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“I didn’t fit in,” zegt modeontwerper Jean Paul Gaultier 
over zijn kindertijd. Hij haatte sport en kon niet goed leren. 
In plaats daarvan maakte hij tekeningen van showgirls 
en knutselde hij een korset voor zijn teddybeer. De kleine 
Jean Paul leefde in zijn hoofd, maar liet het niet bij dagdromen 
alleen. Van jongs af aan stuurde hij schetsen op naar bekende 
stylisten. Nog maar achttien jaar was-ie, toen Pierre Cardin 
hem aannam als assistent. In 1976 bracht hij zijn eerste 
collectie onder eigen naam uit en het was zijn collectie van 
1981 waarmee hij zichzelf definitief op de modekaart zette. 
Huidkleurige onderkleding als bovenkleding? Men was in 
shock. Maar ook: betoverd. Nee, over ‘fitting in’ hoefde Jean 
Paul zich vanaf dat moment niet meer zo druk te maken. 

In de lIft
Iemand die Jean Paul in die eerste jaren meemaakte, was 
Louis Dijksman, eigenaar van modewinkel Prague in Ant-
werpen (en tot voor kort in Rotterdam). Het was 1981, Louis 
was toen nog geen 35 jaar, en Gaultier was dé modebelofte 
du jour. Bij Dijksman gingen de stukken als warme broodjes 
over de toonbank. Het verkocht zo goed, dat hij tijdens het 
seizoen naar Parijs moest om bij te kopen. “In het magazijn 
ontmoette ik Gaultier zelf. Piepjong nog, en gekleed zoals je 
helemaal niet zou verwachten, in een strakke spijkerbroek, 
een wit T-shirt en een bomberjack,” vertelt hij. “We schud-
den handjes, ik zocht uit wat ik wilde hebben en deed het 
in dozen. En hij? Hij begon me mee te helpen inpakken! 
Het was een alleraardigste, bijna verlegen jongen. Hij vond 
het nota bene een eer dat iemand helemaal uit Rotterdam 
kwam voor zijn kleding, terwijl hij toen al een befaamd 
ontwerper was.” 
Twee jaar later ontmoette Dijksman Gaultier opnieuw. “Ik 
was mijn eigen lijn begonnen, Prague by Louis Dijksman, 
en ik had een ontwerper nodig. Omdat ons contact zo pret-
tig was gebleven, dacht ik aan Gaultier. Achteraf denk ik: 
waar haalde ik de brutaliteit vandaan? Maar er werd een 
afspraak geregeld bij hem op kantoor, aan de Seine. Een 
waanzinnige ruimte vol rariteiten zoals jukeboxen en ker-
misdecoratie. Ja, het was in korte tijd heel hard gegaan met 

die jongen, dat kon je wel zien. Hij zag er toen ook stukken 
modischer uit. Ik liet hem wat werk zien. Hij bekeek het, 
maar zei niet veel. Ik kon van zijn gezicht aflezen dat hij het 
goed vond, maar niet ambachtelijk genoeg. Hij gaf me tips: 
misschien moet je zus eens proberen, of zo... nog steeds was 
hij uiterst vriendelijk en behulpzaam.”
Hoewel Gaultiers carrière met een noodvaart doorden-
derde, ging er in zijn persoonlijk leven iets ontzettend mis. 
Eind jaren tachtig overleed zijn geliefde én zakenpartner 
Francis Menuge aan de gevolgen van aids. Ze hadden el-
kaar op twintigjarige leeftijd ontmoet en het label Gaultier 
samen opgebouwd. Toen Francis stierf, had Jean Paul hele-
maal geen zin meer in ontwerpen. Hij overwoog zelfs éven 
om ermee te stoppen, wat hij gelukkig niet deed. Daarna is 
er nooit meer iemand in Gaultiers leven geweest als Francis. 
Afgezien van één big love, zoals hij zelf zegt: zijn werk.

causIng a commotIon
Hoe het Gaultier na het vlammende begin in zijn carrière 
verging, weten we: toen Madonna om de hoek kwam kijken, 
rees de ster van de ontwerper tot ongekende hoogten. Ze 
vroeg hem de kostuums voor haar Blond ambition tour in 
1990 te ontwerpen. Het zalmkleurige korset met cone-bra 
en bungelende jarretels over de pantalon zijn niet meer van 
ons netvlies te branden. Hoe vaak is Madonna niet gepre-
zen voor deze ‘moderevolutie’? Het was natuurlijk JPG die 
de credits verdient. Hoe dan ook: de twee gaven elkaars 
carrière een leuke boost en Madonna werd een graag 
geziene gast op de buitenissige feestjes van JPG, meestal na 
afloop van de shows in Parijs. 
Hans Kemmink, van de befaamde modewinkel Puck en 
Hans in Amsterdam, stond ook met regelmaat op de gastenlijst. 
“Jean Paul gaf feesten op de allerleukste plekken in Parijs. Nooit 
op chique locaties, zoals de meeste ontwerpers deden, maar 
in Bar Lily La Tigresse in Pigalle, in oude fabrieken en bij 
kunstenaars thuis. Madonna was er natuurlijk ook weleens 
bij. Die kreeg echter hoe langer hoe meer bodyguards 
om zich heen, ze was compleet onbenaderbaar. Eén keer 
heb ik haar stiekem gefotografeerd. Met trillende handen, 
want kort daarvoor was er iemand op hardhandige wijze 
verwijderd, omdat hij ongevraagd een foto van Madonna 
had genomen...” 
Een andere stamgast was Nina Hagen. Zij ontmoette Jean 
Paul op een van zijn feestjes, waar ze voor was uitgenodigd 
zonder de gastheer te kennen. “Er waren zó veel mensen! 
Jonge modellen, oude modellen, kunstenaars, muzikanten, 
ontwerpers... Díe avond ontmoette ik Frank, Jean Pauls 
persagent, met wie ik mijn zoon Otis kreeg.”
Toen Jean Paul en Nina vervolgens bevriend raakten, nam 
hij eerst Nina’s eighties make-up en coupe onder handen 
en later het art work van haar elpee. De ontwerper laat 
zich nog altijd graag omringen door it-girls. Zijn vriend-
schap met Madonna is weliswaar altijd gebleven – hij ont-
wierp de kostuums voor haar drowned World tour in 2001, 
een feestjurk voor haar Schotse bruiloft met Guy Ritchie in 
2000 en maar liefst 400 kledingstukken voor de confessions 
tour in 2006 – maar tegenwoordig wordt hij vaker gespot 
met Kylie Minogue. En met Agyness Deyn, natuurlijk, in 
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wie Gaultier de perfecte mix van mannelijk en vrouwelijk 
vond – en daarmee de juiste vrouw om het gezicht van zijn 
parfum Ma Dame te worden. 
Maar Gaultier heeft ook minder voor de hand liggende 
muzes gehad. Straatmeid, transseksueel, volgetattoeëerd, 
zwaarlijvig of – o, horror – de vijftig gepasseerd: JPG heeft 
altijd een voorliefde voor modellen met een edge gehad. 
Moderegels zijn er wat hem betreft om aan de laars te lappen: 
“There are no barriers to beauty.”
Een van die overwachte verschijningen op de catwalks 
van Jean Paul Gaultier, was Connie Chiu. Een Chinees 
albino-meisje dat als kind voortdurend haar huid en ogen 
moest beschermen tegen zonlicht en daarom op zevenja-
rige leeftijd met haar familie naar Zweden was verhuisd. 
Een meisje met engelachtig wit haar en paarse ogen. Dát 
meisje liep in 1996 in Jean Paul Gaultiers coutureshow, 
groen als gras. “Ik wist niets van mode,” vertelt ze, nu 
veertien jaar later. “Linda, Christy, Cindy, Naomi, Kate: 
ze waren er allemaal, maar ik wist niet wie het waren. Ze 
kwamen me alleen min of meer bekend voor. Jean Paul was 
erg vriendelijk voor me. Hij kleedde me in een prachtige 
outfit van felgeel angora. Omdat ik mijn uiterste best deed 
om professioneel te zijn, liet ik niet merken hoe vreselijk het 
kriebelde. Maar Jean Paul merkte mijn geïrriteerde huid 
op en gaf me een zijden shirt om eronder te dragen. Toen 
de show van start ging, checkte hij mijn haar en mijn outfit 
en zei: ‘Wees jezelf en loop rustig, héél rustig.’ Hij wist pre-
cies wat hij wilde én wat ik nodig had op dat moment.”
Het was het begin voor een bijzondere carrière voor ‘het 
albinomeisje’. Connie: “De kans die ik kreeg om te werken 
met Jean Paul Gaultier, de show, de sfeer: het is een bron 
van inspiratie voor de rest van mijn leven.”
Ook andere modellen zeggen steevast hoe fijn het is om 
voor JPG te werken. Model Coca Rocha verklapt waarom: 
“Er is altijd taart!” Tja, en dat is in de modewereld natuur-
lijk goed voor een heleboel hilariteit.

als je dat eenmaal weet, is de helft van het werk gedaan.” 
JPG’s meest opvallende talent volgens Kurkdjian? “Zijn 
vermogen om de tijdgeest in een flesje te vangen.”
Toen MaDame werd gelanceerd, kreeg AvantGarde ook een 
uitnodiging voor het feest. Beautyjournalist Anneloes Tas 
ging ernaartoe. “Echt waar, het was het allerbeste feest waar 
ik ooit ben geweest,” vertelt ze. “Het vond plaats in een gi-
gantisch industrieel pand, dat was omgetoverd tot een Alice 
in Wonderland-doolhof. Excentrieke modepers, hysterische 
drag queens en tout hip arty farty Parijs liep er rond. Ook 
Jean Paul zelf. Heel relaxed schuifelde hij door de ruimtes en 
ging met iedereen op de foto. Het viel me op hoe toeganke-
lijk hij was.” Agyness stond ondertussen uit haar dak te gaan 
op de dansvloer, maar ging af en toe even naar buiten voor 
een sigaretje. Anneloes ook. Ze vroeg  
Agyness wat ze van Jean Paul vond. Haar antwoord: “Jean 
Paul is zo’n lieve man en heeft een amazing style. Zijn 
ontwerpen en uitgesproken visie op mode zijn de grootste 
redenen waarom ik in de modewereld wilde werken.”
De volgende dag zocht Anneloes de ontwerper op in zijn 
werkruimte voor een interview. “Het was alsof ik gezellig 
even kwam buurten. Er stonden koekjes en kannen thee klaar 
en Jean Paul was aardig, geduldig en vrolijk. Op iedere vraag 
volgde een uitvoerig antwoord, hij kletst echt honderduit.” 
Zou Jean Paul altijd zo coöperatief zijn? Wat als hij van A 
naar B moet en de weg wordt versperd door fashionista’s 
die een handtekening of een foto willen? Eveline Kuin liep 
tijdens de Parijse modeweek als reporter voor Styletoday.nl 
door een gangetje en zag Gaultier recht op zich afkomen, 
met een persdame in zijn kielzog. Eveline twijfelde geen 
moment – “Als het op mode-iconen aankomt, gedraag ik 
me als een echte toerist” – en klampte hem aan. “Ik wierp 
mijn camera in de hand van een collega, vroeg of ik met hem 
op de foto mocht et voila… Jean Paul Gaultier glimlachte 
vriendelijk, hij was veel rustiger dan ik me voorgesteld had, en 
ging ook nog met mijn collega’s op de foto.” De lieverd.
Onze eigen fashion editor, Roel Schagen, werkte in 1998 
voor Thierry Mugler, en kwam tijdens de Prix de la Mode 
(de Oscars van de modewereld) aan het tafeltje náást 
Gaultier te zitten. “Ik heb meer tijd bij de buren dan aan 
mijn eigen tafel doorgebracht,” vertelt hij. “Daar was het 
veel gezelliger! Gaultier is zó’n benaderbaar iemand. Het 
is eigenlijk een heel gewone, gezellige man met wie je leuk 
over ditjes en datjes kunt praten en grapjes kunt maken.”

lIeverd
Iemand die al ruim veertien jaar met Gaultier werkt, is de 
beroemde ‘neus’ Francis Kurkdjian. Hij ontwikkelde bijna al 
Gaultiers parfums, van La Male tot MaDame. Als we hem 
vragen hoe het is om voor Jean Paul Gaultier te werken, ant-
woordt hij: “Het moeilijke is dat je denkt te weten wat Jean 
Paul wil, maar dat hij altijd een stap verder is dan jij. Maar 
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De aandacht is Jean Paul nooit naar het hoofd gestegen. Hij 
wordt zelfs – alle bravoure ten spijt – vaak verlegen genoemd. 
“I am very shy,” zegt hij zelf. “I suppose you’d say I have a 
complex that people only like me because of what I do.”

dIng-a-dong
Een van de grote Gaultier-liefhebbers van Nederland is Ton 
of Holland, beeldend kunstenaar en voormalig docent mode 
aan de Koninklijke Academie in Den Haag. “Gaultiers stijl 
past bij mij. Die uniformachtige sfeer, daar houd ik van.”
Op dit moment werkt Ton of Holland als vormgever aan een 
tentoonstelling over maritieme elementen in de mode:  
Fashion ahoy. Deze is vanaf september te zien in het Maritiem 

Museum in Rotterdam. De ontwerpen van Gaultier, die 
de navy look telkens opnieuw weet uit te vinden, ontbreken 
daar natuurlijk niet. Een van de topstukken is een streepjurk 
van struisvogelveren die hij maakte voor prinses Caroline 
van Monaco. Het gerucht gaat zelfs dat Gaultier de expositie 
komt openen... “Daar zijn we mee bezig, maar nu kunnen 
we er nog niets over zeggen. Ik heb wel goede hoop, want 
Gaultier is niet iemand die heel moeilijk doet.”
Ook in de tentoonstelling Haute couture. voici Paris!, die nu in 
het Gemeentemuseum in Den Haag te zien is, zijn stukken 
van Gaultier te zien. Sommige stukken uit de collectie van 
het Gemeentemuseum komen rechtstreeks uit de kast van 
Ton, die winterjassen, colberts en heel veel accessoires van 
JPG bezit. Zijn dierbaarste stuk? Een vintage colbertjasje uit 
1987 dat door Gaultier persoonlijk is gesigneerd en voorzien 
van een zelfportret.
Wie ook op zoek is naar een stuk van Gaultier uit zijn begin-
jaren moet eens gaan kijken bij Kabinet aan de Herenstraat 
in Amsterdam, de winkel van vintageverzamelaar Ferry van 
der Nat. Hij heeft op het moment een paar Gaultier-stukken uit 
de jaren tachtig hangen. “Nog net zo mooi en up to date, 
ongelooflijk.” Ferry heeft Gaultier twee keer ontmoet, in de 
periode dat hij visagiste Ellis Faas assisteerde bij de shows. 
“Beide keren was er backstage zó veel stress, en was ik zo 
flabbergasted dat het moment aan me voorbij ging…” Ellis 
Faas zelf verbleef voor een shoot van Absolut Wodka een 
aantal dagen met onder meer Gaultier op een klein eilandje 
in Zweden. Ellis: “Op een gegeven moment zaten we tegen 
elkaar op te boksen welk land het meest winnende Songfes-
tivalliedjes had en begon Jean Paul spontaan ‘Ding-a-dong’ 
van Teach-In (Enschedese groep die in 1975 het Eurovi-
siesongfestival won – red.) te zingen, omdat ik Nederlandse 
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was. Hij kende het hele liedje van voor naar achteren. Nog 
schokkender, de héle crew wist het mee te zingen!”

What else Is there?
Tot slot. Is er nog meer wat je moet weten van Jean Paul 
Gaultier? Een aantal zaken: dat hij in zijn jonge jaren een 
televisieshow gepresenteerd heeft. Dat Martin Margiela bij 
hem begonnen is, als assistent. En dat Gaultier Margiela 
opvolgde als hoofdontwerper bij modehuis Hermès. Dat 
hij in de eighties heel veel naar Amsterdam kwam en dan 
uitging in de Roxy en de IT. Dat hij deze zomer een 100% 
recyclebare stilettohak voor het Braziliaanse merk Melissa 
lanceert die op de verlanglijst moet. Dat hij een vakantie-
huis heeft in Marrakech, evenals wijlen Yves Saint Laurent 
en ooit ook Madonna. En dat hij een kat heeft. Waar hij 
onlangs een korset voor wilde maken, omdat niemand nou 
eenmaal veilig is voor de korsettendrift van Jean Paul. Wat 
dat betreft doet hij iets wat maar weinig ontwerpers zich 
kunnen veroorloven: telkens variëren op hetzelfde thema. 
“In fashion, you are supposed to hate what you have loved 
before. I cannot do that,” verklaart hij. 
En hoewel Gaultier zichzelf vaak een outcast gevoeld heeft 
– als kind, als man die zijn grote liefde verloor, maar ook 
als het eeuwige enfant terrible van de mode –, hij gaf óns 
met het korset, de Schotse ruit, het uniformjasje en de  
matrozenstreep een paar kameraden voor het leven. En 
daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor. <
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