
   

daar ooit gewerkt heb en die ik al die jaren 
niet meer heb gezien. Hoe ik het allemaal 
voor elkaar moet krijgen weet ik nu nog 
niet, qua gezondheid, maar ik ben er blij 
mee.  In 1979 vertrok ik, na mijn militaire 
dienstplicht te hebben uitgezeten, naar het 
moederbedrijf in Amsterdam en kwam bij 
Het Parool in de Wibautstraat te werken, 
in eerste instantie bij het advertentiebe-
drijf.   

Annie M. G.

In de jaren daarna kwam ik dichter bij de 
redactie terecht, in 1983 op documenta-
tieafdeling en veel later op de beeldredac-
tie. De documentatieafdeling was een rare 
periode. Annie M.G. Schmidt begon er 
haar loopbaan als bibliothecaresse, later 
werden we archivaris genoemd, toen werd 
het documentalist en op het eind waren 
we heel chic informatie-specialisten. Maar 
uiteindelijk bleef het nagenoeg hetzelfde 
suffe en stoffige werk. Ik moest wel lachen 
om al die gekke naamsveranderingen van 
ons beroep. Na mijn ontslag in 2004 was 
ik weer heel snel terug bij Het Parool on-
der het mom van zzp’er en inmiddels was 
ik ook aan  mijn opleiding aan de FotoA-
cademie begonnen. Op 29 mei 2011 was 
ik voor de eerste keer terug op de plek 
waar het allemaal begon, inmiddels het 
Jan van der Togtmuseum. Dat was ter ere 
van de negentigste verjaardag van Jetty 
Bantzinger-Paerl (Jetje van Radio Oranje), 
die daar samen met haar dochter en mijn 
ex-collega/vriendin Anne-Rose Bantzin-
ger de tentoonstelling hadden van het 
werk van Cees Bantzinger, respectievelijk 
overleden man en vader. De expositie van 
deze fantastische tekenaar (15 juli 1914 – 5 
februari 1985) droeg de titel ‘De vrouwen 
van Bantzinger’. 

Hoewel ik van mening ben dat beelden 
voor zich moeten spreken wil ik er toch 
iets over vertellen. Mijn archief is groten-
deels op orde en in de IPTC-velden schrijf 
ik altijd als een autist nauwkeurig het wie, 
wat, waar, wanneer en wat de aanleiding 
was voor het maken van de foto. Dat zegt 
helemaal niets over het contact en hoe de 
foto tot stand kwam. Het verhaal achter 
het beeld dus. Soms leuk is dat, soms min-
der leuk....... Hier klap ik voor het eerst uit 
de school over hoe sommige van de beel-
den zijn ontstaan en hoe de ontmoetingen 
verliepen. t

werk. Boze abonnees te woord staan, on-
der wie een aantal keren een woedende 
(“Weet u eigenlijk wel wie ik ben?”) Caro 
van Eyck omdat zij haar sufferdje niet had 
gekregen, bezorgers uitbetalen en invallers 
regelen als ze op vakantie gingen, maar ook 
zorgen dat het archief op orde was met een 
aantal losse exemplaren van de verschil-
lende edities. Dat ik, inmiddels groter ge-
groeid, op die plek mag hangen met mijn 
werk beschouw ik als een eer en het geeft 
mij het gevoel dat de cirkel eindelijk rond 
is. Het voelt een beetje als het thuiskomen 
van de verloren zoon of the home-coming 
queen. Al vanaf mijn prille jeugd vond ik 
Amstelveen een duf dorp waar je zo snel 
mogelijk moest proberen weg te komen. 
Nu voelt het goed er terug te keren voor 
een overzicht(je) van mijn werk. Ik hoop 
dat er ook oud-collega’s komen met wie ik 

Weekblad en daartussenin, op nummer 
52, zat een tuttig wolwinkeltje. Op die plek 
staat nu het Jan van der Togtmuseum. Aan 
de overkant was een kleine kruideniers-
winkel, die gerund werd door drie verstok-
te vrijgezellendames van rond de vijftig die 
ook boven de winkel woonden met hun 
hoogbejaarde moeder. Gekscherend wer-
den die de drie sneetjes genoemd, maar er 
werden wel altijd broodjes voor de lunch 
gehaald.  

Home Coming Queen

Via een vakantiebaantje was ik daar te-
rechtgekomen als een soort jongste be-
diende, bleef er hangen en werd op mijn 
zeventiende op 1 augustus 1975 in vas-
te dienst genomen. Het was best wel saai 

Amsterdam 15 januari 2015 – Een verras-
send telefoontje uit mijn geboorteplaats, 
daags na mijn onfortuinlijke Untergang. 
Het komt er dan toch van. Het overzicht van 
mijn werk van de laatste tien, elf jaar. Niet 
alleen werk uit mijn roze leventje, maar van 
alles. Een beetje LAK!, een beetje Furball, 
maar vooral mijn andere werk zal aan bod 
komen. En dat nog wel op voor mij histo-
rische grond en in een voor mij historisch 
jaar: het Jan van der Togtmuseum in mijn 
geboorteplaats Amstelveen.   

Op de vierkante meter is die plek histo-
risch omdat daar op 1 augustus 1975 mijn 
werkzame leven begon. Ooit stonden er 
de kantoren van De Amstelland Pers/
Weekmedia die toen deel uitmaakte van 
Perscombinatie. Al een tijdje had ik lopen 
zeuren bij de directie van het museum dat 
ik daar graag mijn werk wilde hangen en 
het liefst rond dat zogenaamde veertigja-
rig ‘jubileum’ op 1 augustus 2015. Maar ei-
genlijk bestaat de band met de krant (Het 
Parool/Perscombinatie) al langer. 

Lik m’n slurf ’s

In de zomer van 1972 begon  ik als veer-
tienjarige vol trots in mijn Appie Happie 
T-shirt dagelijks Het Parool te bezorgen 
in mijn Amstelveense krantenwijk – tot 
mijn eerste kantoorbaantje bij het Am-
stelveens Weekblad. Daar was mijn baas 
meneer Kurvers, een kalende man van be-
gin vijftig, die hysterisch zijn lang gegroei-
de haren vanaf de zijkant over zijn kale 
kop drapeerde, zoals Wil Simons van het 
tv-programma Opsporing Verzocht zijn 
haar droeg in de jaren tachtig. We zaten 
op de abonnementen- c.q. bezorgafdeling. 
Ook herinner ik mij mijn collega Rina, 
die mijn wang eens heeft uitgezogen om-
dat een wesp in mijn bromfietshelm was 
gevlogen en mij had gestoken, vlak naast 
mijn slaap. En Margot, die haar peperdu-
re zilvervosbontjasje op de gaskachel had 
gelegd in de keuken, waar het vervolgens 
langzaam wegsmeulde - wat zorgde voor 
de nodige hilariteit. En natuurlijk Ada, die 
steevast nadat Kurvers met zijn achter-
naam de telefoon had opgenomen uitgil-
de: “Lik m’n slurf ‘s.” Een ontzettend leuke 
onbezorgde periode was het eigenlijk.  

In de Dorpsstraat 50 en 54 in Amstelveen 
stonden ooit de twee panden van onder 
meer het Amstelveensch en Ouderkerks 
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Jan van Breda  terug op de plek waar het allemaal begon
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dat ze stellen zochten die tijdens het tien-
jarig bestaan van het homohuwelijk wil-
den trouwen, maar ik had het genegeerd 
omdat ik geen zin had samen met vijf 
andere stellen ‘ja’ te moeten roepen. Ook 
dacht ik toen dat het storm zou lopen na 
die oproep. Niet dus. Ik vermoed omdat de 

meesten alles al gepland hebben 
bij hun ondertrouw.

Toen kwam de vraag van Pieter: 
“Willen jullie niet trouwen op 
1 april a.s.?” Tsja, als het geen  
massahuwelijk zou worden, dan 
vond ik het wel prima. Een uur 
later vertelde ik het hele verhaal 
aan Thijs en vroeg wat hij er-
van vond. We moesten wel snel 

beslissen, want het was behoorlijk kort 
dag en we moesten dan snel aan de slag 

Om te duiden wie Thijs was, zei ik dat hij 
mijn man was. Ik corrigeerde mezelf: “Bij-
na man, want we zijn in ondertrouw sinds 
september 2010.” Of we al een datum had-
den, vroeg Pieter van het COC.  Nee, die 
hadden we nog niet! Ruim een maand 
daarvoor had ik Thijs er nog eens op aan-
gesproken op het strand van Cu-
raçao – dat we onze ondertrouw 
niet moesten laten verlopen en 
maar eens een datum moesten 
prikken. Bij thuiskomst hadden 
we het er niet meer over en er 
gebeurde dus niets. We hadden 
helemaal niets geregeld. Geen 
duiven of roofvogels die de rin-
gen moesten brengen. Ook geen 
feestlocatie, geen taart. Hele-
maal niets.  Een aantal weken eerder had 
ik wel een oproepje van het COC gelezen 

Om een nieuw zelfbedacht project te beginnen zat ik op de ochtend van 17 maart 
2011 bij het COC voor een bespreking. Ik wilde samen met Thijs een serie portret-
ten maken van Café Oké, een groep verstandelijk beperkte gays die regelmatig op de 
zondagmiddag een sociëteit hadden in het gebouw van het COC aan de Rozenstraat. 
We zouden een paar dagen later, op de 20ste kunnen fotograferen en Thijs zou de 
korte interviews doen.

met uitnodigingen, ringen kopen en wat 
er verder geregeld moest worden. Tegen 
Thijs zei ik: “Laten we het maar doen, dan 
hebben we het gewoon gehad en hoeven 
we daar  ook niet meer over na  te denken.”   

Twee hectische weken braken aan. Wie 
was er welkom, want we konden maar ze-
ventig mensen uitnodigen, en welke pers 
was welkom om er verslag van te doen, te 
filmen of te fotograferen. POW-nieuws in 
ieder geval niet, vonden we beiden. En wat 
de genodigden betreft wilde ik de opdrin-
gerige en zichzelf wandelend kunstwerk 
noemende  Fabiola niet binnen hebben. 
Het leek mij geen goed plan dat hij met 
zijn uitzinnige en stinkende vodden naast 
mijn hoogbejaarde moedertje zou neer-
ploffen. Het lukte inderdaad hem buiten 
de deur te houden, maar hij klampte zich 
meteen bij onze aankomst aan mij vast 
met de mededeling dat hij had vergeten 
zich te accrediteren. “Fabiola, je bent niet 
van de pers, en we hebben je niet uitgeno-
digd,” meldde ik maar even. En hij droop 
af. Het is daarna eigenlijk nooit meer goed 
gekomen tussen Fabiola en mij, terwijl ik 

het fenomeen eind jaren zeventig, begin 
jaren tachtig best wel grappig en origineel 
heb gevonden.   

Burgemeester Eberhard van der Laan zou 
ons in de echt verbinden die ochtend in 
het Amsterdam Museum. Na ons zou hij 
nog een lesbisch stel trouwen in dezelfde 
ruimte, terwijl wij taart stonden te snijden 
in het keldergewelf van het museum.  

Van der Laan zat middenin een verhuizing 
en moest een stropdas lenen van zijn ge-
meentesecretaris, die hij omknoopte in de 
kleine ontvangstruimte waar wij stonden 
te wachten. De gasten en de pers waren 
al in de zaal, waar wij onder luid applaus 
even later onze entree maakten. We waren 
het allereerste stel dat aan dezelfde tafel 
mocht zitten waaraan prins Willem-Al-
exander en Máxima zaten in 2002, en dat 
deed mij meer dan ik gedacht had. Ik nam 
plaats op de plek waar Máxima zat.  

Sowieso had de hele dag enorme impact 
op me. Het huwelijk, de uitgebreide lunch 
in Café Nel aan het Amstelveld, de bijeen-
komst in het stadhuis naar aanleiding van 
het jubileum, het absurde interview bij 
Wilfred Genee in de studio van BNR-ra-
dio en de nog idiotere bijeenkomst bij de 
Westergasfabriek ‘s avonds. Aan het eind 
van de avond ploften we uitgeput neer in 
het huis van Thijs, we waren kapot.  

Terugdenkend vind ik dat Eberhard het 
geweldig gedaan heeft. We hadden in een 
gesprek met een dame van de gemeente 
Amsterdam het één en ander over onszelf 
verteld en daar moest dus de speech van 
de burgemeester uit gefabriceerd worden. 
Ik hield mijn hart vast voor wat er gezegd 
zou worden en kon me nauwelijks voor-
stellen dat het goed zou gaan; ik vond het 
best wel vreemd dat we niet een kort voor-
gesprek met hem hadden. Volgens mij 
verbleef hij in China toen alles voorbereid 
moest worden.   

Thijs wilde bijvoorbeeld dat zijn ouders in 
de speech genoemd zouden worden – dat 
we ze helaas moesten missen bij deze ge-
beurtenis. En ik wilde juist niet dat mijn 
vaders afwezigheid een gemis genoemd 
zou worden, want zo leuk vond ik hem 
niet. Iedereen die mij een klein beetje kent 
weet dat de verstandhouding met mijn 
vader ronduit klote was. Maar ik was wel 
enorm blij dat mijn moedertje erbij was en 
ik wilde niet dat het pijnlijk voor haar zou 
worden. Hoe dat uiteindelijk is opgelost 
was briljant. 

Op de minuut af drie weken later was aan 
mij de eer Van der Laan te fotograferen in 
het stadhuis voor Het Parool. Thijs, die al-
tijd op vrijdag vrij is, vroeg ik mee te gaan 
voor de gezelligheid. Erg veel tijd kreeg ik 
niet met een hijgende journalist in mijn 
nek, maar dat ben ik wel gewend. Ik had 
me goed voorbereid met zwarte achter-
grondlap en de softbox, die al klaar stond 
toen Eberhard verscheen met ambtsketen 
en al. Het was een hartelijke ontmoeting 
na drie weken.  

Daarna zijn we elkaar her en der nog wel 
vaker tegengekomen en steeds was het 
leuk. Hij begroet mij dan allerhartelijkst 
en informeert ook altijd naar Thijs. Wij 
mogen ons gelukkig prijzen met de leuk-
ste en hartelijkste burgemeester van Ne-
derland.t

EBERHARD

“Jullie zijn blij dat
jullie trouwen en 

wij zijn blij dat jullie 
kunnen trouwen!”
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“Willen 
jullie niet 
trouwen 

op 1 april 
a.s.?”

Begin 2013 had ik samen met Maarten Mater, de vriend van Anne-Rose Bantzinger, het 
plan opgevat om als verrassing voor haar een portret te maken van haar moeder Jetty 
Bantzinger-Paerl (Jetje van Radio Oranje). Op 28 januari hadden we afgesproken dat te 
doen, zonder medeweten van Anne-Rose. In verband met haar beginnende dementie ver-
bleef Jetty toen in verzorgingshuis Amsta, op een steenworp afstand van ons huis. De vaste 
kapster van Jetty, Ajsel Mammadova van Ajsel Hair and Color was zo lief  haar haar en 
make-up te doen die middag. Ik wilde Jetty al veel langer voor mijn camera, maar op de 
één of andere reden kwam het er nooit van. Ooit had ik eens een snel portretje van haar 
geschoten op straat, op de vijftigste verjaardag van haar dochter. Leuk, maar niet echt wat 
ik wilde.  Een dag of vijf na het maken van het portret was ik weer even op bezoek bij Jetty 
in haar verzorgingshuis. 

Het portret stond inmiddels op een schildersezel in haar kamer. Toen ik haar vroeg wie het 
portret gemaakt had, wist zij dat niet meer. Ze wist dat het een vriend van haar dochter 
was. Later heeft ze nog tegen iemand verteld dat haar overleden man het gemaakt had. 

De toentertijd 91-jarige Jetty (27 mei 1921) was een zangeres die in de jaren veertig en vijf-
tig uitermate populair was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze als ‘Jetje van Radio 
Oranje’ mee aan het cabaret De Watergeus van Radio Oranje dat vanuit Londen uitzendin-
gen voor het bezette Nederland verzorgde. Haar teksten, zoals ‘Op de hoek van de straat 
staat een NSB’ er’, waren geschreven door haar vader, de filmproducent Jo Paerl. Toen de 
bezetting harder en grimmiger werd, schrapte de regering het cabaretprogramma. Jetty 
trouwde later met de tekenaar Cees Bantzinger, met wie zij hun dochter Anne-Rose kreeg. 
In 1956 kwam zij voor Nederland uit op het allereerste Eurovisie Songfestival met het lied-
je ‘De Vogels van Holland’.  Bijna zeven maanden na het maken van de foto overleed zij op 
92-jarige leeftijd. t           

Jetty Bantzinger-Paerl
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THE LOVE OF MY LIFE!

de eigenlijk wel een foto van haar maken. 
Dat vond ze best. Maar mijn moeder wil 
altijd lachend op de foto. Waarschijnlijk 
omdat dat zo hoort volgens haar. Nadat we 
de Chinese maaltijd hadden weggewerkt 
pakte ik mijn camera. Ik wilde uiteraard 
een foto waar ze niet op lachte. Dat kost-
te wat moeite, maar uiteindelijk lukte het 
me. “Ik wil er ook een paar waarop je niet 
lacht, want zo leuk is het niet dat je er nog 
zeker een week zo uit ziet.” Tja, zelf is ze 
(wel begrijpelijk) niet erg blij met het re-
sultaat, ondanks dat ik blijf volhouden dat 
het een momentopname is en dat ik er wel 
blij mee ben. Inmiddels hangt de foto bij 
ons onderaan de trap bij de voordeur, zo-
dat je meteen wordt geconfronteerd met 
dit beeld. Zo belangrijk vind ik die foto 
dus! t

De derde keer dat ik mijn moeder fotogra-
feerde, op 2 november 2006, was iets min-
der grappig dan de eerdere keren. De ke-
ren dat ik de vraag heb gekregen of ik mijn 
moeder in elkaar geslagen had om deze foto 
te kunnen maken zijn inmiddels ontelbaar.

We zouden die avond iets in de stad gaan 
eten samen toen ze ’s middags aan de tele-
foon hing. “Het is niet ernstig hoor, maar 
ik ben toch zo gevallen bij de Gamma. Ik 
zie er niet uit, heb twee blauwe ogen. Ik 
denk niet dat ik zo de stad in ga.” “Heb je 
pijn?” was mijn tegenvraag. “Nee, dat niet. 
En gelukkig heb ik ook niets gebroken.” 
Nou, dat was wel een geruststelling en ik 
bood aan dan maar naar haar toe te ko-
men en iets bij de Chinees in haar winkel-
centrum te halen, zodat ze de deur niet uit 
hoefde. Ik had mijn camera bij me en wil-

Moeder met brilhematoom

Foto’s: © Jan van Breda 2006 (rechts 2005)

Ik heb heel lang geprobeerd sterk en 
stoer te blijven, maar inmiddels heb ik 
de handdoek in de ring gegooid door alle 
ongemakken die ik momenteel heb. Het 
is lastig toe te geven dat er een hoop is 
veranderd in ruim een jaar.  

Wat eind 2013 aanvankelijk leek op een 
verstopt oor, werd in de loop van 2014 
eerst nog gediagnosticeerd als een verstop-
te buis van Eustachius en later dat jaar als 
otosclerose. In de zomer van 2014 begon 
ik met het testen van mijn eerste gehoor-
apparaat, wat uiteindelijk na een aantal 
keer bijstellen geen enkel soelaas bleek te 
bieden.  

Op 12 januari 2015 ging het helemaal mis. 
De duizelingen waren inmiddels best wel 
heftig, maar ik gaf de otosclerose de schuld 
van alles, al leek het ook wel wat op hy-
perventilatie, waarvan ik al eens last had 
gehad begin jaren negentig. Ik ging die dag 
onderuit. Tijdens het koken ging het al mis. 
Ik voelde me niet lekker en begon vreselijk 
te zweten. Ik ben maar wat gaan zitten en 
toen Thijs thuis kwam en het alweer wat 
gezakt was, heb ik het eten afgemaakt en 
zelfs nog wat gegeten. Toch voelde ik me 
niet helemaal opgeknapt en ben weer even 

gaan zitten. Toen ik opstond om naar het 
toilet te gaan, voelde ik alweer: foute boel. 
Na het plassen liep ik terug de kamer in 
en vanaf  dat moment weet ik niets meer, 
totdat ik bijkwam op de grond met een 
tand naast me, een plas bloed en Thijs die 
al druk met 112 aan het bellen was.  

Op de eerste hulp van het naburige OLVG 
zagen ze op de CT-scan al dat er iets in 
mijn hoofd zat, waarschijnlijk een brug-
hoektumor. Toen er een week later een 
MRI-scan was gemaakt, werd de diagno-
se bijgesteld. Eerst heette het een cyste, in 
combinatie met het otoscleroseverhaal, 
maar in Leiden bij het LUMC was het een 
aantal weken later weer een cyste met een 
brughoektumor. Kortom: geen leuk begin 
van 2015, want dit zou een lange en moei-
lijke weg worden.

Ik prijs mij enorm rijk met de liefste en 
meest zorgzame man van de hele wereld. 
Zonder hem had ik waarschijnlijk al aan 
een stuk touw gehangen. Ik schaam me, 
Thijs, dat je nu met een wrak van een man 
getrouwd bent, die ook nog eens even niet 
kan werken.  Duizend maal sorry en ik 
hou van je! XXX  ♥
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Mijn bijzondere dank gaat uit naar Magda Sprenkeling-Ferdinandus voor de enorme 
berg werk die ze verzet heeft en en voor haar onvoorwaardelijke vriendschap;  Het Jan 
van der Togt Museum voor de gastvrijheid; Gedrukt bij Rodi Rotatiedruk; Mijn vrienden 
uit de Café’s De Huyschkaemer, Stevens, Cuba en De Engel van Amsterdam; Mijn (schoon)
familie; Mijn lieve buren, in het bijzonder Leanne Bogers voor de goede zorgen van de 
laatste periode; Mijn Facebook  vrienden; Mijn oud-collega’s van Het Parool/Persgoep; Een 
ieder die meegeholpen heeft bij de totstandkoming van dit “krantje” en deze expositie in 
het bijzonder Jeanette van Heijningen en Margot Schurink; Jenny Arean, iedereen die ik 
vergeten ben te noemen en zich hierdoor gepasseerd voelt. En last but not least..... Thijs 
Timmermans .......
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met pepernoten te gooien in hun woonka-
mer. Dat was natuurlijk geen probleem: ik 
schminkte me zwart en deed mijn zwarte 
contactlenzen in om zo min mogelijk her-
kend te worden.   

Ik kwam binnen met de zak die ik vanuit 
de gang had opgepikt en zag David wat 
verscholen bij de bank in de voorkamer. 

Het zweet brak me uit in mijn 
pietenpakje, ik voelde mij be-
trapt. Hij keek me aan met een 
blik van: ik weet dondersgoed 
wie jij bent! Ondanks dat de 
tatoeage in mijn nek onzicht-
baar gemaakt had en die zwar-
te contactlenzen in had. 

Later begreep ik van zijn moe-
der dat hij mij helemaal niet 
herkend had en dat ik me het 

verbeeld had. Waarschijnlijk kwam dat 
door zijn grote, starende bruine ogen.  

In 2013 was ik in het bezit van een mo-
lensteenkraag en ik vroeg aan mijn lieve 
buurvrouw of ik David weer eens mocht 
fotograferen. Inmiddels was hij al weer vier 
jaar ouder. Hij kwam en het werkte perfect, 
hoewel de kraag net iets te groot was voor 
hem. Zijn ogen waren niets veranderd en 
zijn haar was iets langer geworden. Ik was 
ontzettend blij met het portret, al wist ik 
totaal niet wat ik ermee wilde, want ik heb 
nog steeds geen zin om lukraak kinderen 
te fotograferen.   David hoop ik over een 
paar jaar weer een keer voor mijn lens te 
krijgen. Misschien rond zijn zestiende. Ik 
kan niet wachten.  t

Je moet kinderportretten gaan maken, adviseerden vrienden me vaak. Daar kun je 
veel geld mee verdienen! Al die verveelde Gooise, net iets te rijke vrouwen willen 
allemaal een mooi portret van hun kind en daar zit geld in. Het leek me gruwelijk 
werk, dus heb ik mij er verre van gehouden.  

De keren dat ik kinderen fotografeerde 
was dat meestal mijn eigen keuze. Ook 
wilde ik graag zelf bepalen welke kinde-
ren. Voor Het Parool maakte ik in novem-
ber 2009 een serie van kinderen met hun 
favoriete speelgoed. Ik deed ook de korte 
interviews met ze. Simpele vragen als: hoe 
kom je aan die pop, of hoe lang heb je die 
kindercomputer al? De serie kwam uitein-
delijk in de Sinterklaasbijlage PS 
van de Week.   

Uiteraard moest mijn beeld-
schone buurjongen David daar 
ook bij zijn met zijn prachtige 
ogen en zijn batmanpop. Hij was 
toentertijd zeven jaar. Het was 
een hele leuke serie om te maken 
en ik ontpopte mij zowaar bij-
na als kindervriend. Kinderen, 
zeker van die leeftijd, verliezen 
heel snel hun concentratie en zijn snel af-
geleid. Daarom moet het fotograferen snel 
gaan, anders wordt het drama. Een stuk of 
zes kids kwamen één voor één langs met 
hun favoriete speelgoed en ik vond het een 
feestje om te doen.  

In de jaren dat David naast mij woont, heb 
ik hem diverse keren voor mijn lens ge-
had en hij werd steeds mooier. Krankzin-
nig grote ogen en prachtig blond krullend 
haar.  

Ik ben één keer erg bang geworden van  
die ogen. Ik had thuis een zwartepietenpak 
en Davids moeder vroeg mij of ik niet een 
keertje als Zwarte Piet wilde komen op-
draven om de cadeaus te brengen en wat 

Hij keek me 
aan met een 

blik van: 
"Ik weet 

dondersgoed 
wie jij bent!"

 D
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VAAK NEE, MAAR DAVID JA!

blijven op de foto. Maar ja, een vriendin 
wil je niet bruuskeren, want ik wil nog heel 
graag een borrel met haar drinken in Café 
Krom en/of mosselen eten in Restaurant 
Sluizer, beide in de Utrechtsestraat.  

Toen ik met knikkende knieën voor de 
deur stond verontschuldigde ik me dat aan 
mij de eer was toegevallen haar te fotogra-
feren en ik zei maar meteen dat ik het best 
wel eng vond. Toen kwam ik erachter dat 
ze specifiek om mij gevraagd had bij Cor-

graferen, want die waren vaak wel erg ge-
nadeloos afgebeeld op mijn portretten. Ik 
ontkende, want had daar zelf nooit zo over 
nagedacht. Ik moest dus voorzichtig te 
werk gaan, zonder te veel van mijn stijl af 
te wijken. Een koortslip of een pukkel wil 
ik nog wel wegpoetsen, maar moedervlek-
ken, rimpels en andere dingen die er al een 
leven lang zitten moeten gewoon zichtbaar 

Mijn vriendin Corrie Verkerk belde of ik 
meeging naar Jenny om haar te fotografe-
ren, want zij zou een interview met haar 
hebben die middag. Oef, schoot er door 
mijn hoofd, ik zit liever in de kroeg met 
haar, dit wordt een lastige. Zeker na het 
verwijt van iemand van de beeldredac-
tie een aantal maanden eerder dat ik het 
vast niet leuk vond om vrouwen te foto-

Een borrel drinken met iemand is iets anders dan iemand vastleggen op de gevoelige 
plaat. Met Jenny Arean zit ik met kleine regelmaat gezellig in de kroeg. Altijd rete 
gezellig, maar ik had haar nog nooit gefotografeerd - tot 26 april 2013.  

rie. “Ik weet wat voor een risico ik in huis 
haal om me door jou te laten fotograferen,” 
zei ze. We hadden het in het café ooit ge-
had over grote fotografen die haar wel eens 
geportretteerd hadden in het verleden. Nu 
kreeg ik een rondgang langs die foto’s, die 
her en der in haar huis in de Jordaan hin-
gen. Nu had ik de beurt haar vast te leg-
gen. Ik heb haar nooit durven vragen wat 
ze nou uiteindelijk van het resultaat vond, 
ook al zijn we aan elkaar gelinkt via Face-
book. Ik ga er dus maar van uit dat ze het 
helemaal niets vond. t

“Ik weet wat voor een risico 
ik in huis haal om me 

door jou te laten 
fotograferen”

Bang voor Jenny

Foto’s © Jan van Breda 2013
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Zonder er ooit een stap binnen te hebben gezet heb ik de Sint Nicolaaskerk altijd 
ervaren als een baken van thuiskomen. Helemaal als je vanuit Amersfoort of Utrecht 
met de trein de stad binnenrijdt. Toen ik op 18 januari 2012 voor het eerst op het 
dakterras van het tegenovergelegen Double Tree Hilton stond om de directie van het 
hotel te fotograferen, bleef ik even alleen achter, want ik wilde graag het prachtige 
uitzicht over de stad vastleggen. 

Ik zat in die tijd in de HDR-modus en 
schoot een aantal beelden van het uitzicht. 
(HDR is, voor wie het niet weet, drie de-
zelfde foto’s met verschillende belichtin-
gen over elkaar heen, zodat bijna alles per-
fect uitgelicht wordt.) Na dit beeld wilde 
ik eigenlijk voor het eerst die kerk in en 
ik besloot mijn vriend Kees te benade-
ren, van wie ik wist dat hij kerkvrijwilliger 
was en daar vaak moest schoonmaken. Ik 
wilde alleen de kerk, dus geen mensen in 
mijn beeld, dus ik moest voor openingstijd 
komen. Door de HDR- techniek moest ik 
op sommige plaatsen enorme sluitertijden 
toepassen. . t

Gevoel    van thuiskomen
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camera in terwijl Galore al in ons bed 
lag. Toen alles stond zoals het 
moest, deed ik mijn T-shirt uit 
en stroopte mijn broek naar 
beneden. Peuk in de bek, fles 
drank op het nachtkastje en 
klikken maar. Ik ben blij dat 
ik over mijn eeuwige starheid 
heen gestapt ben, want ik moest 
vreselijk lachen toen ik 
de beelden later terug 
zag op mijn computer. 
Een George en Mild-
red-achtig 
stel, to-
taal alle 
schaamte 
voorbij . 
Ik ben 
ook blij 
dat ik de 
foto heb mee-
genomen naar 
de uiteindelij-
ke  expositie in 
fotogalerie De Gang in 
Haarlem, want ik merkte al 
snel dat dit beeld de publieks-
lieveling was. Je moet jezelf nooit al te se-
rieus nemen is mijn motto! t

Charl Bakker aka Amy HuiswijnJohn Joost aka Charite La BustierSander den Baas aka Lady Galore

Ik wist toen nog niet welke kant het op 
moest. In de eerste instantie wilde ik iets 
met emoties doen. ‘Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk  en bewonder’ van Ramses 
Shaffy was mijn uitgangspunt. De kleding, 
het bontje en de handschoenen stonden al 
vast. Zo ook de witte achtergrond. Maar 
met het nummer van Shaffy kom je niet 
verder dan zeven foto’s en ik wilde ei-
genlijk meer. Vanaf de derde heb ik het 
Shaffy-idee laten varen, omdat ik toen 
al twaalf  ‘dames’ had weten te scoren, 
en ben ik er props bij gaan halen. Fles-
sen wodka, een speelgoedpistooltje, 
lippenstift, eieren etc. Ik liet iedereen 
zo’n beetje hetzelfde doen om uitein-
delijk zoveel mogelijk keus te hebben 
uit de foto’s van de verschillende di-
va’s.

De keren dat ikzelf in een jurk de 
straat op ben geweest zijn op één 
hand te tellen, maar ik heb in-
middels een enorme hoeveelheid 
foto’s van mannen die dat met 
grote regelmaat en veel plezier 
doen. De één is nog mooier dan 
de ander. Met mooie make-up of 
een lelijke knoeiboel, met lelijke pruiken 
of echte kunstwerken. In de loop der jaren 

ontdekte ik dat de mooiste pruiken van 
de (zichzelf respecterende) Amsterdamse 
drag queens van één man kwamen: mees-

terkapper John Gravemaker, 
toentertijd nog gevestigd in 
Maison de Bonneterie aan 
de Kalverstraat/het Rokin 
met zijn Hair & Beauty Cen-
ter Bonneterie. Inmiddels is 
hij daar vertrokken vanwege 
sluiting van het gerenom-
meerde bedrijf en sindsdien 
werkt hij vanuit huis. John 
maakt juweeltjes van pruiken 
en creëert daarmee types en 

imago’s met allure. De ‘dames’ 
vertellen John hun wensen en 
hij maakt de ‘lacepruiken’ zoals 

zij die willen hebben. Van Ma-
rilyn Monroe tot Patsy (van Ab-
Fab), van een chique ‘omapruik’ 

(voor de iets oudere drag queen) 
tot een bijna clowneske pruik, John 
kan en maakt het allemaal. Inmid-
dels komen de ‘dames’ al van ver 

over de grens voor een JG Original.

Iedereen kwam, al dan niet geheel in 
de wimpers, bij mij langs om zich uitge-
breid te laten vastleggen. Voor de veran-

dering eens niet donker en duister, maar 
tegen het high key- gevoel aan en allemaal 
met hetzelfde bontje. De verschillen moes-
ten alleen tot uitdrukking komen door de 
make-up (die de meesten zelf aanbrach-
ten), de pruik, de props en het type ‘dame’. 
Aangezien ik altijd op of rond mijn ver-
jaardag (30 april) een selfie maak en eigen-
lijk ook lak heb aan alles en iedereen, heb 
ik mezelf ook opgenomen in de serie 
met mijn alter-ego Paula Hufter. 
Een vriend van mij verzon die 
naam ooit voor me toen 
ik aan de FotoAcade-
mie begon. Dat het 
aanbrengen van 
make-up lastig is 
werd mij vrij snel 
duidelijk. Het werd één 
grote kliedertroep. Wat er net op zat, 
veegde ik weer weg bij het aanbrengen van 
de volgende laag. Ik zal dus niet meer zo 
snel met make-up in de weer gaan, denk ik

Publiekslieveling

Op 14 mei (ik was bijna klaar met de se-
rie) was Sander den Baas a.k.a. Lady Ga-
lore aan de beurt. Bij Galore moet ik altijd 

denken aan de helaas overleden Queen 
of Trash: Divine. Ik besloot haar een fake 
tijdschrift Interview in haar handen te la-
ten houden met een oudere foto die ik van 
haar had geschoten. Divine schitterde ooit 
op de cover van dat blad. Een klein beetje 
droste-effect. Ik bewerkte de oude foto van 
Galore tot een Warholachtig beeld en frö-
belde de cover in elkaar met het computer-
programma InDesign. Galore die bij mij 

haar eigen make-up deed, 
was na bijna 
drie uur (!) 
gereed voor 
de foto. Ze 

zag er subliem 
uit. Haar ogen le-

ken geairbrushed, 
haar gezicht  leek 

van was.

Toen we klaar waren met fotograferen 
stelde ze voor nog een gek ander beeld te 
maken in ons bed in de ruimte naast  de 
‘studio’. Doorgaans ben ik niet erg flexibel, 
want ik had al gemaakt wat ik wilde ma-
ken. Maar deze keer dacht ik: why not!? 
Ik versleepte de enorme softbox naar de 
doorgang en moest zoeken naar mijn zelf-
ontspanner met verlengsnoer. Ik stelde de 

LAK! 
AAN ALLES

Als er één fotoserie is waarin ik veel tijd heb gestopt, is het wel LAK! geweest. Het is in 
ieder geval geen serie die even in een uurtje gemaakt is. Aangezien de (studio)ruimte 
bij ons thuis beperkt is moesten allen die meewerkten één voor één langskomen en 
niet op één dag. Bijna alles is geschoten in de weekeinden, om andere opdrachten niet 
in de weg te staan. Als eerste verscheen op 16 maart 2014 Charl Bakker a.k.a. Amy 
Huiswijn voor mijn camera. 

De  kunst    van  John  Gravemaker



Pagina 10 Pagina 11

©
 Ja

n 
va

n 
Br

ed
a 2

00
6

Camera 2006 cat. documentair enkel beeldCanal Parade 2006 - Winnaar 2e prijs Zilveren 
Zes keer legde ik mij de beperking op mee te varen tijdens de jaarlijkse tocht der tochten van de Gay Pride. Je ziet weinig anders dan de mensen aan 
de kant en de medeverstekelingen. Dat is wat je kunt vastleggen, meer niet. 

Het blijft altijd een gok, maar het eerste jaar (5 augustus 2006) maakte ik de bij de Zilveren Camera bekroonde foto (tweede prijs documentair enkel 
beeld) van de jongens met de blauwhelmen (United Nations of Love). Bij de zesde brug wist ik dat de foto gemaakt moest worden onder een brug. 
Een punt van rust als iedereen moet bukken om er onderdoor te komen.

Eénmaal onder de brug vandaan stond iedereen weer te dansen. De uiteindelijke foto maakte ik onder de breedste brug bij de Vijzelgracht. De boot 
bleef daar enkele minuten stil liggen in verband met een opstopping. Ik besefte dat mijn keuze mee te varen op één boot nog niet zo slecht was. Maar 
ja, om nou iedere keer mannen onder een brug vast te leggen is ook weer zo wat. 

Toch heb ik het een aantal keren daarna nog gedaan, tegen beter weten in, maar het bleven slappe aftreksels van dit beeld. De foto stond op maandag 
7 augustus als spread zomerfoto in Het Parool. t
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Voor de serie OUCH! gebruikte ik de makkelijkste modellen. Van jongs af aan heb ik een hekel aan snijbloemen. Dat zijn onthoofde planten die hooguit een paar dagen 
leuk opgebaard staan te stinken in een vaas. Dus niemand kan mij plezieren met een ruikertje. Ik word wel blij als ik in het voorjaar van alles uit de grond zie schieten. 
Sneeuwklokjes, krokusjes, bomen die weer groen krijgen… ik vind het allemaal prachtig. Als je een levende kreeft in het kokende water gooit gaat hij gillen, koeien 
ruiken de dood die rondwaart in het slachthuis, waardoor zij zich angstig en nerveus gaan gedragen. Om nog maar te zwijgen over de oester die levend in een sloot 
maagzuur en etensresten aan zijn einde komt. Maar wat denkt de knoflook voordat ik hem kneus, of erger uitpers? Wat denkt een komkommer als hij in plakjes gesne-
den wordt, of in een lichaamsopening verdwijnt. Ik weet het niet…Vooropgesteld dat ik een omnivoor ben, vraag ik me dit en meer wel af sinds ik weer actief kook.  Het 
leven van groenten is ook geen pretje.   t

Foto’s: © Jan van Breda 2014



Pagina 15Pagina 14

De winter ontvluchten doen we het liefst 
in Curaçao, meestal aan het eind van fe-
bruari, zodat je bij terugkomst al kans 
hebt dat het voorjaar hier ook weer be-
gonnen is. Zo ontvluchten we dan ook 
de verjaardag van Thijs. Erg prettig alle-
maal.  

De eerste keer dat wij daar samen waren, 
in 2010, ben ik gewapend met camera als 
een bezetene het eiland gaan fotograferen. 

Landhuizen, slavenhutjes, vogeltjes etc. 
Maar ja, er verandert in een jaar weinig 
op zo’n eilan++oet je iets anders uitpro-
beren qua fotografie. Zo had ik in 2011 
alleen mijn camera bij me met de Lens-
babies, een vreemd objectiefje waarmee je 
een soort pinhole-effect kan bereiken. De 
focus van het beeld ligt dan op één klein 
punt en de scherpstelling moet met de 
hand gedaan worden. Ik ben dat jaar als 
een autist plantjes gaan fotograferen. Ik 

had het nieuwe speeltje vlak voor ons ver-
trek aangeschaft. Ik had in Amsterdam al 
staanå pielen met het ding en raakte gefas-
cineerd door het resultaat. Op de rechter-
pagina staan zes beelden die ik met mijn 
nieuwste speeltje maakte dat jaar. Een jaar 
later was ik inmiddels geobsedeerd door 
HDR-fotografie en maakte het bovenlig-
gende beeld van de leguaan, maar ik ben 
toen ook de landhuizen en dergelijke weer 
ingegaan om ze HDR vast te leggen.  t

Pagina 14
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wachten in de verzengende hitte. Ik had 
(hoe suf in dit geval) mijn statief vergeten, 
dus ik moest de camera stabiel houden op 
de balkonleuning. En ik wilde eigenlijk niet 
de enorme opblaaspaddestoelen die aan het 
plafond hingen in beeld, wat ook nogal las-
tig bleek te zijn.   

Na ongeveer anderhalf uur hield ik het voor 
gezien met de wetenschap dat hier mijn 
GayPridefoto van 2009 uit moest komen. 

Ik ben nog nooit naar huis gegaan met zo-
veel mislukte beelden. Ongeveer 85 procent 
van al het materiaal was zwart, omdat mijn 

sluiter net te laat was. De dag erna stond dit 
beeld op de voorpagina van Het Parool.  t

Tijdens de Canal Parade had ik wel iets gemaakt, maar ik was er niet echt tevreden over. Ik 
besloot naar Paradiso te gaan en daar mijn geluk te beproeven. Terwijl het slotfeest van de 
GayPride zondagsmiddags 2 augustus 2009 bij de Stopera in volle gang was, was op datzelfde 
moment in Paradiso Rapido aan de gang, een dansfeest voor de hippere gay. Geen Willekes, 
Dutch Diva’s of Imca Marina’s, maar snoeiharde dance met een waanzinnige lichtshow en 
bloedmooie mannen.  

Toen ik binnenliep werd ik meteen bevan-
gen door de verstikkende hitte. Het moet 
er zo’n 45 graden zijn geweest. Althans: zo 
voelde het. Warm en klam en met heel veel 
beeldschone, halfontblote, zwetende man-
nen. Toen ik vier meter in de zaal stond, be-
sloot ik maar naar boven te gaan. Qua hit-

te een slechtere keus, want hitte stijgt nou 
eenmaal op, maar qua ruimte en uitzicht 
fantastisch. 

Het was wel erg donker en flitsen had geen 
enkel nut. Toch waren er letterlijk licht-
puntjes. De stroboscoop die de zaal tijdens 

hoogtepunten in de muziek fel verlichtte. 
Dat gebeurde om de vijf minuten vijf secon-
den lang. In die seconden moest het beeld 
gemaakt worden. Soms werden tijdens die 
seconden ook enorme hoeveelheden rook 
de zaal ingeblazen, waardoor ik nog niets 
kon zien en weer zo’n vijf minuten moest 
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In mei 2007 was er 25 jaar hiv/aids in Nederland en ik meldde dat bij de redac-
tie van Het Parool. Ze wilden er wel wat mee. Aangezien mijn kennissenkring 
voor tachtig procent seropositief is besloot ik de te portretteren mannen uit 
mijn eigen netwerk te halen. 

Ik heb genoeg vrienden en kennissen 
verloren om het op deze manier aan 
te pakken, dacht ik. Het moest een 
soort feestje worden, want jubilea 
vier je doorgaans, hoe discutabel 
dit jubileum ook is. Ik was en ben 
ontzettend blij dat hiv inmiddels 
een chronische ziekte is geworden, 
ondanks de ongemakken qua pil-
len slikken en bijwerkingen.   
De vrienden die voor mijn ca-
mera wilden en hun verhaal 
kwijt wilden waren redelijk 
snel gevonden. Bij een feest-
winkel aan de Rozengracht 

had ik slingers, bal-
lonnen, feestmuts-
jes en confetti ge-
haald. Ik had mijn 
lieve vriendin 
Mireille gevraagd 
als confettikanon 

te fungeren. Zij 
moest vanaf een 

keukentrap de confet-
ti over de mannen 
gooien. Ik had geen 
zin dit zielig in 
beeld te brengen 
met sneue ‘pati-

enten’ die vanachter de geraniums naar 
buiten staren. Het was tijd het leven te 
vieren, want de meesten gingen doorgaans 
erg goed op de pillen. Inclusief mijn eigen 
man, die er jammer genoeg voor koos niet 
met zijn snuit en verhaal in de krant te ko-
men. Op het terras van café Verhoeff aan 
de Zeedijk werden de interviews afgeno-
men door Corrie en Frans van Het Parool.

Vanaf het prilste begin van de aidsepide-
mie ben ik betrokken geweest. Het had 
mij immers ook kunnen overkomen. Tot 
op de dag van vandaag snap ik niet dat ik 
de dans ontsprongen ben, terwijl ik niets 
uit de weg gegaan ben. Ook heb ik tot nu 
toe last van het feit dat er zovelen zijn die 
het niet gehaald hebben. En van sommi-
gen weet ik niet eens of ze überhaupt nog 
leven, omdat ik nooit een bericht gekregen 
heb dat ze zijn overleden. Over enkelen 

Zomer 2012 zat ik met Herman op het terras van mijn favoriete café Stevens  aan de 
Nieuwmarkt, waar langzaam het vaste volk binnendruppelde. Zo ook de negentien-
jarige sportstudent Bob, de zoon van Norbert. Hij kwam bij ons zitten en bestelde 
zoals gebruikelijk wat te eten en een Cola. En we raakten aan de praat.

“Ik wil me laten in-
schrijven bij een mo-
dellenbureau,” zei 
hij. “Wat moet ik dan 
doen?” Ik zei dat hij 
dan een portfolio 
moest hebben met een 

aantal verschillende foto’s. 
Headshots, ten voeten 
uit, verschillende soorten 
kapsels etc. “Maar ja, ik 
ben totaal niet thuis in het 
modellenwereldje en de 
modefotografie,” voegde 

ik eraan toe. “Maar waar kan ik dan foto’s 
laten maken?” vroeg hij een beetje beteu-
terd. “Ik heb geen idee Bob, ik denk bij een 
modefotograaf, maar laat je niet zo mis-
leiden dat je kapitalen moet betalen. Ook 
niet voor inschrijvingen bij modellenbu-
reaus!” Hoewel Bob er fantastisch uitziet, 
zag ik niet direct Hollands Next Topmodel 
naast me zitten, terwijl hij naar mijn idee 
de juiste lengte en het postuur heeft.  

Mijn vriend Herman had zich nog niet in 

Modellencarrière van Bob 
Foto’s: © Jan van Breda 2012

“Jan, hij zit te 
vissen om door jou 
gefotografeerd te 

worden”

de discussie gemengd tot dan 
toe. Toen Bob ging plassen zei 
hij opeens: “Jan, hij zit te vissen 
om door jou gefotografeerd te 
worden.” “Maar  ik doe nou 
eenmaal geen modefotografie, 
ik kan hooguit wat portretjes 
schieten,” zei ik tegen Herman 
terwijl Bob weer aanschoof 
aan de tafel. “Ik wil je best wel 
een keer fotograferen bij mij 
thuis, maar nogmaals, ik ben 
geen modefotograaf.”   

We trokken de agenda’s en 
besloten dat Bob zou langs-
komen rond een uur of twee 
op zondag 15 juli 2012. Hij 
moest wat verschillende soor-
ten kleding meenemen en 
geen pap in zijn haar smeren, 
zoals hij altijd deed, want dat 
kan je erin doen tijdens het 
fotografen. Dit soort ‘vrien-
dendienstjes’ plan ik altijd in 
de weekeinden om mijn ge-
wone opdrachten niet in de 
war te hoeven gooien. Ik had 
alles klaargezet qua licht en 
we konden meteen aan de slag 
toen hij, inderdaad zonder vet 
in zijn haar en met een tas vol 
verschillende kledingstukken, 
voor de deur stond.  

De eerste foto was in een licht-
blauw spijkerhemd. Ietwat on-
wennig kijkt hij in de camera 
met zijn haar zoals ik dat nog 
nooit zo van hem gezien had. 
Toen ging het zwarte G-Star 
T-shirt aan en als laatste vroeg 
ik hem zijn zwarte hoody aan 
te doen. Eerst nog met de ca-
puchon op zijn rug. “Doe die 
capuchon eens op,” vroeg ik. 
Toen zag ik het. “Dit is het! 
Ook al heeft het helemaal niets 
met modefotografie te ma-
ken.” Eindelijk kon ik losgaan 
en maken wat ik mooi vond.  
Bob was opeens een soort Ti-
tus van Rembrandt geworden 
in het schijnsel van de softbox, 
die ik zenuwachtig centimeter 
voor centimeter begon te ver-
plaatsen.  

Toen Bob vertrokken was 
werd ik zo blij van mijn ‘Titus’ 
op het grote scherm, dat ik 
de foto meteen heb afgedrukt 
voor zijn vader en hem de foto 
de volgende dag heb gegeven, 
ook al schoot het resultaat zijn 
doel voorbij.  t

HIV HIV HURRAY!
van hen droom ik af en toe nog.
Mijn vriend Jan uit het begin van de jaren 
tachtig, die toen al bezig was met compu-
ters, lijkt vanaf half jaren negentig totaal 
van deze aardbodem verdwenen te zijn. Je 
zou toch denken dat hij nu op het internet 
wel te traceren zou zijn. Niet dus! Ik heb 
vaak via Google getracht te weten te ko-
men of hij nog in leven is. 

Toen ik deze serie naar Het Parool stuur-
de, werd hij niet door iedereen daar me-
teen begrepen, omdat het volgens een aan-
tal redactieleden niet om te vieren is dat 
je ‘ziek’  bent. Ik ben. denk ik. de meest 
gekwalificeerde fotograaf om het juist wel 
zo te doen. Het was voor mij een poging 
een streep onder mijn verleden en verdriet 
te zetten. Helaas is dat met deze serie ook 
niet echt gelukt, want het verlies blijft kna-
gen.  t

Een aantal weken na de publicatie van de hiv-jubileumfoto’s 
in Het Parool kwam Taco op mij af op de Zeedijk om mij te 
corrigeren. Mijn visie dat het met de meeste seropositieve in-
middels wel goed gaat door de voor handen zijnde medicatie 
is niet helemaal zo rooskleurig als ik schetste. 

Hij stroopte zijn mouwen op 
en liet mij zijn armen zien. Ik 
schrok erg van 
de enorme brui-
ne vlekken Kapo-
si-sarcoom die ik 
al sinds begin jaren 
negentig bij nie-
mand meer gezien 
had. In 1988, de 
tijd dat Rob op de 
aidsafdeling van 
het AMC lag, lie-
pen daar tientallen 
mensen rond met 
deze enge vorm van 
huidkanker. Tegen Rob grapte 
ik, om de moed er maar in te 
houden: “Het lijken wel alle-
maal panters hier.” Rob was zelf 
doodsbang voor deze gruwe-
lijke aandoening, maar piste in 
zijn broek van het lachen om de 
droogkomische manier waarop 
dat mijn strot uitkwam. Na zijn 
overlijden besloot ik de chaise 
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longue die ik van hem erfde te 
bekleden met panterprint, om-

dat het rode velours 
er toch al niet meer 
uitzag.   

Ik vroeg Taco of ik 
hem en zijn Kaposi 
mocht fotograferen 
en wist gelijk dat het 
op Robs chaise lon-
gue moest gebeuren, 
als een soort eer-
betoon, maar ook 
omdat het een fraai 
beeld opleverde. Ik 

verwachtte niet dat hij op mijn 
verzoek zou ingaan, maar hij 
deed dat wel. De foto zou later 
in het boek 25+ van Poz & Pr-
oud schitteren over ruim één 
pagina. Ik vond het erg stoer 
van Taco dat hij wilde meewer-
ken aan deze foto, want ik ben 
erg trots op dit toch wel con-
fronterende beeld. t

“Het 
lijken wel 
allemaal 
panters 

hier.”
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Eind winter, begin voorjaar 2007 was aan mij de eer de laatste bewoners van de Am-
stelhof vast te leggen in hun dagelijkse doen. Dat leven betekende niet veel meer dan 
eten, slapen, kerkdienst, concertje in de kerkzaal en de verhuizing. Aangezien ik tot 
dan toe nooit iets met verzorgingshuizen van doen had gehad, maakte het verblijf 
daar veel indruk op me.   

Heel lang ben ik bezig geweest de serie 
als boek uitgegeven te krijgen. In eerste 
instantie voor betrokkenen, zoals familie, 
vrienden, vrijwilligers, personeel en na-
tuurlijk de bewoners zelf. Helaas lukte dat 
nooit, keer op keer liep ik tegen een muur. 
Ik wilde het werk in zijn geheel tonen en 
niet een kleine selectie, zoals nu in de vaste 
opstelling van de Hermitage hangt – waar 
ik overigens heel gelukkig mee ben. Ik ben 
erg blij dat de complete serie in 2012 als 
boek, redelijk betaalbaar, in een beperkte 
oplage beschikbaar is geweest. Jammer ge-
noeg is het boek inmiddels out of print. 

Alle bewoners en personeelsleden waren 
MOVED over het resultaat en ik was dat 
ook. t

Eén voor één vertrokken de bewoners naar 
andere instellingen in en om Amsterdam. 
Allen gingen ze naar een mindere locatie 
dan het prachtige gebouw waarin nu mu-
seum Hermitage aan de Amstel is geves-
tigd. Op een enkeling na wisten de mees-
ten niet op wat voor een geweldige plek zij 
woonden. Dit werk staat haaks op hoe ik 
doorgaans te werk ga. Alle foto’s zijn ge-
maakt met bestaand licht om de bewoners 
zo min mogelijk te laten merken van mijn 
aanwezigheid; ik voelde mij een ‘fly on the 
wall’ bij het werken. Ik wilde de bewoners 
niet extra belasten in deze voor hen toch al 
zo enerverende en stressvolle periode van 
verhuizen. Dus mijn trouwe flitser liet ik 
thuis, ik werkte alleen met bestaand licht 
en statief.   

“MOVED” De  laatste    bewoners  van  Amstelhof
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Op 14 augustus 2010 moest ik weer 
op pad om iets te maken  voor het 
fotografenproject Document Am-
sterdam. Het thema was dit keer 
‘Vrouwen in Amsterdam’. Ik be-
sloot mijn Facebookvriendin Pau-
lien te benaderen. Ik kende haar 
niet persoonlijk, maar we waren 
wel gelinkt en ik had wel eens vol 
bewondering naar haar staan sta-
ren in club CHURCH. 

De foto moest in hetzelfde etmaal 
gemaakt worden door de diverse fo-
tografen en dus vrouwen in Amster-
dam als onderwerp hebben. Paulien 
stemde meteen in toen ik haar de be-
doeling uitlegde. Ik wilde een portret 
van haar alter ego Jim Boh, een up-
coming draag kin in de Amsterdam-
se uitgaansscene. Toevallig waren 
dat weekeind de Hartjesdagen op de 
Zeedijk. Zaterdagsmiddags hadden 
we bij mij thuis afgesproken voor het 
portret. En keurig op tijd kwam ze 
aanfietsen, al helemaal als Jim: stop-
pelbaard (gemaakt van haar eigen af-
geschoren en vervolgens opgeplakte 
haar), stoer leren jack, overhemd en 
stropdas. Niemand zou hier nog een 
vrouw in herkennen als je haar in de 
supermarkt was tegengekomen. De 
foto’s waren vrij snel gemaakt en van 
wat ik op mijn camerascherm zag, 
werd ik bij voorbaat al blij.  

Jim Boh was nog maar net uit de kast 
als drag king. Hij had in april van dat 
jaar de verkiezingen in gay restau-
rant Getto gewonnen en een week 
voordat ik de foto maakte was hij of-
ficieel gekroond tot Drag King 2010. 
Hij is in no time ontzettend populair 
geworden in het gay uitgaansleven 
en duikt bij bijna elk feestje op. Hij 
trad op bij o.a. Electrosexual, Sexy 
Galaxy en vrij snel was hij een vast 
gezicht tussen de ‘meiden’ van het 
Hoerenbal in Club CHURCH en bij 
andere evenementen van The House 
of Hopelezz. Jim is verlegen, maar 
een coole gast in het Amsterdamse 
nachtleven, die eigenlijk alleen maar 
wat wil dansen, feesten en zijn steen-
tje bijdragen aan het beeld van de di-
versiteit in onze stad. Zijn favoriete 
uitspraak is: “Dance, motherfucker, 
dance.”  

Et Alors

Toen ik de volgende dag mijn bij-
drage opstuurde naar de organisatie 
van Document Amsterdam, kreeg 
ik al heel snel een mailtje terug met 
de vraag of ik het thema wel begre-
pen had. Meer dan! dacht ik. Ik op 
mijn beurt snapte een bijdrage van 
een andere fotograaf weer niet: een 
mannelijke travestiet is geen vrouw, 
vind ik.

Inmiddels woont Paulien/Jim Boh 
niet meer in Nederland. Ze werkt 
samen met haar partner aan de fetisj 
glossy Et Alors, waarvan zij de beeld-
redactie en de vormgeving doet. t
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Ik ben al jaren erg gesteld op Ollie Peeters, die ik diverse keren voor mijn camera heb gehad. Toen Ollie ging trouwen leerde ik ook zijn man Fred kennen en ook hem 
vond ik een prettig mens en een goede partnerkeus. Ik vond meteen al dat hij op Vincent van Gogh leek, maar hield dat eerst voor me. 

Op een dag heb ik het toch maar tegen hem gezegd en gevraagd of hij een keer langs wilde komen voor een foto. “Ha Fred, je lijkt op Van Gogh! Heeft dat ooit al 
eens iemand tegen je gezegd?” Het antwoord was nee, hij vond dat zelf helemaal niet, maar hij wilde best een keer langskomen, al was hij niet gewend aan dit soort 
aandacht.  

Op 8 september 2013 hadden we afgesproken. De strohoed had ik nog ergens liggen, dus ik moest alleen verband en theaterbloed regelen. De zonnebloemen zouden 
Ollie en Fred zelf meenemen. 

Het stond er allemaal in een mum van tijd op en nu kan hij nooit meer ontkennen dat hij op Vincent van Gogh lijkt.  t

"Fred, je lijkt 
op Van Gogh!"

Vrouwen in Amsterdam

“Dance 
motherfucker, 

dance!”

Jim
 Boh ©

 Jan van Breda 2010
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Ik ben dol op het maken van 
portretten waar ook voedsel bij 
betrokken is. Hoe bloederiger, 
hoe leuker. Eén van de eerste in 
een reeks was chefkok Ricardo 
van Ede van restaurant Neva in 
de Hermitage, die later onge-
veer een jaar in Odeon zat met 
zijn restaurant Ricardo.   

In augustus 2013 zou ik een re-
portage maken bij Floris Brester 
en Diny Schouten in hun Pastei-
bakkerij in de Rivierenbuurt. Ze 
waren die dag druk bezig met het 
verwerken van de hammen van 
de omstreden varkentjes Wim 
en Max van de Tostifabriek. Op 
zichzelf geen bijster fotogeniek 
gebeuren. Hoewel het om een re-
portage ging, wilde ik ook graag 
een portret van hen maken. Veel 
bloederig vlees was er die dag 
niet in huis, maar toen ik hoor-
de dat de volgende dag varkens-
koppen geleverd zouden worden, 
riep ik direct: “O, maar daar kom 
ik morgen graag voor terug!” 
Terwijl ik het bestelde beeld ei-
genlijk al had. De reportage was 
wel oké, maar van de portretten 
werd ik heel blij.   

Ik had toen al een serie portret-
ten gemaakt van ‘nouveau ruige’ 
koks van onder andere de restau-
rants Gebr. Hartering, Spijkervet 
en Wilde Zwijnen. 

In november 2014 portretteer-
de ik een aantal chefs, weer met 
eten. De eerste die ik benader-
de was Tommy den Hartog van 
restaurant Johannes. Via Face-
book stuurde ik wat oudere foto’s 
mee om uit te leggen wat precies 
de bedoeling was. Hij reageerde 
onmiddellijk enorm enthousiast 
en wilde zelfs een heel hert laten 
aanrukken voor de shoot, wat 
mij wat overdreven leek. Uitein-
delijk waren er twee wilde zwij-
nen en wat ander wild gebracht 
door de groothandel.

Na eerst wat portretten met het 
wild op tafel vroeg ik hem of hij 
een zwijn als een bontkraag  om 
kon leggen. Ik zou het zelf nooit 
gedaan hebben, want de buik van 
het zwijn was opengesneden en 
het bloed liep ook uit zijn neus. 
Maar Tommy had er geen enkel 
probleem mee en met wat hulp 
van de leverancier lag het zwijn 
binnen enkele seconden in zijn 
nek.

Een dag later moest chef Wil De-
mandt van restaurant Bordewijk 
op de foto. Ook hij had flink uit-
gepakt met wild. Hoewel ik die 
ochtend misselijk was en de lucht 
van die dode dieren nauwelijks 
kon verdragen, beschouw ik deze 
portretten als een paar van de 
beste die ik in dat jaar maakte.. t

Daar      kom    ik    morgen                  graag     voor     terug!
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im Wat: heropeningbioscoopCity.
Waar: City.
Wie: Carice van Houten, TygoGernandt, Koert Jande
Bruin, SanneWallis deVries, Frans Molenaar, Daniël
Boissevain, IngedeBruijn, DJIsis.
Wanneer: dinsdag30november, van 18.00 tot laat .
Waarom: City is nu een uitgaanscentrum.
Waardering:

Sommigerollen kies je niet
zelf. Die worden je opgedron-
gen.
Carine vanHouten, de

spreekwoordelijk e koningin der
Nederlandse film, mag het lin tje
van de vernieuwdeCity doorknip-
pen. Of ze zich nu de koningin
voelt. Nee, zegtze. Maar ze vindt
hetwel heel leuk. Maar je bent toch
wel de koningin van de film? vraagt
depresentator. Nou ja, koningin
niet, antwoordt Carine.
Als koningin mag ze in een Rolls

Royce. Ze is eenbeetje laat. Ver-
kleumd staat een schare fotografen
en fans tewachten. Ze lacht vrien-
delijk , verlegen. Depresentator
slaat meteen amicaal zijn arm om
haar heen. Had hij dat bij de konin-
gin ook gedaan?
Er is spektakel voor deopening.

Vlammen knall en uit het dak. En
tweestuntmannen dalen onder lui-
demuziek en in het licht van felle
� lmlampen deopgeschoonde gevel

af. Carine mag op een verhoginkje
staan. Omringddoor een entourage
van fotografen, City-investeerders
en deorganisatoren. Als een eenza-
mediva staat ze daar opdat voet-
stuk, metde zelfopgeworpen on-
derdanen aan haar voeten.
Het lintje knipt ze door. E lke se-

conde is bedacht, elkeminuut
geënsceneerd. Na koningin Carine
volgen de gesommeerdehofdames
en -heren. Deopenings-BN’ers ver-
bleken in het bijzijn van de konin-
gin. Ook is hun verbondenheid met
debioscoopminder duideli jk: wat
hebben een couturier, een dj en een
zwemstermet� lm?Of vertegen-
woordigen zij Littl e Buddha en
Jack’s Casino , die nu ook bij het
City-uitgaanscentrumhoren?
Later is het feest. DeCityzalen

worden één voor één geopend door
dehofdames en -heren. De zalen
zijn kleiner, i ntiemer, dan vroeger.
Zaal één is niet groter dan een lo-
kaal feestzaal tje. All es is mooi op-
gepoetst, de bioscoop, de bar en het
casino staan metelkaar in verbin-
ding. City wordt uitgaan voor der-
tigplussers. En Carine is er voor al-
tijd koningin.

H.M. Carice

Als een eenzame
diva staat ze daar
opdat voetstuk

LORIANNE VANGELDER

Feestje? Schuim@p arool.nl

Twee stuntmannen dalenaf.

LaugeNielsen, directeur van
Pathé, ziet City als verbin-
dingtussen arthouse en com-
merciële film.

Devirtuoze Tommy Thomp-
son speelt saxofoonin de
foyer.
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loor.Wat vooral kwetst, i s het vrese-
lij ke besef niet afgewezen teworden
omdat je niet geschikt zou zijn,
maar om hoe je eruit ziet. L ipoatro-
�e maakt je tot een eigentijdse me-
laatse , demensen ontwijken je van-
wegeje uiterli jk.“

V an Rozelaar werkte tien jaar
geleden in zijn privépraktijk
al met hiv-patiënten met li-

poatro�e, vaak in zijn vrij e tijd en
voor een vergoeding die beduidend
onder de marktwaarde lag. Karim
heeft in mei 2009 geregeld dat hij in
het OLVG aan de slag kon. “K arim
zei: jij moet het doen want ik, als
plastisc h chirur g, ben gewoon met
mijn werk bezig, i k snijd. Maar ik
heb helaas geen geld voor je, het
kanniet vanons budget. Ik heb toen
gezegd: prima. Het gaat hier om
mensendie ernstig getroffen zijn en
die steeds van hun internist te ho-
ren hebben gekregen: wij kunnen
hier niets aan doen, wees noumaar
blij dat je nog leeft. Dan is het voor
mij eenextra stimulans omtekij ken
hoe we daar wél iets aan kunnen
doen.”
“H et opvullen bij deze slechte ge-

zichten, zoals wij dat noemen, komt
niet voort uit een cosmetische
wens.Mensen zijnna tien jaar rond-
lopen met zo’n gezicht depressief,
soms zelfs suïcidaal. Een tijdlang
heb ik, wanneer iemand de behan-
deling niet kon betalen, gezegd:
kom nou maar, dan praten we niet
over het geld. Als je chemotherapie
moet ondergaan, valt je haar uit en
dan krij g je een pruik, en je kri jgt
ook een tweedepruik, want pruik en
moeten gewassen worden en sli j-
ten. Na de chemobehandeling krijg
je ook nogeens je haren terug, maar
voor die overbruggingsperiodekrijg
je die pruiken vergoed. Dat vinden
we normaal. Maar iemand die als
gevolg van een hiv-behandeling
zijn gezicht helemaal ziet leeglo-
pen, zou niet een prothese mogen
hebben?”
Een tweede probleem was dat er

bewijs moest komen dat injectables
helpen. Dat werd opgelost: Karim
heeft aangetoond dat patiënten
zich na de behandeling gelukki ger
voelen. Het CVZ, het college van
zorgverzekeraars, heeft besloten
het middel Sculptra te vergoeden.
Sculptra bevat poly-L-melkzuur,
een materiaal dat door de huid zelf
wordt opgenomen en het lichaam
aanzet weer bindweefsel aan tema-
ken en daardoor vull ing te creëren.
Maar er zijn meerdere behandelin-
gennodig envoor demeestepatiën-
ten blij kt de vergoeding niet toerei-
kend te zijn. Een behandeling in

een privéklin iek kost vijfduizend
euro, de vergoeding is 1320euro.
Bovendien moet iemand na drie

jaar opnieuwbehandeld worden en
de polis voorwaarden vermelden
nietdat ookdat vergoedzal worden.
Lipoatrofie komt all een voor bij

mensen die behandeld zijn met de
eerste generatie hiv-remmers, zoals
AZT. Volgens Kees Br inkman, inter-
nist en aidsdeskundige bij het
OLVG, hoeftmet de huid ige hiv-me-
dicatie niemand meer l ipoatro�e te
kri jgen – maar dat is geen troost
voor mensen die al met lipoatro�e
rondlopen.
Stevens: “ Ti jdens de intake vroeg

dokter Van Rozelaar me wat ik zelf
van mijn gezicht vond. Nou, ik vind
het wel meevallen antwoordde ik.
Waarop hij zei: ‘Ik vind dat het er
ernstig uitziet’. De kloof tussen hoe
anderen je beoordelen en hoe je het
zelf ervaart, i s frappant. E lke zes
weken krijg ik nu een behandeling,
polik linisc h, het doet eigenli jk geen
pijn. I k moet vijf tot zeven keer te-
rugkomen. En na eenpaar jaar moet
je weer in de revisie. Dat hij er geld
bijlegt en het ook nog eens in zijn
vri je tijd doet, v ind ik ongeloo�i jk.’ ’
“Tegelij kertijd zou je niet will en

dat de gezondheidszorg structureel
zo in elkaar gaat zitten. Mensen lij -
den enorm onder l ipoatro�e. Conti-
nu die afwij zing, het om je heen lo-
pen, omdat het zo zichtbaar is. I n
die zin wijkt het niet af van de reac-
ties opmensen in een invalidenwa-
gen”.

Ook Karim ziet in dat de be-
handeling op zijn afdeling
geen �nancieel succes is:

“We zijn begonnen met een instel-
ling van liefdewerk, oud papier. De
vergoedingen waren voor ons altijd
secundair , het ging ons er om of we
de patiënten konden helpen. Wat
Van Rozelaar en mij bindt, is onze
passie voor het vak en de overtui-
ging dat je deze mensen niet in de
kou moet laten staan. Te vaak hoor
je nog: aids en hiv is eigen schuld,
moeten we daar ons geld aan uitge-
ven?”
Voor Van Rozelaar werd het wer-

kenmet lipoatrofiepatiëntenmoge-
lij k na een carrièreswitch: “Ik heb
jarenlang in de luchtvaartgenees-
kunde gezeten, het vervoer van ern-
stig zieken en gewonden, dat was
keihard werken. Dan stapte ik nog
om elf uur ’s avonds een ambulan-
cevliegtuig in om in Agadir iemand
meteendwarslaesie op tehalen. Op
een gegeven heb je daar geen zin
meer in, i k had geen zin in een
burn-out,metal die nacht- enweek-
enddiensten.” Hij stapte over na de
plastisc he chirurgie, waar hij in een
privépraktijk zijn brood verdient
met injectables.
En nu heeft hij tijd er ‘onbezoldigd

en in zijn vrije tijd’ iets bij te doen.
“Je kunt ook op je vrije woensdag
gaan vissen, maar laat mij dit nou
maar doen. Dit werk geeft zoveel te-
rug: negen van de tien patiënten
staan te huil en voor de spiegel na
de behandeling, dat is echt gewel-
dig.”

Dehofheren Koert JandeBruin en TygoGer-
nandt(r) openen mee.

Bij AH zag men
hem aan voor
een junk die
wilde stelen

DJIsis (l) en zwemster IngedeBruijn zijn nuvoor eeuwigaan
City verbonden.

Koningin Carice maghet lintje doorknippen.

Couturier Frans Molenaar en cabaretier Sanne Wal-
lis deVries openenieder eenzaaltje.
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Met hiv is te leven.
De medicijnen kunnen echter je

gezicht zo vermageren dat het tot
sociaal isol ement leidt.

Behandeling is technisch geen
probleem – maar ja, het geld.

tekst THIJS TIMMERMANS
foto’s JANVAN BREDA

Een hiv-infectie leidt in
westerse landen nog
maar zelden tot aids. H iv
is een chronische, on-
zichtbare, ziekte gewor-

den. Een deel van de hiv-geïnfec-
teerden heeft echter last van een
juist zeer zichtbare en onaangena-
me bijwerkin g van demedicatie: li-
poatro�e, het verdwijnen van vet in
armen, benen en het gezicht. I n het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis , het
OLVG, wordt lipoatrofie in het ge-
zicht bij hiv-patiënten behandeld
met injectables, vulmiddelen die in
worden geïnjecteerd. E en project
van Refaat Karim, hoofd van de af-
deling Plas tische Chirurgie en Leo
van Rozelaar, injectablesspecial ist .
Mededoor hun inzetwordt dezebe-
handeling niet langer meer als cos-
metische luxe-ingreep beschouwd,
en door de zorgverzekeraars ver-
goed. Maar een volledige behande-
ling kan er niet vanbetaald worden.
Ton Stevens is een van de patiën-

ten van Rozelaar. “Lip oatrofie dri jft
mensen in een isolement. A ls vri j-
will iger bij de Hiv Vereniging ken ik
mannen met lipoatrofie die het ver-
trouwen in hun omgeving en zich-
zelf volledig zijn kwij tgeraakt. Die
wanhopig zijn en zich hebben te-

ruggetrokken. Bi j mezelf heb ik het
heel lang niet gezien. I edereen zag
het, maar als ik in de spiegel keek,
zag ik niets. I k heb een foto waarop
ik in kostuum op het toneel sta, ge-
nomen vlak voor mijn hiv-diagno-
se. Pas toen ik jaren later die foto
onder ogen kreeg dacht ik: mijn
God…Dachau!.. Een paar keer heb
ik heel vervelende reacties gehad.
Een jongen die megeen vuurtje wil -
de aanbieden omdat hij vond dat ik
er eng uitzag. Of een vrouw die me
bij het Homomonument een tijd
stond aan te staren en vervolgens
op me afstapte: ‘Neemt u me niet
kwalijk dat ik u aanspreek maar ik
heb een vriend, die is óók ziek.’
Toen ontplofte ik: ‘Waar haal je de
moed vandaan me zo aan te spre-
ken?’ Daarna sta ik wel weer vrese-
lij k te janken. Van een ander weet ik

dat hij in de Albert Heijn door per-
soneel achterna werd gezeten om-
dat ze hem voor een junk aanzagen
die spullen wilde stelen”.
Zorgverzekeraars hebben de be-

handeling met injectables jaren-
langnietwill en vergoedenomdat er
geen consensu s over bestond dat li-
poatro�e vermink end was. In
steeds meer medische literatuur
werd echter beschreven dat een
ernstig ingevallen gezicht iemand
isoleert en stigmatiseert. En bij hiv-
patiënten is lipoatro�e een iatrog-
een letsel: door geneeskundigever-
richtingen, zoalsmedicatie, veroor-
zaak t. Karim: “F aciale lipoatro�e
gaat echt verder dan esthetiek, het
is een vermink ende aandoening.
Toepassing van injectables is bij de-
ze patiënten een reconstructieve
behandeling”.
Stevens heeft aan den lijve onder-

vonden wat een afwijk end uiterlijk
voor je levenkan betekenen: “Ik heb
als freelance operaregisseu r ge-
werkt , had een goed curricu lum en
werd, voordat ik hiv had, dikwijls
probleemloos aangenomen wan-
neer ikopgesprekkwam. Dat veran-
derde toen ik lipoatro�e kreeg. Ik
werd steeds vaker afgewezen, waar-
door ik ookmijn zelfvertrouwenver-

.. . en erna.

‘E en pruik bij
chemotherapie
wordt toch
ook vergoed?’

Ton Stevens voor debehandeling...

Geen aids, wel leven
als een eigentijdse melaatse

sc
hu

im Wat: heropeningbioscoopCity.
Waar: City.
Wie: Carice van Houten, TygoGernandt, Koert Jande
Bruin, SanneWallis deVries, Frans Molenaar, Daniël
Boissevain, IngedeBruijn, DJIsis.
Wanneer: dinsdag30november, van 18.00 tot laat .
Waarom: City is nu een uitgaanscentrum.
Waardering:

Sommigerollen kies je niet
zelf. Die worden je opgedron-
gen.
Carine vanHouten, de

spreekwoordelijk e koningin der
Nederlandse film, mag het lin tje
van de vernieuwdeCity doorknip-
pen. Of ze zich nu de koningin
voelt. Nee, zegtze. Maar ze vindt
hetwel heel leuk. Maar je bent toch
wel de koningin van de film? vraagt
depresentator. Nou ja, koningin
niet, antwoordt Carine.
Als koningin mag ze in een Rolls

Royce. Ze is eenbeetje laat. Ver-
kleumd staat een schare fotografen
en fans tewachten. Ze lacht vrien-
delijk , verlegen. Depresentator
slaat meteen amicaal zijn arm om
haar heen. Had hij dat bij de konin-
gin ook gedaan?
Er is spektakel voor deopening.

Vlammen knall en uit het dak. En
tweestuntmannen dalen onder lui-
demuziek en in het licht van felle
� lmlampen deopgeschoonde gevel

af. Carine mag op een verhoginkje
staan. Omringddoor een entourage
van fotografen, City-investeerders
en deorganisatoren. Als een eenza-
mediva staat ze daar opdat voet-
stuk, metde zelfopgeworpen on-
derdanen aan haar voeten.
Het lintje knipt ze door. E lke se-

conde is bedacht, elkeminuut
geënsceneerd. Na koningin Carine
volgen de gesommeerdehofdames
en -heren. Deopenings-BN’ers ver-
bleken in het bijzijn van de konin-
gin. Ook is hun verbondenheid met
debioscoopminder duideli jk: wat
hebben een couturier, een dj en een
zwemstermet� lm?Of vertegen-
woordigen zij Littl e Buddha en
Jack’s Casino , die nu ook bij het
City-uitgaanscentrumhoren?
Later is het feest. DeCityzalen

worden één voor één geopend door
dehofdames en -heren. De zalen
zijn kleiner, i ntiemer, dan vroeger.
Zaal één is niet groter dan een lo-
kaal feestzaal tje. All es is mooi op-
gepoetst, de bioscoop, de bar en het
casino staan metelkaar in verbin-
ding. City wordt uitgaan voor der-
tigplussers. En Carine is er voor al-
tijd koningin.

H.M. Carice

Als een eenzame
diva staat ze daar
opdat voetstuk

LORIANNE VANGELDER

Feestje? Schuim@p arool.nl

Twee stuntmannen dalenaf.

LaugeNielsen, directeur van
Pathé, ziet City als verbin-
dingtussen arthouse en com-
merciële film.

Devirtuoze Tommy Thomp-
son speelt saxofoonin de
foyer.

17amsterdamWOENSDAG1DECEMBER 2010

loor.Wat vooral kwetst, i s het vrese-
lij ke besef niet afgewezen teworden
omdat je niet geschikt zou zijn,
maar om hoe je eruit ziet. L ipoatro-
�e maakt je tot een eigentijdse me-
laatse , demensen ontwijken je van-
wegeje uiterli jk.“

V an Rozelaar werkte tien jaar
geleden in zijn privépraktijk
al met hiv-patiënten met li-

poatro�e, vaak in zijn vrij e tijd en
voor een vergoeding die beduidend
onder de marktwaarde lag. Karim
heeft in mei 2009 geregeld dat hij in
het OLVG aan de slag kon. “K arim
zei: jij moet het doen want ik, als
plastisc h chirur g, ben gewoon met
mijn werk bezig, i k snijd. Maar ik
heb helaas geen geld voor je, het
kanniet vanons budget. Ik heb toen
gezegd: prima. Het gaat hier om
mensendie ernstig getroffen zijn en
die steeds van hun internist te ho-
ren hebben gekregen: wij kunnen
hier niets aan doen, wees noumaar
blij dat je nog leeft. Dan is het voor
mij eenextra stimulans omtekij ken
hoe we daar wél iets aan kunnen
doen.”
“H et opvullen bij deze slechte ge-

zichten, zoals wij dat noemen, komt
niet voort uit een cosmetische
wens.Mensen zijnna tien jaar rond-
lopen met zo’n gezicht depressief,
soms zelfs suïcidaal. Een tijdlang
heb ik, wanneer iemand de behan-
deling niet kon betalen, gezegd:
kom nou maar, dan praten we niet
over het geld. Als je chemotherapie
moet ondergaan, valt je haar uit en
dan krij g je een pruik, en je kri jgt
ook een tweedepruik, want pruik en
moeten gewassen worden en sli j-
ten. Na de chemobehandeling krijg
je ook nogeens je haren terug, maar
voor die overbruggingsperiodekrijg
je die pruiken vergoed. Dat vinden
we normaal. Maar iemand die als
gevolg van een hiv-behandeling
zijn gezicht helemaal ziet leeglo-
pen, zou niet een prothese mogen
hebben?”
Een tweede probleem was dat er

bewijs moest komen dat injectables
helpen. Dat werd opgelost: Karim
heeft aangetoond dat patiënten
zich na de behandeling gelukki ger
voelen. Het CVZ, het college van
zorgverzekeraars, heeft besloten
het middel Sculptra te vergoeden.
Sculptra bevat poly-L-melkzuur,
een materiaal dat door de huid zelf
wordt opgenomen en het lichaam
aanzet weer bindweefsel aan tema-
ken en daardoor vull ing te creëren.
Maar er zijn meerdere behandelin-
gennodig envoor demeestepatiën-
ten blij kt de vergoeding niet toerei-
kend te zijn. Een behandeling in

een privéklin iek kost vijfduizend
euro, de vergoeding is 1320euro.
Bovendien moet iemand na drie

jaar opnieuwbehandeld worden en
de polis voorwaarden vermelden
nietdat ookdat vergoedzal worden.
Lipoatrofie komt all een voor bij

mensen die behandeld zijn met de
eerste generatie hiv-remmers, zoals
AZT. Volgens Kees Br inkman, inter-
nist en aidsdeskundige bij het
OLVG, hoeftmet de huid ige hiv-me-
dicatie niemand meer l ipoatro�e te
kri jgen – maar dat is geen troost
voor mensen die al met lipoatro�e
rondlopen.
Stevens: “ Ti jdens de intake vroeg

dokter Van Rozelaar me wat ik zelf
van mijn gezicht vond. Nou, ik vind
het wel meevallen antwoordde ik.
Waarop hij zei: ‘Ik vind dat het er
ernstig uitziet’. De kloof tussen hoe
anderen je beoordelen en hoe je het
zelf ervaart, i s frappant. E lke zes
weken krijg ik nu een behandeling,
polik linisc h, het doet eigenli jk geen
pijn. I k moet vijf tot zeven keer te-
rugkomen. En na eenpaar jaar moet
je weer in de revisie. Dat hij er geld
bijlegt en het ook nog eens in zijn
vri je tijd doet, v ind ik ongeloo�i jk.’ ’
“Tegelij kertijd zou je niet will en

dat de gezondheidszorg structureel
zo in elkaar gaat zitten. Mensen lij -
den enorm onder l ipoatro�e. Conti-
nu die afwij zing, het om je heen lo-
pen, omdat het zo zichtbaar is. I n
die zin wijkt het niet af van de reac-
ties opmensen in een invalidenwa-
gen”.

Ook Karim ziet in dat de be-
handeling op zijn afdeling
geen �nancieel succes is:

“We zijn begonnen met een instel-
ling van liefdewerk, oud papier. De
vergoedingen waren voor ons altijd
secundair , het ging ons er om of we
de patiënten konden helpen. Wat
Van Rozelaar en mij bindt, is onze
passie voor het vak en de overtui-
ging dat je deze mensen niet in de
kou moet laten staan. Te vaak hoor
je nog: aids en hiv is eigen schuld,
moeten we daar ons geld aan uitge-
ven?”
Voor Van Rozelaar werd het wer-

kenmet lipoatrofiepatiëntenmoge-
lij k na een carrièreswitch: “Ik heb
jarenlang in de luchtvaartgenees-
kunde gezeten, het vervoer van ern-
stig zieken en gewonden, dat was
keihard werken. Dan stapte ik nog
om elf uur ’s avonds een ambulan-
cevliegtuig in om in Agadir iemand
meteendwarslaesie op tehalen. Op
een gegeven heb je daar geen zin
meer in, i k had geen zin in een
burn-out,metal die nacht- enweek-
enddiensten.” Hij stapte over na de
plastisc he chirurgie, waar hij in een
privépraktijk zijn brood verdient
met injectables.
En nu heeft hij tijd er ‘onbezoldigd

en in zijn vrije tijd’ iets bij te doen.
“Je kunt ook op je vrije woensdag
gaan vissen, maar laat mij dit nou
maar doen. Dit werk geeft zoveel te-
rug: negen van de tien patiënten
staan te huil en voor de spiegel na
de behandeling, dat is echt gewel-
dig.”

Dehofheren Koert JandeBruin en TygoGer-
nandt(r) openen mee.

Bij AH zag men
hem aan voor
een junk die
wilde stelen

DJIsis (l) en zwemster IngedeBruijn zijn nuvoor eeuwigaan
City verbonden.

Koningin Carice maghet lintje doorknippen.

Couturier Frans Molenaar en cabaretier Sanne Wal-
lis deVries openenieder eenzaaltje.
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Met hiv is te leven.
De medicijnen kunnen echter je

gezicht zo vermageren dat het tot
sociaal isol ement leidt.

Behandeling is technisch geen
probleem – maar ja, het geld.

tekst THIJS TIMMERMANS
foto’s JANVAN BREDA

Een hiv-infectie leidt in
westerse landen nog
maar zelden tot aids. H iv
is een chronische, on-
zichtbare, ziekte gewor-

den. Een deel van de hiv-geïnfec-
teerden heeft echter last van een
juist zeer zichtbare en onaangena-
me bijwerkin g van demedicatie: li-
poatro�e, het verdwijnen van vet in
armen, benen en het gezicht. I n het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis , het
OLVG, wordt lipoatrofie in het ge-
zicht bij hiv-patiënten behandeld
met injectables, vulmiddelen die in
worden geïnjecteerd. E en project
van Refaat Karim, hoofd van de af-
deling Plas tische Chirurgie en Leo
van Rozelaar, injectablesspecial ist .
Mededoor hun inzetwordt dezebe-
handeling niet langer meer als cos-
metische luxe-ingreep beschouwd,
en door de zorgverzekeraars ver-
goed. Maar een volledige behande-
ling kan er niet vanbetaald worden.
Ton Stevens is een van de patiën-

ten van Rozelaar. “Lip oatrofie dri jft
mensen in een isolement. A ls vri j-
will iger bij de Hiv Vereniging ken ik
mannen met lipoatrofie die het ver-
trouwen in hun omgeving en zich-
zelf volledig zijn kwij tgeraakt. Die
wanhopig zijn en zich hebben te-

ruggetrokken. Bi j mezelf heb ik het
heel lang niet gezien. I edereen zag
het, maar als ik in de spiegel keek,
zag ik niets. I k heb een foto waarop
ik in kostuum op het toneel sta, ge-
nomen vlak voor mijn hiv-diagno-
se. Pas toen ik jaren later die foto
onder ogen kreeg dacht ik: mijn
God…Dachau!.. Een paar keer heb
ik heel vervelende reacties gehad.
Een jongen die megeen vuurtje wil -
de aanbieden omdat hij vond dat ik
er eng uitzag. Of een vrouw die me
bij het Homomonument een tijd
stond aan te staren en vervolgens
op me afstapte: ‘Neemt u me niet
kwalijk dat ik u aanspreek maar ik
heb een vriend, die is óók ziek.’
Toen ontplofte ik: ‘Waar haal je de
moed vandaan me zo aan te spre-
ken?’ Daarna sta ik wel weer vrese-
lij k te janken. Van een ander weet ik

dat hij in de Albert Heijn door per-
soneel achterna werd gezeten om-
dat ze hem voor een junk aanzagen
die spullen wilde stelen”.
Zorgverzekeraars hebben de be-

handeling met injectables jaren-
langnietwill en vergoedenomdat er
geen consensu s over bestond dat li-
poatro�e vermink end was. In
steeds meer medische literatuur
werd echter beschreven dat een
ernstig ingevallen gezicht iemand
isoleert en stigmatiseert. En bij hiv-
patiënten is lipoatro�e een iatrog-
een letsel: door geneeskundigever-
richtingen, zoalsmedicatie, veroor-
zaak t. Karim: “F aciale lipoatro�e
gaat echt verder dan esthetiek, het
is een vermink ende aandoening.
Toepassing van injectables is bij de-
ze patiënten een reconstructieve
behandeling”.
Stevens heeft aan den lijve onder-

vonden wat een afwijk end uiterlijk
voor je levenkan betekenen: “Ik heb
als freelance operaregisseu r ge-
werkt , had een goed curricu lum en
werd, voordat ik hiv had, dikwijls
probleemloos aangenomen wan-
neer ikopgesprekkwam. Dat veran-
derde toen ik lipoatro�e kreeg. Ik
werd steeds vaker afgewezen, waar-
door ik ookmijn zelfvertrouwenver-

.. . en erna.

‘E en pruik bij
chemotherapie
wordt toch
ook vergoed?’

Ton Stevens voor debehandeling...

Geen aids, wel leven
als een eigentijdse melaatse

sc
hu

im Wat: heropeningbioscoopCity.
Waar: City.
Wie: Carice van Houten, TygoGernandt, Koert Jande
Bruin, SanneWallis deVries, Frans Molenaar, Daniël
Boissevain, IngedeBruijn, DJIsis.
Wanneer: dinsdag30november, van 18.00 tot laat .
Waarom: City is nu een uitgaanscentrum.
Waardering:

Sommigerollen kies je niet
zelf. Die worden je opgedron-
gen.
Carine vanHouten, de

spreekwoordelijk e koningin der
Nederlandse film, mag het lin tje
van de vernieuwdeCity doorknip-
pen. Of ze zich nu de koningin
voelt. Nee, zegtze. Maar ze vindt
hetwel heel leuk. Maar je bent toch
wel de koningin van de film? vraagt
depresentator. Nou ja, koningin
niet, antwoordt Carine.
Als koningin mag ze in een Rolls

Royce. Ze is eenbeetje laat. Ver-
kleumd staat een schare fotografen
en fans tewachten. Ze lacht vrien-
delijk , verlegen. Depresentator
slaat meteen amicaal zijn arm om
haar heen. Had hij dat bij de konin-
gin ook gedaan?
Er is spektakel voor deopening.

Vlammen knall en uit het dak. En
tweestuntmannen dalen onder lui-
demuziek en in het licht van felle
� lmlampen deopgeschoonde gevel

af. Carine mag op een verhoginkje
staan. Omringddoor een entourage
van fotografen, City-investeerders
en deorganisatoren. Als een eenza-
mediva staat ze daar opdat voet-
stuk, metde zelfopgeworpen on-
derdanen aan haar voeten.
Het lintje knipt ze door. E lke se-

conde is bedacht, elkeminuut
geënsceneerd. Na koningin Carine
volgen de gesommeerdehofdames
en -heren. Deopenings-BN’ers ver-
bleken in het bijzijn van de konin-
gin. Ook is hun verbondenheid met
debioscoopminder duideli jk: wat
hebben een couturier, een dj en een
zwemstermet� lm?Of vertegen-
woordigen zij Littl e Buddha en
Jack’s Casino , die nu ook bij het
City-uitgaanscentrumhoren?
Later is het feest. DeCityzalen

worden één voor één geopend door
dehofdames en -heren. De zalen
zijn kleiner, i ntiemer, dan vroeger.
Zaal één is niet groter dan een lo-
kaal feestzaal tje. All es is mooi op-
gepoetst, de bioscoop, de bar en het
casino staan metelkaar in verbin-
ding. City wordt uitgaan voor der-
tigplussers. En Carine is er voor al-
tijd koningin.

H.M. Carice

Als een eenzame
diva staat ze daar
opdat voetstuk

LORIANNE VANGELDER

Feestje? Schuim@p arool.nl

Twee stuntmannen dalenaf.

LaugeNielsen, directeur van
Pathé, ziet City als verbin-
dingtussen arthouse en com-
merciële film.

Devirtuoze Tommy Thomp-
son speelt saxofoonin de
foyer.
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loor.Wat vooral kwetst, i s het vrese-
lij ke besef niet afgewezen teworden
omdat je niet geschikt zou zijn,
maar om hoe je eruit ziet. L ipoatro-
�e maakt je tot een eigentijdse me-
laatse , demensen ontwijken je van-
wegeje uiterli jk.“

V an Rozelaar werkte tien jaar
geleden in zijn privépraktijk
al met hiv-patiënten met li-

poatro�e, vaak in zijn vrij e tijd en
voor een vergoeding die beduidend
onder de marktwaarde lag. Karim
heeft in mei 2009 geregeld dat hij in
het OLVG aan de slag kon. “K arim
zei: jij moet het doen want ik, als
plastisc h chirur g, ben gewoon met
mijn werk bezig, i k snijd. Maar ik
heb helaas geen geld voor je, het
kanniet vanons budget. Ik heb toen
gezegd: prima. Het gaat hier om
mensendie ernstig getroffen zijn en
die steeds van hun internist te ho-
ren hebben gekregen: wij kunnen
hier niets aan doen, wees noumaar
blij dat je nog leeft. Dan is het voor
mij eenextra stimulans omtekij ken
hoe we daar wél iets aan kunnen
doen.”
“H et opvullen bij deze slechte ge-

zichten, zoals wij dat noemen, komt
niet voort uit een cosmetische
wens.Mensen zijnna tien jaar rond-
lopen met zo’n gezicht depressief,
soms zelfs suïcidaal. Een tijdlang
heb ik, wanneer iemand de behan-
deling niet kon betalen, gezegd:
kom nou maar, dan praten we niet
over het geld. Als je chemotherapie
moet ondergaan, valt je haar uit en
dan krij g je een pruik, en je kri jgt
ook een tweedepruik, want pruik en
moeten gewassen worden en sli j-
ten. Na de chemobehandeling krijg
je ook nogeens je haren terug, maar
voor die overbruggingsperiodekrijg
je die pruiken vergoed. Dat vinden
we normaal. Maar iemand die als
gevolg van een hiv-behandeling
zijn gezicht helemaal ziet leeglo-
pen, zou niet een prothese mogen
hebben?”
Een tweede probleem was dat er

bewijs moest komen dat injectables
helpen. Dat werd opgelost: Karim
heeft aangetoond dat patiënten
zich na de behandeling gelukki ger
voelen. Het CVZ, het college van
zorgverzekeraars, heeft besloten
het middel Sculptra te vergoeden.
Sculptra bevat poly-L-melkzuur,
een materiaal dat door de huid zelf
wordt opgenomen en het lichaam
aanzet weer bindweefsel aan tema-
ken en daardoor vull ing te creëren.
Maar er zijn meerdere behandelin-
gennodig envoor demeestepatiën-
ten blij kt de vergoeding niet toerei-
kend te zijn. Een behandeling in

een privéklin iek kost vijfduizend
euro, de vergoeding is 1320euro.
Bovendien moet iemand na drie

jaar opnieuwbehandeld worden en
de polis voorwaarden vermelden
nietdat ookdat vergoedzal worden.
Lipoatrofie komt all een voor bij

mensen die behandeld zijn met de
eerste generatie hiv-remmers, zoals
AZT. Volgens Kees Br inkman, inter-
nist en aidsdeskundige bij het
OLVG, hoeftmet de huid ige hiv-me-
dicatie niemand meer l ipoatro�e te
kri jgen – maar dat is geen troost
voor mensen die al met lipoatro�e
rondlopen.
Stevens: “ Ti jdens de intake vroeg

dokter Van Rozelaar me wat ik zelf
van mijn gezicht vond. Nou, ik vind
het wel meevallen antwoordde ik.
Waarop hij zei: ‘Ik vind dat het er
ernstig uitziet’. De kloof tussen hoe
anderen je beoordelen en hoe je het
zelf ervaart, i s frappant. E lke zes
weken krijg ik nu een behandeling,
polik linisc h, het doet eigenli jk geen
pijn. I k moet vijf tot zeven keer te-
rugkomen. En na eenpaar jaar moet
je weer in de revisie. Dat hij er geld
bijlegt en het ook nog eens in zijn
vri je tijd doet, v ind ik ongeloo�i jk.’ ’
“Tegelij kertijd zou je niet will en

dat de gezondheidszorg structureel
zo in elkaar gaat zitten. Mensen lij -
den enorm onder l ipoatro�e. Conti-
nu die afwij zing, het om je heen lo-
pen, omdat het zo zichtbaar is. I n
die zin wijkt het niet af van de reac-
ties opmensen in een invalidenwa-
gen”.

Ook Karim ziet in dat de be-
handeling op zijn afdeling
geen �nancieel succes is:

“We zijn begonnen met een instel-
ling van liefdewerk, oud papier. De
vergoedingen waren voor ons altijd
secundair , het ging ons er om of we
de patiënten konden helpen. Wat
Van Rozelaar en mij bindt, is onze
passie voor het vak en de overtui-
ging dat je deze mensen niet in de
kou moet laten staan. Te vaak hoor
je nog: aids en hiv is eigen schuld,
moeten we daar ons geld aan uitge-
ven?”
Voor Van Rozelaar werd het wer-

kenmet lipoatrofiepatiëntenmoge-
lij k na een carrièreswitch: “Ik heb
jarenlang in de luchtvaartgenees-
kunde gezeten, het vervoer van ern-
stig zieken en gewonden, dat was
keihard werken. Dan stapte ik nog
om elf uur ’s avonds een ambulan-
cevliegtuig in om in Agadir iemand
meteendwarslaesie op tehalen. Op
een gegeven heb je daar geen zin
meer in, i k had geen zin in een
burn-out,metal die nacht- enweek-
enddiensten.” Hij stapte over na de
plastisc he chirurgie, waar hij in een
privépraktijk zijn brood verdient
met injectables.
En nu heeft hij tijd er ‘onbezoldigd

en in zijn vrije tijd’ iets bij te doen.
“Je kunt ook op je vrije woensdag
gaan vissen, maar laat mij dit nou
maar doen. Dit werk geeft zoveel te-
rug: negen van de tien patiënten
staan te huil en voor de spiegel na
de behandeling, dat is echt gewel-
dig.”

Dehofheren Koert JandeBruin en TygoGer-
nandt(r) openen mee.

Bij AH zag men
hem aan voor
een junk die
wilde stelen

DJIsis (l) en zwemster IngedeBruijn zijn nuvoor eeuwigaan
City verbonden.

Koningin Carice maghet lintje doorknippen.

Couturier Frans Molenaar en cabaretier Sanne Wal-
lis deVries openenieder eenzaaltje.
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Met hiv is te leven.
De medicijnen kunnen echter je

gezicht zo vermageren dat het tot
sociaal isol ement leidt.

Behandeling is technisch geen
probleem – maar ja, het geld.

tekst THIJS TIMMERMANS
foto’s JANVAN BREDA

Een hiv-infectie leidt in
westerse landen nog
maar zelden tot aids. H iv
is een chronische, on-
zichtbare, ziekte gewor-

den. Een deel van de hiv-geïnfec-
teerden heeft echter last van een
juist zeer zichtbare en onaangena-
me bijwerkin g van demedicatie: li-
poatro�e, het verdwijnen van vet in
armen, benen en het gezicht. I n het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis , het
OLVG, wordt lipoatrofie in het ge-
zicht bij hiv-patiënten behandeld
met injectables, vulmiddelen die in
worden geïnjecteerd. E en project
van Refaat Karim, hoofd van de af-
deling Plas tische Chirurgie en Leo
van Rozelaar, injectablesspecial ist .
Mededoor hun inzetwordt dezebe-
handeling niet langer meer als cos-
metische luxe-ingreep beschouwd,
en door de zorgverzekeraars ver-
goed. Maar een volledige behande-
ling kan er niet vanbetaald worden.
Ton Stevens is een van de patiën-

ten van Rozelaar. “Lip oatrofie dri jft
mensen in een isolement. A ls vri j-
will iger bij de Hiv Vereniging ken ik
mannen met lipoatrofie die het ver-
trouwen in hun omgeving en zich-
zelf volledig zijn kwij tgeraakt. Die
wanhopig zijn en zich hebben te-

ruggetrokken. Bi j mezelf heb ik het
heel lang niet gezien. I edereen zag
het, maar als ik in de spiegel keek,
zag ik niets. I k heb een foto waarop
ik in kostuum op het toneel sta, ge-
nomen vlak voor mijn hiv-diagno-
se. Pas toen ik jaren later die foto
onder ogen kreeg dacht ik: mijn
God…Dachau!.. Een paar keer heb
ik heel vervelende reacties gehad.
Een jongen die megeen vuurtje wil -
de aanbieden omdat hij vond dat ik
er eng uitzag. Of een vrouw die me
bij het Homomonument een tijd
stond aan te staren en vervolgens
op me afstapte: ‘Neemt u me niet
kwalijk dat ik u aanspreek maar ik
heb een vriend, die is óók ziek.’
Toen ontplofte ik: ‘Waar haal je de
moed vandaan me zo aan te spre-
ken?’ Daarna sta ik wel weer vrese-
lij k te janken. Van een ander weet ik

dat hij in de Albert Heijn door per-
soneel achterna werd gezeten om-
dat ze hem voor een junk aanzagen
die spullen wilde stelen”.
Zorgverzekeraars hebben de be-

handeling met injectables jaren-
langnietwill en vergoedenomdat er
geen consensu s over bestond dat li-
poatro�e vermink end was. In
steeds meer medische literatuur
werd echter beschreven dat een
ernstig ingevallen gezicht iemand
isoleert en stigmatiseert. En bij hiv-
patiënten is lipoatro�e een iatrog-
een letsel: door geneeskundigever-
richtingen, zoalsmedicatie, veroor-
zaak t. Karim: “F aciale lipoatro�e
gaat echt verder dan esthetiek, het
is een vermink ende aandoening.
Toepassing van injectables is bij de-
ze patiënten een reconstructieve
behandeling”.
Stevens heeft aan den lijve onder-

vonden wat een afwijk end uiterlijk
voor je levenkan betekenen: “Ik heb
als freelance operaregisseu r ge-
werkt , had een goed curricu lum en
werd, voordat ik hiv had, dikwijls
probleemloos aangenomen wan-
neer ikopgesprekkwam. Dat veran-
derde toen ik lipoatro�e kreeg. Ik
werd steeds vaker afgewezen, waar-
door ik ookmijn zelfvertrouwenver-

.. . en erna.

‘E en pruik bij
chemotherapie
wordt toch
ook vergoed?’

Ton Stevens voor debehandeling...

Geen aids, wel leven
als een eigentijdse melaatse
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Soms kom je mensen tegen die erg dwingend zijn zonder dat je hen überhaupt kent. Evelien  moest ik fotograferen op 11 november 2012 ergens in de Spaarndammerbuurt. 
Voor de Hiv Pride zou ik een vijftal portretten schieten van willekeurige Amsterdammers. Ik voelde me niet goed die dag, maar ging er toch maar met enige tegenzin tegenaan. 
Iedereen moest ‘blij’ op de kiek. Dus met een big smile, een stomme neplach, iets wat ik sowieso al minder voor het beeld vind. Never show emotions in public! Maar enfin.   
Evelien was één van de modellen en ze was daar met haar hondje Laika. Ik was klaar om de boel weer af te breken, blij dat het erop zat en wilde graag naar huis, toen zij begon 
te drammen dat ik ook een foto moest maken van haar hondje. Niet van: wil je alsjeblieft, nee, ik moest! Ik moet helemaal niets stom wijf, rot op met je kuthond! dacht ik en zei 
dat ik er enkel was om mensen te fotograferen. Wat zou ik zelf hebben aan een foto van haar befteckel? Ik stak niet onder stoelen of banken dat ik haar dwingende toon niet trok, 
maar ze bleef zeuren. Bijna alles stond er nog en om van het gezeik af te zijn besloot ik toch maar wat met dat beest te doen. Toen ik eindelijk dodelijk vermoeid en ziek thuis 
kwam bekeek ik de oogst van die dag. Wat bleek? De foto van de hond was de leukste van die dag! De rest van de portretten was wel oké, maar totaal niet iets om trots op te zijn. 
Behalve dus op de twee foto’s van Laika.   Nu ik Evelien wat beter ken, vind ik haar nog steeds een dwingeland en ze kan soms erg  vervelend doen. Het is ook niet voor niets dat 
ik haar tot twee keer toe ontvriend heb op Facebook. Dan moet je het wel bont maken, want sinds ik op Facebook zit, heb ik er maar vijf ‘vrienden’ echt uitgedonderd. t
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“LAAT JE NIET OPJUTTEN DIE KEREL”
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Kees van Kooten had het Boekenweekgeschenk 2012, 'De verrekijker' geschreven 
en moest daarvoor een riedel interviews afwerken om erover te vertellen. Op 14 
februari zou ik hem aansluitend aan een interview fotograferen. 

Het contact liep via een meneer van de 
CPNB, terwijl ik liever los een afspraak 
maak met de mensen die ik moet 
fotograferen. Maar goed. Kees zat voor 

de interviews vlakbij zijn huis in bodega/
brasserie Keyzer aan de Van Baerlestraat 
en daar moest ook de foto gemaakt 
worden, tijdens het spitsuur. Eigenlijk zag 

ik dat al niet zitten: snel een kiekje moeten 
maken van een man die ik mijn hele leven 
al bewonder, maar we zouden ook even 
naar buiten kunnen, zei de persman van 
CPNB.  

Het was hondenweer die dag. Het sneeuwde 
aan één stuk door. Niet een klein beetje, het 
kwam met bakken uit de hemel. Eigenlijk 

bleef daardoor alleen de optie 
fotograferen in het restaurant 
nog over, want buiten in de 
sneeuw leek me niks, ook al 
omdat het interview pas ruim 
een maand later geplaatst zou 
worden en het dan misschien 
al volop lente zou zijn. Dus 
belde ik de CPNB-man maar 
met de vraag of er niet een 
andere gelegenheid was om 
Kees te fotograferen. Nadat 
hij eerst heel moeilijk had 
gedaan bleek het een paar 
dagen later, op de 19de te 
kunnen. “Kees vindt jou 
goed,” zei hij, dus vond die het 
niet erg om een andere keer 
op te draven. Ik wilde nog 
steeds niet in het restaurant, 
dus was er in de ochtend 
gelegenheid geregeld in het 
Concertgebouw ernaast. Van 
tevoren kreeg ik al te horen 
dat ik een kwartier had. Dat 
moest lukken als ik alles al 
klaar had staan.   

Kees en de persman waren 
op tijd en ik kon meteen 
beginnen. Omdat ik niets van 
het Concertgebouw op de foto 
wilde, had ik mijn eeuwige 
zwarte lap meegenomen 
en opgehangen. Het zweet 
gutste inmiddels van mijn 
rug en de persman zei: “Ik 
ga nu even weg en kom Kees 
weer over een kwartier halen. 
Dan moet je dus klaar zijn.” 
En hij verliet de ruimte.  

“Ik kan het best in een kwartier 
en zelfs korter," verzekerde 
ik Kees toen de CPNB-man 
vertrokken was. Waarop Kees 
de legendarische woorden 
sprak: “Laat je niet opjutten 
door die kerel, hij wil ook 
van alles van mij omdat ik 
dat Boekenweekgeschenk 
geschreven heb, maar het 
liefst zou ik thuis blijven 
en met mijn kleinkinderen 
spelen!” Het ijs was gebroken 
en tijdens het fotograferen 
duwde ik Kees een aantal 
welgemeende veren in de 
kont. Uiteindelijk was ik 
veel eerder klaar dan de 
persman terug was en Kees 
en ik babbelden nog wat na, 
terwijl ik mijn tas stond in te 
pakken.  

Ik was erg blij met het 
uiteindelijke resultaat. Die 
blik van Kees van: ik weet het 
ook niet. Zijn gezicht zien 
is vaak al voldoende om mij 
aan het lachen te krijgen en 
samen met Wim de Bie is 
hem dat ook decennia gelukt. 

Jarenlang was hun programma iets om er 
op zondag voor te gaan zitten.  

Toen het interview vlak voor de 
Boekenweek verscheen bleek het nog 
volop winter te zijn. Sneeuw, koud en 
ellendig. Toch ben ik blij dat ik had kunnen 
uitwijken naar het Concertgebouw. t

DWINGEND EN SOMS OOK WEL LIEF
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Ergens in 1973 nam ik een cassettebandje op. Op kant A kwam ‘Aladdin Sane’ van 
David Bowie en op kant B kwam Transformer van Lou Reed. Ik had de lp’s van een 
iets oudere vriendin geleend, want ik had net een hypermoderne platenspeler met 
ingebouwde cassetterecorder gekocht.   

Ik draaide Aladdin Sane ‘grijs’. Aan het ein-
de spoelde ik de tape helemaal terug om 
Bowie weer opnieuw af te draaien zonder 
ook maar naar de andere kant van de tape 
te luisteren. Maar op een dag had ik even 
genoeg van Bowie en besloot Transformer 
van Lou te beluisteren. Er ging een wereld 
voor mij open. Eindelijk was daar iemand 
die muziek maakte voor en over mij. Over 
een wereld waar ik eigenlijk bang voor 
was, maar die mij tegelijk ook fascineerde. 
Aladdin Sane werd nooit meer opgezet en 
ik besloot van het geld van mijn kranten-
wijkje ook Lou Reeds eerste solo-album te 
kopen en daarna ook werk van zijn Velvet 
Undergroud-periode. De albums Berlin 
en ‘Rock’n’Roll Animal’ volgden snel. Ik 
vond Berlin heel erg creepy in het begin 
en ik moest er erg aan wennen.   

Tot aan zijn overlijden in oktober 2013 
ging ik naar ieder concert van Lou Reed 
waar ik maar naartoe kon gaan. “Deze 
man heeft de soundtrack van mijn leven 
gemaakt,” zei de schilder Julian Schnabel 
ooit over hem en voor mij gold dat idem 
dito.  

Dat Lou een erg nare persoonlijkheid was 
tegenover alles wat maar een beetje naar 
pers riekte wist ik al uit de talloze inter-
views die ik in de loop der jaren gelezen 
had. Zelf ben ik ook niet dol op journalis-
ten, omdat ze vaak maar wat opschrijven 
en niets tapen. Ook een eindredacteur die 
over de tekst gaat, kan een hoop verknoei-
en aan hoe de uiteindelijke publicatie 
wordt. Ik heb dat zelf een aantal keren aan 
den lijve ondervonden, dus snapte Lous 
argwaan naar pers best wel.  

Op 10 oktober 2007 zou ik hem voor het 
eerst ontmoeten. Er was al een eerdere, 
mislukte poging geweest dat jaar, toen hij 
samen met de componist Philip Glass en 
galeriehouder Rob Malasch in Brasserie 
Flo aan de Amstelstraat zou gaan lunchen. 
Hij was bezig met de integrale tour van 

zijn meesterwerk Berlin en deed de Hei-
neken Music Hall ook aan. Lou bleek cha-
grijnig te zijn, dus de ontmoeting ging niet 
door. Maar in oktober wel.  Rob Malasch 
belde mij dat ik naar zijn galerie moest ko-
men, want Lou zou daar zijn fotoexpositie 
over New York openen. Vooraf zou hij een 
rondje door de galerie maken om te kij-
ken of alles wel hing zoals hij het wilde. Ik 
spoedde me naar de Bilderdijkstraat, waar 
Lou net uit een taxi stapte. Hij haalde een 
lullige roltas, waarmee mijn moeder haar 
boodschappen doet, uit de achterbak en 
schuifelde naar de deur van de galerie. Hij 
liep erg slecht, viel mij op en ik dacht: daar 
gaat mijn Rock’n’Roll Animal. Ik besloot 
niet meteen achter hem aan naar binnen 
te lopen, maar eerst ergens een broodje te 
scoren, want hij kon wel weer eens chagrij-
nig zijn.  

Na ongeveer een kwartier was ik terug bij 
de galerie en liep naar binnen. Er waren 
op dat moment weinig mensen, in mijn 
herinnering alleen Lou, zijn manager, ga-
leriehouder Rob en een secretaresse. Een 
aantal journalisten druppelde na mij bin-
nen, want er zou ook een persmomentje 
zijn. Lou kwam op mij af en schudde mij 
de hand zonder mij ook maar een blik 
waardig te keuren. Niet echt een gezellige 
ontspannen sfeer dus. Direct daarna ging 
hij uitvoerig zijn hangende werk fotogra-
feren en ik begon mijn camera uit mijn tas 
te halen.

“Are you going to take
pictures from me all the time? 

......I want you to quit!”

Ik begon de zelf druk fotograferende Lou 
te fotograferen tot hij opeens riep:  “Are 
you going to take pictures from me all the 
time?” Ik stamelde dat de galeriehouder 
dat gevraagd had, maar hij zei: “I want you 
to quit!” Nou, lekker dan, dacht ik, en be-
gon mijn tas maar weer in te pakken, ter-

wijl ik mij afvroeg wat ik daar nog moest. 
Toen alles weer in de tas zat zei hij opeens: 
“You can take pictures if you want.” Dus 
hup, ik pakte mijn tas maar weer uit en 
ging weer verder met fotograferen. Ja, ik 
wist het: Lou is een enorme controlfreak 
en mindfucker en nu was ik de lul. De 
ruimte was inmiddels naar mijn gevoel 
behoorlijk gekrompen en het zweet liep 
me over de rug. Ook had ik opeens een 
vreemde kramp in mijn kuiten en handen, 
die ik nog nooit eerder had gehad. 

Tijdens het kleine persmoment, waarbij 
Lou aan een tafel zat met zijn gezicht naar 
het raam, haalde hij nog een keer naar mij 
uit: “You can take much nicer pictures 
without flash.” En ik begon gedwee mijn 
flitser te verwijderen. Ik had het helemaal 
met hem gehad. Wat een idiote arrogan-
te lul, zeg! Even daarna zei hij weer dat ik 
best wel mocht flitsen en dat hij zich alleen 

mijn amstelveen

Restaurant (1)
“Ik kan mij nauwelijks heugen dat ik ooit 
voor een diner in een restaurant Amstel-
veen bezocht heb. Maar de dag na Kerst-
mis afgelopen jaar ben ik met mijn man en 
mijn moeder in Grand café ‘t Oude Dorp 
geweest voor een lunch. Smaakte prima. 
Een aantal maanden eerder was ik, ook 

kind wel leuk. Lekker klieren.” 

Verliefd in Amstelveen
“Ik was vaak verliefd, althans dat dacht ik. 
Meestal op jongetjes uit de buurt, maar 
soms ook op meisjes. Annelies was vol-
gens mij het eerste meisje met wie het ver-
der ging dan zoenen, maar ik had eigenlijk 
meer interesse in haar broer. Een ontzet-
tend geile,  meisjesachtige jongen die op 
de Modevakschool zat. Tot mijn stomme 
verbazing hoorde ik jaren later dat hij he-
tero is. Met jongens was ik al een stuk ver-
der qua rommelen.”

Leukste Amstelvener (2)
“Ik ben erg gesteld op de meeste van mijn 
familieleden. Maar oud-burgemeester Jan 
van Zanen heb ik altijd als een zeer pretti-
ge man ervaren.  Aardig, geïnteresseerd en 
lief. Het is een gemis dat hij nu in Utrecht 
zit, maar misschien is de nieuwe burge-
meester Mirjam van ‘t Veld ook wel in 
orde. Ik ken haar tot op heden niet.”

Standbeeld in Amstelveen
“De schaftende arbeiders van Hans Bayens 
uit 1962 aan de Van der Hooplaan vond 
ik als kind een mooi en leuk beeld. Ik ken 
Amstelveen momenteel te slecht om nu 
iets anders te roepen.”

Uitgaan in Amstelveen
“In mijn jeugd kwam ik met regelmaat in 
Sociëteit Uilenstede, Zodiac of café Sil-
versant in Bovenkerk.  Amstelveen had 
toentertijd weinig te bieden voor jonge-
ren en Amsterdam was het walhalla en ik 
kwam al snel bij de Melkweg en Paradiso 
uit. Ook kwam ik als jong homootje in de 
Wells Fargo Saloon aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal.”

Drugs in Amstelveen
“Met mijn inmiddels overleden jeugd-
vriend Peter haalden we hasj in een cof-
feeshop in Amsterdam. Ik heb jarenlang 
knetterstoned in Amstelveen rondgelo-
pen. Later liep het totaal uit de hand met 
zwaarder geschut. Niet erg gezond, maar 
ik heb eigenlijk nergens spijt van.”

Dorpsstraat
“Als kind kwam ik daar al vaak, omdat 
mijn oom en tante daar woonden. En 
ook ‘het huis met de kogel’, waar nu on-
geveer de Chinees zit. Jammer dat ze dat 
historische pand hebben gesloopt, evenals 
het huis van mijn oom en tante, die ook 
een enorme tuin achter hun huis hadden 
en moesten verkassen naar een lullig rij-
tjeshuis. Zeker voor mijn neefjes moet 
dat wennen geweest zijn. Ook was daar 
het kantoor van mijn eerste werkgever in 
1975, Het Amstelveens Weekblad. Waar 
die panden stonden staat nu het Jan van 
der Togtmuseum.”

Parken (3)
“Ik kwam soms in het Broersepark, waar 
prachtige vogels in volières zaten. Maar 
vaker kwam ik in het Amsterdamse Bos 
in mijn jeugd. Met opa eekhoorntjes en 
konijntjes voeren, maar ook met een roei-
boot de Poel op. En uiteraard schaatsen op 
diezelfde Poel. In de tijd dat ik mijn hond 
Maxi had, zo’n twintig jaar geleden, liet ik 
haar vaak uit in het Amsterdamse Bos.”

Zwemmen
“Ik was bang om te zwemmen als kind. 
Iedere woensdag (meen ik), als er school-
zwemmen was, zorgde ik dat ik ergens een 
open wond had, zodat ik niet mee hoefde 

Jan van Breda (Amstelveen, 30 april 1958) wist op vrij jonge leeftijd al 
dat hij naar de grote stad wilde. Toch komt hij met enige regelmaat in zijn geboor-
teplaats omdat zijn moeder er nog woonachtig is. Met zijn fotoexpositie in het Jan 
van der Togtmuseum komt hij terug op de plek waar hij in 1975 op zeventienjarige 
leeftijd begon met werken. Wat vindt de fotograaf inmiddels van Amstelveen en wat 
zijn zijn herinneringen? 

voor een lunch, in café ‘t Hert. Daar was 
het eten ook lekker, al zat ik er ongezellig 
in mijn eentje.”  

School in Amstelveen
“Ik vond school vreselijk. Ik werd gepest 
en vond het een hel om iedere dag naar 
school te gaan. Zondagschool vond ik als 

met de klas naar het Zuiderbad. Uiteinde-
lijk hoefde ik door dat automutileren he-
lemaal nooit meer mee en mocht ik in de 
klas blijven. Ik kon dan fijn tekenen, iets 
wat mij meer lag. Uiteindelijk heb ik nooit 
echt zwemmen geleerd en blijf ik hoogst-
waarschijnlijk maar twee minuten drijven 
als ik te water raak.”

Mooiste straat
“In mijn jeugd was ik erg gecharmeerd van 
de Nesserlaan, dus niet echt een straat. De 
kilometerslange strakke bomenrij was in 
bijna ieder seizoen prachtig, ook qua uit-
zicht. Een paar jaar geleden was ik er weer 
even, maar het is niet meer wat het ooit was 
helaas: ingeklemd tussen de nieuwbouw 
van Uithoorn en Amstelveen. Ik vraag me 
af of dat oorlogsmonument er nog staat, 
ergens aan het begin bij Bovenkerk.”

Mijn buurt
“Ik ben geboren en getogen in een klein, 
lullig straatje in Amstelveen: de Sleedoorn-
laan, op nummer 13. Het zit ergens inge-
klemd tussen de Van der Hooplaan, de 
Lindenlaan en de Van der Leeklaan. Een 
suf arbeiderswoninkje uit de jaren vijftig. 
Mijn ouders kwamen er met mijn broer 
iets voor mijn geboorte terecht als enkele 
van de eerste bewoners. Op en rond mijn 
verjaardag (30 april) was de straat altijd 
roze gekleurd door de bloesembomen. Ei-
genlijk heb ik mijn verjaardag op Konin-
ginnedag nooit als leuk ervaren. Stomme 
opmerkingen dat ze feest voor mij zou-
den vieren. Nu, op latere leeftijd, heb ik er 
nog steeds een pesthekel aan. De hele stad 
verandert op die dag in een vuilnisbelt, 
aangericht door stomme lui volk uit de 
provincie die doen alsof ze thuis zijn. Ge-
lukkig is die ellende nu niet meer op mijn 
verjaardag, maar een paar dagen eerder.”  

Museum in Amstelveen (4)
“Ja, dat is bijna een schot voor open doel. 
Ik moet nu natuurlijk het Jan van der Togt-
museum roepen. En dat doe ik ook. Maar 
ik wil natuurlijk ook het Cobra Museum 
wel even noemen. Ik moest daar in 2008 
fotograferen tijdens de expositie ‘Gewoon 
Anders’, de weinig verhullende tentoon-
stelling over homoseksualiteit en trans-
genderisme, waar hordes Amstelveense 
middelbare scholieren doorheen gejaagd 
werden. De meesten konden er helemaal 
niets mee en moesten alleen maar gieche-
len bij alles wat ze te zien kregen.” t
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No More Heroes - Lou Reed is een asshole!

afvroeg waaróm ik flitste met voldoende 
licht door het raam. Vervolgens begon hij 
met zijn iPhone (volgens mij het eerste 
model) mij en de andere leden van de pers 
te fotograferen en zat een beetje te klun-
gelen met zijn bril. De Lou’s Views, een 
bril die hij had ontworpen en waarvan je 
de glazen afzonderlijk van elkaar omhoog 
kunt klappen. Een spuuglelijk model ove-
rigens, maar er was wel over nagedacht.

Na het interview was er een kleine rond-
gang in de galerie waarbij Lou tekst en 
uitleg gaf bij zijn foto’s en hij ontdooide 
zowaar. Hij begon allerlei vragen op mij 
af te vuren over camera’s, objectieven en 
diafragma’s. Maar ik had het toen eigenlijk 
helemaal met hem gehad en was behoor-
lijk pissig om zijn eerdere sneren. Ik had 
ook geen enkele behoefte meer aan hem 
op te biechten dat ik al zijn werk in de kast 
heb staan, tot aan de bootlegs, dvd’s en 
boeken toe. Eerst had ik alles nog op vinyl, 
later heb ik de cd’s aangeschaft. Ik gunde 
hem absoluut die lol niet. Tot mijn grote 
verbazing heeft Lou de foto hiernaast heel 
lang gebruikt als omslagfoto op zijn Face-
bookpagina.  

Ik had mijzelf gezworen nooit meer naar 
een concert te gaan van de man en ook 

geen cent meer uit te geven aan cd’s of wat 
dan ook. Dit voornemen hield natuurlijk 
geen stand en   vijf jaar later, op 14 juni 
2012, ging ik toch weer naar een concert. 
Samen met mijn man en vriendin Thea. 
Waarschijnlijk wist hij dat dit zijn laatste 
tour zou worden: From VU to Lulu. Een 
overzicht dus. En weer in de Heineken 
Music Hall.  

Lulu was de laatste plaat die hij opnam. 
Het is een gedrocht van een album, dat 
hij samen met Metallica maakte. Zowel 
fans van Lou als de achterban van Metal-
lica snapten helemaal niets van het album, 
maar dat was al eerder voorgekomen met 
de verguisde en later de hemel in geprezen 
albums Berlin en Metal Machine Music. Ik 
moest dus naar dat optreden.  

Lou liep na vijf jaar nog slechter en moest 
bijna het toneel op gedragen worden. Hij 
kreeg van een roadie zijn gitaar omgehan-
gen en stond daar met een totaal nieuwe 
band. Alleen de drummer was niet ver-
vangen. Tot mijn verbazing klonk het me-
teen strak en ik moest na afloop conclude-
ren dat dit wellicht het beste concert was 
dat ik ooit van hem zag en hoorde.t

Foto’s © Jan van Breda 2007
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Voordat er überhaupt sprake was van een brughoektumor was ik al bezig met de bloemlezing over een groot aantal 
van mijn beelden. Hoewel ik van mening ben en blijf  dat beelden voor zich moeten spreken wil ik er toch iets over 
kwijt. Mijn archief is grotendeels op orde en in de IPTC-velden schrijf ik altijd als een autist nauwkeurig het wie, wat, 
waar, wanneer en wat de aanleiding was voor het maken van de foto. Dat zegt helemaal niets over het contact en hoe 
de foto tot stand kwam. Het verhaal achter het beeld dus. Soms leuk is dat, soms minder leuk....... Hier klap ik voor het 
eerst uit de school over hoe sommige van de beelden zijn ontstaan en hoe de ontmoetingen verliepen.  Want achter 
iedere foto zit wel een verhaal. - Voor meer verhalen: www.janvanbreda.com/plug/

Jan van Breda - Amsterdam, mei 2015


