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IKs
een magazine van Victoria Deluxe



2 IKs



3 IKs

Dit, wat je nu in je handen hebt, had een 
programmaboekje moeten zijn. 

Eind november 2020 zou IKs van Victoria 
Deluxe spelen. Een theatervoorstelling 
over LGBTQ+ zijn, over erkenning, 
thuiskomen, liefde, gender, seksualiteit 
en identiteit. Over de zin en onzin van 
labels, de spanning tussen individu en 
maatschappij en over vragen durven 
stellen zonder het antwoord te kennen. 
Het was beklijvend en inspirerend 
geworden, dat weten we zeker. Wie weet 
zelfs life changing voor een deel van het 
publiek, want dat doet theater soms met 
mensen. Het programmaboekje zou de 
kers op de taart geweest zijn.

IKs - de voorstelling was al twee keer bijna 
af, maar twee keer mocht het publiek 
niet komen. Corona mocht dan wel de 
voorstellingsplannen overhoop gooien, 
de verhalen uit dit repetitieproces wilden 
we niet onverteld laten. De afgelopen 
maanden verzamelden we getuigenissen 
over het maakproces, verhalen en beelden 
gemaakt door de spelers, extra research,  
en combineerden dit met stukjes uit de 
theatertekst. We. Want aan dit magazine 
werkten we samen: de hoofdredacteurs, 
maar vooral ook makers, spelers en 
crew van IKs.

Dit, wat je nu in je handen hebt, is het 
resultaat. Een magazine dat er dus nooit 
geweest was zonder IKs - de voorstelling, 
maar nu op zichzelf staat. Een magazine 
vol persoonlijke verhalen en foto’s. Een 
magazine over al die grote thema’s én 
over theater maken (in barre tijden). 
Een magazine waar we trots op zijn. Veel 
plezier ermee. 

de redactie
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Ariane

Kijk daar, een sprookjeskasteel in de wolken. 

Ielde

Hier! Een geheime tunnel. 

Lynke-Noi

Oh, ik zie een lichtje op het einde.

Sofie

En hier, een dansvloer waar iedereen de hele 
nacht op kan dansen. 

Guido

Niemand geeft commentaar. 

Niemand kijkt daar van op.

Dit is een plek waar je jezelf kan zijn.

TEKST
uit IKs - de theatertekst
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Het 
verhaal 

van        
IKs

TEKST
Jos Van Herreweghe
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Zes maanden, van open call tot 
voorstelling. Zo lang zou het duren. 

En toen kwam het virus. Vijf maanden 
werden elf maanden. Elf maanden 

werden uiteindelijk ruim een jaar, buiten 
ieders wil om. Projectmedewerker 

Jos Van Herreweghe dompelt 
ons onder in het verhaal van een 

bitterzoet maakproces.

FOTO’S
freddy Willems
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21 oktober 2020 

Tijdens de spits is het nog behoorlijk 
druk op de Dampoortrotonde, maar 
aanschuiven is er niet meer bij. De cafés 
en restaurants zijn al een paar dagen 
potdicht en thuiswerk is de nieuwe norm. 
Dat laat zich voelen op de ring rond Gent. 
Wij vragen ons af: zullen we kunnen 
spelen? Of gaan we de horeca achterna? 
Alles op slot?

Het is niet de eerste keer dat de spelers en 
het team van IKs zich deze vraag stellen. In 
zekere zin zijn we ervaringsdeskundigen. 
Als ik door mijn agenda blader naar mei 
2020 staan vier dagen onderstreept: “14, 
15, 16 en 17 mei - NTGent Minnemeers: 
voorstellingen project LGBTQ+”. We 
zijn vijf maanden na de oorspronkelijke 
premièredatum en het project loopt 
nog steeds. 

De verhalen van de spelers zijn nog 
niet verteld en dat is nu net waar het 
project om draait. ‘Project LGBTQ+’ werd 
intussen IKs. De spelers bleven dezelfde. 
De focus evenzeer. Straks om 14u komt 
de veiligheidsraad samen en de vraag 
stelt zich of we van oranje naar rood 
gaan. Bij rood is het duidelijk. Stoppen. 
Bij oranje kunnen we verder werken. En 
verder werken dat willen we, ons verhaal 
vertellen. Aan elkaar en aan een breed 
publiek. We smijten ons op repetities, 
goochelen met tekst en taal en plakken 
scènes aan elkaar. 
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Terug naar 2019
We komen van ver. Ik diep een grijsbruine 
flappenmap uit mijn bureaulade. Op 
de binnenkant staan de namen van 
12 spelers van IKs geschreven. In de 
map struikel ik over formulieren van 
verplaatsingsonkosten. Ik blader verder 
en bots op een artikel van 21 augustus 
2018 uit de Belmundo-brochure, een 
Gents jaarlijks activiteitenfestival 
rond internationale solidariteit: “Op 
de barricaden voor gendergelijkheid 
wereldwijd”. In fluo-groen springen een 
paar zinnen uit de tekst: 

(…) Met een genderidentiteit of seksuele 
voorkeur die niet de norm is, loop je 
exponentieel meer kans op stigmatisering, 
discriminatie, geweld en/of vervolging (…) 
Net als de wereldwijde uitdagingen van 
(economische) ongelijkheid, migratie en 
klimaat niet los van elkaar gezien kunnen 
worden, zo is ook de gendergelijkheid 
onmogelijk als we niet alle systematische 
ongelijkheden aanpakken. 

Teksten als deze zetten het team van 
Victoria Deluxe aan het denken. Als 
organisatie gaan we vanuit een sterke 
sociale bewogenheid steeds op zoek 
naar verhalen die niet of te weinig 
gehoord en erkend worden in onze 
maatschappij. In onze samenleving is het 
denken in termen van ‘man-vrouw’ en 
‘heteroseksualiteit’ nog vaak de norm. 
We lanceren in oktober 2019 een oproep 
om via een participatief werkproces 
(interviews & repetities), samen met 
mensen met een diverse genderidentiteit 
en seksuele geaardheid, een sterke en 
beklijvende podiumvoorstelling te 
maken .  De inhoud van de voorstelling zal 

gebaseerd zijn op persoonlijke verhalen en 
getuigenissen. Het doel van het project 
is om een breed publiek kennis te laten 
maken met de zeer diverse en gelaagde 
LGBTQ+-gemeenschap en hiermee bij te 
dragen aan een breder maatschappelijk 
perspectief en debat.  

De respons op de open oproep is groot. 
Iemand schrijft:

‘Waarom vind ik jullie oproep 
supersympathiek? Omdat we in een 
maatschappij terecht gekomen zijn waar 
minderheden altijd de schuld dragen. Of 
het nu vluchtelingen, vrouwen, Walen of 
holebi’s zijn. De neiging ontstaat als groep 
die niet tot de standaard behoort om op 
zichzelf terug te plooien, veilig in de eigen 
cocon. En vooral ook afzettend tegen die 
andere groepen. Terwijl net het omgekeerde 
zou moeten: samen de strijd aangaan tegen 
oude vormen en gedachten en duidelijk 
maken aan de (maar al te vaak) bange, witte 
man dat de tijd dat zij alles te zeggen hadden 
– ook over holebi- en vrouwenrechten bv. – 
definitief voorbij is.’

Het doorploegen van de talrijke brieven 
is verrijkend en inspirerend. De volgende 
fase, de interviews met 30 mensen die 
hun verhaal willen delen, is dat evenzeer. 
Achtergrond, dromen, drijfveren, 
conflicten, gestreden strijden in binnen- 
en buitenland, doorploegde wegen…  We 
leren de mens achter het verhaal kennen. 
Welke zoektocht is er geweest of is er aan 
de gang? Welke vragen blijven? Verhalen, 
verhalen, verhalen. 
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Januari 2020
Na de gesprekken gaan twaalf spelers aan 
de slag op de theatervloer. Hun leeftijd 
varieert van 12 tot 66. Ze wonen in de 
stad en op het platteland, van Leuven tot 
Hollebeke. Al na een paar repetities blijkt 
het vertrouwen tussen spelers en makers 
groot. Het project is intens en zet spelers 
aan het denken:

‘De repetities vragen veel energie, maar 
dat is normaal. Er zijn de opdrachten, de 
repetities, na de repetities heb ik ook nog 
‘verwerkingstijd’ nodig. Dat is zwaar voor 
mensen die dit moeten combineren met 
werk. Het is dus leuk, maar intensief en 
het vraagt focus. Ik ben al veel uit mijn 
comfortzone gehaald.’

Half februari stelt het toonmoment teleur. 
Wat nu op tafel ligt is te sloganesk en staat 
nog te ver van de leefwereld van de spelers. 
Het artistieke traject neemt een bocht. 
Voortaan wordt er gekozen om te werken 
vanuit drie concrete verhalen per speler. 
Deze verhalen zullen de fundamenten 
van de voorstelling vormen.  Concrete 
verhalen geven mensen een stem. Het zijn 
verhalen waaruit betekenis en identiteit 
ontstaan. In het concrete schuilt vaak ook 
het universele.

Maart 2020
Covid19 keert de wereld om en legt het 
leven zo goed als stil. We beseffen dat we de 
première in mei nooit halen. Toch willen 
de spelers verder werken. We schakelen 
naar plan B. Via zoom vertellen de spelers 
verhalen uit hun LGBTQ+-leven. Intussen 
heeft corona de medewerkerslijst door 
elkaar geschud. Sara Vilardo is in maart 
net op tijd in Denemarken geraakt bij 
haar geliefde. Joppe De Campeneere, die 
al als dramaturg betrokken was, zal haar 
vervangen als maker. Tabita, Jamal en 
Matteo haken af als spelers. Stiene Ravn, 
vrijwilliger en sterk betrokken bij het 
project, trekt voor onbepaalde tijd naar 
Spanje. En eind mei stopt Anja Claeys, 
productie- en procesbegeleidster van het 
project, met werken bij Victoria Deluxe. 
Als afscheidscadeau schenkt Anja elke 
speler een hart van hout. Op Matteo’s 
hart, gepolierd met korrel 2000, staat 
‘Transformatie’ gefreesd.
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September 2020
Joppe en Pascal Buyse gaan terug aan 
de slag na een zomerpauze. Ze knippen 
en plakken de meer dan 20 verhalen tot 
een ruwe theatertekst, die door de spelers 
wordt nagelezen. Begin september staan 
we met negen spelers aan de herstart op 
de repetitievloer. Eigenlijk is het straf 
dat we nog met zoveel zijn. We hebben 
2,5 maanden om een sterke voorstelling 
te maken. De wil en gedrevenheid 
blijven intact. Sofie arriveert al om 17u 
en nestelt zich aan de keukentafel. Sofie 
spoort van Leuven naar Gent en zal na 
de repetitie hetzelfde traject volgen in 
de andere richting. En de dag erop zal ze 
hetzelfde doen. Vanaf begin november 
zelfs vier keer per week. De andere spelers 
sijpelen iets voor de start binnen. Op de 
keukentafel staat een schotel met noten, 
bananen, appels en suikerwafels. Er is 
afstand en de mondmaskers sluiten stevig 
aan. De temperatuur wordt genomen en 
niemand wordt naar huis gestuurd. 

‘X’, gooit speler Guido op tafel na een 
repetitie, ‘zou dat geen passende titel zijn?’ 
Hij verduidelijkt: ‘X wordt tegenwoordig 
gebruikt als nieuw, onbepaald geslacht, 
naast m en v. Die X, dat zijn wij (alhoewel 
we zelf blijven kiezen of we m of v of x 
willen genoemd worden). X is een zeer 
kort en krachtig symbool voor een groep 
die meestal omschreven wordt met een 
lang letterwoord, dat steeds langer wordt: 
LGBTQ+ enzovoort.’ De spelers zijn 
enthousiast, gooien X nog een paar keer 
omhoog en komen uiteindelijk uit bij IKs. 
Dat wordt de naam van de voorstelling. 
Kort, krachtig, veelzeggend, mysterieus.
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23 oktober 2020 
Het staat in de krant! De radio vertelt 
het! We kunnen en mogen dan toch 
spelen!  Niet voor een vol huis in NTGent 
Minnemeers, maar met een gevulde 
woonkamer zijn we in deze tijd ook 
al tevreden. Als we ons verhaal maar 
kunnen vertellen. Om het gemis aan 
het grote publiek te compenseren, 
werken we intussen aan een stevig 
programmaboekje. We zien de eindmeet 
in de verte liggen. Joppe en Pascal zitten 
op koers en mailen de spelers het volgende: 

‘Komende dagen zal naarstig gewerkt 
worden aan het IKS-scenario. Hier kan 
je alle vorderingen opvolgen en er ook 
feedback, ideeën aan toevoegen. Alle input 
welkom. Afgelopen dagen investeerden we 
de tijd om per speler een dramaturgische 
lijn vast te zetten (hierover met de speler te 
onderhandelen en eens te zijn). Nu schrijven 
we dit uit en plaatsen de persoonlijke 
anekdotes in de juiste volgorde. Zodat we 
snel een planning kunnen opstellen voor de 
komende repetities.’ 

30 oktober 2020
Het heeft lang geduurd maar vandaag 
staan tot verbazing van minister Jan 
Jambon ook de Vlaamse huizen in brand 
en kan het blussen beginnen. De files aan 
de Dampoort zijn verschoven naar de 
ziekenhuizen. Alle cultuurhuizen gaan 
dicht. We voelden de bui al een tijdje 
hangen, maar toch komt het nieuws 
hard binnen. 
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Wordt IKs niks? 
Het podium van NTGent Minnemeers 
is leeg. De landing was ingezet maar 
corona gooide onze verhalen terug in de 
straalstroom. Het publiek zal voorlopig 
niet te weten komen hoe Lynke-Noi aan 
haar eerste kus kwam. Het zal de absurde 
begroeting van Sofie en de gracieuze dans 
van Imran nooit te zien krijgen. De grote 
taarten van Emilie zal het nooit proeven.
Of Jeannie die in haar West-Vlaams vertelt 
over het meisje dat nooit meer zal spreken. 
‘Verdoemme, verdoemme, verdoemme...’ 
vloekt Ielde op haar Antwerps kot. Ariane 
die als zeemeermin door de tuin zwemt 
terwijl Mathias in de trein naar Disney 
Parijs spoort. Geloof het of niet, maar deze 
verhalen zijn echt! Of neem nu Guido, die 
daar hoog op het podium zijn lied zingt. 

Een boer met zeis,

Hij oogst zijn hooi,

En wij maar stappen, stappen, stappen

Want wat is het hier toch mooi.

Maar waar zitten wij nu toch, 

Ja, dat weten we niet meer.
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Imran

Hey! Laat mij ne keer met rust!

Doe ik u iets kwaad ofzo?

Wie zijn jullie om te bepalen hoe 
iemand zich uitdrukt? 

Vindt gij dat normaal?

Vindt gij dat normaal wat jullie 
tegen mij zeggen?

TEKST
uit IKs - de theatertekst
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FOTO’S
Mathias Goethals

TEKST
Mathias Goethals
Anne Kuit
Pascal Buyse

Mathias is een diehard Disneyfan. 
Hij haalt niet alleen plezier, maar 
ook inspiratie uit de wereld van Walt. 
Disneyquotes maken hem sterker en 
laten hem geloven in dromen. Voor dit 
magazine selecteerde hij vier quotes met 
een bijzondere betekenis en fotografeerde 
hij  zijn Disneycollectie. 

Laughter 
is timeless, 

imagination has 
no age, dreams 

are forever.
Walt Disney

“Iedereen lacht graag hè, ik ben nog geen 
persoon tegengekomen die niet graag een 
keer goed lacht. Iedereen heeft zijn eigen 
fantasie, zijn eigen gedachten over dingen, 
zijn eigen dromen. Dat moet je koesteren.”
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No matter how 
your heart is 

grieving, if you keep 
on believing, the 

dream that you wish 
will come true. 

Uit Assepoester

“Ik geloof niet meer dat mijn vader mij 
ooit gaat aanvaarden, maar ik hoop 
het nog wel. Want natuurlijk, het zou 
voor mij veel toffer zijn en me een beter 
gevoel geven als mijn vader mij volledig 
accepteert zoals ik ben, maar ik heb dat 
geparkeerd. Dus geloven, nee, dat heb ik 
wel aan de kant gezet door de zaken die ik 
heb meegemaakt. Ik had graag gehad dat 
hij naar onze voorstelling IKs zou komen 
kijken, maar door het berichtje dat hij 
stuurde, is dat geloof weggekaapt. Als je 
daar zelf vrede mee hebt, kunnen dromen 
dus ook veranderen of kracht verliezen. 
Je moet geen dingen gaan achterna jagen 
waar je je zelf niet meer goed bij voelt.”
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The very 
things that 
hold you 
down are 

going to lift 
you up.

Timothy Mouse in Dumbo

“Vlak nadat ik gaybashing had 
meegemaakt, ging ik een tijdje drugs 
gebruiken. Dat heeft me enorm naar 
beneden gehaald, in die periode was ik 
echt down. Maar ik ben veranderd en 
sterker geworden. Ik kan me nu verzetten 
tegen bepaalde zaken, dat kon ik vroeger 
minder. Bijvoorbeeld op het gebied van 
homohaat. Vroeger zou ik alleen voor 
mezelf opkomen, nu zou ik ook voor 
anderen ‘vechten’.”
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The past can hurt. 
But the way I see it, 
you can either run 
from it, or learn 

from it.
Rafiki in De Leeuwenkoning 

“Wat je meemaakt kan heel hard pijn 
doen, maar ik denk dat je altijd kan 
kiezen of je wegloopt of ervan leert. Dat is 
iets dat volledig bij mij past. Je leert altijd 
uit dingen in het verleden. Het is aan jou 
persoonlijk de keuze: ga je het negeren 
of ga je leren? En soms is het zelfs ‘en en’. 
Toen ik besloot van mijn vader weg te 
lopen, heb ik daar ook van geleerd.”
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Lynke-Noi

Ik had eens crush op een meisje,

maar toen kreeg ik een crush op een jongen. 

Ik wist niet wat er gebeurde.

TEKST
uit IKs - de theatertekst
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Er moet 
energie 
stromen 

Makers Pascal Buyse en Joppe De Campeneere 
vertellen over waarom ze aan dit project 

wilden meewerken, de impact die het op hen 
had en, onvermijdelijk, over theater maken in 

tijden van een virus.

FOTO’S
freddy Willems

TEKST
Anne Kuit
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Waarom moest deze voorstelling 
gemaakt worden?
JOPPE: “Er wordt heel vaak óver LGBTQ+ 
personen gepraat, maar heel weinig wordt 
de micro geleend áán… En als het dan wel 
gebeurt, dan wordt er vaak nog steeds een 
narratief gebruikt dat heel geseksualiseerd 
is. Of er wordt een soort freakshow van 
gemaakt. Iets dat anders is, iets ‘héél 
speciaals’. Waar ook vaak op gefocust 
wordt, is queer of LGBTQ+ trauma. Op den 
duur werkt dat  ontmenselijkend. Ik sprak 
bijvoorbeeld ooit met een journalist die 
heel gefocust was op alles wat met mijn 
lichaam te maken had. Los van het feit 
dat ik non-binair ben, dus geen man, was 
hij heel gefocust op het mannelijke van 
mijn lichaam. Die had dingen geschreven 
als:  ‘Combineert make-up met een 
gigantische adamsappel’. Bijna pervers. 
Of een journalist die mij op de radio 
aankondigde met: ‘Onder de douche ben 
je natuurlijk gewoon een man, maar…’ en 
dan begon het gesprek.  Dus waarom is die 
voorstelling nodig: omdat we zo effectief 
mensen uit de community zelf aan het 
woord kunnen laten, ondersteund door 
twee LGBTQ+ makers.”

PASCAL: “Als je bij die ‘waarom’ vraag 
uitgaat van ‘wat levert het op’ en ‘wat 
wil ik bereiken’, dan onderschat je de 
waarde van kunst. Kunst rendeert niet 
onmiddellijk, het is geen product, maar 
ik geloof in zijn waarde en invloed op 
de samenleving. Voor mij komt het ook 
heel hard vanuit mensen een stem willen 
geven en de kracht en mogelijkheid van 
theater daarvoor gebruiken.” 

Hoe werkten jullie als makers 
samen aan dit project?
JOPPE: “Pascal en ik vullen elkaar heel 
goed aan. Ik kan soms iets makkelijker 
overzicht houden over dingen, dingen 
aan elkaar linken; de dramaturgische 
lijn in de gaten houden. Ik heb een heel 
breed popcultureel referentiekader. 
Daardoor leg ik wel redelijk vaak linken 
met bijvoorbeeld de actualiteit, waardoor 
ik inhoudelijk kan aanvullen. Daarnaast 
heb ik vanuit mijn eigen levensloop best 
veel ervaring rond alles wat LGBTQ+ en 
queerness is, een redelijk groot theoretisch 
kader ook. Dus dat kon ik ook bijdragen.”

PASCAL: “We hebben onze krachten echt 
gebundeld. Joppe brengt heel helder een 
structuur aan die ik dan onmiddellijk 
begrijp. Ik haal veel uit rommeligheid. 

Als een speler constant zegt: ‘Ik kan die 
tekst niet van buiten leren’, dan vind ik 
dat interessant en grappig. Plaatsen we 
dan een hoofdtelefoon op iemands hoofd 
en laten we tekst inspreken? Dat vind ik 
theatraal interessanter dan iemand die 
heel hard doet alsof hij zijn tekst wel kent. 
Zolang je het maar bewust inzet, is het een 
cadeau voor het personage.”

JOPPE: “Waar ik altijd heel versteld 
van sta bij Pascal is dat hij het grootste 
gestuntel op scène kan zien en daar de 
kern uit kan halen en iets prachtigs 
van  kan maken. Hij kan het gestuntel 
verheffen. Eraan sleutelen totdat het 
bij elkaar iets wordt. Ik ben dan meer 
de bewaker van: wat wordt hier precies 
gezegd en hoe wordt dat gezegd? Ik ben 
een gigantische perfectionist en ben heel 
streng in dat alles wat ik doe bij elkaar 
moet passen, een totaalconceptje. Ik leer 
van Pascal dat ik dat ook los kan laten. Dat 
we kunnen creëren in de chaos en daarna 
kunnen ordenen.”

“Er wordt heel 
vaak óver LGBTQ+ 
personen gepraat, 
maar heel weinig 
wordt de micro 

geleend áán… En als 
het dan wel gebeurt, 

dan wordt er vaak nog 
steeds een narratief 

gebruikt dat heel 
geseksualiseerd is.”

Hoe gingen jullie aan de slag met 
de persoonlijke, vaak kwetsbare 
verhalen van de spelers?
JOPPE: “Je zit sowieso met een shared 
ground: iedereen is LGBTQ+. Dat helpt om 
een veilige sfeer te creëren op de speelvloer.  
Het interessante is om te zien hoe iedereen 
anders is, maar dat de menselijke ervaring 
ook maar de menselijke ervaring is. 
Iedereen heeft hoogte- en dieptepunten. 
Je kan touwtjes en pinnetjes zetten en die 
dan met elkaar verbinden. Pascal heeft me 
ook wel laten zien dat je op scène niet altijd 

een oplossing moet aandragen, maar ook 
het probleem aan het publiek kan laten 
zien, op de juiste manier.”

PASCAL: “Toen we na de eerste lockdown 
opnieuw opstartten, hebben we de focus 
tijdens de repetities heel bewust verlegd 
naar het kleine anekdotische. We gingen 
uit van drie belangrijke momenten uit 
ieders leven, die we al tijdens de lockdown 
hadden verzameld in 1 op 1 video- en 
telefoongesprekken. Die momenten 
vertellen iets over de identiteit van de 
spelers, hun persoonlijkheid… Vanuit 
die persoonlijke verhalen zijn we op 
zoek gegaan naar een dramaturgische 
structuur. Dat werd in eerste instantie 
een nogal klassiek coming of age verhaal, 
maar dat was een goede eerste laag. Van 
daaruit hebben we geprobeerd om de 
lijnen van iedereen te verbinden aan het 
grote verhaal. Telkens in dialoog met de 
spelers. Dus drie lagen: wat vertelt dit voor 
iemand in het publiek, wat vertelt dit in 
een groter geheel en wat vertelt dit voor 
die persoon?”

Wat hebben jullie zelf geleerd 
tijdens dit maakproces?
PASCAL: “Toen het project begon werd 
ik heel erg geconfronteerd met hoe 
mijn visie over LGBTQ+ vanuit mijn 
geschiedenis gekleurd was. Ik dacht dat 
ik veel expertise had, maar ik heb in 
het project gezien hoe ouderwets mijn 
visie was. Ik kom uit een tijd zonder 
internet. Het roze huis in Gent, dat is de 
geschiedenis die ik heb meegewandeld. 
Het was echt een update van mijn point 
of view. Als ik met mensen van de queer 
community van Gent ging praten, stuitte 
ik soms op een agressieve reactie, terwijl ik 
net op zoek was naar dialoog. Ik dacht: “Ik 
ben jullie bondgenoot, ik wil luisteren. Ik 
kan er perfect inkomen dat mijn visie niet 
meer klopt, maar dat wil niet zeggen dat 
je de geschiedenis zomaar van tafel moet 
vegen om vernieuwing en vooruitgang te 
boeken. Laten we elkaar bijsturen!” Dat 
was niet evident. Maar ik heb toch de 
balans terug gevonden. Daarom doe ik zo 
graag theater.”

JOPPE: “Ik voel heel hard dat ik ook zo’n 
persoon ben die irritatie voelt als ik het 
uit moet leggen, het soort irritatie waar 
Pascal ook soms op botste. De reden voor 
die irritatie is dat we niet anders doen 
dan het uitleggen. Ik doe niet anders dan 
me verantwoorden, verbinding zoeken. 
Ik snap wel dat de vraag is om het uit te 
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leggen, maar op den duur krijg je ook wel 
zoiets van: ‘google bestaat’. Ga naar de bib. 
Je kunt zelf echt dingen vinden. 

Ik zeg niet dat dit de juiste instelling 
is, want het is altijd anders als je een 
gesprek hebt met mensen. Dan heb je de 
persoonlijke ervaring die erbij komt en 
die maakt dingen behapbaar, zachter. Eén 
van de mooiste dingen die door het project 
is gebeurd, is dat een speler die 50 is zich 
nu realiseert: ik ben non-binair, maar ik 
heb dat woord nooit gekend en zonder 
het project had ik dat nooit geweten. Dat 
is voor mij een bewijs dat je soms gewoon 
wél moet praten. Het is heel makkelijk 
om vanuit een heel queer perspective 
te zeggen: we gaan niet in gesprek met 
een vorige generatie, fuck al die grote 
instituten, want we hebben ons eigen 
ding. Maar dan krijg je een cirkel van 40 
mensen die zelf queer zijn en naar al die 
queer evenementen komen. Je bereikt 
geen mensen die daar (nog) niet helemaal 
in zitten, want die gaan daar niet naartoe. 
Er is niets mis met queer instellingen, 
maar het is genuanceerd.

 Ik sta ver in wat ik weet over LGBTQ+ en 
voor mij was het heel heftig om te zien 

hoe weinig sommige anderen weten. Dat 
er mensen zijn die ouder zijn dan ik, die 
minder weten over hun geschiedenis of 
over zichzelf, of bepaalde gevoeligheden 
en nuances niet aanvoelen. Ik mag niet 
verwachten van iemand die zich niet al 
jaren inleest, daar geen publieke dingen 
mee doet, dat die hetzelfde weet als ik. 
Maar het is soms heftig voor mij. Af en toe 
moest ik wel even slikken, van ‘is dat nu 
net echt gezegd?’. Dingen die net homofoob 
of transfoob kunnen zijn, gevoeligheden. 
Die komen nooit uit kwade wil, maar 
gewoon uit onwetendheid.”

De voorstelling kon al twee 
keer niet gespeeld worden door 
de maatregelen tegen Corona. 
Hoe gaan jullie daarmee 
om als makers?
JOPPE: We probeerden om van op afstand 
verder te werken aan het scenario en om 
de lijnen die we met de spelers hadden 
uitgezet vast te zetten op papier. We 
hebben ons best gedaan maar het was 
wel moeilijk, omdat je die groep niet op 
dezelfde manier voelt.”

PASCAL: “Wij zijn theatermakers en dat 
maken gebeurt in een project als dit altijd 
in dialoog met je spelers. Je denkt als alles 
plots stilvalt door de maatregelen: ‘tja, we 
werken gewoon verder’, maar het is toch 
helemaal anders dan als je in de flow van 
fysieke repetities zit.  Er moet energie 
stromen, het is een wisselwerking. En die 
was er door de omstandigheden niet. 
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BEELD
Saara Menll
www.menll.be
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Sekse
Het geslacht dat je wordt toegeschreven 
bij (of misschien zelfs al voor, wanneer 
je ouder(s) een geslachtsbepalende echo 
laten doen) je geboorte. Het gaat dan over 
wat er tussen je benen zit, maar ook over 
inwendige organen zoals een baarmoeder 
of eierstokken. Je kiest je sekse dus niet zelf. 

Genderidentiteit
Met welk gender je je identificeert. Dit 
kan afwijken van je sekse. 

Genderexpressie
Hoe je je uitdrukt. Bijvoorbeeld: ik ben als 
vrouw geboren en zo voel, dus identificeer, 
ik mij ook. Maar mijn genderexpressie is 
wat meer androgyn. Of: ik werd geboren 
met mannelijke geslachtskenmerken, 
maar identificeer mij als non-binair. Hoe 
ik me kleed hangt af van hoe ik me op 
een dag voel.

Cis(gender)
De term voor iemand wiens 
genderidentiteit overeenkomt met 
diens sekse.

Transgender personen
Verwijst naar iemand wiens 
genderidentiteit niet matcht met diens 
sekse. Meestal refereert het woord 
aan iemand die het ene gender is 
toegewezen bij de geboorte, maar zichzelf 
identificeert als het tegenovergestelde 
gender. Terminologie rondom het 
woord transgender verwijst naar de 

WOORDEN (1):

Gender

Bij een inclusieve 
samenleving hoort een 
inclusieve woordenschat. 
Het is belangrijk dat
we naar elkaar luisteren, 
maar dat is moeilijk als 
we niet dezelfde taal 
spreken. Zie hier:
een woordenlijst met 
daarin de termen die je 
graag wil kennen als je 
praat over gender en
seksualiteit.

TEKST
Anne Kuit
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genderidentiteit van een persoon, niet 
zijn/haar/diens sekse. Bijvoorbeeld: een 
transman is een persoon die geboren is met 
vrouwelijke geslachtskenmerken en zich 
identificeert als man. Travestie of drag 
is iets anders dan transgender zijn. Dat 
is namelijk de informele benaming voor 
het dragen van kleding van het andere 
geslacht, maar meestal op gezette tijden, 
zoals in een dragshow. Hoewel drag een 
groot onderdeel kan zijn van je identiteit, 
betekent het niet dat je je compleet 
identificeert als het andere geslacht. 

Trans
In de LGBTQ+ community is er debat 
over wat de term transgender precies 
betekent en hoe de term zich verhoudt tot 
andere aan gender gerelateerde concepten. 
Sommige mensen vinden transgender een 
parapluterm waar bijvoorbeeld ook non-
binaire personen onder vallen. Anderen 
zijn het hier niet mee eens. Om erachter te 
komen wat non-binair betekent, moet je 
eerst iets weten over het genderspectrum.

Genderbinariteit/
genderspectrum
Het woord binair ken je misschien wel uit 
het binaire stelsel, waarin enkel nullen en 
enen voorkomen. Het is de enige taal die 
computers rechtstreeks kunnen begrijpen. 
2 opties: 1 of 0, aan of uit, open of dicht, 
het een of het ander. Wij hebben ook de 
neiging om in twee opties te denken: man 
of vrouw. Deze twee genders scheiden we 
zo dat we ze zien als het tegenovergestelde 
van elkaar, zowel sociaal als biologisch. 
Dat noemen we genderbinariteit. Maar 
er zijn veel mensen die voelen dat er 
meer is dan dat. Het hebben over het 
‘genderspectrum’ is een manier om gender 
te beschrijven zonder je te conformeren 
aan genderbinariteit. Het zegt niet dat 
mannelijkheid en vrouwelijkheid niet 
bestaan, maar ziet gender als een schaal 
waar je je op kan bewegen. Zo is er ook 
ruimte voor personen met een intersekse 
ervaring en mensen met een non-binaire 
genderidentiteit en/of –expressie.

Non-binair
Een non-binair persoon is iemand die 
niet enkel valt binnen de twee door ons 
gekende concepten van vrouw tegenover 
man. Het kan zijn dat iemand die non-
binair is zich helemaal niet herkent in 
de concepten man of vrouw en zich iets 

daartussenin of iets heel anders voelt. Een 
non-binair persoon kan ook zich soms als 
vrouw en soms als man identificeren en/
of uitdrukken.

Androgyn
Dit woord heb je misschien al vaker voorbij 
zien komen. Want hoewel non-binair 
soms als modewoord gezien wordt, gaat 
androgynie al een hele tijd mee. Het komt 
uit de oudheid en betekent letterlijk man 
en vrouw. Als je je androgyn uit, vertoon 
je uiterlijke kenmerken die doorgaans met 
een ander gender geassocieerd worden 
zonder daarbij volledig door het leven te 
gaan als iemand van het andere geslacht. 
Bijvoorbeeld omdat je als vrouw veel 
wijde kleding draagt of als man nagellak. 
Maar waarom gebruiken we dan de term 
non-binair, als we androgyn al hadden? 
Hoewel je je ook androgyn kan vóelen, 
wordt het toch vooral gezien als een 
uiterlijk kenmerk. Denk bijvoorbeeld aan 
artiesten als Patti Smith, Prince en David 
Bowie. Iets meer naar het nu: Billie Eilish 
kleedt zich bewust niet zo vrouwelijk als 
veel andere popiconen doen. Maar zoals 
je eerder las, kunnen we een onderscheid 
maken tussen genderidentiteit en 
-expressie. Mensen die non-binair zijn 
vinden het niet enkel leuk om te spelen 
met hun gender. Hun non-binariteit is wie 
ze zijn en dus ook: hoe ze aangesproken 
willen worden.

Die/hen
Sommige non-binaire personen willen 
graag aangesproken worden met die of 
hen. Niemand vindt dat ideale woorden, 
maar de grondslag hiervoor ligt in het 
Engels, waar dit goed werkt. Bijvoorbeeld: 
“Die ging gisteren naar de kapper.” Of: 
“Ik heb hen al lang niet gesproken.” 
Wil je meer weten over non-binariteit, 
genderfluïditeit en hen/die oefenen, 
kijk dan de leuke Brainwash Talk van 
dramaturg Selm Wenselaers: https://www.
human.nl/brainwash/kijk/overzicht/
brainwash-talks/2020/19-april.html

Genderneutraal/
genderstereotypes
In 2017 leek de wereld heel even op 
z’n kop te staan: HEMA maakte zijn 
kindercollecties genderneutraal. Maar 
toen je in de HEMA kwam, snapte je 
helemaal niet wat er was veranderd. 
Dat was namelijk enkel dit: de termen 

‘jongen’ en ‘meisje’ zijn verdwenen van 
de labels en muren. Dat is besloten om 
genderstereotypering tegen te gaan. Je 
mag nog steeds als meisje een roze jurk 
dragen, want die liggen er ook nog steeds 
in de schappen. Het verschil: als jongen 
of non-binair persoon kan je die jurk ook 
gerust pakken zonder je anders te voelen, 
want er staat geen ‘meisjes’ meer in het 
label. De Israëlische neurowetenschapper 
Daphna Joel, die in een onderzoek naar 
hersenverschillen tussen mannen en 
vrouwen tot de conclusie kwam dat 
er niet zoiets bestaat als mannen- en 
vrouwenbreinen, noemt het: “Een 
grootse stap naar een wereld waarin onze 
genitaliën niet meer dicteren hoe we ons 
dienen te gedragen.”

Hokjes/waarom deze 
woordenlijst
Voor sommige mensen zijn hokjes leuk 
en zelfs bevrijdend. Als je erachter 
komt in welk hokje je past, ontdek je 
(eindelijk) waar je eigenlijk al die tijd 
al bij hoorde. In een wereld waarin een 
sterke man-vrouwpolariteit heerst, 
is het voor mensen met een andere 
genderidentiteit/-expressie vaak moeilijk 
om een plek te vinden. Daarbij kunnen 
woorden als non-binariteit helpen. Je 
hebt aanknopingspunten voor je uitleg 
en kan mensen ook vragen zelf eens te 
googelen zodat ze jou en je gevoelens beter 
begrijpen. Ook als transgender is het fijn 
om van het ene hokje in het andere te 
kunnen klimmen. Maar met al die hokjes 
en labels is natuurlijk niet iedereen het 
eens. Sommige mensen willen juist uit die 
hokjes breken. Voor hen is alles benoemen 
een beperking. Ze zijn gewoon zichzelf en 
hebben daar geen labels voor nodig.

En dan ook nog: je identiteit is eigenlijk 
altijd fluïde. Je denkbeelden, smaak, 
gender en geaardheid veranderen 
waarschijnlijk continu in je leven. Maakt 
dat het makkelijker? Neen. Maar zeg nu 
zelf: uiteindelijk is niets eenduidig en 
makkelijk. Dat is misschien zelfs wel wat 
de wereld leuk, kleurrijk en interessant 
maakt. Dus blijf met elkaar praten en 
luisteren, want over 10 jaar is deze lijst 
vast alweer achterhaald.

Lees verder op pagina 50 >>
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TEKST EN FOTO
Guido Duwel

Eind oktober 2020, toen het hele land 
voor de tweede keer met piepende 
remmen tot stilstand kwam, werden 
speler Guido en zijn echtgenoot Herwig 
getroffen door het verlies van hun hondje 
Rasta, dat een ontzettend belangrijke plek 
innam in hun leven. Guido schreef een 
eerbetoon aan Rasta.



33 IKs

Het kind
Het kind heeft vier pootjes, een krulstaart, 
verleidelijke bruine oogjes omringd door wit lang 
engelenhaar.
 
Een bewuste dag naar een bewuste plek.
Een smalle gang leidt mij naar tralies. Hokjes 
met tralies. Wenende kinderen vertellen mij hun 
verhalen. Dit grijs bolletje, bevend in een hoekje 
van haar cel, vertelt me niets. Het kind heeft een 
identiteit en geboortedatum, doch de ouders willen 
het kind niet. Het kind heeft geen naam, geen 
plaats, geen thuis. Het kind is niet geliefd.
 
Het kind krijgt een nieuwe thuis.
Het kind krijgt twee papa’s, een broer en een zus.
Het kind leert groeien en beminnen.
Het kind krijgt een naam.
 
Negen maanden oud, niet opgeleid, ontpopt ze zich 
snel tot een enthousiaste, sociale, trouwe, bijzondere, 
lieve hond. Ze gaat overal mee. Krijgt grootouders, 
meters, peters, nonkels, tantes, neven en nichten. Ze 
houdt van natuur en de papa is zo blij. Het verlies 
van haar zus doet pijn, maar na verloop van tijd, 
krijgt ze er een broertje bij.
Als de papa’s trouwen, verschijnt ze op het altaar 
en zelfs op de planken van de Minard.  Deze lieve 
dame houdt van Gentse Feesten, carnaval en allerlei 
feestjes. Ze is er altijd even graag bij.
 
Het kind is nu elf en het kind is ziek. Het 
kind willen we helpen, maar we kunnen het 
niet verhelpen.
 
Het kind is mijn kind.
Het kind is ons kind.
 
Mijn lief kind.
Ik mis je blik, je warmte en je blaf.
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Veel organisaties worstelen met hun 
diversiteitsbeleid. Ze hebben de juiste 
intenties, maar nood aan concrete 
handvatten. Tilke Wouters besloot aan 
die vraag te voldoen en een lijst te maken 
van waar je als organisatie allemaal aan 
moet denken als je een veilige plek wil 
zijn: het Safer Space Manifesto. 

In het manifest staat opgelijst waar een 
safer space aan moet voldoen. “Het kwam 
vanuit een gemis van mezelf. Gemis 
aan safer spaces, maar ook gemis van 
guidance náár safer spaces en wat die dan 
juist inhouden. Dus ik ben gestart met 
mensen benaderen. Ik ben bijvoorbeeld 
wit, dus ik moet niet voor mensen van 
kleur gaan spreken. Ik vind het belangrijk 
dat er niet voor mensen zonder mensen 
gesproken wordt.” 

“Een safe(r) space is een 
ondersteunende, niet-bedreigende 
omgeving die openheid, respect, 

een bereidheid om van anderen te 
leren stimuleert, evenals fysieke 
en mentale veiligheid. Het is een 

ruimte die kritiek levert op de 
machtsstructuren die ons dagelijks 

leven beïnvloeden”

Al snel merkte die dat er nood was aan 
het manifest in veel organisaties. “Het 
is een heel actueel thema. Er is een grote 
vraag naar omdat organisaties niet weten 
hoe ze eraan moeten beginnen. Ze willen 
inclusief zijn, ze willen dat iedereen zich 
veilig voelt, maar weten gewoon niet wat 
ze moeten doen. Die informatie is meestal 
ook helemaal niet makkelijk bereikbaar. 
Daar wilde ik iets aan doen.”

En dus werd het Safer Space Manifesto een 
organisatie, met een bestuur van 2 en een 
AV van 10 tot 15 mensen. Ten eerste is er 
dus het manifest, een levend document. 
“Wij zijn de laatsten die gaan beweren dat 
onze waarheid de waarheid is.” Met dat 
manifest trekt Safer Space Manifesto naar 
organisaties die interesse hebben om van 
hun organisatie een safer space te maken. 

“Als ondergetekenden van dit 
manifest streven we naar erkenning 

van de machtsdynamieken en 
de privileges die bestaan in 

onze samenleving. Alsook de 
onderdrukking van de queer 

gemeenschap die verankerd zit in 
de geschiedenis van deze structuur. 

We erkennen tevens dat deze 
dynamieken in de gemeenschap zelf 
kunnen binnensluipen en willen ons 
inzetten om dit te voorkomen. We 
werken aan het creëren van safe(r) 

spaces en het benoemen van de 
spanningen.”

“We kijken eerst of ze er al klaar voor 
zijn om het manifest te ondertekenen.” 
Als we zien dat dat niet zo is, moet de 
organisatie eerst aan de slag. “Als we zien 
dat eraan gewerkt wordt, dat er dingen 
in verandering gezet worden, wordt er 
ondertekend.” Een soort keurmerk voor 
als je voldoet, dus? “Zo zwart-wit wil ik het 
niet zien. Voor mij is het het belangrijkste 
dat een organisatie de wil toont om te 
verbeteren en dat ze die wil ook omzetten 
in actie. Er zijn veel organisaties die blijven 
hangen in mooie praatjes. Ze moeten 
wel kunnen bewijzen dat ze er effectief 
mee aan de slag gaan, ook in de externe 
communicatie. En bij een fout worden ze 

niet meteen uit het manifest geschrapt, 
maar gaat het erom dat er op een juiste 
en publieke wijze verantwoordelijkheid 
wordt genomen.”

Verantwoordelijkheid. Dat dienen 
organisaties dus zelf te nemen als ze 
beslissen om een veilige plek te willen 
zijn. Niet alleen voor LGBTQ+’ers, maar 
voor alle gemarginaliseerde groepen. 
“Wij richten ons met het manifesto op 
alle groepen die buiten de norm vallen, 
niet enkel op het vlak van seksualiteit, 
maar op elk gebied waar er structurele 
ongelijkheid heerst. Concreet gaat het 
bijvoorbeeld over of er genderinclusieve 
wc’s voorzien zijn, of er genderinclusief 
gebabbeld wordt in de organisatie en of 
de evenementen toegankelijk zijn. Wordt 
er gedacht aan doventolken? Is fatphobia 
aanwezig in de organisatie? Wordt 
racisme echt wel aangekaart, niet enkel 
van ‘wij gaan geen racistische uitspraken 
doen’, maar wordt er ook erkend dat er 
in België een hele grote geschiedenis 
is qua kolonisatie en dat dat nog altijd 
in structuren terug te zien is? Gaat de 
organisatie dat actief deconstrueren?” 

“We erkennen dat er meer dan twee 
genders zijn en houden hier ook 

rekening mee in onze communicatie 
online en op evenementen zelf. 

We geloven ook dat gender wordt 
aangemeten door de persoon zelf en 
dus niet overeen moet stemmen met 

staatsdocumenten.”

 “In de maatschappij waar we nu in 
zitten, zou het onmogelijk zijn om alle 
organisaties te laten tekenen. Ik heb die 
hoop ook niet, die verwachting niet. Er 
zijn zo veel mensen nog niet klaar om hun 
privileges te erkennen. Dat is één van de 
startpunten. Als jouw organisatie geleid 
wordt door witte cis heteromannen die 
niet erkennen dat dat een privilege is in 
deze samenleving, dan zien zij ook niet de 
discriminatie die daar de keerzijde van is. 
Als ze daar geen zicht op hebben, hoe gaan 
ze dan een veilige plek creëren, als ze niet 
inzien dat ze onderdrukken?” 

“Ik denk dat mensen heel bang zijn om 
kwijt te geraken wat ze hebben. Als alle 
witte cis mannen in de wereld erkennen 
dat ze een privilege hebben en dat willen 
veranderen, gaan zij niet meer aan de top 

FOTO EN TEKST
Anne Kuit

Een plaats waar ik 
gewoon kan ‘zijn’

Een gesprek met Tilke Wouters over het 
belang van safer spaces in organisaties (en 
daarbuiten).
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staan. Ik denk dat ze wel 
genieten van die positie 
waarin ze zitten, dat is het 
hele probleem. Ik denk 
dat mensen vaak zeggen: 
‘Tuurlijk ben ik tegen 
discrimineren’, maar ze 
zijn niet tegen het feit dat 
zij zelf wel van boven staan. 
Die twee problematieken 
gaan hand in hand, die 
kunnen niet apart gezien 
worden.” Een safer space 
creëren kan dus niet zonder 
je eigen positie te erkennen. 
Het gaat niet alleen om de 
ander, het gaat om elkaar 
vinden. In hoe je handelt, 
maar ook in taal.

“In onze organisatie is er geen 
plaats voor, onder andere maar 

niet uitsluitend: geweld, racisme, 
seksisme, transfobie, homofobie, 

lichaamsnegativiteit,  seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, 
discriminatie van leeftijd, 

zichtbare of onzichtbare mentale 
of fysieke beperkingen, geloof 

of levensovertuiging, gender of 
seksualiteit,… Kortom: er is geen 

plaats voor welkeender gedrag 
gesteld tegenover een persoon 

waarbij deze in een minderheid 
wordt gezet.”

“Een van de grootste problematieken 
rond minderheidsgroepen is dat die 
hun eigen taal wel gevonden hebben, 
maar dat die taal de normatieve media 
niet bereikt. En het probleem daarvan 
is dat we in een maatschappij leven die 

niet klaar is om te luisteren. Als idolen 
een voorbeeld zijn, brengen zij taal in 
de media, zoals voornaamwoorden. 
Gebeurtenissen zoals Sam Smith die uit 
de kast komt (als non-binair, red.), dat 
heeft heel veel invloed op mensen, zowel 
jong als oud, om dat wat meer gangbaar 
te maken. Als een maatschappij niet open 
staat, dan blijf je in een bubbel waarin 
alleen minderheidsgroepen die taal gaan 
gebruiken.” En daardoor neemt de kloof 
tussen verschillende soorten mensen toe. 
“Precies. Er zijn zo veel mensen die bang 
zijn voor wat anders dan hen is. Maar 
zolang je niet open staat om dat anders 
zijn te leren kennen, ga je niet ver komen.”

“We zijn bewust dat niet iedereen 
dezelfde mogelijkheden heeft, ook 

op fysiek vlak. Om deze reden 
voorzien we vrije toegang voor 

mobiliteitshulpmiddelen. Indien de 
ruimte dit niet ten volle toestaat, 

voorzien we alternatieven.”

En ja, die safer spaces 
zijn echt nodig. “Ik ben 
zelf opgegroeid in een 
hele onveilige stad voor 
mij. Mijn familie was 
onveilig, de stad was 
homofoob, conservatief 
christelijk, dus op dat 
vlak heb ik al heel veel 
onveiligheid gekend. 
Gent is al één van de 
betere steden, maar als 
ik een normatief café 
binnenwandel, word 
ik ook aangestaard 
omdat ik vrij visible 
queer ben. Kijk naar 
de Gentse feesten. Als 

er zo veel mensen op straat zijn, is het 
harrasment gewoon insane. Alle queers 
zitten dan in Blond omdat de safer space 
daar gegarandeerd wordt. Gelukkig is 
die onveiligheid al veel minder in mijn 
leven, maar dat komt omdat ik veel safer 
spaces opzoek.”

En dat is: “Een plaats waar ik compleet 
mezelf kan zijn zonder dat mijn identiteit 
aangekaart of in vraag gesteld wordt of 
discussies uitlokt. Voor mij moet een 
safe space niet zijn waar ik super luid 
mezelf kan zijn. Dat kan gewoon zijn 
dat ik in Blond een pint ga drinken 
en geen vreemde blikken krijg, niet 
misgenderd wordt. Waar dat gewoon ‘zijn’ 
aangenaam voelt.”

Fragmenten in rood komen uit het Manifest.

https://www.saferspacemanifesto.be/
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“Instagram is voor mij zoals een therapeut 
of psycholoog. Daar kan ik mijn woede, 
mijn ‘sexyness’ - mezelf, laten zien. 
Da’s precies een open wereld. Misschien 
een gevaarlijke wereld, omdat het een 
sociaal medium is, maar wel een wereld 
waarin ik mezelf kan zijn. Instagram 
heeft me ontzettend geholpen, ook 
omdat CandyDiva, mijn alterego, daar 
is ontstaan.

Imran is een gay boy, is lief, emotioneel, 
gereserveerd. Voor het verdedigen van 
Imran is er CandyDiva ontstaan. Dat is 
een meisje. Maar CandyDiva is ook ‘ik’, 
dat wat ik eigenlijk niet kan zijn. Door 
CandyDiva kan ik mezelf zijn, die komt 
dat uit Imran halen. Elke dag helpt het 
mij dat CandyDiva er is. Ik ben daardoor 
heel sterk geworden in mijn hoofd. Als 
mensen me nu uitschelden, wat elke dag 
gebeurt, dan doet dat me niks. CandyDiva 
leidt me altijd naar het juiste pad. En door 
haar heb ik zelfvertrouwen. 

Ik heb maar 1000 volgers op Instagram, 
maar ik ben wel een voorbeeld voor veel 
mensen, te zien aan de reacties die ik krijg.  
Ze sturen me dingen als: “Als ik naar 
school ga, dan denk ik aan u en voel ik me 
een beetje beter.” Mensen kennen mij ook 
op de plaatsen waar ik woon en komen me 
op straat een knuffel geven. Ik heb het op 
Instagram over feminisme, de LGBTQ-
familie, vrouwenrechten…. Ik kan 
eindelijk met mijn verhaal en met mijn 
zijn, wie ik ben, mensen helpen. Dat geeft 
me elke dag motivatie om meer mezelf te 
zijn, meer zelfvertrouwen te hebben. Het 
geeft me echt power en liefde. 

Instagram is mijn leven eigenlijk. Zonder 
Instagram zou ik wel een beetje depressief 
zijn en niet zijn wie ik nu ben. Ik wilde 
altijd al zo zijn als ik nu ben. Open mind, 
‘vrouwelijke kleren’ - ook al haat ik dat 
woord - make-up…. maar ik kon daar niet 
aan toegeven. Ik ben van Marokkaanse 
afkomst, mijn ouders en mijn hele familie 
zijn moslim. En ik zat op scholen met veel 

verschillende culturen, dus ik kreeg wel 
veel reacties, maar ik heb dat losgelaten. 
Ik heb op een dag mijn laatste tranen 
weggedaan en gezegd: ‘Imran, je gaat nu 
jezelf zijn.’

Voor mij heeft kleding geen seksualiteit of 
gender. En zo’n wereld wil ik ook creëren, 
zodat mensen wat meer open staan. 
Omdat ik van Marokkaanse afkomst ben, 
kan ik ook voor mijn broers en zussen 
en andere moslims een voorbeeld zijn. 
Dat ze zien: ‘als hij dat durft, durf ik ook 
zo te zijn.’

Weet je, het klimaat verandert, we gaan 
allemaal sterven, live your life!”

TEKST
Anne Kuit
Imran Hsaine

“Ik vind dit gewoon een hele mooie foto. 
Op de foto heb ik een vrouwelijk lichaam. 
Geen photoshop hé, ik doe dat echt niet. 
Maar toen ik deze foto zag dacht ik: ik voel 
me echt knap.”

Imran x 
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FOTO’S
Imran Hsaine
@itscandyydiiva

“Deze foto werd genomen  in Amsterdam! 
Echt een crazy verhaal, we hadden een 
beroemd meisje met 200k volgers uit 
Duitsland leren kennen en zij moest weg, 
maar had haar hotel nog twee nachten. 
Wij mochten in die kamer. Alles was 
amazing en prinsessen-achtig. We hebben 
daar keiveel foto’s getrokken. Het was 
super. Die pyjama had ik al mee.”

“Dit was in de zomer, in de quarantaine. 
Ik dacht: veel mensen zitten nu op sociale 
media, dus ik zoek iets om een beetje 
aandacht te trekken. Dus waarom niet iets 
sexy’s maken? Het voelt zo goed om dat 
op Instagram te zetten. Die dag hebben 
689 mensen dat gedeeld. Dat is echt goed, 
ook al gaan mensen het delen om me uit te 
lachen, ik wist dat het veel aandacht ging 
trekken. En misschien ging het mooie 
jongens aantrekken… Ik heb al vrienden 
die gezegd hebben dat ze dankzij mij ook 
meer van zichzelf durven te laten zien.”

“Gewoon op school, ik had net een nieuw 
kapsel, dus een soort ei-hoofd. Ik vond 
dat wel sexy. En er waren jongens aan het 
kijken, dus ik wilde een beetje aandacht 
trekken, dus ik liet iemand even snel een 
foto trekken.”

@itscandyydiiva
op instagram

Instagram
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TEKST
uit IKs - de theatertekst

Koor

Hoe lang weet je het al?

Aan jou kan je dat niet zien.

Je moet nu ook niet gaan overdrijven. 
Wil je dan geen kinderen?

Ben je wel zeker?

Dat is toch onnatuurlijk.

Heb je weer aandacht nodig?

Zou ik je nog kunnen veranderen?

Wie is de man in de relatie?

Moet dat nu allemaal zo in het 
openbaar, kan dat niet in uwen privé? 

Gij zijt één van de goeie.

Heb je dan geen schrik om 
AIDS te krijgen?

Moet dit nu écht op tv?
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TEKST EN BEELD
Ielde Vermeir
Joppe De Campeneere
Anne Kuit

Ik heb 
een taal 
gekregen 
voor wat 
ik voel 

Conversaties over non-binariteit.

Speler Ielde en maker Joppe zoomden en 
chatten met elkaar over non-binair zijn en wat 
dat voor hen en in de maatschappij betekent. 
Joppe identificeert zich al een tijdje als non-
binair, voor Ielde was dit woord nieuw.

JOPPE: “Mensen zeggen vaak: ‘Er zijn 
zo weinig mensen die non-binair zijn. 
Moet daar nu zo’n spel van gemaakt 
worden, moet dat nu op tv en de krant?’ 
De reden dat dat op tv moet komen, is 
omdat niemand weet wat het is en waar 
het over gaat. Je moet er eerst efkes zo 
over gaan qua exposure, denk ik. Van: 
‘wij zijn hier ook.’ Nu bestáán we gewoon 
niet in de samenleving. Dus we moeten 
eerst roepen en dan kunnen we daarna 
verder, dan kunnen we gewoon bestaan 

zonder te roepen.”

IELDE: “Homo’s en lesbiennes hebben 
ook heel hard moeten roepen. Je ziet het 
nu ook bij Black Lives Matter, mensen 
moeten roepen om gehoord en gezien te 
worden, dat is bij non-binaire mensen ook 
zo.  Zichtbaar maken is een eerste stap, 
maar de tweede stap is aanvaarding en dat 
is nog iets heel anders.”

 “Ik moet het eerst in mijn hoofd nog een 
beetje op een rijtje krijgen, en dan gaat het 
visueel misschien ook wat meer zichtbaar 
worden. Maar ik ben nog aan het aftasten, 
want ik wil er ook niet uitzien als een 
man, dat ben ik ook niet.” 

JOPPE: “Bij binaire mensen moet je je 
vaak verantwoorden.”

IELDE: “Ik denk dat het cliché van 
lesbisch zijn of non-binair zijn is dat je 
heel veel mannelijke rollen op je neemt, en 
dat klopt niet bij mij. Als je alleen woont 
moet je sowieso ook mannelijke dingen 
doen, maar ja, die schotten moeten 
weg, dat is mijn wens. Ik wil een fluïde 
continuüm waarin je beweegt en de ene 
keer mannelijker kan zijn en de andere 
keer vrouwelijker.” 

JOPPE: “Mij lijkt me het beste om 
het woord geslacht gewoon van je 
identiteitsbewijs te halen.” 

IELDE: “Ik denk dat de maatschappij daar 
nog niet klaar voor is.”

JOPPE: “Misschien kan het het proces in 
de maatschappij juist versnellen.”
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IELDE: “We hebben een van de meest 
progressieve wetgevingen, maar in de 
praktijk… De mentaliteit is niet mee 
geëvolueerd met de wetgeving.”

“Wat wij willen is op 
zich gewoon bestaan 

en gezien worden 
zoals we zijn, meer 

vragen we niet.”
Joppe

JOPPE: “Heb je het gevoel dat non-
binariteit invloed heeft op je dating leven?”

IELDE: “De vrouw met wie ik getrouwd 
was, was toen ook non-binair, zij is nu 
een man. Ik zoek toch meer naar het 
androgyne merk ik. Mijn vroegere 
idolen waar ik op verliefd was, waren ook 
androgyn. Als ik nu op tv vrouwen zie, 
dan vind ik ook vrouwen mooi die dat 
mannelijke in zich hebben, zonder dat het 
mannen zijn. Ik denk niet dat ik ooit op 
een typisch vrouwelijke vrouw ga vallen, 
ik vind dat ook niet mooi. Ik heb nu bijna 
een beetje afkeer voor hele vrouwelijke 
vrouwen. Maar ik weet dat dat nu een 
fase is, dat het komt omdat ik er zelf zo 
mee bezig ben.”

JOPPE: “Zo heel erg van: ‘dat wil ik in 

elk geval NIET’. Daar ga je misschien ook 
rust in vinden, als je eenmaal rust hebt 
gevonden in je eigen identiteit. Dat heb ik 
bij mezelf ook gemerkt. Ik heb nog altijd 
dat als ik zie dat een man heel mannelijk 
is, mijn buik daarvan samentrekt. Ik 
krijg daar kriebels van, maar dat is een 
hele natuurlijke reactie, omdat ik weet 
dat dat mannelijke iets is waar mensen 
mij in wilden steken. Ik wilde dat niet, 
en dan komt er een wisselwerking, maar 
die storm gaat wel weer liggen, van dat 
volledig verwerpen. Het is deel van de weg 
die we afleggen.”
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“Ik heb gemerkt dat 
als ik praat over 

non-binariteit, dat 
er dan nog heel veel 

onwetendheid rond is. 
Ook wel begrip, maar 
er is nog structurele 

veroordeling.”
Ielde

JOPPE: “Heb je nu ook liever dat woorden 
als vrouw vermeden worden?”

IELDE: “Ik probeer daar zelf meer en 
meer op te letten, woorden als vrouw of 
madame of zij vermijden, maar je bent 
getraind…. Als het over mij gaat, dan heb 
ik liever dat het over persoon gaat, ik voel 
mij geen vrouw.”

JOPPE: “Het is ook grappig om over 
alternatieven in taal na te denken, zoals 
voor een aanhef. Taal is belangrijk om het 
te begrijpen.”

IELDE: “Het geeft een stuk houvast. 
In artikelen over non-binariteit wordt 
dat ook heel vaak door elkaar gehaald 
met intersekse, maar intersekse is een 
fysiek gegeven. Non-binair zijn is een 
psychisch gegeven.”

JOPPE: “Ja, er zijn intersekse mensen 
die intersekse zijn deel vinden van hun 
identiteit, en er zijn intersekse mensen 
die zeggen: ‘Ja, da’s gewoon mijn lichaam, 
ik ben voor de rest gewoon een cis-gender 
hetero vrouw die nu eenmaal met een 
intersekse variatie geboren is.’ Non-
binariteit gaat over je ervaring, hoe je 
iets beleeft.”

IELDE: “Iedereen moet voor zichzelf 
beslissen in hoeverre je in het openbare 
leven treedt met je identiteit. Op dit 
moment heb je bewegingen die je bijna uit 
de kast duwen, ik vind dat niet oké. Als je 
in de kast wil blijven is dat ook goed, als 
dat voor jou het beste voelt.”

JOPPE: “Ik gebruik wel non-binaire 

voornaamwoorden en dan zeggen mensen 
tegen mij van: ‘dat is wel moeilijk voor ons, 
wel lastig om te gebruiken, ingewikkeld.’ 
Ik weet dat dat nieuw is voor veel mensen 
en dat je daar fouten mee gaat maken, ik 
maak daar zelf ook nog fouten mee.”

“Het is gewoon een 
kwestie van ‘dit is 

het, en dit zijn mijn 
voornaamwoorden’. 
Ik weet wel dat dat 

niet evident is, maar 
het wordt dan bij 

mij neergelegd, zo 
van: jij maakt het wel 

moeilijk voor ons.”
Joppe 

IELDE: “Ik denk dat dat enkel opgelost 
kan worden door het meer in de media 
te laten komen, ook door non-binaire 
mensen in series zoals ‘Thuis’ of zo. 
Dat doet veel meer dan één artikel dat 
toch alleen overtuigde mensen lezen. Ik 
denk dat de media daar een belangrijke 
rol in hebben.”

JOPPE: “Als je terugkijkt naar de Ielde die 
binnenliep bij Victoria Deluxe, wat is de 
grootste verandering die je ziet?

Ielde: “Ik heb ten eerste taal gekregen voor 
wat ik voel. Het woord non-binariteit 
kende ik niet. En ik praatte er ook niet 
over. Dat wel doen heeft geleid tot een 
stuk meer zelfaanvaarding. En ook het 
genieten van het ‘onder ons’ zijn, toch die 
community. Het gewoon kunnen bestaan 
en praten en gesnapt worden. Door erover 
te praten is er een rust over mij gekomen, 
eerst was ik er heel veel mee bezig. Het 
mag er gelijk zijn, en dat is goed.”

JOPPE: “Ik word daar emotioneel van als 
je dat zegt, want ik herken dat wel heel 

hard. Dat gevoel van niet weten waar je 
naartoe moet, of dat je wel genoeg zijt, 
of je wel een plaats verdient. Wat het 
moeilijkste is voor mij, is constant dat 
besef dat wij geboren zijn in een wereld die 
niet gemaakt is voor ons zoals wij zijn en 
we daar constant aan herinnerd worden. 
“Dames en heren…” Dat vind ik heftig, 
maar daardoor vind ik ook wel de vrijheid 
te kunnen bestaan zoals ik wil bestaan. 
Ik pas niet in die hokjes, dus ik vul het 
gewoon zelf in. Ik heb de vrijheid om te 
zeggen: dit is hoe ik wil zijn.”
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TEKST
Sofi e De Pestel
Anne Kuit

De hele IKs cast en crew zit samen in 
een Facebookgroep waarin veel gedeeld 
wordt. Niet alleen hartenkreten en 
repetitieschema’s, maar ook artikelen, 
documentaires en memes. Dit zijn een 
paar tips van Sofie voor wie na het uitlezen 
van dit magazine verder wil kijken, 
denken en leren. Scan de QR-code voor een 
directe link. Meer links op onze website.

Documentaire: 
A gender neutral 
education. 

Mats van 13 draagt 
graag make-up.

De links

Hij is een zij. 

Non-binair?
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Th e way we think 
about biological sex 
is wrong. 

Correspondent Identiteit 
Valentijn De Hingh

Guess My Sexual 
Orientation.

van Sofi e
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Jeannie
Ik groei op met rozenstruiken, meidoorns en struikklimop.
Gerst, tarwe, mais en melkkoeien.
Schone, weidse vergezichten.
Ik zie hoe de planten, struiken en bomen rondom mij
zich in elkaar verstrengelen.
Soms ben ik blij in de herfst en triestig in de lente.

Zachte warmte van de kolenkachel.
Ik zit in mijn slaapkleed naar buiten te kijken
en zie hoe de natuur haar weg vindt.
Hier van binnen voel ik dat er iets niet klopt.
Niet alleen in ‘t hoofd, maar ook in ’t lijveken.
Papa en mama hebben mij tot meisken gedoopt.
‘Allée Jeannie, doe ne keer dit, doe ne keer dat, 
allée meisken, maak ne keer e koprol.’

De katten schreien ’s nachts gelijk kleine kinders.
De vorst vriest bloemen op de vensters.
Luisteren, braaf zijn, voortdoen en nie klagen.
Mama en papa schudden soms hun hoofd.
‘Ons Jeannie da’s een echte knechtebrokke.’
Ik hoor d’er precies niet echt goed bij.
Dat voele ‘k ik, niet alleen in ’t hoofd, 
maar ook in ’t lijveken.
Ik vind geen enkel woord of beeld
dat mij een nieuwe naam kan geven.

Ik, dat meisken voelt vree goed aan
dat nen auto nen auto is en nen boom nen boom,
maar dat het meisken niet altijd een meisken is.
Ik heb het lichaam van een vrouw,
maar in mijn hoofd en in dat groeiend lijveken

TEKST
Jeannie Deronne
Uit: IKs - de theatertekst
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voel ik iets raars, iets anders.
Ik zoek, maar ‘k vind het niet.
’t Staat niet in de catechismus,
ook niet in de gazette
en ’t internet bestond nog niet.

Nen jongen is nen jongen en een meisken is een meisken.
Ik heb lang geen aansluiting gevonden.
Ik zag wel een snoer maar vond nooit de juiste stekker.
Ne stekker heeft een meiske en een manneke.
Maar ‘k ben noch een meiske, noch een manneke.

Het meisken werd tot vrouw gezegend.
‘k Liet mij omarmen door een man en ‘k kreeg 3 kinders.
‘k Ben fier op mijn kinders.
Maar ’t hoofd en ’t lijveken sprak in mij:
‘ge zijt gij toch een beetjen anders
dan wat de meeste mensen denken.’
 
Ik heb vree lang gegraven en gezocht,
gespit en gedolven,
in d’aarde en in de lucht.
50 jaar heb ik er over gedaan.
‘k Ben een snoer van water, lucht, genen en gedachten.
Het licht dat in mij schijnt
maakt dat mijne kijk op de wereld
maar ook de kijk van d’anderen op mij
er anders uitziet.

‘k Voel mij goed in mijn lijveken nu.
En ook in ’t hoofd.
’t Leven stroomt door mij.
Er zal niemand nog ne sticker op mijn voorhoofd plakken.
Jeannie is en blijft…
gewoon Jeannie in een lijveken.

TEKST
Jeannie Deronne
Uit: IKs - de voorstelling
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>> vervolg van pagina 31

LGBTQ+
Lesbian, gay, bi, trans, questioning/queer 
en meer. Lesbisch, gay, bi en trans kennen 
de meeste mensen inmiddels. Maar als je 
verder gaat, gaat er een wereld voor je open.

Queer
Een eenduidige definitie geven van 
queer zou het woord tekort doen. Sterker 
nog, als je aan meerdere queers vraagt 
wat queer zijn voor hen betekent, krijg 
je verschillende antwoorden. Dat komt 
omdat queer zijn veel te maken heeft met 
niet-zijn, met anti-labels. Queers plaatsen 
zichzelf buiten de gekende hokjes van 
seksualiteit en genderidentiteit. Oftewel: 
dat je queer bent, zegt niets over met wie 
je in bed ligt. Maar: de oorsprong van het 
woord ligt wel in de LGBTQ+ community.

Queers hebben kritiek op 
heteronormativiteit en het binaire 
gendermodel. Queer zijn gaat dus wel 
degelijk over gender en seksualiteit, 
maar voor veel queers gaat het nog over 
veel meer. Zij zijn zich bewust van de 
strijd van verschillende onderdrukte 
groepen en willen zich daarvoor inzetten. 
‘Radicale’ queers zetten zich ook af tegen 
de bio-industrie, islamofobie, racisme 
of monogamie als enige mogelijke 
relatievorm. Queerness is daardoor een 
inclusief, politiek statement. Het is niet 
in een categorie te plaatsen, maar juist 
een gebied van spanning. Kort gezegd: 
affiniteit of identificatie met alles wat in 
de ‘gewone’ samenleving als vreemd of 
abnormaal beschouwd wordt.

Heteronormativiteit
“Op de formulieren van de school van 
mijn kinderen staan altijd vakjes voor de 
contactinformatie van ‘vader’ en ‘moeder’, zo 
heteronormatief!”

Heteronormativiteit is het geloof of de 
aanname dat alle mensen hetero zijn, of 
in elk geval: dat hetero zijn normaal is. 
Heteronormativiteit tref je zowel aan in 
de maatschappij als op individueel niveau: 
“Heb je al een vriendje?” Het resultaat 
daarvan is in elk geval: als LGBTQ+’er 
moet je niet één keer uit een grote 
kast komen, maar ook nog honderden 
keren uit kleintjes. Daarnaast zorgt een 
heteronormatieve samenleving ervoor 
dat mensen die niet hetero zijn in het beste 
geval worden gezien als ‘anders’ en in het 
slechtste als ‘een foutje’ of ‘onnatuurlijk’. 
Ons heteronormatieve onderwijs laat je 
misschien minder snel ontdekken dat 
je niet-hetero bent en doet je daardoor 
worstelen met je identiteit. We leren dat 
er een kast is en dat je daaruit dient te 
komen. De ene keer gaat dat natuurlijk 
makkelijker dan de andere keer.

Ik ben hetero, help?!
Well, good for you! Net zoals wanneer je 
het hebt over witte superioriteit, worden 
sommige mensen een beetje bang als je 
heteronormativiteit aanklaagt. Maar 
het punt is nu juist dat het fijn zou zijn 
als iederéén zich thuis voelt in de wereld. 
Daar horen hetero’s dus ook bij. We 
kunnen die love is love bewerkstelligen 
door een beetje op ons taalgebruik te 
letten en minder aannames te doen. Als 
je dit leest als hetero, beeld je dan gewoon 
even in hoe het zou zijn als de hele wereld 

ingericht zou zijn op gays. Best vreemd.

+
LQBTQ is in veel gevallen al uitgebreid 
naar bijvoorbeeld LGBTQIA, waarin ook 
intersekse personen en aseksuele mensen 
worden meegenomen.

Intersekse betekent dat je geboren bent 
met zowel vrouwelijke als mannelijke 
kenmerken. Hierin zijn verschillende 
variaties mogelijk. Aseksueel zijn 
betekent dat je geen seksueel verlangen 
voelt. Let wel: aseksuelen zijn niet per 
definitie aromantisch. Een deel van de 
aseksuele mensen kan dolverliefd worden 
en intieme relaties aangaan. Terug naar de 
plus: wat moet die nog toevoegen? Dit is 
een onderwerp van discussie, maar laten 
we het voor nu hierbij houden: de plus is 
een inclusieve en intentionele toevoeging 
die ervoor zorgt dat álle verschillende 
soorten identiteiten en ervaringen die 
niet in het hokje ‘de norm’ passen welkom 
zijn in de community.

Meer lezen?

Check onze website :

WOORDEN (2):

Seksualiteit

TEKST
Anne Kuit
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The art of 
making love

Een kort verhaal door Ariane Malfait.

Sensuality. Sexuality. Sex. The art of 
making love. Many times I can sense the 
urge from the moment I walk inside the 
room. That smirk, I want to lick it off your 
face. You press your body closer to mine, 
which makes me lean against the edge 
of the table. My hand finds itself on the 
lining of your shirt. My fingers searching 
for a piece of warm, naked skin.

Fingers hooked in eachother, I follow you 
to a place our bodies can rest on top of 
each other. Naked bellies touch, skin on 
skin. Feeding each other’s hunger. A meal 
consisting of wet kisses and pure passion.

Our clothes slide off as a second skin 
which we don’t need any longer. You lay 
your eyes upon my naked flesh and I will 
try to cover it from the light of day. I’m a 
nocturnal creature. I hunt best in pitch 
black darkness. Relying on all my senses.

All I need is the reflection of my lips in 
your eyes and the sound of a heavy breath 
next to my ear. It vibrates through my 
whole body like an autumnal chill and 
gives me goosebumps. Your big hands 
touching me on unknown places makes 
my tempature rise again.

My body is unlike any you’ve ever 
encountered before. It’s a replica of the 
real thing, but alienated. A beautiful 
piece of machinery with buttons you can 
turn on. A bumpy ride, with a diffucult 
destination.

Sometimes upon entering a strong pain 
follows. It twists my stomach around 
as a symptom of transformation. My 
body is not used to an outsiders touch. 
My mind has to stop recognizing it as an 
invader. But as soon as our bodies collide, 
it’s a dance. My fingers try to get a hold 
on something. My nails slide down your 
back, leaving tracks to remember me by.

Our sweat mixes together, a cocktail of 
the sweetest fruits of mother nature. 
The room is filled with a heavy smell, 
musky and animallike. And the walls 
echo sounds of endless pleasure and 
laughter. Our minds take us to places far 
beyond this realm.

We land back on our feet and I look upon 
the beautiful creature next to me. My eyes 
follow the tight lines of his muscles to 
the linings of his face. Unspoken words 
we read in each other’s eyes, too much 
out of breath to actually pronounce 
them. I stare at the ceiling. Take a deep 
breath. And smile.

Meer lezen van Ariane? 
https://arianemalfait.medium.com/

TEKST
Ariane Malfait
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Lynke-Noi Buyze, Jeannie Deronne, Sofie De Pestel, Guido Duwel, Mathias Goethals, 
Imran Hsaine, Ariane Malfait, Emilie Van Daele, Ielde Vermeir

Productie en proces

Anja Claeys, Jos Van Herreweghe, Stiene Ravn

Techniek

Gerold Van Thieghem 

Repetitiefotografie

freddy Willems

Redactie magazine

Anne Kuit en Agnes De Maeseneir in nauwe samenwerking met makers en spelers

Vorm en beeldredactie magazine

Agnes De Maeseneir

De analoge beelden in dit magazine werden door spelers en makers gemaakt tijdens de 
tweede lockdown.

Met dank aan

Matteo Sedda, Tabita Tomasouw, Saara Van Rijzeghem, Jamal Enasse, Dima Neyens, Emiel 
Lenaert, Kim Calmeyn, Liesbeth Maene, Leen Van der Vorst, iedereen die meewerkte aan de 

research en interviewfase van dit project. 

Victoria Deluxe werkt met steun van de Vlaamse Overheid en Stad Gent.

Victoria Deluxe vzw

Dok Noord 4F - 102 

9000 Gent

www.victoriadeluxe.be
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Emilie

Ik ga iets bouwen.

Een nieuw huis.

We beginnen met de fundamenten.

Ik weet het, het is maar een huis.

Maar er zijn huizen en er zijn huizen. 

Wie bouwt er mee?
Uit IKS - de theatertekst


