ik maakte veel te extravagant 
was, bleek dat mensen het ook effectief wilden 
dragen. Eén van de eerste hoofdsculpturen die ik 
voor Coppens maakte werd later gedragen door 
Grace Jones. Geweldig, niet?

Rihanna, Grace Jones, Roisin Murphy, Beth Ditto, 
allemaal hebben ze dingen op hun hoofd gehad 
waar ik aan heb meegewerkt. En ja, dan is het 
soms vervelend om ‘de man achter de schermen’ 
te zijn en er mijn eigen naam niet te kunnen onder 
zetten. Maar niets weegt op tegen het voordeel 
dat ik kan vertrekken van zodra ik het beu ben. 
Terwijl diegene die er mee naar buiten komt, 
ermee blijft zitten. Van zodra het saai wordt ben 
ik weg, en als iets af is gaat het de deur uit. Dan 
blijft er enkel een foto over. Heerlijk vind ik dat. 

Eén van de dingen waar ik best trots op ben en 
waar de wereld niks vanaf weet zijn de ‘Wuivende 

Dat ontwerpers, fotografen en kunstenaars niet 
al het werk helemààl alleen doen weet iedereen. 
Maar wie zijn die mensen achter de schermen? 
Diegene die mee ontwikkelen, uitdenken en 
uitvoeren? Eén van hen woont alvast in Gent en 
is niet de minste. Hij werkte voor Panamarenko, 
Christophe Coppens en ontwierp voor C&A. 
Ooit zal hij met zijn eigen kunst naar buiten 
komen, maar nu nog niet. Nu heeft hij nog teveel 
te leren en geniet hij van de vluchtigheid van 
zijn werk. Een gesprek met Wim Godderis over 
hoeden, krabben en kitch. 

Krabben’ van Panamarenko. Dit blijkt het laatste, 
grootste en tevens één van de weinige werken te 
zijn die Panamarenko uit handen gegeven heeft 
voor hij met pensioen ging. Ik ben vertrokken 
vanuit een kleine sfeerschets van hemzelf dus 
mijn aandeel hierin is de productontwikkeling 
en de bouw van de beestjes. Het resulteerde in 
windmobielen, opgebouwd uit 240 vierkante 
meter inox, geknipt met de hand en 20.000 
klinknagels. Ik heb er 3 jaar aan gewerkt maar ik 
ben erin geslaagd elke krab handmatig te maken 
en dit met een minimumgewicht van 35 kg. Ja, 
dat was fijn. 

Ik volg mijn hart en ik wil vooral dingen doen. 
Niet stilzitten, bezig zijn. Ik heb nooit een job 
alleen maar voor het geld gedaan en ik hou dat 
nu al 20 jaar vol. Ondertussen merk ik echter wel 
dat er zich in mijn hoofd beelden aan het vormen 
zijn die er ooit uit moeten komen. Door mijn 
werk hang ik tussen kunst, kitch, interieur en nog 
zoveel andere dingen, maar hoe meer ik doe, 

hoe meer ik naar dat ultieme beeld ga dat in mijn 
hoofd zit. Een beeld dat veel te maken heeft met 
make-up. Make-up is geweldig. Je hebt uren en 
uren werk aan een gezicht, dan neem je één foto 
en je mag er alles terug afvegen. Ik hou enorm 
van die vergankelijkheid. Ken je de fotograaf 
Richard De Chazal? Een haute-couture designer, 
make-up artist, stylist en fotograaf in één. Heel 
kitcherig maar heel goed. Hij creërt volledige 
sillhouetten en maakt daar dan foto’s van. Daar 
kan ik mezelf compleet in vinden. 

Dus ja, misschien plaats ik mezelf op latere 
leeftijd ooit als kunstenaar op de voorgrond. 
Mijn vriend noemt me alvast veel te bescheiden.
Maar soms heb ik ook gewoon teveel werk om 
me bezig te houden mezelf op de voorgrond te 
zetten. Maar ik geef eerlijk toe, soms wringt het 
wel. Wie weet is dit gesprek wel de aanleiding om 
hier verandering in te brengen. Enfin, wat er ook 
gebeurt en welke weg ik ook opga, ik zie mezelf 
alvast nooit stoppen. Ik zou me doodvervelen.

© wim godderis
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De Wakko kapsalons hebben ‘Diversity rocks’ 
als statement. Een woordje uitleg? 
Bij De Wakko Kapper heben we altijd al duidelijk 
aangegeven dat diversiteit een belangrijke 
waarde is voor ons. Wij staan voor open minded 
en verdraagzaamheid en dat uit zich op alle 
fronten. In ons bedrijf is er plaats voor iedereen 
met een open geest. Die ook zelf respect toont 
voor anderen en andersdenkenden of er anders 
uitziende mensen. Het is een sociale verplichting 
om je geest open te houden. Diversiteit maakt het 
leven kleurrijk en boeiend. Ik sta er op dat onze 
samenwerkers dit ook echt leven. Kleurrijk en 
anders is onze uitstraling en dat is ook het soort 
klanten dat bij ons over de vloer komt. Iedereen 
is welkom, ongeacht leeftijd, kleur, geslacht, 
geaardheid. Als je maar een open en respectvolle 
ingesteldheid hebt.

Je runt niet enkel een kapsalon maar je geeft 
ook les aan transgenders in Nepal? 
Ja inderdaad. Ik heb er jaren geleden mijn hart 
verloren en ben toen tijdens een vakantie in 
contact gekomen met de lokale transgender 
gemeenschap. Op hun vraag ben ik terug gegaan 
om hen wat kneepjes te leren ivm make-up en 
haartooi. Dat verhaal is een heel eigen leven gaan 
leiden en is uitgegroeid tot een fijn project waarbij 
we nu constante opleidingen kunnen aanbieden. 
Het is een geschenk uit de hemel om te kunnen 
bijdragen aan een betere wereld met de talenten 
die ik heb gekregen. Een zeer fijn gebeuren. We 
zetten regelmatig acties op binnen De Wakko 
Kapper om onze klanten en medewerkers te 
sensibilizeren, de kans te bieden om hun steentje 
bij te dragen. Samen lukt het altijd beter en er is 
nog veel ruimte om te groeien en te helpen.

Waarom vind je het belangrijk je daarvoor in te 
zetten?
Ik vind het belangrijk om bij te dragen. Iedereen 
moet doen wat hij kan binnen zijn mogelijkheden 
om bij te dragen aan een betere wereld. Bijdragen 
en geven maken je een beter mens en ik ben er 

echt van overtuigd dat iedereen dit kan. Elk op zijn 
niveau. Sommige mensen geven geld, andere tijd, 
anderen liefde en aandacht. Het maakt allemaal 
niet uit zolang je maar iets doet waarbij je je 
wereld een beetje opentrekt voor mensen die het 
niet zo goed hebben als jij. Vele kleintjes maken 
altijd een groot en wie geeft wat hij heeft, is waard 
dat hij leeft zeg ik heel dikwijls en dat is echt zo. 
Onze Wakkies zetten zich regelmatig in om bij te 
dragen en dat vind ik super. Het laat je stilstaan bij 
wie je bent, waar je voor staat en bij het besef dat 
we hier een geweldig leven hebben.

Wat maakt de Wakko Kapper zo bijzonder?
De Wakko Kapper is zo bijzonder omdat het er 
gewoon anders is dan elders. We zijn de plezantste 
kappersgroep van het land! Wij knippen steeds 
op droog haar en hebben een duidelijke missie, 
namelijk om elke dag opnieuw voor iedereen een 
gemakkelijk en uniek kapsel te creëeren op droog 
haar dat de mensen laat schitteren en stralen! 
Onze samenwerkers weten en kiezen duidelijk 
waarom ze deel zijn van onze Wakko familie. 
Het is gewoon een superfijne werkplek om deel 
van te zijn en dat slaat over op onze klanten. Wij 
doen wat we kunnen om onze klanten gelukkig 
te maken en lachend naar buiten te kunnen laten 
gaan. Het is er altijd gezellig en plezant! Fun is een 
waarde die bij ons hoog in het vaandel gedragen 
wordt!

Je hebt ook filialen in Antwerpen en Brussel. 
Ervaar je Gent als divers? 
Ik ben zelf geboren in Gent en heb er een stuk van 
mijn studententijd doorgebracht. Ik heb mij altijd 
zeer vrij gevoeld in Gent en mijn leven kunnen 
beleven zoals ik het wou. Ik was vrij extravagant 
gekleed en had een androgiene uitstraling. Ik 
heb er nooit last gehad. Het waren de eighties! 
Ondertussen is de stad veel veranderd, maar 
ik vind toch dat Gent vrij open is. Er is zeer veel 
mogelijk en ik merk weinig onverdraagzaamheid! 
Houden zo! Diversity Rocks! Ook in Gent.

www.wakko.be

peter platel

et alors? 81



www

www.carmendevos.com
www.casarosa.be
www.citypath.be
www.criaturas.eu
www.deinvasie.be
www.dift.be
www.digitalpissfactory.net
www.etalorsmagazine.com
www.facebook.com/beatgewelt
www.facebook.com/digitalpissfactory
www.facebook.com/etalorsmagazine
www.facebook.com/theonlygayinfootball
www.facebook.com/tigerzilla
www.foxytimes.be
www.koencrucke.be
www.lievendebrauwer.be
www.maakergeenspelvan.be
www.pascaleplatel.be
www.piepke.org
www.politiegent.be
www.saint-marteau.com
www.theprivateloft.be
www.tomvanderborght.com
www.transgenderinfopunt.be
www.wakko.be
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