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Voorwoord 

  
Dit afstudeeronderzoek is geschreven als onderdeel van de hbo-bachelor Communication & Multimedia 
Design aan Avans Hogeschool in Breda. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari 2020 tot en 
met mei 2020. Tussen mei en juni 2020 zal er nog een hifi-eindontwerp worden ontwikkeld. 
  
In dit afstudeeronderzoek is beschreven hoe de ervaring ‘droomvliede’ is ontstaan. Met deze ervaring 
kan de dialoog over hegemonische mannelijkheid ofwel 'de Man Box' gestart worden. 
  
Voor het voltooien van dit onderzoek willen we graag alle stakeholders bedanken die ons nieuwe 
inzichten hebben gegeven. Ten eerste willen we Rikkert van Huisstede bedanken van de organisatie 
Emancipator, die ons buiten een glimlach op ons gezicht ook een kijkje gaf in de problemen omtrent 
man zijn. Tevens willen we kunstenaar Jelle Havermans bedanken die ons een nuchtere blik bood op 
het ontstaan van de problemen omtrent hegemonische mannelijkheid. Ook willen we onze begeleiders 
Renée Kool en Wander Eikelboom bedanken die ons buiten duidelijkheid en inspiratie ook een hart 
onder de riem boden en ons wisten aan te zetten om steeds verder door te itereren. 
 
Daarnaast willen we ook onze vrienden, familie en partners bedanken die ons in deze drukke soms 
wat stressvolle tijden hebben gesteund en voor ons hebben gezorgd als we even geen licht meer aan 
het einde van de tunnel zagen. 
  
Tot slot willen we natuurlijk alle mannen bedanken die hebben deelgenomen aan de experimenten in 
ons onderzoek. Bedankt voor jullie openheid en eerlijkheid. Zonder jullie had dit onderzoek nooit 
voltooid kunnen worden. Bedankt dat wij de dialoog mochten starten, nu jullie nog. 
  
  
Sanne Michielsen & Rianne Jak 
Breda, 18 mei 2020 
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Summary 
 
Vraagstuk  

In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe jonge westerse mannen van 18 tot 30 jaar de dialoog 
kunnen aangaan over hegemonische mannelijkheid. Aan de hand van de hoofdvraag: "Hoe kan een 
experience met spelelement ontworpen worden, waarin jonge mannen geholpen worden om een nieuwe 
vorm van mannelijkheid te definiëren, waardoor ze kunnen ontsnappen aan de huidige hegemonische 
mannelijkheid en de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te ontdekken en uiten?" is onderzocht wat 
hiervoor eventuele oplossingen kunnen zijn.  
 
Er is nog steeds een grote groep mannen die het idee hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Deze 
groep heeft altijd het gevoel gehad dat hij moest voldoen aan een mannelijk beeld, voldoe je niet aan 
dit beeld en pas je niet in de Man Box en word je als minderwaardig gezien. Echter is de definitie van 
mannelijkheid veel te krap en onduidelijk. Dit komt doordat de definitie door die mannen zelf bepaald 
wordt en op deze manier beperken ze zichzelf tot een stereotype. Hiermee beperken ze tevens de 
ontwikkeling van de individuele identiteit. 
 

Onderzoeksactiviteiten & Conclusies 

De verkregen inzichten zijn voortgekomen uit desk- en fieldresearch. Er is eerst gekeken naar literatuur 
en psychologie om zo een richting te krijgen in ons onderzoek. Hieruit kwam al snel het verschil naar 
boven tussen niet westerse- en westerse culturen. Op basis hiervan werd al snel gekozen om ons te 
richten op westerse mannen, omdat we zo dichter bij onze eigen culturele normen en waarden konden 
blijven. Tevens kwam naar voren dat mannen in de leeftijdsklasse 18-30 actiever open staan voor de 
zoektocht van hun eigen identiteit. 
 
Daarnaast is literatuuronderzoek verricht naar hegemonische mannelijkheid en identiteit. Want wat 
houden deze begrippen exact in? Hegemonische mannelijkheid is het soort mannelijkheid wat 
hedendaags onder ‘mannen onder elkaar’ het meest in elkaar gewaardeerd wordt. Dit begrip is ook wel 
te vertalen naar de ‘Man Box’. In 2017 is een grootschalig onderzoek verricht naar deze zogenaamde 
Man Box. Hieruit is geconcludeerd dat gemiddeld 53% van de mannen het gevoel heeft dat de 
maatschappij hen oplegt om binnen de normen van de Man Box te leven. Deze is op te delen in zeven 
pijlers: zelfvoorzienendheid, zich sterker voordoen, fysieke aantrekkelijkheid, ouderwetse mannelijke 
genderrollen, heteroseksualiteit & homofobie, hyperseksualiteit en agressie & controle.  
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Ook is het begrip ‘identiteit’ gedefinieerd; weten wie je eigenlijk bent. Ook is onderzocht wat het belang 
is van een eigen identiteit en welke invloed de Man Box heeft op de ontwikkeling hiervan.  

 
Door het hele onderzoek zijn er veel experimenten gedaan met verschillende mannen binnen onze 
doelgroep. Op deze manier bleven we feedback vergaren en konden we in de juiste richting blijven 
kijken. In deze experimenten zijn we erachter gekomen wanneer mannen zich kwetsbaar en open 
durven op te stellen. Op basis hiervan zijn de ontwerpcriteria opgesteld, zodat er een veilige omgeving 
gecreëerd kan worden voor de mannen 
 

Prototypes 

 
Vervolgens zijn er verschillende prototypes gemaakt om de dialoog over hegemonische te starten. Door 
te experimenteren met de prototypes en doelgroep hebben we deze kunnen testen. Hierbij werd onder 
andere gebruik te maken van de Wizard of Oz methode, A/B testing en Task Analysis en 
reflectieformulieren. Uit elk prototype zijn waardevolle elementen gehaald die samengevoegd worden 
in ons eindontwerp. 

 

Testresultaten 
 

De reacties op de prototypes waren veelal zeer positief. Sommige ervaringen werden thuis nog eens 
overgedaan, andere gaven nieuwe inzichten. Het belangrijkste van het prototype was of het de dialoog 
opstartte. Nu we dit volbracht hadden konden we werken aan het eindconcept, waarin deze dialoog 
werd opgestart door middel van show don’t tell. Dankzij alle hulp van verschillende stakeholders en het 
doen van verschillende brainstormsessies zijn we tot het uiteindelijke concept uitgekomen: Droomvliede. 
  

Ontwerpoplossing 
 

Droomvliede is een multi-sensorische ervaring waarin mannen worden uitgedaagd om de dialoog te 
starten over hegemonische mannelijkheid. Dit door middel van het geven van adviezen aan een 15-
jarige jongen. De mannen stappen als duo de nachtmerrie in van deze jongen en moeten zich in zijn 
schoenen verplaatsen. Door middel van licht en geluid worden ze door zijn nachtmerrie begeleid. 
Onderdelen uit de nachtmerrie van de jongen zijn gebaseerd op pijlers uit de Man Box, aspecten waar 
mannen volgens de huidige hegemonische mannelijkheid aan moeten voldoen. Hierna moeten ze op 
basis van hun eigen ervaringen en aan de hand van voorbeelden de jongen advies geven.  
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Doordat de jongen echt iets moet hebben aan de adviezen zal er gediscussieerd moeten worden over 
het thema mannelijkheid. Hierdoor wordt de dialoog gestart. Door dit bespreekbaar te maken zal de 
veroordeling ten opzichte van mannen buiten de Man Box én vrouwen verminderd worden. 
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Onderwerp 
 
In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe een experience met spelelement ontworpen kan 
worden, waarin jonge mannen geholpen worden om een nieuwe vorm van mannelijkheid te definiëren, 
waardoor ze kunnen ontsnappen aan de huidige hegemonische mannelijkheid en de ruimte krijgen om 
hun eigen identiteit te ontdekken en uiten.  
 

Probleemstelling 
 
Genderdiversiteit en diversiteit van seksualiteit zijn hot topic. Je kunt er niet omheen; van de ontelbare 
podcasts en boeken over feminisme, tot Netflix-series waarin diversiteit centraal staat en groeiende 
feministische online-bewegingen. En hoewel de man gezien wordt als 'schuldige' van de heersende 
ongelijkwaardigheid en het stichten van een patriarchaat, zijn juist zij de groep die niet vergeten moet 
worden in een weg naar volledige gelijkwaardigheid. "Jongens leren nog altijd dat mannen sterk en stoer 
en onafhankelijk moeten zijn, actief, een winnaar, grensoverschrijdend en onkwetsbaar, een jager, een 
kostwinner. Wanneer je dat niet bent, ben je een mietje, een sissy, een watje, geen echte man", zo stelt 
Jens van Tricht (2018), feminist en oprichter van mannenemancipatie-organisatie Emancipator. Het is 
een construct wat de meeste mannen aan het begin van hun leven opgelegd krijgen wat is gebaseerd 
op het 'stereotype' man, terwijl in de realiteit het spectrum veel groter is dan dat (Vrieze, 2016). Waar 
vrouwen door de feministische golven veel tijd hebben gehad om zich te herdefiniëren en verder te 
ontwikkelen op het gebied van identiteit, werk en thuissituatie, hebben mannen hier minder de ruimte 
voor gehad (Groof, 2019).  
 
Een grote groep mannen blijkt onder andere door deze ouderwetse opvattingen nog altijd binnen de 
door de maatschappij gecreëerde Man Box te leven. Dit komt voort uit onderzoek van Promundo, AXE 
& Unilever (2017). Wanneer men niet in deze Box past wordt men niet gelabeld als man en worden zij 
door een nog té grote groep gezien als minderwaardig. Dit ontstaat uit een nog altijd aanwezige 
onbewuste en soms zelfs bewuste minachting van 'het vrouwelijke', zo blijkt uit onderzoek van 
Emancipator (2018). Er is dus sprake van een wisselwerking; mannen zijn bang om met vrouwelijkheid 
geassocieerd te worden, waardoor de stereotype man de norm blijft en zij de minderwaardigheid van 
het vrouwelijke in stand houden. Het is voor mannen dan ook minder aantrekkelijk om oude rollen achter 
zich te laten; waar vrouwen gemotiveerd zijn vanuit een achterstandspositie, zien mannen hun privileges 
wankelen.  
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Dit heeft als gevolg dat een grote groep mannen die zich niet comfortabel voelt met de geldende 
gendernormen, niet zichzelf kunnen zijn en niet de ruimte hebben om hun eigen identiteit volledig te 
ontdekken en delen met de wereld, zonder daardoor benadeeld te worden; door hun omgeving, maar 
ook door zichzelf (Vrieze, 2016). Je eigen identiteit volledig kunnen ontdekken en daarmee volledig 
'jezelf zijn' is van groot belang, om je leven volledig als je unieke zelf te benutten. Als dat wat jou 'jou' 
maakt. Een beperking hiervan kan resulteren in depressieve gevoelens of het aannemen van gevaarlijk 
gedrag om zichzelf als 'man' te bewijzen (Promundo et al., 2017). Deze beperking wordt ook veroorzaakt 
door ons ego; de schil rondom de identiteit en de reden dat we soms vervreemden van wie we zijn. Men 
wil het ego kosten wat het kost tevreden houden uit angst om andere mensen te verliezen (Zimbardo, 
Johnson, & McCann, 2017). 
 

In dit afstudeeronderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat de kern van het probleem hem zit in de 
definitie van mannelijkheid die ons ieder wordt aangeleerd en dat dit nauwelijks onder de mannen 
besproken wordt al probleem. Zo is zelfs de derde definitie in onze eigen Van Dale van mannelijkheid: 
'flinkheid als van een man' ("Mannelijkheid", 2020). Deze definitie moet opgerekt worden, waardoor meer 
mannen de ruimte krijgen om hun authentieke 'ik' te vinden en zijn. 

 

Doelstellingen 
 

Korte termijndoelen 

 

- Bewustwording creëren bij mannen over de huidige, in de maatschappij verweven problematische 
normen 

- Mannen zelf de definitie van mannelijkheid laten oprekken 

 

Lange termijndoel 

 

- Minder stereotyperende en bevooroordeelde opvattingen ten opzichte van henzelf, andere mannen 
én vrouwen, wat uiteindelijk zal leiden tot meer gelijkwaardigheid 

- Mannen aansporen op zoek te gaan naar hun eigen identiteit zonder zichzelf daarbij te laten 
beperken door huidige maatschappelijke gendernormen 
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Visies 
 

Rianne 

In het vooronderzoek hebben we het vooral gehad over enclothed cognition. Hoe het dragen van een 
bepaald kledingstuk je gedrag kan veranderen. Dit kwam voort uit mijn eigen ervaring met me op een 
bepaalde manier kleden en me hier ook naar gaan gedragen. Als vrouw zijn er voor mij ook genoeg 
opties waarin ik mij zou kunnen kleden, dus als ik in een creatieve bui ben en mij wat expressiever kleed, 
zal ik misschien een paar blikken krijgen, maar de meeste hiervan zijn positief. Wel probeer ik een beetje 
rekening te houden met de uitdagendheid van mijn kleding, ik wil namelijk niet de verkeerde indruk bij 
mannen achterlaten. Dit vind ik jammer. Ik leef zelf in een bubbel waarin andere mannen mij met respect 
behandelen en toch weet ik dat ik beter niet de straat op kan gaan in iets te uitdagende kleding, ondanks 
dat ik dat er misschien helemaal niet mee bedoel. Zelf maak ik ook graag mijn eigen kleding om die 
expressie nog verder uit te kunnen dragen. Ik zou zo graag willen dat iedereen zich vrij genoeg voelt 
om te ontdekken wie hij of zij is en uit willen nodigen om zichzelf te zijn, maar helaas worden we toch 
hierin belemmerd door de maatschappij.  
 
Met een feministische insteek zijn we het onderzoek gestart. We wilden eerst eens onszelf informeren 
over waarom dit woord mensen hun gezichten laat vertrekken, terwijl we momenteel in 2021 toch vrij 
open staan voor deze ideeën. Niet allemaal natuurlijk, maar de uitzondering maakt de regel. Al snel 
kwamen we erachter dat er vooral gefocust werd op vrouwen. Niet gek als mannen over het algemeen 
altijd een monopolie op het hebben van een mening gehad hebben. Hierdoor lijken veel mannen niet 
geïnteresseerd in emancipatie, wat heeft dit voor hen voor zin? Met deze focus zijn we dan ook het 
onderzoek verder ingedoken. Niet door boos te wijzen naar wat er allemaal fout is, maar door een hand 
aan te reiken richting een stap waar iedereen van kan profiteren. Voor mannen zelf valt er namelijk nog 
zoveel te halen. Want als iedereen zichzelf durft te zijn, maakt dat dan niet de wereld een stukje vrijer? 
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Sanne 

De afgelopen jaren heb ik steeds meer interesse gekregen voor de nog altijd aanwezige 
ongelijkwaardigheden in de samenleving. Ik vind het soms moeilijk om te accepteren dat dit anno 2021 
nog altijd een probleem is en zou graag op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren aan de 
vooruitgang op dit gebied. Iets waar ik zelf mee te maken krijg is gendergerelateerde 
ongelijkwaardigheid, voornamelijk op het gebied van seksuele straatintimidatie. Hoe kan het toch dat 
zoveel vrouwen, mijzelf inbegrepen, zich 's avonds niet veilig voelen op straat? Hun sleutels geklemd 
houden tussen hun vingers als potentieel wapen? Rekening houden met wat ze aantrekken 'voor het 
geval dat.' En dit allemaal gebaseerd op eerdere eigen ervaringen en dat van naasten.  
 
Mijn interesse hierin was zo sterk dat ik voor mijn minor Social Marketing een paper heb geschreven 
over dit onderwerp en onderzoek heb gedaan naar hoe het komt dat zo’n grote groep mannen zich 
schuldig maakt aan seksuele straatintimidatie. Hier kwam voornamelijk uit voort dat dit ontstaat uit 
bewijsdrang naar de eigen mannelijkheid, zowel individueel als in een groep. 
  
Dit vond ik toen al een interessant fenomeen, maar het afstudeeronderzoek was de uitgelezen kans om 
hier dieper op in te gaan. Hoewel we moeten erkennen dat mannen wereldwijd nog altijd over meer 
privileges beschikken dan vrouwen, ben ik er nu van overtuigd dat we pas kunnen werken aan een 
volledige gender gelijkwaardigheid als we eerst mannen bewust maken van de 'Man Box' waar veel 
mannen in blijken te leven. Want zodra de afgunst naar 'het vrouwelijke' verdwijnt is er voor iedereen 
meer de ruimte om volledig zichzelf te zijn en zullen we elkaar minder veroordelen. Zo maken we 
uiteindelijk de wereld niet voor één groep, maar voor iedereen een fijnere plek om te leven. 
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Onderzoeksvragen 
 

Hoofdvraag 

 

"Hoe kan een experience met spelelement ontworpen worden, waarin jonge mannen geholpen worden 
om een nieuwe vorm van mannelijkheid te definiëren, waardoor ze kunnen ontsnappen aan de huidige 
hegemonische mannelijkheid en de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te ontdekken en uiten?" 
 

Deelvragen 

 
1. Wie is onze doelgroep? 
2. Wat is (hegemonische) mannelijkheid? 

2.1 - Wat is The Man Box? 
2.2 - Wat vinden jonge mannen zelf mannelijkheid 
2.3 - Hoe belangrijk is mannelijk zijn voor jonge mannen en waarom? 

3. Wat is identiteit? 
3.1 - Waarom is een eigen identiteit belangrijk? 
3.2 - Welke invloed heeft de man box op de ontwikkeling van de identiteit? 
3.3 - kun je het proces van het vinden van een eigen identiteit bevorderen? 

4. Welke projecten binnen hetzelfde thema bestaan er al en wat kunnen we hiervan leren? 
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Onderzoeksopzet 
 
In de eerste 7 weken van het onderzoek is er deskresearch gedaan en hebben we gepraat met 
verschillende stakeholders. In deze onderzoeksfase is er ook geëxperimenteerd om beter tot onze 
doelgroep te komen. De inzichten die we uit de gesprekken kregen hebben we gekoppeld aan onze 
literatuurstudies en dit vormde de basis voor de conceptfase. 
 
In de conceptfase hebben we verder geëxperimenteerd met lo-fi concepten om hier feedback van onze 
doelgroep uit te krijgen. Wat werkt wel, wat werkt niet en hoe kunnen we aannames omzetten in feiten. 
Door de experimenten leken we steeds meer tot de kern van het probleem te komen. Ook zijn we dichter 
bij de wensen en behoefte van onze doelgroep gekomen. 
 
Nu de design criteria vaststonden, konden we de prototyping fase in. In deze fase hebben we verder 
kunnen itereren op onze concepten en zo tot een uiteindelijk concept komen. In deze fase zijn er nog 
kleine lo-fi tests gedaan om zo de werking van het concept te testen. Tevens is er in deze fase veel 
gebrainstormd hoe het concept verder uitgewerkt kon worden. 
 
Tenslotte kunnen we de productiefase in waarin we een hi-fi eindontwerp gaan bouwen van ons concept. 
Hierin zal de ervaring van Droomvliede echt beleefbaar worden en een basis worden voor het starten 
van de dialoog over hegemonische mannelijkheid. 
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Theoretisch kader 
 

De doelgroep 

 

De doelgroep bestaat voornamelijk uit de groep mannen die last heeft van de Man Box en er ook open 
voor staat om hier verandering in te brengen. Echter zullen alle mannen naar alle waarschijnlijkheid iets 
uit het concept kunnen halen. De focus ligt op mannen in de leeftijdsklasse 18-30. Dit omdat dit de 
generatie mannen is die opgevoed is met een groeiend feministisch wereldbeeld. Desondanks leven 
we nog steeds in een samenleving waarin de meeste mannen (blanke, heteromannen, mannen uit de 
middenklasse) de begunstigden zijn en blijven van een asymmetrisch seksueel systeem (Boone & 
Cadden, 2012). Echter kunnen ze uit de feministische visie herkenning halen.  
 
Het onderzoek begon in een andere richting, namelijk het veranderen van het stigma onder alleen al het 
woord feminisme. Om aannames te bevestigen en de kennis van personen over het feminisme te peilen 
is er een enquête uitgezet. Uit de enquête [1] bleek dat veel mensen feminisme niet koppelden aan 
gendergelijkwaardigheid. Veel mensen zijn wel voor gender gelijkwaardigheid, maar willen zich geen 
feminist willen noemen. Dit gaf dus ruimte voor progressie, maar wel als wij met een goed plan hiervoor 
kwamen. 
 
Religie 
 
De focus ligt op westerse mannen. Dit omdat wij als westerse vrouwen niet genoeg kennis hebben van 
de niet-westerse cultuur om hier een volledig objectieve visie op te hebben (Berenpas, 2016). Om dit te 
kunnen bepalen is allereerst onderzoek gedaan naar religie. Door verschillende bijbel-citaten en 
verschillende visies zijn er verschillende opvattingen over seksegelijkheid: "Eva at de appel, dus 
vrouwen worden gestraft door God. Tevens is de man volgens de bijbel het hoofd van de vrouw’’ 
(Amnesty International, 2019). Vergelijkbaar in de Islam is dat hier ook geen duidelijke regels zijn, maar 
over het algemeen is er in de praktijk geen gelijkheid tussen man en vrouw. ‘’De man is het hoofd van 
het gezin en de vrouw volgt hem’’ (Amnesty International, 2020). Bepaalde eigenschappen worden 
hierdoor sneller toegereikt en afgekeurd bij mannen en vrouwen. Daarbij zijn sommige interpretaties van 
misonogie hedendaags minder terug te vinden in westerse landen, omdat zij vaak minder institutionele 

religies navolgen waarin de vrouw historisch gezien vaak als ondergeschikt gezien wordt (RoSa vzw, 
2021). 
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Of dit werkelijk zo is, daar kunnen wij als westerse vrouwen geen uitspraak over doen, omdat wij dit niet 
objectief kunnen beoordelen door onze westerse opvoeding. De wetten en rechten waarmee wij zijn 
opgevoed, welke ook in het UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) staan zijn dan 
ook gebaseerd op westerse rechtsbronnen en een joods-christelijk weerspiegeld beeld (Amnesty 
International, 2019). 
 
Feminisme 
 
Om tot de exacte doelgroep te komen is er onderzoek gedaan naar het feminisme en de verschillende 
stromingen. De focus ligt op de liberaal feministische stroming, die focust op "individuele vrijheden en 

de juridische gelijkberechtiging van vrouwen en mannen’’ (RoSa vzw, 2021). "Door gelijke politieke, 
juridische en economische rechten op te eisen beoogt deze stroming gelijke toegang tot de publieke 
ruimte te bekomen en bijgevolg het volwaardig burgerschap van vrouwen veilig te stellen. Daarmee is 

het liberaal feminisme sterk gestoeld op het gelijkheidsdenken" (RoSa vzw, 2021). 
 
De radicaal-feministische stroming focust zich op de wortel van ongelijkhedenen en wil radicaal afwijken 
van de patriarchale mening en seksisme effectief bestrijden. "Radicaal feminisme heeft een lange traditie 
van het in vraag stellen van sociale normen en traditionele instituties die bepalend zijn voor het 
conventionele vrouwelijkheid ideaal. Verschillende radicale feministen richten hun kritiek bijgevolg op 
de mode- en schoonheidsindustrie die vandaag de sturende macht blijkt in het construeren van een 
normatief vrouwelijkheid ideaal dat niet alleen vaak onnatuurlijk en ongezond is, maar bovendien 
onhaalbaar voor bepaalde groepen, zoals vrouwen met een beperking, vrouwen uit een lagere sociale 
klasse of, in sommige gevallen, vrouwen van kleur" (RoSa vzw, 2021). 
Deze informatie was essentieel om vervolgens door middel van het daaropvolgende experiment tot een 
diepere kern van onze doelgroep te kunnen komen. 
 
Embody een vrouw 
 
In dit experiment 'Embody een vrouw' [2] werden mannen op een bijzondere manier geïnterviewd. Zij 
werden gevraagd een vrouw te embodieën, te gaan zitten op een manier dat zij vrouwelijk vinden en 
antwoord te geven in de rol van een vrouw. Wat direct opviel uit de interviews is dat de mannen 
voornamelijk moeite hadden met voordelen noemen en dat ze veel opener praatten dan wanneer ze de 
vragen als zichzelf hadden beantwoord. Deze mannen waren na de interviews op te delen in feministen, 
twijfel-feministen en niet-feministen [3].  
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‘’Nou maar het ding is ik zou niet op iets kunnen komen waarom ik een vrouw zou willen zijn. Hebben 
andere hier minder moeite mee om 3 voordelen van een vrouw zijn op te noemen? Nadelen kan ik wel 
zo opnoemen maar voordelen...’’ 
 
Merkwaardig was dat feministische mannen veel meer op de hoogte waren van vrouwelijke ongemakken 
en situaties waarin vrouwen ongelijkwaardig behandeld worden. Ook denken zij veel meer na over hoe 
dingen in de maatschappij gelijk zouden moeten zijn. De niet-feministische mannen daarentegen, waren 
zich enkel bewust van de buitenkant van vrouwelijke ongemakken; denk aan uiterlijke verzorging en het 
minder goed in bedwang kunnen houden van emoties. Dit terwijl de kennis van de twijfel-feministen en 
feministen veel dieper gaat. Tevens is het volgens hen de 'schuld' van vrouwen dat vrouwen deze 
ongemakken en ongelijkwaardigheden ervaren volgens de niet-feministen, terwijl dit dit door de 
feministen bij de maatschappij gelegd wordt. Ook ontkennen de niet-feministen problemen rondom 
sociale situaties, terwijl twijfel-feministen dit weerleggen met enkel biologische verschillen. 
‘’Ik denk dat er wel gelijke kansen zijn voor topposities, maar dat de natuur zo bepaald heeft dat mannen 
betere karaktereigenschappen hebben om die topposities te bekleden. Dat er een soort natuurlijke 
disbalans is ontstaan tussen het aantal mannen en vrouwen die die topposities bekleden. Dit is niet zo 
zeer afhankelijk van hoe wij het in Nederland hebben ingericht, maar er is gewoon een natuurlijke 
disbalans. Dit, omdat mannen over het algemeen dominanter zijn, meer de wil hebben om meer uren in 
de week te werken en ze natuurlijk geen kind hoeven te baren.’’  
 
Voordelen opnoemen van het zijn van een vrouw was voor iedereen moeilijk, maar de niet-feministen 
hadden hier de meeste moeite mee. Ook als het ging om 'nee' zeggen tegen een man konden feministen 
zich goed inleven in een vrouw en waarom dit soms moeilijk is, terwijl niet-feministen hier het probleem 
niet zagen. 
 
‘’Als vrouw word je sneller opgepikt en ben je ook sneller gewend aan het nee zijn. Als je niet meer 
wil moet je het gewoon niet doen. Tuurlijk zou ik ook als vrouw gewoon nee zeggen als ik niet wil.’’ 
 
De niet-feministen hebben een soort waas voor hun ogen, ze willen de aanwezige problemen in de 
maatschappij liever niet zien. Zelfs bij een luchtige vraag als "Waarom gaan vrouwen altijd samen naar 
de wc?", denken zij slechts aan gezelligheid en niet aan veiligheid.  
 
‘’Ik denk voor de gezelligheid, maar het is me echt een raadsel, ik weet het niet.’’ 
 
Feministen zijn zich daarentegen heel goed bewust van het gevoel van onveiligheid dat heerst onder 
vrouwen en de ongemakken die zij met name ervaren in sociale situaties. De twijfel-feministen zitten hier 
precies tussenin.  
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Zij staan wel open om te luisteren om anders te kunnen handelen, maar hebben hier hulp bij nodig en 
doen dit niet uit henzelf. Dit experiment heeft dan ook niet enkel aannames bevestigd, maar ook onze 
doelgroep gespecialiseerd; de twijfel-feministen. Deze mannen staan open voor emancipatie, en zijn 
bereid hun eigen identiteit verder te onderzoeken. 
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(Hegemonische) mannelijkheid 

 

The Man Box 

 
De mannelijkheid waar dit afstudeeronderzoek kritiek op uit staat in de wereld van genderstudies ook 
wel bekend als hegemonische mannelijkheid; dit is de mannelijkheid die hedendaags onder mannen 
onder elkaar het meest gewaardeerd wordt (ten Zweege, 2019). Het is het ideaalbeeld van 
mannelijkheid dat is verweven in onze cultuur waarmee het grootste deel van de jongens wordt 
opgevoed. Hoewel dit voor veel mannen prima werkt, is er een grote groep mannen die zich hier niet in 
kan vinden (ten Zweege, 2019).  
 
Deze hegemonische mannelijkheid laat zich ook wel vertalen naar de eerder benoemde Man Box, dat 
voortkwam uit onderzoek dat werd gedaan in Mexico, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
onder jonge mannen tussen de 18 en 30 jaar (Promundo et al., 2017). Hierin werd onderzocht of/hoe zij 
hun leven laten beïnvloeden door de Man Box. In dit onderzoek wordt de Man Box verdeeld in zeven 
pijlers en worden de mannen gevraagd of zij het gevoel hebben dat de maatschappij hen leert dat zij 
moeten voldoen aan de volgende standaarden. Deze pijlers zijn gebaseerd op decennia aan onderzoek 
binnen de sociale wetenschappen naar mannelijke gendernormen. Voornamelijk de studie van Pulerwitz 
en Barker (2007) heeft hierin een grote rol gespeeld. 
 
1. Zelfvoorzienendheid 
Volgens de pijler 'zelfvoorzienendheid' zouden mannen volledig zelfredzaam moeten zijn met betrekking 
tot hun emotionele én fysieke gezondheid en doet hulp vragen af aan de mannelijkheid (Promundo et 
al., 2017). 
 
2. Zich sterker voordoen 
Deze pijler is op te delen in twee delen: allereerst wordt gesteld dat mannen hun reputatie moeten 
verdedigen door in te grijpen met fysiek geweld wanneer dit nodig is. Daarnaast mag er geen sprake 
zijn van emotionele kwetsbaarheid; van de buitenkant zal men nooit kwetsbaarheid tonen terwijl zij zich 
wel kwetsbaar voelen en emotioneel zijn op dat moment (Promundo et al., 2017).  
 
3. Fysieke aantrekkelijkheid 
Ook wordt benoemd dat het moeilijker is voor mannen om successen te behalen wanneer zij er niet 
goed uit zien volgens de maatschappelijke standaarden. Daar staat tegenover dat zij niet teveel tijd 
bezig mogen zijn met hun uiterlijk, aangezien dit wordt gelinkt aan vrouwelijkheid of homoseksualiteit. 
Dit zouden vrouwen volgens de mannen niet aantrekkelijk vinden (Promundo et al., 2017). 
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4. Ouderwetse mannelijke genderrollen  
Volgens een groot deel van de mannen is het niet goed om je zoon dingen te leren in het huishouden 
en is dit nog altijd meer weggelegd voor de dochters wanneer deze aanwezig zijn. De mannen moeten 
zich kunnen focussen op hun carrière om zo voor het gezin te zorgen, niet de vrouw (Promundo et al., 
2017). 
 
5. Heteroseksualiteit en homofobie 
Ook worden de mannen gevraagd in hoeverre een 'echte man' heteroseksueel en homofobisch is. 
Daarnaast wordt de mannen gevraagd in hoeverre zij bevriend zouden kunnen zijn met een man die 

openlijk homoseksueel is (Promundo et al., 2017) 
 
6. Hyperseksualiteit 
Niet alleen wordt gevraagd of een echte man heteroseksueel is, maar er wordt ook geïnitieerd dat hij 
altijd klaar is voor seks, dat hij nooit nee wil zeggen en dat hij altijd de behoefte om meer seksuele 
partners te veroveren. Hiermee wordt de seksuele keuzevrijheid en seksuele gezondheid van mannen 
ondermijnd, door hen te leren dat 'nee' zeggen iets is dat enkel vrouwen doen (Promundo et al., 2017). 
 
7. Agressie en controle 
De pijler 'agressie en controle' stelt dat de man agressie zou moeten kunnen inzetten om de controle 
over beslissingen binnen het huishouden en het gedrag van de vrouw onder controle te houden 
(Promundo et al., 2017) 
 
In de tabel op de volgende pagina wordt weergeven welk percentage van de mannen het gevoel heeft 
dat de maatschappij hen vertelt om naar de verschillende pijlers te handelen. 
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Figuur 1 – Onderzoek ‘The Man Box’ 
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De gevolgen van de Man Box 

Het onderzoek verdeelt de gevolgen van de Man Box in de volgende thema's: 
 
Levensvoldoening en zelfvertrouwen 
Hoewel sommige onderzoek participanten aangeven zich gelukkig te voelen in de Man Box, geven 
mannen in focusgroepen veelal aan dat ze het gevoel hebben een stuk van zichzelf te missen door in 
de Man Box te blijven. In de volgende onderdelen zal ook blijken dat het bevinden in de Man Box vele 
negatieve gevolgen met zich (Promundo et al., 2017).  
 
Mentale gezondheid 
Uit het onderzoek blijkt dat de mentale gezondheid van mannen flink te lijden heeft onder The Man Box. 
Doordat de mannen het gevoel hebben dat ze depressies en onzekerheden moeten maskeren, zullen 
zij ook minder snel hulp vragen wanneer het nog een stap verder gaat en dit bijvoorbeeld leidt tot 
zelfmoordgedachten. Dit is verontrustend aangezien de mannen, zoals in de tabel hierboven te zien is 
het gevoel hebben dat ze problemen zelf moeten oplossen en mensen uit hun omgeving dus niet kunnen 
ingrijpen (Promundo et al., 2017). 
 
Vriendschappen en mate van hulp zoeken 
Resultaten uit het onderzoek naar The Man Box laten zien dat mannen zich wel steeds kwetsbaarder op 
durven te stellen, maar dat ze dit eigenlijk wel enkel bij hun vrouwelijke vrienden of partner doen. De 
angst om als 'gay' gezien te worden zorgt er nog altijd voor dat mannen zich bij elkaar minder kwetsbaar 
opstellen. Mannen stellen zich om dezelfde reden ook niet stel kwetsbaar op tegenover hun vader 
(Promundo et al., 2017). 
 
Gevaarlijk gedrag 
Nog té veel mannen associëren mannelijkheid met gevaarlijk gedrag, zoals binge-drinken en te hard 
rijden, waardoor ze zichzelf én anderen in gevaar brengen, puur omdat ze denken dat ze zichzelf zo 
kunnen bewijzen (Promundo et al., 2017). 
 
Aantrekkelijkheid 
Aantrekkelijkheid bij mannen wordt door mannen zelf voornamelijk geassocieerd met zo veel mogelijk 
spiermassa, in plaats van een leuke uitstraling hebben (Promundo et al., 2017). 
 
Pesten en geweld 
The Man Box is over het algemeen gewelddadig, wat een gevaar oplevert voor de mannen zelf, mannen 
om hen heen en vrouwen (Promundo et al., 2017). 
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Wat vinden jonge mannen zelf mannelijkheid? 

 
Expert interview - Rikkert van Huisstede 
Rikkert van Huisstede is ambassadeur van mannenemancipatie-organisatie Emancipator en oprichter 
van maatschappelijke beweging en theatervoorstelling 'BOYS WON'T BE BOYS'. Met Emancipator geeft 
hij lezingen op scholen en aan organisaties over hokjes denken. Uit de gesprekken met Rikkert zijn 
waardevolle inzichten verkregen. Hij vertelde uit zijn ervaring van de lezingen op middelbare scholen 
dat emoties vanaf kinds af aan bij jongens wordt weggewuifd. Terwijl deze emoties er wel blijven zitten. 
Mannen delen deze dan ook alleen als ze zich echt veilig voelen. Voelt een man zich niet veilig dan gaat 
hij namelijk ongemakkelijke antwoorden geven. 
 
Ook viel hem op dat vrouwen wel vaak zeggen dat ze het aantrekkelijk vinden als een man emoties met 
hen delen, maar dat de vrouwen tegelijk wel op 'eikels' vallen. Waar komt dan precies die 
aantrekkingskracht vandaan? Mannen zijn geslotener en voelen zich vaak minder veilig om zichzelf te 
uiten, is dit dan ook een verklaring was waarom zo weinig mannen ervoor uitkomen dat ze biseksueel 
zijn? Conclusie uit de gesprekken met Rikkert waren dan ook vooral de vraag: "Hoe kunnen we voor een 
upgrade voor mannen zorgen?" 
 
Expert interview - Jelle Havermans 
Tevens hebben we een expertinterview gehouden met Jelle Havermans, feminist en beeldend 
kunstenaar. We hebben hem gevonden door een artikel dat hij had geschreven voor Het Parool over 
verschildenken met betrekking tot mannen en vrouwen. Jelle vertelde dat hij zelf met een lesbische 
moeder is opgegroeid en als je daar veel mee omgaat zal je zelf ook vrijer met je identiteit zijn. 
 
‘’Queer mensen en vrouwen hebben in zekere zin al een bevrijding gehad en staan dus veel vrijer in 
het leven.’’ 
 
Hij is veel bezig geweest met zijn eigen identiteit onderzoeken en heeft zijn kwetsbare kant ook nooit als 
iets vrouwelijks gezien. Juist hierdoor heeft hij de ruimte gekregen om dit te ontdekken. 
 
‘’Ontdek de waardigheid van je zogenaamd 'minderwaardige' eigenschappen. Ook is het belangrijk 
om eigenschappen die mannen niet van huis uit meekrijgen niet vrouwelijk te noemen, op deze manier 
stoten zich er alleen maar vanaf. Juist door jezelf te laten zien kun je groeien als mens, empathisch 
zijn is juist stoerder en je bent dapper door kwetsbaar te zijn.’’ 
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Tegenwoordig is cancel culture, waarin mensen worden geboycot als ze ongewenst gedrag vertonen 
ook een trend. Dit is jammer, want hierdoor durven mensen zich niet meer kwetsbaar op te stellen en 
kunnen ze ook niks leren. Het is veel praktischer om deze mensen hun fout te bevragen en zo nodig bij 
te leren. 
 
"Cancel culture is iets heel slechts, want daardoor verandert er uiteindelijk niks. Juist door vragen te 
stellen kom je tot de kern." 
 
Dit slaat dan ook weer op dat je zelf de ruimte moet krijgen om een mening te kunnen vormen. Dit wordt 
eigenlijk al van je afgenomen het moment dat je geboren wordt in een wereld waarin jongetjes speelgoed 
stoer en blauw is en meisjes speelgoed roze en verzorgend. Hoe moeilijk is het dan om je met iets 
anders te identificeren? 
 
Hokjesdenken: wat is een man en wat zou hij willen? 
 
Wat is dan exact de identificatie van een man en wat die van een vrouw? Deze vragen zijn eerst op 
social media geplaatst [4]. Vervolgens zijn deze uitkomsten samengevoegd met de uitkomsten van 
eerder onderzoek van Emancipator (Emancipator, 2018). Met deze uitkomsten is er een klein 
opdrachtenboekje gemaakt omtrent hokjes denken [5]. 
 

Met dit prototype wilden we antwoord krijgen op de vraag: 
 

"Welke kwaliteiten en eigenschappen verlang je in het andere geslacht wat je graag in jezelf zou willen 
zien?" 
 

In het boekje wordt onderzoek gedaan naar de huidige gendernormen en vragen we mensen mannelijke 
en vrouwelijke eigenschappen letterlijk in hokjes te plaatsen. Zo hopen we dat er een realisatie komt dat 
ze de eigenschappen van het andere geslacht eigenlijk ook juist waarderen of zelf ook graag over 
bepaalde eigenschappen zouden willen beschikken. 
 

  



 23 

De inzichten uit dit onderzoek zijn als volgt: 

 
- Vrouwelijke eigenschappen worden nog steeds als minderwaardig gezien. Ze sluiten elkaar dan ook 

uit.  
- Mannen en mannelijkheid zijn de norm. Vrouwelijkheid wordt systematisch lager gewaardeerd.  
- Mannen voelen zich niet comfortabel of trots op traditioneel ‘vrouwelijk’ grondgebied, wat eigenlijk 

een minachting naar 'het vrouwelijke' uitspreekt. Dit moeten we zien te doorbreken. 
- Het mannelijk en vrouwelijk is dan ook mooi weer te geven in een door 2en gesplitste driehoek. De 

vrouwen hebben meer ruimte/opties qua eigenschappen, maar die van de mannen staat wel boven 
die van vrouwen. Hieruit volgde dan ook de vraag: ‘’Wat is mannelijkheid?’’ 
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Identiteit 

 

Wat is identiteit? 

 
Volgens sociologen Kidd & Teagle (2012) betekent identiteit dat men weet wie hij of zij is, hoe we over 
andere mensen denken en wat wij denken dat zij van ons vinden. Kort betekent het dat je weet wie je 
bent. Onze individuele identiteit is zeer belangrijk, omdat het mede bepaalt hoe wij handelen in sociale 
situaties. Het zorgt ervoor dat we weten waarom anderen zich op een bepaalde manier gedragen en 
helpt ons te bepalen hoe wij ons zelf moeten gedragen bij anderen (Kidd et al, 2012). De identiteit wordt 
niet automatisch bepaald door de groep; je zal er altijd zelf controle over proberen te houden (Kidd et 
al, 2012). "Dagelijks maken we dus een strijd mee, strijd met anderen, met wie we zijn, met wie we 
denken te moeten zijn, met hoe we willen gezien worden door anderen" (van Hevele, 2006). Volgens 
socioloog Stuart Hall is je identiteit iets wat nooit af is; het is je levensproject. "Hall benadrukt het 
bewegende, vloeiende en dynamische karakter van identiteit" (van Hevele, 2006). 
 
Naast de individuele identiteit is er volgens filosoof Georg Simmel ook een collectieve identiteit; de 
identiteit die men ontwikkelt ten aanzien van een groep, maar ook door anderen zo behandeld worden 
(Kidd et al, 2012). Voor de man geldt dit dus ook voor 'man zijn'; hij is onderdeel van de groep en er 
wordt door men verwacht dat hij hier ook naar handelt. Tegelijk verwacht hij ook dat men hem als 
zodanig behandelt. 
 
Het belang van het kunnen hebben van een eigen identiteit 

 
Een goede persoonlijke ontwikkeling is van groot belang, omdat dit invloed heeft op veel andere 
aspecten van het leven. Mensen met een sterke identiteit hebben meer zelfwaardering, zullen beter 
presteren en mentaal gezonder zijn (Muller, 2019) Een onderdeel van je identiteit is ook wel je zelfbeeld; 
het beeld dat je van jezelf hebt wat is gebaseerd op feedback van anderen. Je wordt hier niet mee 
geboren (Mijn Gezondheidsgids, 2020). Mensen met een laag zelfbeeld hebben minder zelfvertrouwen, 
wat een negatief effect kan hebben op sociaal-emotioneel vlak (Mijn Gezondheidsgids, 2020). Wanneer 
we elkaar minder zouden veroordelen op het hebben van een eigen identiteit, zou er meer ruimte 
ontstaan om deze daadwerkelijk naar eigen wens in te kleuren, zouden we minder stereotyperend 
denken en zou het leiden tot een meer gelijkwaardige samenleving. 
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Welke invloed heeft de Man Box op de ontwikkeling van de identiteit? 

 
Het ontstaan van iemands identiteit begint bij de aanleg; je geslacht, lengte, seksualiteit en huidskleur 
leggen allemaal de basis voor ieders identiteit en kadert het bereik. Dit is echter niet bepalend 
(Spelbos, z.d.). In wisselwerking met de omgeving wordt je identiteit steeds meer vormgegeven. 
Cultuur, religie, welvaart en familie hebben ook allen vanaf het begin grote invloed op de 
identiteitsontwikkeling (Spelbos, z.d.).  
 
Voor mannen geldt dan ook dat het geboren worden als man al veel invloed heeft op de identiteit. De 
samenleving ziet mannelijkheid en vrouwelijkheid over het algemeen nog altijd als dingen die elkaar 
uitsluiten zonder opties daar tussenin. Als je een man bent moet je je mannelijk gedragen, geen andere 
opties (Debruyne, 2019). Dit heeft als gevolg dat individuen zich door deze grenzen van de Man Box 
enorm gelimiteerd kunnen voelen in de ontwikkeling van hun identiteit.  
 
Van kleins af aan sluipen de richtlijnen van de Man Box immers al in de opvoeding; wanneer je als 
jongen valt word je zodra je je tranen zo snel mogelijk weer droogt verteld dat je een grote, stoere jongen 
bent. Zo leren we het de mannen volgens hoogleraar genderstudies Maaike Meijer af, zo zegt zij in een 
interview met EenVandaag (2019). Ook wordt de identiteit bepaald door rolmodellen die zichtbaar zijn, 
waar de media een grote rol in spelen. Mannen worden als snel geconfronteerd met gespierde en 
destructieve mannelijkheid als kenmerken van hegemonische mannelijkheid (van Hevele, 2006). 
Volgens de sociale cognitieve theorie van Bandura (2001) neemt men snel iets over uit de media, zodra 
zij hier zelf iets positiefs voor terug krijgen. In dit geval is dat goedkeuring van maatschappij. Dit zou 
dus betekenen dat mannen die blootgesteld worden aan media waarin mannen binnen de Man Box 
leven, de kans groter is dat zij hun eigen identiteit daarbuiten niet snel zullen gaan onderzoeken. 
Wanneer iemand zich kan identificeren met een persoon uit de media, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, 
geslacht of etniciteit, vergroot dit volgens Bandura (2001) de kans dat de persoon het gedrag zal gaan 
imiteren in de realiteit. 
 
Deze blootstelling aan en normalisering van hegemonische mannelijkheid heeft grote gevolgen voor 
henzelf en de omgeving. "Het is die mannelijkheid die mannen ontmenselijkt en ze vraagt geweld te 
gebruiken tegen zichzelf, tegen andere mannen - je kunt beter dader zijn dan slachtoffer - en tegen 
vrouwen en kinderen. Die jongens van een intieme ontwikkeling van hun eigen seksualiteit berooft: want 
hoe kan je je seksualiteit ontdekken als er voortdurend bagger over je wordt uitgestort? Die je vertelt dat 
het belangrijker is aan status te werken dan een zorgzame vader te zijn en die voortdurend de 
genderpolitie afstuurt op mannen die buiten de lijntjes van mannelijkheid kleuren", zo stelt van Tricht 
(2018). 
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Moodboards: Wie ben jij? Wie is 'de man'? 
 
Na bevestigd te hebben dat de huidige gendernormen nog steeds ver uit elkaar liggen en dat dit invloed 
heeft op de ontwikkeling van de man rustte de vraag: 'Wie is de man eigenlijk en hoe dichtbij ligt dit bij 
hen?' Dit is gevisualiseerd in het moodboards experiment. 
Het doel van dit experiment was antwoord krijgen op de vraag:  
 
In hoeverre identificeren mannen zich met het stereotype beeld van de man? 
 
In dit experiment heeft de doelgroep moodboards gemaakt. De groep werd in tweeën gesplitst. De ene 
helft moest een moodboard maken met de hoofdvraag: Wie ben ik? En de andere helft moest een 
moodboard maken met de vraag: Wie is de man? Deze moodboards zijn hierna met elkaar vergeleken. 
Hieruit bleek dat de geteste mede CMD-studenten redelijk een eigen identiteit hebben ontwikkeld. Op 
basis daarvan is besloten om het experiment nogmaals uit te zetten onder zo veel mogelijk mannen van 
andere, minder creatieve studies om zo te kijken of dit invloed heeft.  
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Inzichten hieruit: 
 
- Het beeld van een man straalt nog altijd vooral kracht, stoer en kostwinner uit.  
- Studenten van de creatieve studie Communication & Multimedia Design zijn meer in touch met hun 

eigen identiteit, ze ontdekken deze meer en volgen minder het beeld van wat een ‘’man’ volgens 
hen is. 

- Andere mannen, die minder creatieve studies doen/gedaan hebben, hebben hun identiteit meer 
verbonden aan de identiteit van de standaard, stereotype man. Hiermee beperken zij het ontdekken 
van hun eigen identiteit.  

- De definitie van een man vrij krap door de welbekende Man Box en gaat er dus veel identiteit 
verloren 

 
Hoe kan het proces van de zoektocht naar de eigen identiteit voor mannen bevorderd worden? 
 
Debruyne (2019) stelt in haar onderzoek naar de herdefiniëring van mannelijkheid het volgende: "Als 
alternatief voor de boodschap dat mannelijkheid schadelijk is en mannen een healthy masculinity 
moeten ontwikkelen, zouden we beter inspelen op het idee dat mannen conflict ervaren tussen de norm 
en hun eigen manier van man-zijn. Vervolgens luidt de vraag voor elke man: hoe kan je leven naar je 
eigen definitie van wat het betekent om een goeie man te zijn, en hoe kan de samenleving jou daarbij 
ondersteunen? Wat zijn de voorwaarden om meer trouw aan jezelf te blijven?" Een begeleiding naar die 
herdefiniëring van mannelijkheid is dus zeer belangrijk.  
 
Volgens socioloog Kimmel (2011) is het bij het streven naar gender gelijkwaardigheid van groot belang 
dat kenmerken ontgenderd worden. Vrouwen hebben volgens hem in de afgelopen decennia reeds 
kunnen bewijzen dat zij naast de stereotyperende kenmerken ook over de 'mannelijke' kenmerken 
beschikken, zoals assertiviteit en ambitieus zijn en deze dus niet afhangen van gender. Voor mannen is 
hier veel minder ruimte voor geweest. Er moet dus iets ontworpen worden wat de weg vrijmaakt waarin 
zij samen een vergelijkbare ontwikkeling kunnen doormaken. 
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Bestaande projecten 

 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is tevens onderzoek gedaan naar vergelijkbare projecten en 
organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp om zo te kunnen reflecteren op dit onderzoek. 
 
Emancipator 

 
"Ons werk gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid, het stimuleren van zorgzame 
mannelijkheid, en het bevrijden van mannen uit traditionele mannelijkheden. Dat doen we door normen 
en verwachtingen van en aan mannen te transformeren.  
Kortom, we proberen anderen te overtuigen van het belang van een helder perspectief op 
mannenemancipatie, zodat zij ook in hun werk aan gendervraagstukken daar jongens en mannen bij 
betrekken. Daarvoor werken we in allerlei projecten en netwerken samen met allerlei organisaties en 
professionals. We verbinden organisaties en professionals aan elkaar en aan onze onderwerpen. We 
geven workshops en trainingen aan professionals, organisaties, bedrijven en mannen zelf. Daarnaast 
stimuleren we onderzoek, voeren we campagne en organiseren we allerlei bijeenkomsten en 
evenementen" (Emancipator, 2021). 
 
Waarin komt dit overeen? 
- Emancipator wil mannen bevrijden uit de traditionele mannelijkheden 
- Ze proberen de normen en verwachtingen bij mannen te transformeren 

 
Waarin verschilt dit van dit project? Wat mist er? 
- Waar Emancipator workshops en trainingen geeft over dit onderwerp, wordt in dit onderzoek 

gefocust op het meegeven van een ervaring voor een grotere individuele impact 
- Emancipator focust zich voornamelijk op grotere groepen, waar dit onderzoek het intiem houdt om 

zo een zo veilig mogelijke omgeving te creëren; uit experimenten blijkt dat dit van groot belang is. 

 

BOYS WON'T BE BOYS 
 
"BOYS WON’T BE BOYS is een wervelende collage van jongens en mannen. Ze zingen, dansen, dichten, 
grappen, rappen of vertellen in wisselende samenstelling over hun persoonlijke levens. Want het is stoer 
om je (als man) kwetsbaar op te stellen. Mannelijkheid is iets waar iedereen dagelijks mee te maken 
heeft. Homo, hetero, man, vrouw of anders, iedereen verhoudt zich tot wat er van mannen (en vrouwen) 
wordt verwacht. Het is daarom gek dat nadenken over ‘gender’ wordt gezien als iets voor 
gemarginaliseerde groepen. Is het niet juist succesvol om als man je mannelijkheid te bevragen? 
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Of je nou hetero of homo, a-seksueel of bi-seksueel, bouwplaatsmanager of musicalster, intersekse of 
transgender, jonge vader of dragqueen bent, niemand past precies in het hokje “man”.  
De spelers van BOYS WON’T BE BOYS weten inmiddels hoe bevrijdend het is om je open te stellen. 
Door al die verschillende verhalen doorbreken we vooroordelen en stereotypen en komen we dichter bij 
elkaar" (BOYS WON'T BE BOYS, z.d.). 
 

 
Waarin komt dit overeen? 
- BOYS WON'T BE BOYS doorbreekt de vooroordelen en stereotypes rondom mannelijkheid 

 
Waarin verschilt dit van dit project? Wat mist er? 
- BOYS WON'T BE BOYS vraagt mannen die zich niet binnen het hokje vinden passen om op het 

podium hun verhaal te doen. Wij willen mensen niet buiten dit hokje uitnodigen om hun verhaal te 
doen, maar alle mannen vragen om samen dit hokje en de definitie uit te breiden en de dialoog te 
starten. 

 

  

Figuur 2 – BOYS WON’T BE BOYS 
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Van man tot man 
 
"Van man tot man is een interactieve installatie waarin mannen de ruimte krijgen om samen hun 
emotioneel vocabulaire te ontdekken. 
De installatie creëert een plek waar geluisterd kan worden naar hoe mannen met hun gevoelens omgaan 
en daarnaast is het ook een plek waar de man zijn eigen verhaal kwijt kan. Zo ontstaat er een ruimte 
waar de eerste stap gezet wordt naar een toekomst waarin de man meer grip leert krijgen op zijn 
gevoelsleven" (Allonsius, 2020). 
 

 

Waarin komt dit overeen? 
- 'Van Man tot Man' is de eerste vindbare interactieve installatie die zich ook richt op het construct 

mannelijkheid. 
- Zowel binnen 'Van Man tot Man' en dit onderzoek hebben de mannen samen een 'missie'. Bij 'Van 

Man tot Man' is dit het ontdekken van een nieuw emotioneel vocabulaire, bij dit onderzoek is dit de 
definitie van mannelijkheid samen oprekken. 

 
Waarin verschilt dit van dit project? Wat mist er? 
- Waar 'Van Man tot Man' zich puur richt op de emoties van de man en hoe hij deze kan uiten, richt 

dit onderzoek zich op een breder spectrum met betrekking tot hegemonische mannelijkheid. Dit 
omdat het uiten van emoties juist dat onderdeel is waar wel steeds meer aandacht voor is bij 
mannen. 
  

Figuur 3 – Van Man tot Man 
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- 'Van Man tot Man' is gericht op het individu; men spreekt wanneer hij alleen is zijn gevoelens uit en 
kan die van anderen terug luisteren. Het klopt dat op deze manier een samen een nieuwe 
vocabulaire ontdekt wordt, maar naar ons idee blijft hier een bepaalde mate van afstand afwezig. 
Vandaar dat wij het van belang vinden dat de ervaring iets is wat samen gedaan wordt, zodat dit 
een verbroederende werking heeft. 

 
Womanhouse  
 
Toen de Feminist Art Program in 1972 niet op tijd een studio kon regelen, improviseerden zij en regelden 
zij een verlaten Victoriaans pand in Hollywood. De studenten maakten van elke kamer een 
kunstinstallatie op basis van de ervaringen die de vrouw moet doorstaan. In de jaren '60 en '70 werden 
veel vragen gesteld bij de rechten en plichten van de vrouw, zoals seksualiteit, juridische ongelijkheden, 
verkrachting binnen het huwelijk, huiselijk geweld etc. Zo was er een 'menstruation bathroom'; een 
geheel witte kamer waarin een berg vol gebruikte tampons te vinden waren en een keuken waarin eieren 
op de muur langzaam veranderden in borsten (Takac, 2019). 
 

Waarin komt dit overeen? 

- Het project uit kritiek op gendergerelateerde ongelijkheden in de samenleving 
- Het project laat vragen bij men oproepen over gendergerelateerde ongelijkheden in de samenleving 

 
  

Figuur 4 - Womanhouse 
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Waarin verschilt dit van dit project? Wat mist er? 
- Uiteraard richt dit project zich op vrouwen, waar in dit onderzoek de mannen de doelgroep zijn. 
- De tentoonstelling is niet interactief, waardoor het naar ons idee minder impact heeft en de bezoeker 

minder meeneemt in het gevoel. 

 
Opvallend is dat er, naast de door onze CMD-collega gemaakte 'Van Man tot Man', geen interactieve 
installaties zijn gemaakt die betrekking hebben op hegemonische mannelijkheid. Hoewel er wel 
projecten lopen die zich richten op mannenemancipatie blijft beperkt tot workshops en praatgroepen. 
Daarmee wordt nog meer duidelijk dat mannen binnen de emancipatie een 'vergeten groep' zijn.  
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Conclusie 

 

Dankzij de deskresearch en field research is er een duidelijk inzicht gekregen in de problemen en 
behoeftes van de doelgroep. Op basis hiervan zijn ontwerpcriteria opgesteld waar het eindontwerp aan 
zal moeten voldoen. 
 
De installatie moet een ervaring genereren die een dialoog start over hegemonische mannelijkheid. 
Dit is het doel van het ontwerp. Door te praten over het man zijn worden onderwerpen van de man box 
samen aangekaart. Door de mannen samen een dialoog te laten starten wordt er niet met vingers 
gewezen, maar komen ze samen tot een discussie over de definitie van mannelijkheid. 
 
Het ontwerp maakt de bezoeker bewust maken van de problemen die de huidige mannelijke normen 
veroorzaken 
Door de mannen bewust te maken van de problemen kunnen ze bruikbare adviezen geven die ze 
vervolgens ook in hun eigen leven toe kunnen passen. 
 
Er wordt een veilige omgeving gecreëerd  
Met veilig wordt bedoeld dat de mannen de omgeving als prettig ervaren en zich tijdens de ervaring 
comfortabel voelen. Dit kan bereikt worden door fysieke aanpassingen te doen. Ook moeten ze het idee 
hebben dat ze niet gestoord worden en hun mening veilig is. Dit wordt bereikt door de ruimte van 
buitenaf geluiddicht te maken en afgeschermd met een betrouwbare vriend naar binnen gelokt worden. 
 
Er is humor en verwarring aanwezig 
Dit zorgt ervoor dat het ijs gebroken wordt, waardoor de mannen meer op hun gemak zullen zijn en vrijer 
zullen antwoorden. 
 
Het ontwerp heeft verbintenis als gevolg 
Door twee mannen een diepere dialoog te laten hebben zal hun band versterkt worden. Het is daarom 
van belang dat de mannen vrienden zijn. Hierdoor zal het niet snel ongemakkelijk zijn en zal hun band 
alleen maar sterker worden.  
 
Het ontwerp speelt in op emoties 
De onderwerpen liggen dieper dan de oppervlakte zodat er ingespeeld kan worden op hoe de mannen 
zich hierbij voelen.  
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Er is een avontuurlijk element aanwezig 
Door de mannen iets samen te laten doen of onderzoeken ligt de nadruk voor hun gevoel niet te zwaar 
op de dialoog, waardoor zij zich prettiger voelen en vrijer zullen antwoorden.  
 
De ervaring wordt mee naar huis genomen 
De dialoog aangaan is de eerste stap richting emancipatie. Nadat ze dit in de installatie hebben gedaan 
moeten ze iets meekrijgen als hulpstuk om aan deze stap herinnerd te worden. 
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Iteratieproces en concepten 
 

Iteratieproces 

 

Op basis van de desk- en fieldresearch is verder ontwerpend onderzocht. Er werden concepten 
bedacht en concepten met veel potentie getest onder de doelgroep. 
 
Idee 1: Escape room 
 
Het eerste idee wat we hadden was direct al een vrij groot concept [6]. Het betrof een escape room, 
waarin de mannen opdrachten doen waarbij ze geconfronteerd worden met de eigenschappen en 
kwaliteiten die ze minder hebben meegekregen vanuit hun opvoeding en de maatschappij, omdat ze 
man zijn. Hierdoor zouden ze op zoek gaan naar een deel van zichzelf die ze normaal niet 'mochten' 
zijn. 
 
Om zelf ook een beter idee te krijgen waar dit concept heen zou gaan is dit uitgewerkt binnen een thema 
'Alice in Wonderland'. Dit was een mooi metafoor; waar Alice wil ontsnappen uit Wonderland, willen we 
de mannen helpen ontsnappen aan de hegemonische mannelijkheid. Elke kamer zou in het teken staan 
van een scène uit de film, die we zouden koppelen aan verschillende eigenschappen die mannen vaak 
minder vanzelfsprekend meekrijgen wanneer zij opgroeien. De gekozen eigenschappen waren;  
 
- Volgzaamheid 
- Emotioneel 
- Gevoelig 
- Zorgzaamheid 
- Dienstbaarheid 
- Kwetsbaarheid 
- Empathie 

 
Na met deze eigenschappen geconfronteerd te zijn krijgen de mannen de mogelijkheid om deze in te 
zetten om de laatste kamer te openen en dus uit de escape room te ontsnappen. Nadat ze ontsnapt zijn 
krijgen ze een token mee voor in de echte wereld, ter herinnering aan de ervaring. Deze token zou een 
aansporing zijn om zelf de volgende stap binnen de emancipatie te zetten. Dit omdat de doelgroep valt 
tussen de fase voorbeschouwing en overpeinzing in the Cycle of Change (Prochaska, DiClemente, & 
Norcross, 2009), een theorie die de fases van gedragsverandering belicht. Door dit hulpmiddel de stap 
naar de volgende fase versimpeld wordt. 
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Ondanks positieve geluiden vanuit stakeholders (o.a. Rikkert van Huisstede) over dit concept is besloten 
om hier niet mee verder te gaan. De kern van het vraagstuk was nog niet duidelijk, waardoor de 
diepgang miste. De zoektocht naar deze kern leidde tot het volgende experiment. 
 
Experiment 4: De verkleedpartij 

Kernwaarden: Veiligheid, plezier, openheid 
 
Om dieper tot de kern te komen is er een experiment gedaan genaamd de verkleedpartij. Het doel van 
het experiment was achter de vraag komen: 
 
Wat maakt dat mannen zich oncomfortabel voelen bij het ontdekken van dat wat gezien wordt als het 
meer 'vrouwelijke', waarom wordt hier afstand van gehouden? 
 
In dit experiment hebben mannen steeds een paar opties gekregen op een kledingrek. De kleding op 
dit rek werd steeds 'vrouwelijker.' Hen werd gevraagd [7] welke kleding zij het eerst zelf zouden kiezen 
en als ze zich hier comfortabel genoeg in voelden werd hen gevraagd om het aan te trekken. Vervolgens 
werden er een aantal vragen gesteld over waarom zij die keuze hadden gemaakt, hoe ze zich daarbij 
voelde en wat voor invloed dit had op hun gevoel van mannelijkheid. Op basis van hun antwoorden 
werd er doorgevraagd. Aan het einde van het experiment, nadat ze hun eigen kleding weer aan hadden 
werden hen nog wat vragen gesteld over bepaalde keuzes die zij hadden gemaakt en wat het voor hen 
betekent om man te zijn.   
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In eerste instantie werden de deelnemers voorafgaand aan aankleden van de kleding vragen gesteld 
over mannelijkheid. Tijdens het experiment bleek dat de mannen vervolgens terwijl ze de kleding aan 
hadden sociaal wenselijk antwoord gingen geven, omdat ze al doorhadden dat het over 
mannelijkheid ging; er was sprake van participant bias. Hierdoor hebben we besloten om vanaf dat 
punt de vragen naar de eindfase van het experiment te verplaatsen. 
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Inzichten experiment: 
 
- Er werd op verschillende manieren opvallend gereageerd op de vrouwenkleding met lichaamstaal: 

1. Sommige mannen werd ongemakkelijk en dit vertaalde zich door naar steeds meer 
ingetogen staan met de armen over elkaar 

2. Sommige mannen gingen 'overcompenseren' door breder te staan dan zij eerder deden, al 
zeiden zij zich niet persé ongemakkelijk te voelen 

 
- De meest open minded mannen (dit bleek uit hun antwoorden) leken ook het meest comfortabel in 

de kleren 
 

- Wanneer vrienden de 'vrouwelijkere' kleding naar school zou dragen zeiden de meesten deelnemers 
dat ze eerst waarschijnlijk wel wat opmerkingen naar hun hoofd zouden krijgen, maar dat ze het 
dáárna wel gewoon zouden accepteren. 
 

- De, volgens hen, minder mannelijke eigenschap 'zachtheid' en 'zorgzaamheid' worden volgens hen 
getriggert door huisdieren. Dan hebben zij er ook geen probleem mee om deze eigenschappen te 
laten zien, wat ze wel meer bij hun mannelijke vrienden hebben. 
 

- Meerdere mannen hebben opgemerkt dat er waarschijnlijk andere opmerkingen zouden vallen 
wanneer het interview gehouden zou worden door mannen. Zo werd nu vaak gezegd van 'ik bedoel 
dit niet verkeerd, maar...' of 'ik wil hier niemand mee beledigen, maar...'  
 

- Veel mannen voelen zich niet comfortabel bij 'revealing' kleding, zoals doorschijnende topjes of 
decolletés, terwijl ze wel makkelijk zonder shirt op vakantie rondlopen, omdat dit wordt geassocieerd 
met vrouwelijke kleding óf machogedrag (bij bijvoorbeeld hemden)  
 

- De flamboyante kleren deden de mannen denken aan festivals of verkleed/themafeestjes. Veel 
kleding vonden de mannen te 'opvallend' om normaal te dragen en ze zijn bang om op te vallen. Ze 
noemen allemaal hun eigen kledingstijl meer basic en zeggen dat ze 'niet op die manier' willen 
opvallen. Bij de kleurrijke kleding wordt ook benoemd dat ze denken dat mensen hun zouden judgen 
omdat ze 'het dragen puur om op te vallen' en bij de meer basics het eerder geaccepteerd zou 
worden omdat je het dan draagt puur omdat je dat wil. 
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- De definitie van mannelijkheid vinden mannen 
1. 'Niks, moeilijk te omschrijven' 
2. Uiterlijk (baard, lang, breed) 
3. Niet stereotype lang of sterk moeten zijn, maar oprechtheid en eerlijkheid maakt je veel 

mannelijker 

 
- Interessant gesprek: 

’Wil je mannelijk zijn?  
  Testpersoon: “Ja dat is wel echt wat ik wil uitdragen.” 
Maar wat is mannelijkheid voor jou dan?  
  Testpersoon: “Dat weet ik eigenlijk niet.” 

 
De mannen weten niet wat ze willen zijn, maar wel dat ze 'ergens' aan moeten voldoen. Het is meer 
een gevoel van een maatstaf waar ze aan willen/moeten voldoen 

 
- Iemand benoemd: "Ik denk dat ik niet een puur traditionele man ben, omdat ik toleranter ben. Zo zijn 

er mannen die niet in de buurt willen komen van homo's of uitspraken doen als 'zolang ze maar niet 
aan me zitten', wat eigenlijk betekent dat ze bang zijn dat die mannen bij hen doen wat zij bij vrouwen 
doen." 

 
- Er wordt meerdere keren gezegd dat ze bepaalde dingen, zoals een rok, wel zouden dragen als het 

in de mode zou zijn. Ze worden hiermee dus beperkt door de sociale norm die door de gehele 
maatschappij wordt gecreëerd. Wanneer je vaker iets ziet wordt het normaler en ga je dit vaak zelfs 
overnemen. 

 

- Bij het rokje wordt benoemd dat hij zich er best comfortabel in zou voelen bij vrienden of alleen, 
maar niet naar buiten. Hier zie je dus dat buiten, door de sociale normen, de grens van mannelijkheid 
niet wordt opgezocht of ontdekt. Mede door dit experiment in combinatie met deskresearch zijn we 
tot de kern van het probleem gekomen; de definitie van mannelijkheid is te krap en onduidelijk. Deze 
zal door de mannen zelf gedefinieerd en uitgebreid moeten worden. Op basis van dit nieuwe inzicht 
zijn we een design sprint ingegaan. 
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Design sprint concepten 
 
Uit de eerste brainstormsessies [8] van de design sprint zijn een aantal kleine concepten ontstaan: 
 
- Voorwerpen een andere identiteit geven dan je verwacht, bijvoorbeeld een hamer met roze glitters 
- Een soort parallel universum ervaring maken waar geen gender norms aanwezig zijn om zo de twee 

verschillende werelden met elkaar te vergelijken 
- Een ruimte waar jouw hoofd door middel van deep fakes op andere mensen wordt geplakt, waardoor 

je jezelf kan verplaatsen in heel ander soort mensen; hierdoor explore je andere identiteiten 
- Een mega kijkdoos waar je vanaf twee kanten in kan kijken, zo worden de gender norms zichtbaar 
- Een puppykamer waarin mannen met elkaar in gesprek gaan over mannelijkheid; eerder werd 

benoemd dat mannen zich anders, 'minder mannelijk', voelen rondom hun huisdier 
- Een doolhof waarin je ontsnapt aan the man box, waarin wordt gewerkt met verschillende kleuren 

licht waardoor je kan spelen met boodschappen op de muren 
- Een kamerscherm waar je achter kan staan waar je nieuwe identiteiten kan aannemen, deze worden 

op het kamerscherm weergegeven 
- Een biechthok waar je in gaat met een vriend, waarin je allebei vanuit een opdracht een andere 

identiteit aanneemt en de dialoog over deze identiteiten start. 

 
 
Deze concepten zijn uiteindelijk aan elkaar gekoppeld om hier grotere, meer diepgaande concepten 
van te maken. 
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Iteratie: Spiegel 
 
Het eerste idee dat is bedacht op basis van de gekoppelde ideeën was een spiegel die geplaatst zou 
kunnen worden op een festival. Dit op basis van eerdere uitspraken uit het experiment waarin we de 
mannen verschillende 'vrouwelijke' kleding lieten ontdekken. Op een festival durven zij namelijk toch iets 
meer uit The Man Box te stappen. Deze interactieve spiegel bevat verschillende soorten outfits waar de 
mannen foto's mee kunnen maken om vervolgens te delen op social media onder een #. Zo wordt online 
het gesprek gestart. Dit idee is niet verder uitgewerkt omdat dit te oppervlakkig was en zich te veel 
focust op uiterlijke kenmerken. Na dit idee kwamen we tot de eerste echte concepten.  

 

Concepten 

 

Concept 1: Guilty pleasures 
 
Omdat uit Experiment 4, de verkleedpartij, bleek dat mannen makkelijker uit de Man Box kruipen in een 
luchtige setting zoals een festival is een laagdrempelig concept bedacht waarin de ontwerpvraag wordt 
verpakt in het fenomeen 'guilty pleasures'. Op deze manier blijft het leuk, is het niet te zwaar, maar 
bovenal herkenbaar. Een mooi opstapje om een dialoog te starten over een wat zwaarder onderwerp; 
mannelijkheid. 
  
Kernwaarden: herkenbaarheid, humor 
  
Insight 
Er is een grote groep mannen die moeite heeft om zichzelf te zijn. Zij moeten voldoen aan een mannelijke 
norm die te krap en vaag is. Stiekem hebben alle mannen soms verlangens naar dingen die ze liever 
niet aan de buitenwereld laten zien, omdat dit niet meer voldoet aan de norm. Door deze interesses en 
hobby’s te verzamelen en in een interactieve installatie te maken, start de dialoog over mannelijkheid.  
  
Concept 
Er is onderzoek gedaan naar de ultieme guilty pleasures van allerlei mannen op allerlei gebieden. Er is 
een verplaatsbare ruimte gemaakt waarin al deze guilty pleasures aanwezig zijn, waar ook daadwerkelijk 
gebruik van gemaakt kan worden en kan worden ervaren. Denk aan tv’s met romcoms, manicure setjes, 
ABBA-muziek, een dagboek waar je over je gevoelens kan schrijven etc. Men kan in de ruimte alle guilty 
pleasures tegelijk ervaren, maar zich er ook aan over geven door óók eens een manicure te doen of een 
stukje van die romcom te kijken. De ruimte is een safe space. Deze verplaatsbare ruimte wordt neergezet 
op plekken waar vooral de, volgens de norm, mannelijke man zich bevindt.  
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Denk bijvoorbeeld aan de Zuid-As, voetbalkantines, FvD bijeenkomsten, etc. Door de ruimte in 
tweetallen te ontdekken zal er een dialoog ontstaan. Waarom zijn dit guilty pleasures? Maakt het je 
minder man wanneer je graag naar ABBA luistert?  
Of als je graag bij je vrouw in je armen kruipt na werk en hier al je emoties op de vrije loop laat? Waarom 
zijn deze normen ontstaan en kunnen we deze niet beter over de boeg gooien? 
 
Op de box staat dat de mannen een foto met de ruimte kunnen delen met een hashtag; zo ontstaat er 
een online beweging. Ook linkt de ruimte door middel van een QR-code naar een bijbehorende 
Instagrampagina. Hier wordt meer toelichting gegeven over de 'waarom'. Op deze manier blijft de 
ervaring zelf laagdrempelig, maar is er wel toegang naar meer verdiepende informatie. 
 
De campagne kan verder doorgetrokken worden met stickers, merchandise, een kleinere variant van 
de box een pleasure ‘vendingmachine‘, waar men guilty pleasures uit de muur kan trekken, etc. 
 
Na het concept grondig besproken te hebben kwam er de conclusie dat de diepere laag niet enkel 
online aanwezig moest zijn. Maar toch al in de ervaring zelf naar voor moest komen.  
 
Daarom is er besloten om de mannen de mogelijkheid te geven om op een lichtknop te drukken, 
waardoor verschillende teksten op de muur en het meubilair zichtbaar wordt; in tekst wordt de diepere 
betekenis achter de guilty pleasures zichtbaar, wat opnieuw een dialoog start. Zie het effect hieronder 
voor de techniek die hierbij gebruikt zal worden. 
 

 

Figuur 5 - Lichteffect 
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Concept test 
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Het concept is zeer lofi getest door een simpele variant van het Guilty Pleasure Paradise na te bouwen. 
Verschillende guilty pleasures van mannen zijn online verzameld en deze waren uitgestald in de ruimte 
waardoor deze ook daadwerkelijk gebruikt konden worden. Dit waren: 
 
- Een dagboek bijhouden 
- Cocktails drinken i.p.v. bier 
- Just dance spelen 
- Guilty pleasure muziek, zoals Backstreet Boys, ABBA, Britney Spears) 
- Guilty pleasure TV (Reality tv en Romcoms)  
- Emotie-eten (Chocolade) 
- Skincare (maskertjes) 
- Manicure (vijl, nagellak) 
- Jezelf vaak checken in de spiegel 

 
De testpersonen mochten in tweetallen 7 minuten in de ruimte met de boodschap dat ze alles mochten 
gebruiken en ontdekken. Hierna werd er gevraagd of de testpersonen even buiten te wachten wilde 
wachten en werden er verschillende quotes opgehangen die een diepere betekenis geven aan de guilty 
pleasures, zoals "Ik zou willen dat m'n vrienden wat vaker zeggen dat ze van me houden" en "Ik bestel 
altijd maar bier i.p.v. een cocktail omdat ik anders waarschijnlijk 'gay' of 'mietje' wordt genoemd door 
mijn vrienden." Hierna werden de testpersonen nog eens 5 minuten in de ruimte achtergelaten. 
 
Tot slot hebben zij een reflectieformulier [9] ingevuld, waaruit veel informatie is verkregen. Tevens is de 
hele ervaring gefilmd, waardoor er gecheckt kon worden hoe de mannen op de ervaring reageerden en 
of de dialoog over the man box gestart werd. 
 
Inzichten 
 
Over het algemeen vonden alle testpersonen de ervaring vermakelijk, een enkeling vond het toch wat 
ongemakkelijk, maar dit verdween nadat ze op avontuur gingen. 
 
Testpersoon 5: “Ik vond het een best gezellig inrichting. De sfeer was best relaxed en deed mij een 
beetje denken aan een soort strandparty, ik vond het zitten met een cocktail wel comfortabel. Als je 
een drankje hebt dan ben je meestal met vrienden om samen een gezellig tijd te hebben.” 
 
De testpersonen waren veel meer op hun gemak en praatten veel sneller over de onderwerpen wanneer 
ze met een vriend waren dan wanneer ze met een onbekende de ruimte in gingen. Als ze met een 
onbekende waren voelden ze zich toch ongemakkelijk. 
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Testpersoon 3: “Ik zou mij comfortabeler voelen in een iets grotere ruimte zodat je minder dicht op 
elkaar zit.” 
 
Bepaalde guilty pleasures werden herkend, maar er zaten ook nieuwe dingen bij: 
 
Testpersoon 4: “Ik denk dat veel mensen beschaamd om die guilty pleasures toe te geven. Vooral de 
skincare bij mannen of de romantisch films.” 
 
Nadat de quotes werden opgehangen werd de sfeer toch wat serieuzer, maar hierdoor niet gelijk 
ongemakkelijk en vervulde de ruimte zijn doel. 
 
Testpersoon 2: “Ja, na de veranderingen hingen er papieren met bepaalde teksten. Over deze teksten 
gingen wij in gesprek. En stelden elkaar vragen die we normaal nooit zouden stellen.”   
 
‘’Na de switch ervaarde ik confronterende emoties. En kwam er een soort bewustwording.”  
 
De ruimte was veilig en zorgde voor een goed gevoel. 
 
Testpersoon 1: “Ik denk dat ik vaak wel bewust ben van deze dingen, maar het is wel fijn om te horen 
dat andere mannen dezelfde ervaringen hebben en hier ook over willen praten.” 
 
Al had de ruimte wel nog veiliger gekund en miste hij toch iets: 
 
Testpersoon 6: “Als de ruimte meer afgelegen was, waardoor je niet doorhebt dat er ook nog andere 
mensen om je heen zijn. Eigenlijk een soort huiskamer idee. Dus dat je bij een vriend thuis bent of zo. 
Voor de rest voelde ik me wel comfortabel en veilig. Het zou misschien ook een leuke toevoeging zijn 
om een spel te spelen met de persoon waarmee je in de kamer zit, om de sfeer wat laagdrempeliger 
te maken of iets in die trant.” 
 
Tevens werkte de ervaring door de herkenning verbroederend; het werkte goed dat ze niet alleen waren. 
 
Testpersoon 6: “Ik voelde wel dat er een soort van band ontstond, dat we elkaar beter begrepen en 
ook dat we ongeveer dezelfde struggles hadden.” 
 
‘’Ik zou deze activiteiten niet zo snel vanuit mezelf doen, Ik denk wel dat ik iemand nodig heb om over 
deze onderwerpen te kunnen praten.’’ 
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Concept 2: Dilemma kaartspel 

 
Kernwaarden: Veiligheid, Gezelligheid 
 
Insight 
Uit het experiment waarin de mannen verschillende ('vrouwelijke') kleding gingen ontdekken en uit de 
gesprekken met de stakeholders bleek dat mannen andere antwoorden geven bij een andere 
gesprekspartner. Over het algemeen spreken de mannen voorzichtig met andere vrouwen, wat losser 
met andere mannen en kunnen ze het over echt moeilijke onderwerpen hebben met dierbare 
vriendinnen. Dit terwijl ze net zoveel of meer omgaan met hun mannelijke soortgenoten. Ook gaven de 
mannen in Guilty Pleasure Paradise aan dat ze wellicht een spel misten om het ijs te breken. Op basis 
van deze feedback is een spel bedacht. Het doel van dit prototype is dan ook of dit kaartspel een 
dialoog start tussen de mannen over hun ervaringen met de Man Box. 
 
Concept 
In dit concept zijn speelkaarten gemaakt met dilemma’s. Deze kunnen heel luchtig zijn, maar worden 
naarmate het spel vordert dieper van aard. Op deze manier wordt getest of zo’n dilemma kaart een 
gesprek richting de Man Box start. Door het spelelement blijft het vermakelijk en ligt er minder druk op 
het antwoorden.  
 
Het spel werkt als volgt. Om de beurt wordt er een kaart getrokken en legt de één een dilemma voor 
aan de ander. Als deze persoon geantwoord heeft moet je doorvragen waarom hij deze keuze heeft 
gemaakt. Na zijn argumentatie mag er verder gepraat worden, maar mag ook de volgende aan de beurt. 
Ieder trekt drie kaarten. 
 
Veiligheid was een van de belangrijkste kernwaarden voor dit concept. De ruimte is dan ook zeer 
belangrijk. Dit kan een gezellige bank/bed met kussentjes, een kopje thee en muren eromheen zijn maar 
ook de kamer van die persoon zelf. In het tweede geval zou dit spel, met de corona crisis nog altijd in 
het achterhoofd, dan via zoom of een andere streaming dienst gedaan kunnen worden. Ook omdat dit 
door bijna iedereen als veilige plek zijn of haar bed of kamer noemt [10]. Dit gevoel moet dan ook 
nagebootst worden. 
 
Na samen kritisch naar het concept gekeken te hebben concludeerden we dat er niet te veel luchtige 
dilemma's in moesten staan, maar voornamelijk diepere onderwerpen. Het doel is bovendien om de 
dialoog te starten. De kaartjes liggen op volgorde van luchtige vragen naar steeds diepere vragen die 
betrekking hebben op mannelijkheid, om het zo rustig in te leiden. 
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Een selectie kaartjes ter voorbeeld 
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Tijdens het testen van het spel is de conversatie opgenomen en zijn wij niet aanwezig. Op deze manier 
hebben de mannen een veilig gevoel en hebben ze het idee dat ze vrijuit kunnen praten en dus niet 
belemmerd worden door onze aanwezigheid. Tevens hebben we zowel vrienden als onbekenden het 
spel laten spelen om te testen of dit invloed zou hebben op de diepgang van het gesprek. Ter afsluiting 
van het experiment hebben de mannen een reflectieformulier [11] ingevuld.  
 
Inzichten 
 
De conversatie opnemen en daarmee onze afwezigheid werkt zeer goed. De testpersonen praten vrijuit 
met elkaar. Ook hebben ze het zichzelf comfortabel gemaakt en zijn er goed voor gaan zitten. 

 
Testpersoon A: “Prettig, het voelde erg informeel omdat ik het lekker vanaf mijn bank kon doen met 
iemand die ik goed ken. Ja, ik heb mijn gesprekspartner beter leren kennen.” 
 
De testpersonen die elkaar niet kenden hadden toch liever in real life met elkaar gesproken, omdat ze 
zich op deze manier toch een beetje ongemakkelijk voelden. 
 
Testpersoon F: “Het voelde een beetje onpersoonlijk, omdat je mensen niet ziet via internet, en zelfs 
met cam zou er een afstand tussen zitten.” 

De kaartjes gaven aanleiding tot diepere gesprekken, voornamelijk doordat er doorgevraagd moet 
worden. 

Testpersoon D: “De kaartjes waren bijzonder genoeg heel goed in het aansporen tot diepere 
gesprekken. De kaartjes ‘’gay genoemd worden vs een wijf genoemd worden’’ en ‘’een vaste relatie 
of meerdere tijdelijke relaties’’ waren de kaartjes die het meest besproken werden en het meeste voor 
diepgang zorgde.’’ 

Testpersoon D: “Dit zijn onderwerpen die ik soms met close vrienden bespreek maar lang niet altijd 
en ook vaak niet zo diepgaand, het zijn geen onderwerpen die ik vermijd als iemand erover begint 
maar ik zou er zelf ook niet per se over beginnen zomaar.’’ 

De kaartjes die de meeste aanleiding tot een dieper gesprek gaven waren: 
 
Huisvader of kostwinner 
 
De kaartjes huisvader of kostwinner gaven aanleiding tot een wat dieper gesprek. Interessant is dat er 
niet gelijk wordt nagedacht over dat thuis zitten met kinderen ook voor veel werk kan zorgen.  
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Testpersoon A: "Ik denk dat ik het liefste kostwinner zou willen worden, niet per se een mannelijk beeld 
van ik moet werken, maar ik denk dat als ik thuis zit ik me toch eerder verveel. Ik wil gewoon dingen 
te doen hebben." 
 
Testpersoon B: "Maar kan je thuis dan geen dingen doen?" 
 
Testpersoon A: "Ja ik kan wel een hobby nemen of sporten maar ik denk dat ik meer voldoening zou 
halen uit geld verdienen." 
 
Uitgescholden worden voor homo of voor wijf 
 
Door de vraag 'bang om homo genoemd te worden of bang om wijf genoemd te worden', ontstond ook 
de vraag waarom dit eigenlijk als zo erg ervaren wordt. Een idee dat de mannen hierover hadden was 
dat dit voornamelijk als puber als heel erg vervelend wordt ervaren, omdat je dan niet anders wilt zijn 
en wilt opvallen. Als mensen je dan homo noemen terwijl je dat niet bent groeit je homofobie eigenlijk 
alleen maar. En niet iedereen lukt het om hier later dan weer overheen te komen. Tevens worden homo’s 
en vrouwen als minderheidsgroep, zwakker gezien: 
 
Testpersoon A: "Lastig, allebei voelt als een aanspraak op mannelijkheid, maar homo ben ik gewend 
van vrienden dus liever dat.  Het slaat sowieso op dat je dan geen mannelijk figuur bent. Toch zou ik 
eerder kiezen voor homo. Omdat ik zelf weet dat ik op vrouwen val en als ik word uitgemaakt voor wijf 
voel ik me eerder gekrenkt maar waarom dat dan is dat weet ik eigenlijk ook niet." 
 
Testpersoon B: "Achter wijf zit denk ik meer venijn, een gemeen kreng. Als homo kun je nog steeds 
cool zijn." 
 
Testpersoon C: "Ik ben wel anders gaan nadenken over het taalgebruik wat we met elkaar gebruiken 
en hoe dit mensen kan raken (soms onbedoeld). En hoe mensen liefde uiten op verschillende manieren 
en dat die manieren soms botsen met wat als ‘’normaal’’ wordt gezien door je vrienden/de 
maatschappij." 
 
Bang zijn om oud te worden of om een slechte vader te worden 
 
Het gesprek over vaderschap ging ook de diepte in. Het is lastig om een goede ouder te zijn en perfect 
zijn is ook niet goed. Toch werd er wel gediscussieerd over de waarde van het krijgen van kinderen. 
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Testpersoon C: "Toen het gesprek over de discussie van wel of geen kinderen wil, kwam mijn 
gesprekspartner met punten waar ik nog niet eerder over had nagedacht, waardoor ik minder overtuigd 
was van mijn punt dat ik, voorlopig, geen kinderen wil. Ook kwam ik erachter dat je meer met mensen 
overeen hebt dan je denkt, ook al denk je die persoon al goed te kennen en denk je dat je zelf de 
enige bent met een bepaalde ervaring." 
 
Tevens bijzonder dat sommige komsten van problemen niet ingezien worden, bijvoorbeeld bij het kaartje 
bang om een slechte vader te worden: 
 
Testpersoon B: "Dat zou echt een nachtmerrie voor mij zijn. Denk niet dat het ergens vandaan komt, 
maar ik heb zelf geen goede band met al mijn familie, niet dat ik ze niet aardig vind maar ik spreek 
ze gewoon bijna niet. Ik mis dat hechte stukje familie, dus ik zou dit zelf op willen bouwen het zou dus 
bijna ironisch zijn als dit niet lukt." 
 
Ook zijn deze mannen geïnteresseerd in meer informatie, al hoeft deze niet per se in de vorm van social 
media te zijn, omdat hier niet altijd gebruik van gemaakt wordt. Op de vraag of ze een social media 
pagina met extra verdiepende informatie zouden bezoeken werd dan ook het volgende geantwoord: 
 
Testpersoon F: "Ik hou absoluut niet van Social media zoals instagram aangezien het je eigen 
beeldvorming van de wereld in de weg staat, omdat het een verdraaid beeld van de werkelijkheid 
geeft, heb ik dus ook geen Instagram. 
Wel leidde de vragen uiteindelijk tot best wel diepgaande discussies wat mijn interesse best opwekt 
naar de intentie van de vragen/ ervaring." 
 
Ook mocht het spel iets duidelijker omtrent of het in een context geplaatst moest worden, of dat je echt 
een keuze moest maken of ook de middenweg mocht kiezen: 
 
Testpersoon A: "Er werden soms kleine scenario’s bij de vragen verzonnen. Dit leek mij achteraf niet 
de bedoeling, misschien had dat iets duidelijker mogen zijn." 
 
Al met al waren het goede gesprekskaartjes om jezelf en andere mensen echt te leren kennen. Dit omdat 
de kaartjes dieper werden gevonden dan standaard spelletjes.  
 
Testpersoon D: "Ik denk dat het niet alleen interessante gesprekspunten zijn waardoor je meer over 
anderen kan leren, je leert ook meer over jezelf. Dus, als je dan meer informatie hebt, kan je niet alleen 
beter je argumenten relativeren, misschien leer je ook wel iets nieuws over jezelf." 
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Concept 3: Schrijf de 'man guide' voor de volgende generatie 

 
Kernwaarden: plezier, verantwoordelijkheid 
 
Insight  
Uit het dilemma kaartspel kwam het verantwoordelijkheidsgevoel naar de volgende generatie erg naar 
voren. Vooral met betrekking op hun eigen nageslacht. De mannen spraken zich hier dieper over uit en 
dit zette ook aan tot het delen van hun eigen ervaringen en emoties. Dit wilde we gebruiken in de vorm 
van advies geven. De kern van het probleem is dat de definitie van mannelijkheid te krap is en dat dit 
nooit onder mannen onderling wordt besproken. Door het gezamenlijk maken van een 'man guide' voor 
de volgende generatie wordt de definitie van mannelijkheid samen opgerekt.  
 
Concept 
Om een dialoog te starten tussen de mannen én een blijvend effect te veroorzaken laten we de mannen 
in een interactieve, multi-sensorische ervaring samen een kinderboeken verhaal maken voor hun 
volgende generatie.  
 
Twee mannen beginnen in een ruimte waarin zij een introductie krijgen over wat ze gaan doen; ook dit 
is al helemaal onderdeel van de ervaring, waarin wordt gevraagd hun schoenen uit te doen (zo krijgen 
ze het idee van een kinderspeelparadijs van vroeger) en een kledingstuk uit te kiezen (zo kunnen ze 
helemaal in de rol kruipen van een schrijver).  
 
Vervolgens stappen ze in het verhaal van Grabbel, het monstertje dat zich niet thuis voelt in de 
monsterwereld. Samen met Grabbel lopen ze in een fysieke ruimte door de hoofdstukken van het verhaal 
heen waarin ze de zinnen in het boek zelf aan mogen vullen. De zinnen zullen het verhaal van Grabbel 
vertellen, waarin hij advies krijgt over verschillende pijlers binnen de Man Box, die verpakt zijn in een 
grappige, kindvriendelijke vorm. Doordat de mannen samen het verhaal moeten aanvullen zullen zij met 
elkaar in gesprek moeten gaan over hun visie op de verschillende pijlers. Naast het verzinnen van het 
verhaal, ervaren ze het verhaal zelf ook op hetzelfde moment; het decor is afgestemd op het verhaal 
waardoor ze er echt onderdeel van zijn en het bevat interactieve elementen. De ervaring wordt multi-
sensorisch door gebruik te maken van licht, geluid en warmte, waardoor de mannen nog beter in het 
verhaal kunnen kruipen. 
 
Aan het einde van de ervaring kunnen de mannen een geprinte versie van hun zelfgemaakt verhaal 
meenemen om zo hun eigen lessen door te kunnen geven aan hun eigen kinderen. 
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Verhaallijn 
Grabbel heeft al die tijd gehoord dat hij niet eng genoeg is, dus gaat hij in de leer bij andere monsters. 
Deze zien ook dat Grabbel eigenlijk helemaal niet eng wil zijn en leren hem beetje bij beetje dat het oké 
is om te zijn wie hij zelf wil zijn.  
  
Er zijn uiteindelijk twee versies van het verhaal geschreven. De eerste over Grabbel [12], een versie met 
alle onderwerpen uit de Man Box in de vorm van een verhaal voor een kind van 6. De tweede over Onyx 
[13], een versie met twee onderwerpen uit de Man Box voor een kind van 12. Met de 2e versie wilde we 
wat dieper ingaan op 2 pijlers en het ook wat zwaarder maken aangezien het voor een wat ouder kind 
was. 
Doordat de ervaring niet diepgaand genoeg was is dit concept niet verder uitgewerkt. Er was moeite 
om de pijlers uit de man box door middel van show don't tell dusdanig in het verhaal te verwerken dat 
het én duidelijk over de mannelijke normen ging en daarmee diepgaand genoeg was, maar óók een 
vermakelijke ervaring wordt. 
We merkten dat de mannen te veel in een bepaalde richting zouden moeten sturen om het verhaal 
kloppend te maken. De mannen zouden tot totaal ander soort adviezen kunnen komen die niets te maken 
hebben met de Man Box, waardoor het aan zijn doel voorbijgaat. 
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Proof of concept 
 
De Proof of Concept is eigenlijk een combinatie geworden van elementen uit alle drie de bovenstaande 
concepten.  
 
- Concept 1; het betreft een fysieke multi-sensorische ervaring waarin men op avontuur gaat, waarin 

humor en verwarring centraal staat 
- Concept 2; de mannen gaan de dialoog aan door te discussiëren over voorgelegde onderwerpen 

met betrekking tot mannelijkheid 
- Concept 3; de mannen samen door een verhaal heen, waarin ze advies moeten geven 
 

Het concept 

 

Om een dialoog te starten tussen de mannen én een blijvend effect te veroorzaken laten we de mannen 
in een interactieve, multi-sensorische ervaring advies geven aan een fictieve puberjongen die 
problemen met zijn identiteit ondervindt door de Man Box. Zijn dagelijkse hindernissen worden in 
uitvergrote vorm vertaald naar een ervaarbare nachtmerrie. Door de jongen samen advies te geven 
zullen ze discussies aan moeten gaan en reflecteren op hun eigen leven als man om zo samen per 
onderwerp tot één advies te komen. 
 
De mannen komen binnen in de kamer van de desbetreffende jongen. De jongen heeft bewust geen 
naam, zodat het gemakkelijker is om de jongen te koppelen aan iemand die de mannen zelf kennen en 
zich zo makkelijker in de hoofdpersoon kunnen inleven. Hoewel de hele kamer gevuld is, zien de mannen 
bij de introductie slechts het hoofdeinde met een nachtlampje. De introductie zal klinken door een 
speaker op fluisterende toon: 
 
‘’Goedenacht mannen! Fantastisch dat jullie er zijn, zouden jullie je schoenen uit kunnen doen? We willen 
hem niet wakker maken, er is namelijk nog genoeg werk te doen. Goed, erg prettig dat jullie zo snel ter 
plaatse konden komen. Zijn nachtmerries hebben lang genoeg geduurd. Anderen zijn jullie al 
voorgegaan en zijn al open en eerlijk geweest over hun bestaan. Ik hoop dat jullie raad en ervaringen 
kunnen helpen zijn nachtmerries te stoppen. Bespreek goed samen (waarom jullie) welke adviezen jullie 
op de muren schrijven zodat de nachtmerries zullen verdwijnen." 
 

  



 54 

De mannen worden gevraagd om hun schoenen uit te doen en een bij het verhaal passend jasje te 
dragen om zo echt zelf onderdeel te kunnen zijn van het verhaal. Ook krijgen zij een stickervel met stiften 
waarop ze hun advies kunnen schrijven. Deze mogen vervolgens in de nachtmerrie geplakt worden. De 
mannen zullen door de nachtmerrie geleid worden door middel van licht en geluid. Zodra zij hun 
schoenen uit hebben en hun jasje aan hebben horen ze plots getik vanaf het voeteneinde komen. Nu 
gaat ook hier licht aan en wordt het hele bed zichtbaar.  

 
Hier treffen ze meerdere vrouwelijke mannequins aan zonder kleren. Ook liggen er aubergines met 
condooms verspreid over het bed met daar tussenin een laptop. Op deze laptop zien ze verschillende 
zoekopdrachten in Google getypt worden: "Ik wil nog geen seks is dat gek jongen 15 jaar", "Hoe kom je 
onder seks uit", "Is maagd zijn een afknapper voor meisjes" Dit is gebaseerd op de Man Box-pijler 
'hyperseksualiteit'. Er is gekozen voor Google zoekopdrachten, omdat dit iets is wat veel puberjongens 
zullen doen wanneer ze met een vraag zitten die ze niet met iemand willen bespreken; uit de 
deskresearch bleek al dat jongens/mannen niet snel met problemen naar hun vrienden gaan. De vragen 
zijn gebaseerd op dingen die de fictieve jongen naar zijn hoofd heeft gekregen, omdat hij niet helemaal 
in de Man Box past. 
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Aangezien de bezoekers niet de eerste zijn, zijn er al verschillende stickers met eigen ervaringen bij 
en op het bed geplakt, kunnen de mannen hieruit zonder te veel aanwijzingen aflezen wat precies de 
bedoeling is. Zo zullen er gesprekken ontstaan over de ervaringen van anderen, maar uiteindelijk ook 
over henzelf. Hoe hebben zij bepaalde dingen ervaren en waarom eigenlijk? 

 
Vervolgens worden ze verder geleid door de nachtmerrie doordat ze van een nieuwe plek geluid horen 
komen. Er komt geluid uit de wasbak en het lampje boven de wasbak gaat aan, waardoor de mannen 
uitgenodigd worden hiernaar toe te komen. Waar je normaal jezelf in de spiegel kan zien, kan dat nu 
niet; een verwijzing naar dat mannen volgens de Man Box niet te veel tijd aan hun uiterlijk mogen 
besteden. Op de spiegel staat "Faggot" geschreven. Achter de wasbak wordt nu, groter dan net, op de 
muur opnieuw Google zoekopdrachten getypt. "Wat betekent faggot" "Zie ik eruit als een homo" "Wat 
maakt een jongen verwijfd" "Is haarlak gebruiken gay". Dit is gebaseerd op de pijler 'fysieke 
aantrekkelijkheid'. 
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Er klinkt vanuit een nieuwe hoek het geluid van glas dat breekt, gevolgd door het geluid van vallende 
druppels met een echo. Hier komt uit de muur een brede mannequin die is ingetaped met 'fragile' 
tape. Op de achtergrond wordt gegoogeld: “Hoe kan je tranen tegenhouden", "Waar anoniem praten 
over problemen", "Hoe weet je of je iemand kan vertrouwen." Dit is gebaseerd op de pijlers 
'zelfvoorzienendheid' en 'zich sterker voordoen'. 
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Vervolgens klinken geluiden uit knuffels die roepen 'hug me', 'love me'. Deze plek is gebaseerd op de 
pijler 'heteroseksualiteit en homofobie'. De knuffels hangen met draden aan het plafond. Vanuit de grond 
komen armen die naar de knuffels toe reiken, maar er niet bij kunnen. De google zoekopdrachten luiden 
als volgt: "Wanneer mag ik ik hou van je zeggen", "Hoe vrienden begroeten met knuffel niet gay", 
"Waarom is knuffelen voor meisjes wel normaal" 
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Doordat de ervaring zich in een nachtmerrie afspeelt kunnen er vreemde elementen toegevoegd worden 
waardoor we de humor en verwarring die voor ons van groot belang is kunnen toevoegen.  
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Onderstaand moodboard geeft de sfeer weer die de ervaring zou uitstralen. Humor, verwarring, kleur. 
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Test en feedback 

 

Experiment 
Het concept is op een lo fi manier getest door een aantal mannelijke duo's samen een adviezen te laten 
geven aan een fictieve puberjongen. Hen werden screenshots van de google zoekopdrachten laten zien 
die in het concept beschreven zijn, gevolgd door een aantal adviezen van andere mannen. De mannen 
werden alleen gelaten en gingen zo samen discussiëren om vervolgens samen tot één advies te komen 
per probleem [14]. Achteraf hebben de mannen een reflectieformulier ingevuld [15]. 
 
Het valt op dat ze op het begin oppervlakkiger blijven. Ze hebben even nodig om los te komen. Ze 
bespreken wel het probleem en zeggen zelf wat ze ervan vinden, maar gebruiken niet hun eigen 
ervaringen om dit te onderbouwen. Dit zou duidelijker gemaakt moeten worden aan het begin. Feedback 
die later mondeling nog is gegeven is dat het duidelijker zou zijn om te benoemen dat er gebruik moet 
worden gemaakt van eigen voorbeelden in plaats van je eigen ervaring.  
 
De mannen gaven ook aan dat zij expres bij het vormen van een advies nog niet keken naar de adviezen 
van de anderen. Hierna lazen zij deze wel, waardoor discussies ontstonden of ze het er mee eens waren; 
de andere adviezen helpen dus bij het verdiepen van de dialoog. 
 
Iets wat nog waard was om te testen was of de google zoekopdracht "wat betekent faggot" duidelijk zou 
overkomen. Dit verwijst naar het feit dat hij is uitgescholden voor homo.  
 
"Dit is een assumptie, maar omdat hij dit heeft gegoogeld ga ik ervanuit dat hij is uitgescholden voor 
faggot en dat hij niet wist wat het betekende."  
 
Deze zoekopdracht komt dus duidelijk over. 
 
Ook waren er herkenbare situaties aanwezig 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
"Ja opzich wel, ik vroeg me ook af waarom ik gepest werd, waarom meisjes mij niet leuk (leken) te vinden 
en of ik daar wat aan kon doen door iets anders te doen. Ik heb naar mijn weet nooit getwijfeld over mijn 
geaardheid, maar voelde me wel extreem aangevallen als mensen mij uitmaakte voor homo." 
 
Uit dit onderzoek bleek dat de geteste mannen zelf niet veel last hebben ondervonden van de Man Box 
en dienen eigenlijk als placeholder voor de daadwerkelijke doelgroep. Dit omdat het door corona 
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moeilijker is om mannen buiten de eigen bubbel te bereiken. Echter blijkt hierdoor wel dat de dialoog 
over hegemonische mannelijkheid gestart, ook wanneer mannen er zelf geen last van hebben.  
 
Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? Zo ja, wat? 
Ja ik denk dat alle vier de ruimtes wel onderwerpen op wierp waar ik normaal niet over zou praten omdat 
dit voor mij niet aan de orde is. Ook mensen in mijn omgeving niet 
 
Ook werd bevestigd dat het prettig was om met een vriend te doen. 
 
"In dit geval voerde ik het gesprek met iemand die ik goed kende en comfortabel ben alles te zeggen. 
Wanneer ik met iemand die ik niet ken dit zou moeten doen, denk ik dat het gesprek minder vloeiend 
zou verlopen. Niet per se vanwege de onderwerpen, maar vanwege de dynamiek tussen de personen. 
Dit zou ertoe kunnen leiden dat sommige onderwerpen niet worden besproken." 
 
Uit het reflectieformulier blijkt verder dat het doel van de ervaring niet persé voor iedereen gelijk duidelijk 
is; dat is eigenlijk ook wat we willen bereiken. We willen dat de mannen een dialoog aangaan over 
mannelijkheid zonder ze het idee te geven dat ze dit moeten doen. Voorbeelden van wat de mannen 
dachten waar het over ging: 
 
"Misschien kijken hoe oudere mensen die voorbij het puberteitsstadium zijn reageren op onzekerheid 
van jongere mensen. Hierbij eigen ervaringen meegeven en zo inkijk geven van hoe zij bepaalde 
situaties vroeger oploste/met meer zelfverzekerdheid deze problemen op dit moment zou oplossen." 
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Expert Review 
Naast de test met de doelgroep is er ook Expert Review gedaan door het concept voor te leggen aan 
een storytelling docent, om zo het concept nog verder bij te schaven op het gebied van storytelling en 
show don't tell. Dit werd gedaan door middel van de visuele uitwerkingen. Feedback die hieruit 
voortkwam was het volgende: 
 
Vragen mogen best letterlijk gesteld worden als dat werkt om het gesprek dieper te laten gaan, hierbij 
is show don't tell niet persé nodig als dit het beste werkt. Wel kan in de vraagstelling dan meer gebruik 
worden gemaakt van show don't tell door de vraagstelling anders te formuleren, bijvoorbeeld: 'Wanneer 
was de laatste keer dat jij…' etc. Hierbij is de ervaring belangrijk om de mannen voor te bereiden en 
kopt de vraag het als het ware in. Deze zou ook goed verwerkt kunnen worden in de 'Google muren'. 
 
De ruimte doet nu vrij dramatisch aan. De keuze waarom is duidelijk en goed onderbouwd wanneer je 
wil gaan voor een droomwereld, maar om het goed uit te voeren zonder dat het cheap oogt is lastig. Er 
werd gesteld dat we ook zouden kunnen overwegen om de elementen in de kamer abstracter en 
minimalistischer vorm te geven; dromen zijn immers vaak ook juist vrij minimalistisch. Hierbij zou gebruik 
kunnen worden gemaakt van simpele vormen, waarbij door middel van licht en geluid duidelijk wordt 
gemaakt wat het moet voorstellen. 
 
Deze waardevolle feedback zal meegenomen worden in het realisatieproces. 
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Conclusie 
 

Reflectie 

 

Het concept van de mannen-nachtmerrie voldoet al aan het grootste gedeelte van de vastgestelde 
ontwerpcriteria. De resterende ontwerpcriteria worden verwerkt tijdens de realisatie van het concept. 
 
Er is gekozen voor een nachtmerriescenario. Dit omdat er op deze manier onderwerpen op een logische 
manier onlogisch uitgewerkt kunnen worden. In nachtmerries en dromen zijn immers alles mogelijk. Door 
objecten een andere eigenschap te geven en overdrijven kunnen we op deze manier humor verwerken 
in de ervaring zonder de spot aan te drijven met de problemen. 
 
De onderwerpen zijn onderwerpen met een diepere lading om zo de mannen naar hun eigen emotie te 
laten graven. Tevens zullen deze twee mannen een diepere band met elkaar krijgen als ze hun emoties 
blootgeven aan de ander. Een randvoorwaarde voor het betreden van de installatie is wel dat de mannen 
elkaar moeten kennen om tot een ultiem resultaat te komen. De ervaring is te beleven door twee 
onbekenden, maar de uitkomst zal daardoor niet optimaal zijn. Dit kan alvorens bij de entree 
aangegeven worden. Doordat de mannen over hun eigen ervaringen moeten praten om relevant advies 
te geven, zal de dialoog over hegemonische mannelijkheid geopend worden. 
 
De installatie moet volledig geluiddicht en afgeschermd zijn om de mannen een compleet veilig gevoel 
te geven. Tevens moeten ze van tevoren hun schoenen uitdoen om zo een wat huiselijker gevoel te 
genereren waardoor ze zich wat vrijer zullen voelen. Ook trekken zij een jasje aan, waardoor ze volledig 
onderdeel worden van de ervaring. 
 
Tenslotte is het avontuurlijke element aanwezig, doordat er dankzij licht en geluid steeds meer van de 
nachtmerrie vrijgegeven wordt. In elk onderdeel moeten ze onderzoeken waar het onderwerp over gaat 
om zo relevant advies te geven. 
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Discussie 

 

Naarmate het onderzoek vorderde en we steeds meer in gesprek gingen met de mannen, kwamen we 
tot de conclusie dat zij zich anders gedragen bij vrouwen dan 'mannen onder elkaar'. Een aantal 
experimenten hebben wij zelf uitgevoerd, zoals 'embody een vrouw' en het verkleedfeestje. Achteraf 
gezien hadden we wellicht nog meer waardevolle antwoorden kunnen ontvangen wanneer we al vanaf 
het begin alle experimenten door mannen onder elkaar hadden laten uitvoeren. We merkten bij het 
verkleedfeestje dat er mannen waren die sociaal gewenste antwoorden gaven en na door te vragen 
waarom dit zo was hebben we besloten om verdere experimenten nog slechts uit te voeren in een vorm 
waarin de mannen alleen met elkaar zouden zijn.  

 

Daarnaast hebben wij door de corona crisis voornamelijk in onze eigen omgeving moeten testen. Wij 
zijn ons ervan bewust dat wij redelijk in een bubbel leven, met veel open minded mannen. Toch zijn wij 
ervan overtuigd dat we betrouwbare resultaten hebben gegenereerd; als zelfs deze open minded 
mannen last hebben van de Man Box, kunnen we aannemen dat er een grote groep mannen is die hier 
zelfs nog meer onder lijdt. Daarbij hebben wij ons onderzoek verder kunnen onderbouwen door middel 
van literatuuronderzoek; er is immers eerder een groot onderzoek gedaan naar de Man Box waarin het 
probleem op grote schaal wordt bevestigd. In een vervolgonderzoek zou het echter waardevol zijn om 
dit onderzoek ook op grotere schaal in Nederland te doen. 
 

Plan van aanpak 

 

In de laatste fase van ons afstudeeronderzoek zal het concept gerealiseerd worden in een hi-fi 
eindontwerp. We zullen beginnen met bouwen van onze experience en tijdens dit proces en testen 
hiervan uitwerken hoe we aan onze laatste ontwerpcriteria, de deelnemers nemen de ervaring mee naar 
huis, kunnen voldoen. Ook zal dan de laatste feedback worden verwerkt uit de tests van de Proof of 
Concept. 
 
Het prototype zal ervaarbaar worden. Om dit te bereiken moeten we een afgeschermde ruimte creëren 
door middel van doeken. De doeken zijn wit, zodat er via de buitenkant een beamer op geprojecteerd 
kan worden, om zo de google zoekopdrachten zichtbaar te maken. Dit zal vanaf de buitenkant 
geprojecteerd worden, zodat je als bezoeker niet door de projecties heen kunt lopen. Hier omheen komt 
nog een laag met muren, zodat de ruimte zo donker mogelijk gemaakt kan worden, waardoor we kunnen 
spelen met licht.  
 



 65 

Tevens zullen rond elk onderdeel lampjes hangen, deze kunnen elk na elkaar aangedaan worden als 
spotjes zodat elk onderdeel van de nachtmerrie los zichtbaar wordt en de bezoeker op deze manier 
door de ervaring geleid wordt. Ook zullen er bij elk van die onderdelen losse boxen staan zodat geluid 
op verschillende plekken op verschillende momenten afgespeeld kan worden.  
 
Het hoofdeinde van het bed is het enige deel dat zich niet in de droomwereld begeeft. Hier is een klein 
nachtlampje nodig om dit te verlichten. De objecten die later zichtbaar zijn zijn vervormd, zodat ze in 
het nachtmerrie thema passen. Ook zullen we de jassen die de mannen aanmoeten moeten realiseren. 
Deze zijn in de vorm van een dromenvanger, dit symboliseert de rol die de mannen hebben; de 
nachtmerries verdrijven. Deze jassen moeten niet te flamboyant worden, ze moeten wel het idee geven 
dat de mannen een serieuze rol aan moeten nemen in de ervaring. 
 
We zijn ons ervan bewust dat we met dit concept veel van onszelf vragen. Aan de andere kant; we 
kunnen gebruik maken van veel bestaande elementen, zoals een matras, wastafel, mannequins etc. We 
zullen dus eerst, gezien de korte realisatietijd, moeten kijken hoe realistisch het is om al deze elementen 
te regelen. Anders zouden we wellicht een deel ervaarbaar kunnen maken en de rest verder uitwerken 
op papier. Er zal een planning gemaakt moeten worden om dit goed in te kunnen schatten. 
 
 

Implementatieplan 
 
 

Naar ons idee zou de ervaring het beste tot zijn recht komen in een expositie van een museum. Ook zou 
het kunnen worden neergezet op culturele festivals als activiteit voor de mannen. Zo kunnen ze de 
dialoog aangaan en blijft het wellicht een gespreksonderwerp voor de rest van de dag.  
 
De ervaring zal redelijk makkelijk te verplaatsen zijn, doordat het bestaat uit allerlei losse elementen. Zo 
kan de ervaring op verschillende plekken tentoongesteld worden en door zo veel mogelijk mensen 
bereikt worden.  
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Evaluatie 

 

Rianne 
We zijn in het begin van het onderzoek gestart met de insteek, hoe maken we feminisme weer sexy? De 
meeste mensen leken voor gender gelijkwaardigheid te zijn maar wilden zich absoluut geen feminist 
noemen. Dit waren voornamelijk mannen. Ik ben hierdoor onderzoek gaan doen naar hoe feminisme die 
mannen tot nu toe veranderd heeft en hoeveel kennis ze eigenlijk hebben van feminisme. Dit in de 
combinatie met de gesprekken die wij met Rikkert gevoerd hebben, hebben ervoor gezorgd dat onze 
focus een ander perspectief kreeg. Hoe kunnen we namelijk die mannen helpen te emanciperen door 
op de positieve voordelen voor hen te focussen. 
 
Al onze experimenten hebben we vooral samengedaan. Tijdens brainstorms merkte ik dat mijn kracht 
vooral lag in niet te veel vast willen blijven zitten in een onderwerp. Door met onconventionele ideeën te 
komen kregen we hierdoor nieuwe inzichten. Deze ideeën waren niet altijd praktisch of haalbaar, maar 
daarin vulde Sanne mij dan weer heel goed in aan. Door haar geordende visie in combinatie met mijn 
chaotische dromerige visie konden we tot compleet nieuwe inzichten komen. 
 
Later in ons onderzoek waren de taken iets duidelijker verdeeld. Ik heb mij vooral gefocust op het 
analyseren en verwerken van de experimenten in het theoretische kader. Sanne en ik kennen elkaar 
buiten deze samenwerking al erg goed. We weten hoe de ander in elkaar steekt en hierdoor is het voor 
ons makkelijk te zeggen als iets ons dwars zat. Dit is erg fijn samenwerken, omdat je hierdoor precies 
weet wat je aan de ander hebt en de ander dan ook blind kunt vertrouwen als zij bezig was met een 
ander onderdeel. Ook wisten we hierdoor precies hoe we met de ander om moesten gaan als we door 
de bomen even het bos niet meer konden zien. 
 
Tenslotte kijk ik super veel uit naar het bouwen van de installatie. Ik heb een ontzettend groot hart voor 
het maken van kleding en cosplay en vind de ervaring die het biedt het mooiste wat er is. Ik ben visueel 
ingesteld en focus graag op de look en feel van details. Iets kloppend maken door middel van je fantasie 
gebruiken. In ons eindontwerp is hier dan ook alle ruimte voor. Ik kan niet wachten om met verschillende 
texturen en sensoren de ervaring compleet te maken. 
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Sanne 
Aan het begin, tijdens het vooronderzoek hadden we ons gefocust op feminisme; hoe kunnen we 
mannen aansporen om deel uit te maken van de emancipatiestrijd en opkomen voor de rechten van 
vrouwen? We wilden hen laten inzien wat voor hén de voordelen van feminisme waren. Mede door het 
schrijven van mijn paper vond ik het op het begin redelijk lastig om de switch naar mannen te maken. 
Mannen zijn immers al privileged, toch? Na echter met Rikkert te praten en me meer in het onderwerp 
verdiept te hebben door middel van deskresearch zijn we samen tot de conclusie gekomen dat er pas 
echt ruimte is voor een volledige gelijkwaardigheid voor iedereen als we eerst beginnen met het 
afbreken van de Man Box. Hier stond ik vanaf dat punt dan ook helemaal achter. 
 
Door dit onderzoek heb ik meer inzicht gekregen in de wereld van mannen. Er wordt vaak gezegd dat 
vrouwen het niet makkelijk hebben en dat is ook zo. Maar ik ben me er zeer bewust van geworden hoe 
de maatschappij over het algemeen naar mannen kijkt en hoe wij daar zelf ook aan bijdragen. Ik ben 
hier zelf naarmate ik er meer over leerde ook zelf op gaan letten; hoe vaak noem ik mijn vriend eigenlijk 
sterk en stoer en wat wil dit zeggen? Ook ben ik ervan overtuigd wanneer ik, in de verre, verre toekomst 
ooit een zoon krijg om hem vanaf zijn geboorte buiten de Man Box op te voeden. 
 
Onze samenwerking verliep, doordat we elkaar zo goed kennen en alles tegen elkaar kunnen zeggen 
goed. Wel vinden we het beide erg fijn om samen te werken; samen overleggen en brainstormen en 
grotere experimenten samen afnemen. Ook heb ik soms moeite met controle loslaten. Dit heeft er voor 
gezorgd dat we wellicht niet altijd even efficiënt hebben gewerkt, maar wel dat we beide overal altijd 
achter hebben gestaan. Wel hebben we beiden allebei een duidelijke rol in de samenwerking. Ik hou 
van structuur en uitkomsten en informatie inzichtelijk maken. Dit heb ik vaak op me genomen door onder 
andere de inzichten die voor die dag belangrijk waren duidelijk op ons mooie whiteboard in de garage 
te schrijven. Het iteratieproces naar ons eindconcept toe was lang, met veel verschillende ideeën en 
concepten. Dit zorgde er soms even voor dat de moed in onze schoenen zakte, maar er was altijd wel 
een van ons die de ander wist te motiveren om niet op te geven en dit heb ik als zeer prettig ervaren. 
 
Tegen het einde aan hebben we wel duidelijker taken verdeeld; ik heb me hier voornamelijk gefocust 
op het literaire deel van het theoretisch kader op papier zetten. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de 
literatuur die we reeds verzameld hadden, maar me ook verdiept in nieuwe literatuur om alles nog beter 
te kunnen onderbouwen. Daarnaast ben ik zeer visueel ingesteld heb ik deze taak dan ook op me 
genomen; de concepten visueel uitwerken in Illustrator en moodboards maken om tot een 
gebalanceerde uitstraling te komen die klopt bij het concept. Dit zal ik in de rest van de realisatie ook 
doorzetten. Ik kijk er enorm naar uit om ons concept te realiseren en kan niet wachten om te zien wat 
het eindresultaat zal worden. 
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Bijlage 
 
[1] Enquête feminisme 

 
Poll Instagram 
  

1.  Noem jij jezelf feminist? Ja/Nee 
  

2.  Ben jij voor gendergelijkheid? Ja/Nee 
  

3.  Strijd jij voor gendergelijkheid? Ja/Nee 
  

4.  Wat is jouw beeld van feminisme? Vraagsticker of slide in dm’s 
  

  
Enquête 
  

1.  Noem jij jezelf feminist? Ja/Nee 
 Waarom wel/niet? 

  
2.  Ben jij voor gendergelijkheid? Ja/Nee 
 Waarom wel/niet? 

  
3. Strijd jij voor gendergelijkheid? Ja/Nee 
 Waarom wel/niet? 

 
4. Wanneer iemand in mijn omgeving een gemeende, vervelende seksistische 

opmerking maakt zeg ik hier iets van. Ja/Nee 
 Waarom wel/niet? 

  
5. Wat houdt feminisme volgens jou in? 

 
6. Hoe ziet een stereotype feminist er voor jou uit en komt dit voor jou overeen 

met de werkelijkheid? 
 

7. Hoe ziet een stereotype anti-feminist er voor jou uit en komt dit voor jou 
overeen met de werkelijkheid? 

 
8. Wat houdt gendergelijkheid volgens jou in? 
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[2] Experiment: Embody een vrouw  
 
Vragen experiment 
Zijn mannen die zich wel feminist noemen zich bewuster van genderongelijkheid dan 

mannen die zichzelf niet zo noemen? 
 

Vragen: 
 
 
1. Noem 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn. 
 
 
2. In welke situaties heb jij het gevoel dat je jezelf extra moet bewijzen? 
 
 
3. Wat zijn vooroordelen die mensen van jou hebben omdat je een vrouw bent? 
 
 
4. Vind je de samenleving zoals die nu is eerlijk ingericht, waarom wel niet? 
 
 
5. Hoe voel je je erbij als je ‘s avonds alleen over straat moet? Waardoor wordt dit 

veroorzaakt? 
 
 
6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om een toppositie te krijgen in een 

bedrijf? 
 
 
7. Wat zijn voor jou de voordelen van een vrouw zijn? 
 
 
8. Hoe zou jij nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en je wilt niet 

meer? Zou je daar moeite mee hebben? 
(En wat als je een man bent in deze situatie) 

 
 
9. Waarom gaan jullie altijd met zijn 2en naar de wc? 
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Uitkomsten 
 
Testpersoon 1,  Feminist 
 
1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 
Hij heeft heel veel moeite 
In een wereld als die van Robin is het allemaal sowieso al wel equal 
 
 

1. Naar mijn baas stappen voor salarisverhoging 
2. 'S Avonds laat gewoon even lekker rondlopen 
3. Als het een beetje warm is lekker gaan zwemmen (Naar mijn beleving is society toch 

wel superficial en kijkt veel naar uiterlijk, als je er goed uit ziet als vrouw of als man 
wordt er anders naar je gekeken. Ik kan me voorstellen dat je dan als man 
comfortabeler zou zwemmen, kleding). 

 
2. Wanneer heb jij het gevoel dat je extra bewijzen 
 
Op een werkvloer tussen veel mannen. Binnen mijn referentiekader als ontwikkelaar zijn er 
vooral mannen. Vooral mannen doen het soort werk en als vrouw moet je jezelf meer gaan 
bewijzen.  
 
Vanuit biologisch standpunt meer spiermassa hebben, bij voetbal. Binnen werkveld vooral 
met denken denken mannen en vrouwen toch anders in aanpak wijze en denkwijze. Bij 
vrouwen wordt er al snel gekeken dat ze het mooie deel doen en mannen het 'denkwerk' 
over lastige algoritmes. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Dat ik er verzorgd uit moet zien, bijv met dagje netflixen en chillen dat er al gauw 
schuin naar wordt gekeken 

2. Als er iets fysieks moet gebeuren dat er een man moet komen helpen 
3. Met dingen als ruimtelijk inzicht dat je het niet zou snappen en je niet eens een kans 

willen geven  
 
4. Vind je de samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Algeheel nee over de hele wereld. Nee, want er zijn toch nog veel punten waar ik net al aan 
dacht, bijvoorbeeld met vooroordelen. Daarbij weet ik zeker dat er een heleboel dingen zijn 
die spelen waar ik me niet direct bewust van ben en naar op zoek zou moeten gaan. Zoals 
bijv. Dat de wereld is ingericht op mensen die rechtshandig zijn. Zo zijn er ook veel dingen 
ingericht op mannen en niet zo zeer op vrouwen, maar ik ben me niet overal bewust van, 
daar zou ik misschien ook aan kunnen werken. Ik denk ook dat als mensen zich er bewuster 
van zouden zijn er meer zou veranderen.  Er is een land waar vrouwen een extra vrije dag 
mogen opnemen als ze ongesteld zijn voor de heftigste dag. Ik zie ook wel eens dingen 
voorbij komen over waarom maandverband zo duur moet zijn en een bril wel voor een de;el 
vergoed wordt. Dingen komen er doorheen wanneer grote bedrijven lobbyen.  
5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waa 
 
Ik denk dat dat er heel erg aan ligt waar. In Arnhem centrum denk ik dat ik me er niet prettig 
bij voel. In een kleiner dorp wel onder het mom ons kent ons. Zelfs als man zou ik alleen niet 
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door Amsterdam willen lopen. In een stad komt er een heleboel anonimiteit bij kijken. Met het 
corona protest zijn er vaders die mensen bij naam aangesproken, daardoor zijn jongeren van 
straat gegaan omdat de anonimiteit weg is.  
 
6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 
 
Om te beginnen niet eerlijk. Twee mensen met dezelfde credentials, kennis en kunnen 
zouden daar eerlijke kansen in moeten krijgen, maar daarentegen als vrouw zijnde... Ik heb 
bij een bedrijf eerder de term 'excuustruus' gehoord. Dan zit er één vrouw bij onder het mom 
van 'wij hebben er ook een vrouw bij zitten'. Op het moment dat je in je eentje tegen de rest 
in moet stemmen, ga je het alsnog niet winnen, wanneer je bijvoorbeeld voor je vrouwelijke 
collega's op wil komen. Dus wanneer je in een machtspositie zit is het nog steeds niet 
eerlijk.  
 
7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn 
 
 

1. Als vrouw word je minder snel als gevaar geacht in positieve zin. Onder het mom van 
als je vrouw door een park loopt en je ziet een moeder met een kleintje en er op af 
loopt zal die moeder veel sneller geneigd zijn om te vertellen hoe het kindje heet etc. 
En als je over het handje wil aaien, wordt het eerder goedgekeurd 

2. In bepaalde werkvelden heb je sneller kans op een baan, bijvoorbeeld als 
ontwikkelaar word je sneller aangenomen als vrouw en als leerkracht als man. Als je 
als man voor de klas staat en er gebeurt iets dat er sneller schuin naar gekeken.  

3. In ieder negatiefs iets zit iets positiefs, dus als je een relatie hebt als hetero stel dat je 
tegen je vriend zegt van doe eens voor me open dat dit sneller gebeurt dan bij een 
lesbisch stel 

4. In de cosplay wereld zijn er verschillende kostuums. Als je als vrouw Elsa doet weten 
mensen sowieso al van dat is niet te doen. Maar als je als hoofdpersonage wil 
cosplayen van een serie waarin veel gevochten wordt en je bent een beetje chubby 
zeggen mensen al sneller dat het niet klopt. 

 
8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en zou je er moeite 
mee hebben 
 
Ik denk wel dat ik het lastig zou vinden. Het is nog steeds een lastig iets om je bij in te 
beelden. Maar mijn hoofd gaat al heel snel naar het proberen te verbloemen of een excuus 
vinden. Ik zou het lastig vinden omdat ik het überhaupt lastig vind om nee te zeggen tegen 
mensen en een people pleaser ben. Onder het mom van ik wil je niet kwetsen ook wetende 
dat ik weet dat ik dingen ook wel kan overdenken. En vanuit empathisch vermogen lastig zou 
vinden. 
 
9. Waar gaan jullie altijd met zn tweeën naar de wc 
 
Ik denk dat het zou kunnen zijn om dingen door te spreken of het over dingen te hebben 
waar je anderen niet bij wil hebben. Ik denk dat het ook wel lastiger wordt wanneer je met 
een vrouw op date bent want het gaat denk ik ook gaat over als je bijvoorbeeld een oogje 
hebt op iemand.  
 
Lastig omdat het sowieso lastig is om je in te leven in een vrouw. 
 
  



 92 

Testpersoon 2,  Feminist 
 
1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 
 

1. Ontdekken hoe het is om een mannelijk geslachtsorgaan te hebben 
2. Kijken hoe het is om de deur uit te gaan en kijken hoe ik ontvangen wordt bij een 

supermarkt. Hoe mensen op mij reageren en gedragen 
3. M'n auto een beurt geven en naar de garage gaan en kijken of de prijs anders is 

(hoger) 
 
2. Wanneer heb jij het gevoel dat je moet extra bewijzen omdat je een vrouw bent 
 
Op mijn werk, daar is het veel biased m.b.t. de rollen waar ik in zit. Als moeder heb ik een 
potentieel zwangerschapsverlof en ik merk dat dat wel gebeurt bij het maken van plannen 
richting de toekomst van mijn carrière. Misschien ook een paar sociale situatie, ik zal niet 
snel in de voetbalpraat meegenomen worden terwijl ik wel voetbal kijk, tenzij ik echt bewijs 
dat ik wel veel weet. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Gevoelig  
2. Niet mn mannetje kan staan 
3. Niet fysiek sterk genoeg ben 
4. Niet bereid of daadkrachtig genoeg om een leven te kunnen maken waar geen man 

aan te pas komt. Vooral op het gebied van werk en geld. Niet onafhankelijk kunnen 
zijn 

 
4. Vind je de samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Nee. Ik denk dat er nog heel veel stigma is rondom onze (vrouwen) mening. Zo mogen we 
nog niet heel lang stemmen of autorijden en dat we worden gezien als groentjes, vooral mbt 
autorijden. Waar ik vooral mee zit is ook de positie op werk, salaris is duidelijk niet hetzelfde 
en er is altijd wel een manager die in je nek hijgt of je al zwanger bent. Als man wordt je daar 
nooit naar gevraagd, als vrouw moet je je altijd verantwoorden. Als je getrouwd bent is dat 
toch al een red flag. 
 
5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waardoor wordt dit 
veroorzaakt 
 
Dat doe ik als voorzorgsmaatregel gewoon niet. Je weet niet wat mensen van plan zijn en ik 
kan wel m'n best doen, maar er is altijd wel iemand die denkt van dat kan ik wel catcallen of 
misschien nog wel ergere dingen. Dus 's avonds doe ik dat eigenlijk nooit. In een dorp heb je 
natuurlijk minder mensen en makkelijkere blind spots maar in de stad ben je anoniemer en 
kan een dader misschien makkelijker vluchten.  
 

6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 
 
Oneerlijk. Ik moet er harder voor werken en ik ben me constant aan het bewijzen. Je krijgt 
niet iets vanuit een gunfactor. Het is altijd een man die bovenaan staat, dus hoe verbind je 
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daarmee zodat hij je ook een hogere positie wil geven. Het gaat te veel om hoe ze je 
persoonlijk zien en niet altijd om hoe je presteert.  
 
7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn? 
 
 

1. Mezelf leuk voor de dag willen stellen en daarin meer opties hebben (meer kleren) 
2. Het is makkelijker om te daten voor vrouwen, mannen hebben daar meer last van 

 
8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en je wil niet meer en 
zou je er moeite mee hebben 
 
Als het een nee is zou ik het waarschijnlijk al wel eerder zeggen. Als we al thuis zijn zou ik 
het niet weten omdat je toch al een bepaalde verwachting zet. Als ik toch het idee hebt dat 
het niet klikt of als ik me niet veilig voel dan denk ik dat ik wel sterk genoeg in mijn schoenen 
durf te staan en zeg dat het laat is en dat ik andere dingen te doen heb. Ik merk dat ik wel 
snel in een smoesje val en niet zeg van gast je bent gewoon fucking weird. Als man is het 
eigenlijk niet heel anders, toen zei ik ook van ik moet maar eens gaan, het is laat. Zit voor mij 
niet heel veel verschil in. Ik denk dat er wel genoeg mannen zijn die het wel makkelijker 
vinden om te zeggen van m'n huis uit. Maar ik zal altijd bang zijn om de gevoelens te 
kwetsen. Maar als vrouw heb je wel meer dat je je er strategisch uit probeert te lullen zodat 
hij niet boos wordt.  
 
9. Waarom gaan jullie altijd met z'n tweeën naar de wc 
 
Om merken lippenstift te bespreken haha. Nee op het toilet kan je even eerlijk zijn tegen 
elkaar en is het even een veilige haven. Ook een beetje feedback over hoe het gezicht er op 
zit.  
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Testpersoon 3,  Feminist 
 
1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 
 

1. Underwhemlingness van een mannenlijk orgasme ervaren 
2. 'S Nachts over straat lopen 
3. Met een gerust hart uitgaan 

 
2. Wanneer heb jij het gevoel dat je extra bewijzen 
 
Op momenten waarvan er vanuit gegaan wordt dat je als vrouw meer moeite moet doen. 
Bijv. een vrouwelijke dokter heeft iemands leven gered of een vrouwelijke scientist heeft iets 
uitgevonden. Aan de ene kant is het goed dat ze het er bij zetten, maar niet nodig. Dus als 
vrouw heb ik 'dit' gedaan en dat mensen dat dan 'knap' vinden omdat je een vrouw bent. 
Maar ook op sociaal niveau zo van 'je snapt het niet want je bent een vrouw'. Wanneer er 
iets extra speciaal is omdat je een vrouw bent dan als je een man bent. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Dat je emotioneel ingesteld bent 
2. Dat je alles doet met een achterliggende gedachte. Dat als je aardig tegen iemand 

bent omdat je iets wil hebben of dat als je gemeen bent dat dat komt omdat je een 
steek onder water wil geven 

3. Dat je gebruik maakt van je vrouwelijkheid. Dus dat je heel goed weet hoe je bijv. 
gratis drankjes kan krijgen of als je ergens niet naar binnen mag dat je dan gewoon 
een korter rokje aan doet. 

 
4. Vind je de samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Nee absoluut niet, de wereld is ingesteld op mannen dat is een feit. Alleen al het hele ding 
van als vrouwen worden lastiggevallen dat het bij de vrouw ligt en niet bij de man. En het is 
wel de wereld uit dat de vrouw thuis moet blijven omdat je het niet meer redt, maar nog 
steeds worden mannen sneller aangenomen dan vrouwen door de vooroordelen dat mannen 
beter en consequenter werken. 
 
5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waardoor wordt het 
veroorzaakt 
 
Tantoe kut. Doordat ik als vrouw zijnde veel lastig wordt gevallen en dat een persoon die 
naar je kijkt kan al betekenen dat je niet meer thuis komt en daar ben je je heel bewust van 
en constant mee bezig. Ook al is er niemand, het idee dat er iemand om de hoek kan komen 
die je wel iets aan kan doen, zorgt er voor dat je constant alert bent. 
 
6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 
 
Ik ben er persoonlijk niet naar op zoek, maar ik kan me wel voorstellen dat het als vervelend 
wordt ervaren Ook omdat het heel vaak wordt afgeschoven op onredelijke dingen zoals een 
vrouw is te wispelturig om een bedrijf te runnen en beslissingen te nemen en dat is gewoon 
bullshit. Maar dat er zo veel miljonairs zijn die mannen zijn en het ook het ding is als je 
vrouwelijke miljonair bent dat je dan een golddigger bent en het niet zelf hebt verdient. Je 
kan het gewoon nooit goed doen. 
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7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn 
 
 

1. Intiem zijn is voor een vrouw zijn niet vreemd met elkaar. Voor vrouwen is dat veel 
geaccepteerder. Als een lesbienne stel samenwoont zijn het ook gewoon twee 
vriendinnen die samen zijn gaan wonen. Terwijl als twee mannen raar naar elkaar 
kijken is het gelijk gay. Ik weet ook niet zo goed waar dat vandaan komt.  

2. Het is voor vrouwen veel natuurlijker om zich kwetsbaar op te stellen 
 

8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en zou je er moeite 
mee hebben 
 
Ik denk dat er wel een cultuur bestaat die er geen genoegen mee neemt. Ik heb het gevoel 
dat jonge vrouwen al heel snel het lief ja knikken en ook al doen mensen vervelend dat dat 
heel vroeg wordt aangeleerd. Dat kan op zulke momenten heel erg tegen je werken. 
Vrouwen worden conflictvermijdend opgevoed want mannen zijn nou eenmaal fysiek 
zwaarder. Als je nee zegt kan het wel eens fout gaan, maar dat weet je niet van te voren. 
Dan ga je toch sneller voor je eigen veiligheid dan iets anders.  
 
Als man zou ik er geen moeite mee hebben. Dan zou ik het gewoon aangeven. Meer van ik 
voel hem niet meer zo, want waarschijnlijk is er dan iets anders aan de hand dat ik toch al 
moe ben ofzo. Maar dat is ook gewoon omdat ik vanuit een positie van veiligheid kan praten. 
Als ze boos wordt kan het vervelend uitpakken, maar grote kans dat het dan niet 
levensbedreigend is voor mij. Ik weet er dan wel onderuit te komen met deze lengte en deze 
joekels. *Showt biceps en spant aan en flext hard* 
 
9. Waar gaan jullie altijd met zn tweeën naar de wc 
 
Om creeps tegen te gaan en omdat het gewoon gezellig is. En zodat je samen andere 
meiden kan ophypen in de wc. Dan moeten ze de complimentjes wel aannemen. En stel je 
wordt op de weg er naartoe gepakt dat je dan nog met z'n tweeën bent.  
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Testpersoon 4, Twijfel-feminist 
 

3 dingen die je zou doen als je een dag een man was 
 

1. Masturberen 
2. Ik zou gaan shoppen voor mannenkleding en kijken hoe dat staat 
3. Wild plassen 

 
Wanneer heb je het gevoel dat je je extra moet bewijzen 
 
Ik denk dat je wat meer achtergesteld staat in het professionele leven als je een baan zoekt 
en dat je je dan extra moet bewijzen t.o.v. een man, vanwege het feit dat bedrijven van 
vroeger uit zeggen dat vrouwen in sommige opzichten een kostenpost zou zijn. Bijvoorbeeld 
wanneer ze zwanger is en kinderen heeft, dat ze dan minder wil doorgroeien. Vrouwen 
moeten dan dus daadwerkelijk meer kwaliteiten leveren om eerder aangenomen te worden 
dan een man. 
 
Wat zijn vooroordelen die mensen van je hebben omdat je een vrouw bent 
 
 

1. Minder goed kunnen rijden 
2. Wanneer vrouwen zich kleden zoals ze willen dan mannen dan al gauw een 

vooroordeel hebben dat ze zin heeft, terwijl ze zich gewoon zo wil kleden 
 
Vind je de nederlandse samenleving eerlijk ingericht en waarom wel of niet 
 
Ik denk dat een geheel eerlijke samenleving een mooi streven is maar niet haalbaar, dus 
nee. Maar ik denk dat de nederlandse samenleving wel degelijk tov andere landen wel 
redelijk ver is in sommige opzichten en vanuit het perspectief van een vrouw zijn vrouwen 
nog steeds wel veel achtergesteld zijn. Loon is bijv nog een dingetje, vrouwen worden bijv 
helemaal niet vertegenwoordigd in topposities en dat in de politiek nog veel man is, er is wel 
een shift maar het is nog niet helemaal het geval.  
 
Hoe voel je erbij als je ‘s avonds alleen of straat moet en waardoor wordt het 
veroorzaakt 
 
Ik zou me als vrouw niet heel comfortabel lopen, vooral niet in rotterdam en de wijk waar ik 
woon. Er lopen best vaak ongure types rond en vanuit ervaringen van andere vrouwen is dat 
ze dan wel vaak worden aangesproken en niet dat er dan iets gebeurd maar het veroorzaakt 
wel angst.  
 
Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om een toppositie te krijgen in een 
bedrijf? 
 
Niet fijn, oneerlijk en onrechtvaardig 
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Wat zijn de voordelen van een vrouw zijn 
 
 

1. Wat me te binnen schiet is dat je als vrouw in de huidige samenleving en met de 
verwachtingen wanneer je kinderen krijgt dat meer van je wordt verwacht dat je meer 
tijd doorbrengt met je kind en die tijd dus kan spenderen. Tuurlijk zijn er ook veel 
ambitieuze vrouwen maar ik zie het wel als voordeel  

 

Hoe zou je nee zeggen  
 
Ik kan me wel voorstellen dat als je meegaat dat de man al een soort van verwachting heeft 
dat je seks gaat hebben en dat je dat als vrouw wel zou zeggen dat dat lastig is als je 
gewoon nee zeg. Denk ook wel dat ik het als vrouw lastig zou vinden, maar aan de andere 
kant zou ik ook niet op een jongen vallen die respectloos is en geen nee aanneemt.  Het is 
makkelijk om zo te zeggen, maar ik denk dat ik toch gewoon zou zeggen van yo zou je me 
naar huis willen brengen of mag ik op de bank slapen 
 
Als man zou ik denk ik gewoon zeggen dat ik het niet chill zou vinden en dat ik weg wil 
 
Waarom gaan jullie altijd samen naar de wc 
 
Om de deur dicht te houden 
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Testpersoon 5 - Twijfel feminist 
 
 
1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man was 
 

1. Staand plasen 
2. Seks hebben met een vrouw 
3. Ongeneerd scheten laten en kut roepen 

 

2. Wanneer heb jij het gevoel dat jij je  
 
In situaties waarin de meerderheid een man is of überhaupt situaties waarin je moet 
presteren. Bijvoorbeeld als je moet presenteren, dat is denk ik een mooi voorbeeld. Of als je 
bijv. In een college zit en een vraag moet beantwoorden. Ik denk over het algemeen dat 
vrouwen daarbij meer druk ervaren dan mannen. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen 
 
 

1. Dat je een keer in de maand humeurig bent 
2. Dat je sowieso wat meer humeurig bent 
3. Misschien dat je je eerder ziek meldt voor werk, bijvoorbeeld als je kinderen hebt 

waarvoor je je eerder afmeldt en deels kan het zijn dan vrouwen misschien sneller 
ziek voelen 

4. Dat je fysiek minder sterk bent 
5. Dat je meer praat over je gevoelens 

 
4. Samenleving 
 
Ik denk van wel, omdat je in Nederland ongeacht je man of vrouw bent in principe gelijke 
kansen hebt in dingen die je kan bereiken die je wil bereiken, En zeker op het gebied van 
onderwijs en het vinden van een baan. Al denk ik wel dat er nog steeds een soort glazen 
plafond geldt.  
 
5. Hoe voel je je erbij wanneer je  
 
Ik denk dat je een kwetsbaardere positie hebt, omdat het een angstiger gevoel kan 
bewerkstelligen, voornamelijk ook denk ik omdat je fysiek minder sterk bent ten opzichte van 
vrouwen. En ook omdat vrouwen vaker verkracht worden door mannen dan andersom.  
 
 
6. Wat vind je er van toppositie 
 
Dat is ook terug te voeren naar een eerdere vraag over de gelijke kansen. En toch denk ik 
dat dat niet helemaal zo is en dat heeft niet zo zeer te maken met ongelijke kansen voor 
topposities, maar toch gewoon de natuur die dat zo bepaald heeft dat mannen betere 
karaktereigenschappen om die toposities te bekleden. Dat er een soort natuurlijke disbalans 
is ontstaan tussen het aantal  mannen en vrouwen die die topposities bekleden en Dat het 
niet zo zeer afhankelijk is van hoe wij in nederlands het hebben ingericht, maar dat er een 
natuurlijke disbalans is. Omdat mannen over het algemeen Meer dominanter zijn, meer de 
wil om meer uur in de week te werken en is en kinderen hoeven natuurlijk ook geen kind te 
baren. En voor het kind uiteindelijk te zorgen 
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7. Voordelen 
 

1. Ik denk dat de moeder automatisch een soort liefdevollere band heeft met het kind 
2. Dat je meestal niet hoeft te betalen als je uiteten gaat 
3. Misschien toch ook dat er sneller meer rekening gehouden wordt met je op veel 

gebieden. Dat mensen toch meer opletten met wat ze tegen je zeggen met minder 
grof taalgebruik en wat minder recht toe recht aan. Bijvoorbeeld dat je slecht nieeuws 
voorizchtiger brengt, en ook kritiek voorzichtiger brengt 

 
8. Hoe zou je nee zeggen 
 
Als je echt geen zin hebt zou ik op een nette manier zeggen van ik heb het leuk en gezellig 
gehad maar ik vind het toch fijn om vanavond in mijn eigen bed te slapen en zal mijn pad 
naar huis bevolgen. Ik denk wel dat het anders ligt. Als man kan je veel makkelijker nee 
zeggen dan vrouw. Ik denk dat over het algemeen mannen meer behoefte hebben aan seks 
en een hoger libido hebben en vrouwen kwetsbaarder zijn en wel het risico hebben om 
zwanger te worden en mannen niet.  
 
9. Twee naar de wc 
 

1. Stel de een heeft bijv geen tampons bij dat je dan van elkaar kan lenen 
2. Als je je slecht voelt fysiek of mentaal dat je dat dan even kwijt kan aan de ander aan 

de wc en dat de ander je kan ondersteunen 
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Testpersoon 6, Twijfel-feminist 
 

1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 
 

1. De helikopter 
2. Staand plassen 
3. Kloten met de boys want jongens kunnen altijd veel plezier met elkaar hebben 

 

2. Wanneer heb jij het gevoel dat je extra bewijzen 
 
Wanneer ik het idee heb dat mensen me om me heen me niet slim genoeg vinden. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Dat ik geen porno kijk 
2. Dat ik me niet goed genoeg verzorg en dat ze dan iets van me vinden 
3. Ik mag niet te vulgair doen of viezig doen.  
4. Ik ben een slet als ik teveel opmerkingen maak over seks. Als ik een keer te los ben 

geweest noemen ze me slet. 
 

4. Vind je de Nederlandse samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Tuurlijk niet. Ik denk dat hoe ze het in zweden hebben gedaan het beter doen. Wij hebben 
hier in het westen echt rollen: barbecuen, tuinieren en koken, schoonmaken, huiselijke taken 
en er mooi uitzien. In zweden krijgen mannen evenveel tijd voor zwangerschapsverlof. Ik 
denk dat dat hier niet zo is omdat het gewoon traditie is. Het bestaat al zoveel jaren. Als je 
vroeger wilde dat mensen je land overnamen ging dat over van vader op zoon. Als de man 
gaat werken hoort de vrouw bij het huis en het huishouden. Het is nog vrij recent dat 
vrouwen ook dezelfde taken kan doen.  
 

5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waarom 
 
Paranoïde. Het is relatief veilig, maar het zal je maar net gebeuren dat er een gekkie uit de 
bosjes komt. Overdag kunnen mensen je ook stiekem filmen op straat. Door sociale druk 
word je eigenlijk verplicht om er op je best uit te moeten zien. Knappe vrouwen moeten 
zichzelf presenteren, maar daardoor hebben mannen ook zoiets van 'nice' en dan gaat het 
toch al snel een bepaalde kant op. Ik denk dat het niet zo zeer dorp of stad is maar hoe gaan 
die mensen om met genders.  
 
 
6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 

Aan de ene kant vervelend, stel ik zou die ambitie hebben dan zou ik er graag voor willen 
gaan. Want je weet dat je het niet snel zou kunnen krijgen zonder veel dingen op te geven. 
Aan de andere kant weet ik ook dat het niet van me wordt verwacht en dat ik daardoor 
minder druk voel. Dus mensen zullen je minder snel veroordelen als je het niet wil. 
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7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn 
 
 

1. Het is makkelijker om contact te maken met nieuwe mensen 
2. Mensen zijn begripvoller als je ongesteld bent dus als je je kut voelt heb je vaker dat 

mensen het door de vingers zien 
3. Je krijgt altijd chocola 
4. Als je wil zou je je seksualiteit kunnen misbruiken om dingen te krijgen 

 
 

8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en zou je er moeite 
mee hebben 
 
Ik zou graag zeggen dat ik zou zeggen van hoeft niet. Ik heb vaak genoeg verhalen gehoord 
dat ze het dan toch doen. Ik ben best wel meegaand dus… ik heb het al meegemaakt als 
man en daarbij was het goed gegaan en toen was het niet zo ver gekomen dat ik iets moest 
doen wat ik niet wou. Maar ik hoor vaak genoeg situaties waarin dat niet kan en dat je al te 
ver bent. Als je een berichtje stuurt op tinder dat je denkt van kut ik kan het niet meer 
verwijderen. Soms kan je dan het gevoel krijgen dat je ze iets verschuldigd bent. Ik weet niet 
of het me zou lukken. Als het echt slecht voelt zou ik een smoesje verzinnen of zeggen dat ik 
spontaan lesbisch ben geworden. Maar stel je bent zo van sorry toch niet zo zin in of beter 
niet en dat ze dan denken van daar gaat mijn kans. Dus ik denk dat je er beter hard in kan 
zijn. Het ligt aan de guy of ik dat zou durven en hoe dronken we zijn en hoe groot en sterk hij 
zou zijn. Over het algemeen denk ik dat er 75% kans is dat het me niet lukt om er vanaf te 
komen. Als man zou ik gewoon zeggen dat ik moe ben en geen zin heb. Maar dan lijkt het 
me juist leuk als het een keer omgedraaid is.  
 
9. Waar gaan jullie altijd met zn tweeën naar de wc 
 
Is voor veiligheid. Stel het is op school om geen ongemakkelijk moment op te lopen om 
bitches te vermijden. Ik denk dat het het gevangenendilemma is. Dus stel je gaat alleen en je 
komt 2 bitches tegen dan ben je de lul. 2 vs. 2 dan negeer je elkaar en is zij alleen en ben jij 
met 2 dan komt het sowieso goed. En met stappen is het gewoon puur veiligheid en soms 
moet je dingen met elkaar delen als maandverband of pincet. Je deelt eigenlijk de last.  
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Testpersoon 6, Twijfel-feminist 
 

1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 

1. De helikopter 
2. Staand plassen 
3. Kloten met de boys want jongens kunnen altijd veel plezier met elkaar hebben 

 

2. Wanneer heb jij het gevoel dat je extra bewijzen 
 
Wanneer ik het idee heb dat mensen me om me heen me niet slim genoeg vinden. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Dat ik geen porno kijk 
2. Dat ik me niet goed genoeg verzorg en dat ze dan iets van me vinden 
3. Ik mag niet te vulgair doen of viezig doen.  
4. Ik ben een slet als ik teveel opmerkingen maak over seks. Als ik een keer te los ben 

geweest noemen ze me slet. 
 

4. Vind je de Nederlandse samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Tuurlijk niet. Ik denk dat hoe ze het in zweden hebben gedaan het beter doen. Wij hebben 
hier in het westen echt rollen: barbecuen, tuinieren en koken, schoonmaken, huiselijke taken 
en er mooi uitzien. In zweden krijgen mannen evenveel tijd voor zwangerschapsverlof. Ik 
denk dat dat hier niet zo is omdat het gewoon traditie is. Het bestaat al zoveel jaren. Als je 
vroeger wilde dat mensen je land overnamen ging dat over van vader op zoon. Als de man 
gaat werken hoort de vrouw bij het huis en het huishouden. Het is nog vrij recent dat 
vrouwen ook dezelfde taken kan doen.  
 

5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waarom 
 
Paranoïde. Het is relatief veilig, maar het zal je maar net gebeuren dat er een gekkie uit de 
bosjes komt. Overdag kunnen mensen je ook stiekem filmen op straat. Door sociale druk 
word je eigenlijk verplicht om er op je best uit te moeten zien. Knappe vrouwen moeten 
zichzelf presenteren, maar daardoor hebben mannen ook zoiets van 'nice' en dan gaat het 
toch al snel een bepaalde kant op. Ik denk dat het niet zo zeer dorp of stad is maar hoe gaan 
die mensen om met genders.  
 
 
6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 

Aan de ene kant vervelend, stel ik zou die ambitie hebben dan zou ik er graag voor willen 
gaan. Want je weet dat je het niet snel zou kunnen krijgen zonder veel dingen op te geven. 
Aan de andere kant weet ik ook dat het niet van me wordt verwacht en dat ik daardoor 
minder druk voel. Dus mensen zullen je minder snel veroordelen als je het niet wil. 
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7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn 
 
 

1. Het is makkelijker om contact te maken met nieuwe mensen 
2. Mensen zijn begripvoller als je ongesteld bent dus als je je kut voelt heb je vaker dat 

mensen het door de vingers zien 
3. Je krijgt altijd chocola 
4. Als je wil zou je je seksualiteit kunnen misbruiken om dingen te krijgen 

 
 

8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en zou je er moeite 
mee hebben 
 
Ik zou graag zeggen dat ik zou zeggen van hoeft niet. Ik heb vaak genoeg verhalen gehoord 
dat ze het dan toch doen. Ik ben best wel meegaand dus… ik heb het al meegemaakt als 
man en daarbij was het goed gegaan en toen was het niet zo ver gekomen dat ik iets moest 
doen wat ik niet wou. Maar ik hoor vaak genoeg situaties waarin dat niet kan en dat je al te 
ver bent. Als je een berichtje stuurt op tinder dat je denkt van kut ik kan het niet meer 
verwijderen. Soms kan je dan het gevoel krijgen dat je ze iets verschuldigd bent. Ik weet niet 
of het me zou lukken. Als het echt slecht voelt zou ik een smoesje verzinnen of zeggen dat ik 
spontaan lesbisch ben geworden. Maar stel je bent zo van sorry toch niet zo zin in of beter 
niet en dat ze dan denken van daar gaat mijn kans. Dus ik denk dat je er beter hard in kan 
zijn. Het ligt aan de guy of ik dat zou durven en hoe dronken we zijn en hoe groot en sterk hij 
zou zijn. Over het algemeen denk ik dat er 75% kans is dat het me niet lukt om er vanaf te 
komen. Als man zou ik gewoon zeggen dat ik moe ben en geen zin heb. Maar dan lijkt het 
me juist leuk als het een keer omgedraaid is.  
 
9. Waar gaan jullie altijd met zn tweeën naar de wc 
 
Is voor veiligheid. Stel het is op school om geen ongemakkelijk moment op te lopen om 
bitches te vermijden. Ik denk dat het het gevangenendilemma is. Dus stel je gaat alleen en je 
komt 2 bitches tegen dan ben je de lul. 2 vs. 2 dan negeer je elkaar en is zij alleen en ben jij 
met 2 dan komt het sowieso goed. En met stappen is het gewoon puur veiligheid en soms 
moet je dingen met elkaar delen als maandverband of pincet. Je deelt eigenlijk de last.  
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Testpersoon 8,  Geen feminist 
 
1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 

1. Met m'n piemel spelen 
2. Met een vrouw naar bed gaan 
3. Staand plassen 

 
2. Wanneer heb jij het gevoel dat je extra bewijzen 
 
Misschien een fysieke sport waar mannen een voordeel hebben, zoals voetbal. Dat wordt 
gewoon meer gezien als een mannensport en zijn mannen beter. Als je als vrouw daarin 
gezien wil worden moet je extra je best doen. 
 

3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Denken meteen dat je van roze houdt 
2. Dat meisjes altijd met poppen spelen (jongere leeftijd) 
3. Dat je van makeup houdt 

 

4. Vind je de samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Ik vind dat hij eerlijk is ingericht. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mannen ergens worden 
voorgetrokken als ik kijk naar mijn eigen ervaringen.  
 

5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waardoor wordt dit 
veroorzaakt? 
 
Dat ik me niet veilig voel door mannen met verkeerde intenties. 
 

6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 
 
Dat zou niet eerlijk zijn, dat zou ik niet leuk vinden.  
 

7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn 
 

1. Er wordt voor je betaald, dus er wordt financieel voor je gezorgd 
2. Mannen stappen sneller op jou af, dus vrouwen hebben meer keuze 

 
 
Nadelen 

1. Ongesteld zijn 
2. Als je een kind wil moet je die in je buik hebben voor 9 maanden 
3. Dat je fysiek minder sterk bent, als je wordt lastig gevallen heb je sneller hulp nodig 
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8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en zou je er moeite 
mee hebben 
 
Als je niet meer wil moet je het gewoon niet doen. Tuurlijk zeg ik nee. Als je met iemand mee 
naar huis gaat ligt het eraan wat je hebt afgesproken of wat de bedoeling is. Ik zou gewoon 
zeggen: "Ik ga liever naar huis" 
 

9. Waar gaan jullie altijd met zn tweeën naar de wc 
 
Om te roddelen 
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Testpersoon 9,  Geen feminist 
 
1. 3 dingen die je zou doen als je een dag een man zou zijn 
 
 

1. Met mn leuter slingeren 
2. De stad onveilig maken en achter de vrouwen aangaan, de jager uithangen 
3. Alleen op reis gaan naar landen waar ik me nu als vrouw niet zo makkelijk alleen zou 

begeven 
 
2. Wanneer heb jij het gevoel dat je extra bewijzen 
 
Dat ik niet vanuit emotie handel en ook rationeel kan zijn. Als het iets wat al vaker is 
besproken binnen het huis, wat vaker een issue is geweest. Dan wordt het een gevoeliger 
onderwerp en dan het rationele te behouden. Dat wordt dan niet meteen van mij verwacht. 
 
3. Wat zijn de vooroordelen die mensen van je hebben omdat je vrouw bent? 
 
 

1. Dat je sneller in je emotie schiet 
2. Dat er van het ouderwetse uit wordt gegaan en je van vrouwelijke dingen houdt en 

minder van de avontuurlijke dingen 
 
4. Vind je de samenleving zoals die nu is ingericht eerlijk? Waarom wel of niet? 
 
Nee, want ik zie in dat het voor vrouwen moeilijker is om in bepaalde posities te komen, 
maar tegelijk zie ik ook dat er bij mannen een taboe heerst op het uiten van hun emoties en 
ik denk dat daar ook wat aan gedaan moet worden. Want ik denk dat bij vrouwen de 
nadelige effecten zichtbaarder zijn dan die van mannen.  
 
5. Hoe voel je je erbij als je 's avonds alleen over straat moet en waardoor wordt dit 
veroorzaakt? 
 
Ligt aan de plek waar ik kom. Als het plekken zijn waar 's avonds voornamelijk mannen  over 
straat gaan voel ik me onveilger. Als er meer vrouwen zijn voel ik me veiliger. In de stad voel 
ik me niet veilig in de meer buitenwijken. In de dorpen hangt het er vanaf welk dorp. 
 
6. Wat vind je ervan dat het voor jou moeilijker is om op een toppositie te krijgen in een 
bedrijf 
 
Niet chill. Dan zou ik daar alsnog de mentaliteit voor hebben om extra te laten zien dat het 
niet uitmaakt dat je man of vrouw bent. En de mensen toch aan het twijfelen brengen om de 
mensen die er in geloven dat het niet mogelijk is om die toch aan het denken te zetten.  
 
7. Wat zijn de voordelen van vrouw zijn 
 
 

1. In het dating circuit heb je het makkelijker dan andersom 
2. Emotioneel gezien is het makkelijker om je gevoel kwijt te kunnen bij de mensen om 

je heen 
3. Mensen zijn makkelijker overtuigd als het aankomt op sociaal gebied. Dat heeft er 

denk ik mee te maken dat mannen niet snel kortaf gemeen zijn richting een vrouw, 
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maar dat heeft ook te maken met uiterlijke kenmerken. Als je echt een brug trol bent 
maakt het niet echt verschil.  

 
8. Hoe zou je nee zeggen als je met een man mee naar huis zou gaan en zou je er moeite 
mee hebben 
 
Ik zeg nee, maar het kan zijn dat ik daar een geval apart in ben. Als man wordt het je minder 
snel aangeboden. Als vrouw wordt je sneller opgepikt en ben je ook sneller gewend aan het 
nee zijn. Voor heel veel mannen is het al once in a lifetime. Ik doe het sowieso niet als het 
anders niks kan worden en ik zie niet in hoe dat anders zou zijn als ik vrouw zou zijn. Ik kan 
me voorstellen dat je met een sterke alfa man in een situatie komt waarin je bijna als prooi 
gezien wordt en dat je dan in een niet zo'n chille situatie zit en dat het dan lastiger is. Maar ik 
zou er dan al nooit mee naar huis zijn gegaan.  
 
9. Waar gaan jullie altijd met zn tweeën naar de wc 
 
Verschillende redenen, als er een leuke jongen in het gezelschap is en dat alles goed zit en 
dat ik dat kan bespreken met een ander achter zijn rug om. Maar ook om een apart dialoog 
te hebben dan met de groep waar je mee bent.  
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[3] Persona’s 
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[4] Poll: Wat is een man/vrouw 
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[5] Experiment: Hokjesdenken 
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[6] Concept: Escape room 
 
Buiten:  
Intro 
Dit doen we door alle mannen voordat ze het spel starten een persoonlijke hint te geven, 
elke hint belangrijk voor 1 kamer. Ze krijgen bijvoorbeeld een brief met een gedicht, een intro 
op de Quest in Wonderland. Hierin staat een geheime hint, die zij ook geheim  moeten 
houden, om de kamer op te lossen. Zo heb je 5 hints en dus ook gelijk een maximum aan 
het aantal mensen die erin kan. Dit is achtergehouden informatie, mensen willen dit niet 
alleen graag weten, maar geloven dit ook sneller. Het moeten wel echt hints zijn, omdat het 
idee dan vanuit hun zelf komt en je daarmee de houding geldingsdrang takkelt. 
Op de buitenkant kunnen we ook hints geven wat er binnen te wachten staat waardoor het 
onbewust duidelijk wordt wat ze nodig hebben om de quest te voltooien. 
 
Kamer 1:  
Eat me + Drink me 
Volgzaamheid 
 
In deze kamer is het belangrijk dat de deelnemers op een leuke manier geïntroduceerd 
worden aan de escape room. Volgzaamheid is een van de ‘’vrouwelijke’’ eigenschappen die 
aan bod komt. Kenmerken hiervan zijn: 
 
Laat je je gemakkelijk aansturen door een ander 
Je schikt je snel in beslissingen van hogerhand 
Je past je snel aan bij de wensen van de ander 
Je bent inschikkelijk, flexibel en gewillig 
Je bent gezagsgetrouw of plichtsgetrouw dat wil zeggen dat je snel gehoorzaam bent aan 
mensen die hoger geplaatst zijn 
Je bent verdraagzaam en gericht op harmonie 
Je bent mild en soepel in de beoordeling van anderen 
Je bent gedienstig of dienstbaar 
Je bent bereidwillig om te luisteren naar andere mensen 
 
In deze kamer willen we een spel maken die alleen opgelost kan worden door 1 persoon te 
volgen, die 1 persoon in het geheim heeft gekregen. 
De eerste hint voor de eerste kamer is dus gerelateerd aan volgzaamheid. We wijzen deze 
speler aan als de leider en geven hem een hint die key is om de puzzel op te lossen, maar 
alleen als de rest hem volgt. We creëren dus een onmogelijke puzzel alleen op te lossen met 
deze hint. De puzzel is in het thema van Eat me Drink me uit Wonderland. We zouden 
hiervoor dus overal dingen neer kunnen leggen met een text eat me drink me en andere 
texten. Hoe je dan bij de sleutel komt naar de volgende kamer weet je dus alleen via die hint.  
Misschien kunnen we hierbij iets met spiegels doen waardoor je dus ook groter of kleiner lijkt 
als reference. 
Ook hebben mensen behoefte aan consistentie, in deze kamer beginnen we dus met iets 
makkelijks waar ze ja op moeten zeggen/ in mee moeten gaan. Dit omdat wanneer het dan 
heftiger wordt de mannen sneller geneigt zijn om hier ook ja op te zeggen.  
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Kamer 2:  
Tea Party 
Emotioneel + Gevoelig 
 
In deze kamer is het alleen maar good vibes. Het doel is om hier elkaar te complimenteren. 
Om de ongemakkelijkheid weg te halen moeten de mannen hun eigen compliment 
opschrijven en in de kamer achter laten, zodat de kamer gevuld wordt met complimenten 
door mede mannen en de sociale acceptatie opgekrikt wordt. Ook pak je dan gelijk de 
houding sociale validatie aan. Doordat ze zien dat andere (bekende) dit ook hebben gedaan 
is de stap minder groot. 
De puzzel die hierbij hoort moet nog over nagedacht worden. 
Kenmerken van de eigenschappen zijn: 

• Kan snel ontroerd raken  bijvoorbeeld bij emotionele gebeurtenissen maar ook 
bij zaken die hem/haar aanspreken 

• Is subtiel in zijn waarneming van kleuren, licht, geur of geluid maar soms ook 
energie van andere mensen 

• Voelt anderen snel aan en is empathisch en inlevend of invoelend: is gevoelig 
voor sfeer, stemmingen van anderen 

• Is sneller stemmingsgevoelig: dat wil zeggen dat positieve en negatieve 
gevoelens elkaar snel kunnen afwisselen 

• Heeft vaak een sensor of antenne voor harmonie en disharmonie (voelt 
bijvoorbeeld snel aan of er spanning in de lucht hangt bijvoorbeeld bij een 
team) 

• Heeft vaak meer moeite om kritiek te ontvangen (komt harder binnen) 
• Afwijzing, harde woorden, trammelant en conflicten ervaart een gevoelsmens 

als vervelend 
• Gevoelsmensen zijn vaak fijnbesnaard, fijnzinnig maar ook hartelijk, innig of 

gemoedelijk. 

We willen door de complimenten ervoor zorgen dat de mannen ontroerd raken. Ook moet er 
nog iets bij worden gedacht om meer van de kenmerken aan te spreken. Het spel hierbij 
hebben we ook nog niet bedacht. 
Het idee is ook om hier veel mooi oud servies in te plaatsen. En echt een tea party vibe te 
creëren waar ze even lekker met zijn allen rond de tafel moeten zitten. 
 
 
Kamer 3:  
Queen of hearts 
Zorgzaamheid + dienstbaarheid 
 
In deze kamer komen zorgzaamheid en dienstbaarheid aan bod. Het doel is om te zorgen 
voor het welzijn van de queen en haar daarin dus dienstbaar te zijn. Kenmerken van deze 
eigenschappen zijn: 
 
 

• "Oog en aandacht hebben voor een ander 
• Waken over iemands welzijn: dat kan in lichamelijk en geestelijk opzicht zijn 
• Lief en toegewijd zijn 
• interesse hebben in wat er leeft bij de ander 
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• Betrokkenheid tonen en betrokken zijn 
• Zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van de ander 
• Het belang van de ander behartigen 
• Zorg dragen voor......" (De Steven, z.d.). 

Ze moeten in dit deel zorgen voor de queen, een mysterie oplossen door het gebruik van 
deze eigenschappen. Denk aan toegewijd zijn aan de zorg dragen voor de queen en elkaar. 
Verantwoordelijk gehouden worden een ander. Hoe we dit precies willen inrichten zijn we 
nog niet over uit. Een spelelement kunnen de kaarten, het doolhof of cricket zijn. 
Hier willen we de Representativiteitsheuristiek inzetten. We willen een situatie creëren die 
voor hun licht bekent voorkomt zodat ze zich hier beter in kunnen leven. Ook de elementen 
uit alice in wonderland kunnen hier goed bij helpen, omdat de mannen zich dan onbewust 
sneller open zullen zetten voor waar het eigenlijk echt om gaat. 
 
Kamer 4:  
Cocon kamer 
kwetsbaarheid + empathie 
 
In deze kamer staan kwetsbaarheid en empathie centraal. We willen deze kamer dan ook 
een veilige haven maken waar persoonlijke emoties en heikelpunten gedeelt kunnen worden. 
Een cocon (van de rups Absolem) Die dicht, zacht en veilig is. In deze kamer krijgt een van 
de mannen mee dat hij de gespreksleider moet zijn (om zo dus richting te krijgen in het 
gesprek en ook de mannen op het juiste pad te sturen) Welk spel hieraan verbonden zit 
moeten we nog over na denken. 
Kenmerken van empathische eigenschappen zijn: 

• ben je respectvol ook al heeft de ander ideeën waar je niet achter staat 
• kun je goed luisteren: je begrijpt wat de ander vertelt, je moedigt de ander aan om het 

verhaal te doen zonder te interrumperen 
• heb je oprechte interesse in de ander 
• begrijp en respecteer je de keuzes van de ander ook al had je liever gezien dat er 

andere keuzes gemaakt waren 
• begrijp je dat anderen hun eigen behoeften moeten vervullen 
• begrijp je dat anderen voor hun eigen belang opkomen 
• voel je aan wat je wel en niet kunt zeggen: je voelt ook aan wat gevoelig ligt bij 

anderen of waarmee je anderen pijn kunt doen 
• heb je aandacht voor de ander 
• kun je een ander laten uitpraten en geef je ze de ruimte 
• ben je bijzonder gericht op de ander en kan soms een ander lezen 
• heb je een soort van antenne waardoor je snel signalen oppikt bij de ander 
• heb je oog voor non-verbaal gedrag en merk je signalen of een bepaalde houding bij 

de ander vrij snel op 
• voel je onderhuidse conflicten snel aan 
• heb je een neusje voor onvrede binnen teams of bij bepaalde personen 
• weet je precies wat er onder de radar speelt 
• schat je de gevoelswaarde snel in en weet je wat voor impact dit op een ander kan 

hebben 
• win je al snel vertrouwen van de ander door dat men zich gehoord voelt bij jou 
• heb je niet snel een oordeel over iemand 
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De mannen moeten empathie naar elkaar tonen door elkaar proberen te begrijpen, 
aandachtig naar elkaar te luisteren en vooral respect voor elkaar te tonen. 
Kenmerken van kwetsbare eigenschappen zijn: 

• Kan snel ontroerd raken  bijvoorbeeld bij emotionele gebeurtenissen maar ook 
bij zaken die hem/haar aanspreken 

• Is subtiel in zijn waarneming van kleuren, licht, geur of geluid maar soms ook 
energie van andere mensen 

• Voelt anderen snel aan en is empathisch en inlevend of invoelend: is gevoelig 
voor sfeer, stemmingen van anderen 

• Is sneller stemmingsgevoelig: dat wil zeggen dat positieve en negatieve 
gevoelens elkaar snel kunnen afwisselen 

• Heeft vaak een sensor of antenne voor harmonie en disharmonie (voelt 
bijvoorbeeld snel aan of er spanning in de lucht hangt bijvoorbeeld bij een 
team) 

• Heeft vaak meer moeite om kritiek te ontvangen (komt harder binnen) 
• Afwijzing, harde woorden, trammelant en conflicten ervaart een gevoelsmens 

als vervelend 
• Gevoelsmensen zijn vaak fijnbesnaard, fijnzinnig maar ook hartelijk, innig of 

gemoedelijk. 

In de cocon kamer willen we de mannen de ruimte geven om ook ontroert te raken. 
De kamer zelf willen we dan ook heel warm, zacht en vooral veilig inrichten. 
Hier zouden we de autoriteit heuristiek goed in kunnen zetten. Dit is namelijk best 
een grote stap om ineens heel diep en persoonlijk iets te delen, als een figuur waar 
goed tegenop gekeken wordt hier zich dus voor open zet dan is de stap voor hunzelf 
ook minder groot.  
Ook de gevoels heuristiek zetten we hier in door het gevoel van warmte en veiligheid 
over te brengen door een zachte cocon te maken. 
 
Kamer 5:  
Klokkenkamer 
Inzicht  
 
In deze kamer krijgen de mannen de kans om alle dingen die ze geleerd hebben in te zetten 
in een telefoongesprek, om zo te ontsnappen uit hun eigen gevangenis. Dit wilde we doen 
door middel van een telefoongesprek. Het nummer wat ze in moeten toetsen verkrijgen ze 
door de klokken in de kamer. Ook willen we ze iets meegeven voor als ze de escape room 
voltooid hebben. Een herinnering, token om ze aan te sporen om de dingen die ze geleerd 
hebben te blijven gebruiken of misschien wel een volgende stap te zetten. Dit ook omdat 
onze doelgroep in the cycle of change tussen voorbeschouwing en overpeinzing in zetten. 
Wij bieden ze graag hulp bij het nemen van de volgende stap. In de escape room willen we 
ook nog niet duidelijk zeggen welke eigenschappen ze moeten gebruiken. Dit omdat we niet 
willen dat mensen hun mening versterken en zich dus verzetten tegen de ervaring. 
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[7] Experiment: De verkleedpartij 
 

• Als je zo naar jezelf kijkt, wat voel en zie je dan? 
 

• Vind je jezelf mannelijk? 
 

• Hecht je er veel waarde aan om mannelijk te zijn? Waarom? 
 

• Wat is mannelijkheid voor jou? 
 

• Hoe voel je je als iemand je mannelijk noemt? Welke emoties ervaar je 
dan? 

• Is het trots? 
• Waarom is dit iets om trots op te zijn? 

 
• Hoe voel je je als iemand je vrouwelijk noemt? Welke emoties ervaar je 

dan? 
• Is het een ongemakkelijk gevoel? 
• Hoe zou je dit vinden als meerdere mensen je zo noemen? 
• Waar komt dit vandaan? 
• Vind je zelf dat je een vrouwelijke kant hebt? Wat betekent dit 

dan? 
 
Outfits 

• Waarom heb je deze keuze gemaakt? 
• Waarom niet die andere? 
• Wat straalt dit voor jou uit? 
• Voel je je je hier comfortabel in afgezien of het jouw stijl is, waarom 

wel/niet 
• Wat zou je helpen om je wel comfortabel te voelen in deze kleren? 

(Heeft dat te maken met je media, peer pressure, familie, geloof?) 
 
 

• Wat vond je hier van? Waarom? 
 

• Voel je jezelf even mannelijk in de kleren die je net aan had? Waarom? 
 

• Waarom is dit voor jou ongemakkelijk, maar is het niet ongemakkelijk 
als een vrouw kleren van haar vriend draagt? 
 

• Wat vind je er van als mannen nagellak dragen? Waarom? 
 

 
 
  



 124 

[8] Designsprint brainstorm 
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[9] Concept 1: Guilty pleasure paradise 
Reflectieformulier 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
 

Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
 
Wat vond je van de inrichting? 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
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Testpersoon 1 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Mannen bewust maken van de onderbewuste dingen die veel mannen meemaken op een 
normale dag bij de meeste activeiten 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
Masker, cocktail gedronken, ijsje gegeten, ex on the beach gekeken en muziek geluisterd 
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Verrast, enthousiast 
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
Weer verrast en  
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
Ja zeker 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Over het leven als man zijnde en hoe moeilijk het soms kan zijn om je volgens het 
ideaalbeeld te gedragen 
 
Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Ja bepaalde muziek die misschien niet bij je zou passen als je kijkt naar hoe je eruit ziet of 
hoe je bent. En de 'foute' programma's zoals eotb en temptation. Ook de quotes kan ik me 
erg in vinden, dit was erg herkenbaar. 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Ja een cocktail drinken doe ik zonder schaamte en een masker heb ik ook wel eens gedaan 
met mijn vriendin, maar dit zou ik niet snel zelf doen.  
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
Misschien iets van kledingstijl, sommige mensen hebben vaak moeite met bepaalde dingen 
te dragen omdat het niet bij ze past.  
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Nee eigenlijk niet 
Wat vond je van de inrichting? 
Heel gaaf! Ik kreeg gelijk een goed gevoel en je ziet dat jullie erg jullie best hebben gedaan 
 
Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Ik denk dat ik vaak wel bewust ben van deze dingen, maar het is wel fijn om te horen dat 
andere mannen dezelfde ervaringen hebben en hier ook over willen praten 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
In het begin misschien, want toen leek het meer een leuke kamer met wat drankjes, maar 
later werd dit duidelijker 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Ik voelde me zeer comfortabel, het gaat denk ik ook om met wie je in de kamer zit. 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken? Ja zeker! Ik vind dat dit soort dingen vaker besproken moeten worden, 
dus zeker goed! 
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Testpersoon 2 

 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
In laten zien hoe moeilijk sommigen jongens/mannen het hebben in de huidige samenleving. 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
We hebben alle mogelijkheden geprobeerd, en genoten van een lekker drankje. Ook hebben 
we een gesprek gevoerd. In het begin verliep dit gesprek anders dan aan het einde. 
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Ik in het begin leuke en enthousiaste emoties. 
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
Na de switch ervaarde ik confronterende emoties. En kwam er een soort bewustwording.  
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
Ja, na de veranderingen kwamen hingen er papieren met bepaalde teksten. Over deze 
teksten gingen wij in gesprek. En stelden elkaar vragen die we normaal nooit zouden stellen. 
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Over de problemen maar sommingen mensen mee te maken hebben. Ook dat we eigenlijk 
nooit tegen vrienden zeggen dat we van ze houden. 
 
Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Zeker, het kijken van de series. En de verschillende muziek. 
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Ik luister de muziek soms, ook kijk ik naar de series. Verder herken ik mezelf niet echt in de 
dingen. 
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
Nee, ik miste persoonlijk niets. 
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Het masker vond ik geen guilty pleasure, maar vond het wel interessant om een keer uit te 
voeren. 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Ik vond het super leuk aangekleed, het was een leuke onverwachte ervaring met tal van 
verschillende activiteiten. 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Ja, ik besef me dat niet alle mensen zich lekker voelen in hun eigen vel. Omdat ze niet 
kunnen doen wat ze zelf weten. Met de angst dat anderen hen veroordelen. 
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Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Ja in het begin natuurlijk, maar na de switch werd alles duidelijk. Verder was alles zeker 
duidelijk. 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Doordat het een afgesloten deel was, praat je denk ik makkelijker dan dat je zou doen in een 
open ruimte. 
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
Ja, dit zou me interesseren. 
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Testpersoon 3 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Om mensen een spiegel voor te houden. 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
Snoep gegeten, cocktail gedronken, eotb gekeken en gepraat. 
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Ik vond t allemaal wel grappig. 
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
In t begin wat ongemakkelijker.  
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
Ja op het eind wel. 
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Dat we wel gewoon cocktails drinken. 
 

Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Ex on the beach en eten 
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Ja alles behalve de maskers 
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
nee 
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Een masker is niet echt een guilty pleasure voor mij. 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Wel leuk. 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Niet echt. 
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
nee. 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Iets grotere ruimte zodat je minder dicht op elkaar zit. 
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Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
nee 
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Testpersoon 4 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Stereotypen van mannen breken. 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
Ik heb een cocktail gedronken, snoepjes gegeten, de playlist door gekeken, een beetje van 
alles.  
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Ik was niet zeker wat de bedoeling van de experiment was. Dus vooral nieuwsgierigheid.  
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
De nieuwe tekst waren wel interessant. Dus ik ging daarover denken. Ze waren niet echt 
confronteren maar wel leuk om over na te denken. 
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander? 
 Ja 
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Wij gingen over cocktails praten, over de muziek, over series. 
 
Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Bepaalde muziek was wel een guilty pleasure van mij.  
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Chocolade eten. 
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
Rare videos in youtube kijken 
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Temptation island, cocktails, Ex on the beach, en de andere film. De skincare ook niet.  
 
Wat vond je van de inrichting? 
Ik denk dat veel mensen beschaamd om die guilty pleasures toe te geven. Vooral de 
skincare bij mannen of de romantisch films.  
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Ik denk het niet  
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Ja ik wist niet wat de bedoeling was van de hele experiment.  
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Mischien een plek om te kunnen liggen (Om series te kijken).  
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Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
Ja 
 
  



 137 

Testpersoon 5 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Volgensmij was de ruimte ontworpen om het mannelijk stigma te doorbreken. 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
Als eerste heb ik gekeken naar de plekken waar het geluid vandaan kwam. Daarna vielen 
langzaam alle tekst clouds op en ben ik die een voor een afgegaan. Dus in het dagboek 
geschreven, masker opgepakt, guilty pleasure opgeschreven en de cocktail op. 
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Ik was heel nieuwsgierig omdat ik niet wist waar ik terecht was gekomen. Het was een beetje 
ongemakkelijk in het begin omdat we niet echt wisten wat we moesten doen maar op een 
gegeven moment doorbrak dat.  
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
Ik was best kalm en begon mij meer op m’n gemak te voelen. Ineens waren er allerlei nieuwe 
teksten die we langzaam vonden. Die stellingen brachten mij wel in een relaxte mood. Ik 
vond het best leuk om over die dingen te praten. 
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
Jazeker, we gingen langzaam over de onderwerpen praten waar ik ook voorbeelden begon 
te delen uit mijn leven met betrekking op die stellingen. 
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
De langste gesprekken gingen over dat wij ons best sterk laten overkomen omdat we een 
soort rots willen zijn voor de familie. 
 
Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Ja het hardop zingen van muziek. Dat is iets waar ik regelmatig ook schuldig van ben. 
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Het zingen in ieder geval zeker. De rest ben ik helaas vergeten.  
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
Naar mijn weten niet. 
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Dat is mij helaas niet bijgebleven. 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Ik vond het een best gezellig inrichting. De sfeer was best relaxed en deed mij een beetje 
denken aan een soort strandparty. 
 
Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Het viel mij op dat Bryan ook de druk voelt om sterk te zijn als man tegenover zijn familie. 
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Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Ik wist niet echt precies wat ik in de dagboek moest schrijven dus schreef ik maar gewoon 
het eerste wat in mij op kwam. 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Ik vond het zitten met een cocktail wel comfortabel. Als je een drankje hebt dan ben je 
meestal met vrienden om samen een gezellig tijd te hebben. 
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
Jazeker, hang een qr code aan de muur en ik was hoogstwaarschijnlijk het gaan volgen. 
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Testpersoon 6 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Dat wij het met elkaar hebben over onze gevoelens en ervaringen. Heel het punt was dat je 
het met elkaar hebt over je gevoelens met andere mannen. 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
Een cocktail gedronken, een stukje gekeken van Temptation en Ex on the beach. Verder nog 
in het dagboek geschreven en met elkaar gepraat over de vragen die in de kamer waren 
opgehangen.  
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Rustig, en normaal. Ik voelde niet een soort van druk of iets.  
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
Ik voelde wel dat er een soort van band ontstond, dat we elkaar beter begrepen en ook dat 
we ongeveer dezelfde struggles hadden.  
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
Ja, maar dat kwam voornamelijk door de vragen die in de kamer waren. Het kwam niet zo 
zeer door de omgeving. Ik denk omdat ik al een beetje wist waarover het onderzoek ging dat 
ik het al snel met Marley ging hebben over deze onderwerpen. Ik zou me wel afvragen hoe 
het was geweest als ik niet deze informatie tot mijn beschikking had.  
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Vooral over wat het is om man te zijn en over onze eigen ervaringen. 
 

Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Ik kan niet nu niet zo snel voor me krijgen welke er waren opgeschreven. Zelf ben ik wel 
iemand die meezingt met muziek als ik mijn koptelefoon op heb thuis.  
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Nee, ik denk niet zo snel. Ik denk wel dat ik iemand nodig heb om over deze onderwerpen te 
kunnen praten. 
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
Nee, niet zo zeer. Ik kan niet zo snel een aantal guilty pleasures benoemen. Het zou handig 
zijn als er een lijstje was van verschillende guilty pleasures.  
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Ik moet eerlijk toegeven dat ik naar dit bord niet zo lang heb gekeken en dat het me ook niet 
veel deed. 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Inrichting was een beetje een neppe setting. Ik zou het denk ik veel fijner vinden als alle 
dingen wat subtieler werden gebracht. Wat ik da weer wel tof vond was het feit dat er vragen 
verschenen die diende als gespreksstof.  
 



 140 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Nee, niet zo zeer. Het bevestigden eigenlijk al wat ik had verwacht. Dat mannen niet 
gemakkelijk praten over gevoelens met elkaar en ook met vrouwen. Zelf heb ik me wel wat 
meer verdiept als het om mannelijkheid door boeken te lezen en vooral mensen te volgen op 
YouTube.   
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
In het begin wist ik nog niet meteen wat er nou van ons werd verwacht, maar naarmate de 
tijd verstrekte werd het wel duidelijker wat we moesten doen.  
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Als de ruimte meer afgelegen was, waardoor je niet doorhebt dat er ook nog andere mensen 
om je heen zijn. Eigenlijk een soort huiskamer idee. Dus dat je bij een vriend thuis bent of zo. 
Voor de rest voelde ik me wel comfortabel en veilig. Het zou misschien ook een leuke 
toevoeging zijn om een spel te spelen met de persoon waarmee je in de kamer zit, om de 
sfeer wat laagdrempeliger te maken of iets in die trant.  
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
Nee, niet zo zeer ik denk dat het beter is dat er een soort rolmodel is die bijvoorbeeld video's 
maakt en deelt. Misschien is uit wel leuk om een soort TikTok account aan te maken i.p.v. 
Instagram. 
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Testpersoon 6 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Dat wij het met elkaar hebben over onze gevoelens en ervaringen. Heel het punt was dat je 
het met elkaar hebt over je gevoelens met andere mannen. 
 
Wat heb je allemaal gedaan in de ruimte? 
Een cocktail gedronken, een stukje gekeken van Temptation en Ex on the beach. Verder nog 
in het dagboek geschreven en met elkaar gepraat over de vragen die in de kamer waren 
opgehangen.  
 
Welke emoties ervaarde je voor de switch? 
Rustig, en normaal. Ik voelde niet een soort van druk of iets.  
 
Welke emoties ervaarde je na de switch? 
Ik voelde wel dat er een soort van band ontstond, dat we elkaar beter begrepen en ook dat 
we ongeveer dezelfde struggles hadden.  
 
Startte de ervaring bepaalde gesprekken met de ander?  
Ja, maar dat kwam voornamelijk door de vragen die in de kamer waren. Het kwam niet zo 
zeer door de omgeving. Ik denk omdat ik al een beetje wist waarover het onderzoek ging dat 
ik het al snel met Marley ging hebben over deze onderwerpen. Ik zou me wel afvragen hoe 
het was geweest als ik niet deze informatie tot mijn beschikking had.  
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Vooral over wat het is om man te zijn en over onze eigen ervaringen. 
 

Ruimte 
 
Herkende je bepaalde guilty pleasures in jezelf? Welke? 
Ik kan niet nu niet zo snel voor me krijgen welke er waren opgeschreven. Zelf ben ik wel 
iemand die meezingt met muziek als ik mijn koptelefoon op heb thuis.  
 
Zou je bepaalde dingen ook vanuit jezelf doen? 
Nee, ik denk niet zo snel. Ik denk wel dat ik iemand nodig heb om over deze onderwerpen te 
kunnen praten. 
 
Miste je bepaalde guilty pleasures? 
Nee, niet zo zeer. Ik kan niet zo snel een aantal guilty pleasures benoemen. Het zou handig 
zijn als er een lijstje was van verschillende guilty pleasures.  
 
Waren er guilty pleasures waar jij je totaal niet in herkende? 
Ik moet eerlijk toegeven dat ik naar dit bord niet zo lang heb gekeken en dat het me ook niet 
veel deed. 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Inrichting was een beetje een neppe setting. Ik zou het denk ik veel fijner vinden als alle 
dingen wat subtieler werden gebracht. Wat ik da weer wel tof vond was het feit dat er vragen 
verschenen die diende als gespreksstof.  
 



 142 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Nee, niet zo zeer. Het bevestigden eigenlijk al wat ik had verwacht. Dat mannen niet 
gemakkelijk praten over gevoelens met elkaar en ook met vrouwen. Zelf heb ik me wel wat 
meer verdiept als het om mannelijkheid door boeken te lezen en vooral mensen te volgen op 
YouTube.   
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
In het begin wist ik nog niet meteen wat er nou van ons werd verwacht, maar naarmate de 
tijd verstrekte werd het wel duidelijker wat we moesten doen.  
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Als de ruimte meer afgelegen was, waardoor je niet doorhebt dat er ook nog andere mensen 
om je heen zijn. Eigenlijk een soort huiskamer idee. Dus dat je bij een vriend thuis bent of zo. 
Voor de rest voelde ik me wel comfortabel en veilig. Het zou misschien ook een leuke 
toevoeging zijn om een spel te spelen met de persoon waarmee je in de kamer zit, om de 
sfeer wat laagdrempeliger te maken of iets in die trant.  
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken?  
Nee, niet zo zeer ik denk dat het beter is dat er een soort rolmodel is die bijvoorbeeld video's 
maakt en deelt. Misschien is uit wel leuk om een soort TikTok account aan te maken i.p.v. 
Instagram. 
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[10] Poll: Waar voel jij je veilig 
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[11] Concept 2: Dilemma kaartspel 
 
Reflectieformulier 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
 
Zo ja welke kaartjes? 
 
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
 
 

Ruimte 
 
Wat vond je van de inrichting? 
 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende 
informatie over de intentie van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om 
deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
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Testpersoon A 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Ik denk dat de intentie van dit gesprek was om te achterhalen hoe mensen in een comfortabele omgeving een 
gesprek houden inclusief doorvragen en dergelijke. 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
Ja sommige wel 
Zo ja welke kaartjes? 
 
bang om oud te worden vs bang om geen goede vader te worden 
 
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
 
niet perse, maar over sommige onderwerpen denk ik wel vaak na. 
 
Ruimte 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Prettig, het voelde erg informeel omdat ik het lekker vanaf mijn bank kon doen met iemand die ik goed ken. 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
Ja, wederom omdat ik mijn gesprekspartner goed ken 
 
Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Ja, ik heb mijn gesprekspartner beter leren kennen 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Ja, in hoeverre we vrij waren om te antwoorden. Moesten we echt één antwoord kiezen of mochten we een 
beetje tussen beide antwoorden in zitten? Ook werden er zelf kleine scenario’s bij de vragen verzonnen. Dit leek 
mij achteraf niet de bedoeling, misschien had dat iets duidelijker mogen zijn. 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
nee 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende informatie over de intentie 
van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
Ja ik zou deze pagina snel scannen om intentie van het onderzoek te achterhalen. Echt de diepte in hoeft voor 
mij verder niet. 
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Testpersoon B 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Jullie willen denk ik zien/horen wat wij kiezen om te bespreken of hoe wij aan elkaar doorvragen (leggen we 
onszelf uitgebreid uit of niet) 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
Op zich wel denk ik, ik heb wat over mezelf gedeeld wat mijn partner nog niet wist van mij 
Zo ja welke kaartjes? 
Huisvader of kostwinnaar 
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
Ja, ik heb er geen moeite mee om mijn aspiratie tot DILF te delen met mijn omgeving 
 

Ruimte 
Wat vond je van de inrichting? 
Bietje rommelig, maar vertrouwd 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
Ja, ik had weinig reden om dingen achter te houden 
 
Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Dat testpersoon B homo is XD 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
De context van de stellingen, ik heb de vrijheid genomen om sommigen in een bespreekbare context te vatten 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Wat? Tijdens de ruimte? 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende informatie over de intentie 
van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
Ben wel kleintje nieuwsgierig ja 
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Testpersoon C 
 
Ervaring 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Laten zien dat stellingen vaak genuanceerder zijn dan een zwart/wit antwoord. Bijna alle kaartjes leidde tot 
verdere gesprekken over geïnstutionaliseerde discriminatie en gender rollen, dus ik denk dat het onderzoek ook 
wilt laten zien hoe deze onderwerpen zich uiten in alle facetten van onze samenleving. 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
Ja, alle kaartjes. 
Zo ja welke kaartjes? 
familie of vrienden 
werken voor een baas of de baas zijn van 
een vaste partner of meerdere tijdelijke partner 
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
Over de eerste twee wel, de laatste niet. Het is wel een onderwerp wat voor komt in gesprekken, maar niet zo 
expliciet als in de kaartjes gestelt wordt. 
 
Ruimte 
Wat vond je van de inrichting? 
Het was op Teams :) 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
Teams :) 
Reflectie 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
 Ja, toen het gesprek over de discussie van wel of geen kinderen wil, kwam Armin (gesprekspartner) met punten 
waar ik nog niet eerder over had nagedacht, waardoor ik minder overtuigd was van mijn punt dat ik (voorlopig) 
nog geen kinderen wil. Ook kwam ik er achter dat je meer met mensen overeen hebt dan je denkt, ook al denk je 
die persoon al goed te kennen en denk je dat je zelf de enige bent met een bepaalde ervaring. 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Nee. 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Teams :) 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende informatie over de intentie 
van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
Ja! Ik denk dat het niet alleen interessante gesprekspunten zijn waardoor je meer over anderen kan leren, je leert 
ook meer over jezelf. Dus, als je dan meer informatie hebt, kan je niet alleen beter je argumenten relativeren, 
misschien leer je ook wel iets nieuws over jezelf. 
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Testpersoon D 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Ik denk dat de intentie was om ons aan het denken te zetten over waarom wij bepaalde ideeën hebben bij 
onderwerpen zoals mannelijkheid, opvoeding, hulp zoeken, etc. 
 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
Ja de kaartjes waren bijzonder genoeg heel goed in het aansporen tot diepere gesprekken. We gingen vaak off-
topic omdat er gewoon interessante onderwerpen waren waar we het over wilde hebben. 
Zo ja welke kaartjes? 
De kaartjes ‘’gay genoemd worden vs een wijf genoemd worden’’ en ‘’een vaste relatie of meerdere tijdelijke 
relaties’’ waren de kaartjes die het meest besproken werden en het meeste voor diepgang zorgde. 
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
Soms met close vrienden maar lang niet altijd en ook vaak niet zo diepgaand, het is geen onderwerp wat ik 
vermijd als iemand erover begint maar ik zou er zelf ook niet perse over beginnen zomaar. 
 

Ruimte 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Het was via teams, dus uhm....ja prachtig 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
Ja dat zeker, ik was alleen in de ruimte en ik kende de andere persoon dus ik voelde me heel veilig met hem. 
 
 
 
Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Ik ben wel anders gaan nadenken over het taalgebruik wat we met elkaar gebruiken en hoe dit mensen kan raken 
(soms onbedoeld). En hoe mensen liefde uiten op verschillende manieren en dat die manieren soms botsen met 
wat als ‘’normaal’’ wordt gezien door je vrienden/de maatschappij. 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Het was niet altijd even duidelijk of het de bedoeling was dat we off-topic gingen, maar dit voelde wel het meest 
natuurlijk dus dit hebben we wel gedaan. 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Ik denk een 100% zeker gevoel van privacy en gewoon comfort in het algemeen (kamer op juiste temperatuur en 
lekkere stoelen) 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende informatie over de intentie 
van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
Ik vind het concept wel aantrekkelijk klinken, echter gebruik ik zelf geen instagram (of uberhaupt de meeste social 
media) dus ik zou deze pagina zelf niet bezoeken. 
Maar ik denk dat mensen zoals ik die wél social media gebruiken dit concept wel vet genoeg zouden vinden om 
te gebruiken. 
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Testpersoon E 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
Ik denk dat de intentie van deze vragen was om de standpunten in verschillende leeftijds categorieen te kunnen 
ontdekken, aangezien het leeftijdsverschil aanzienlijk groot was en meningen tussen deze generaties veel 
kunnen verschillen, dit idee werd versterkt doordat we dieper op de vragen in moesten gaan. 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
Veel kaartjes gaven aanleiding voor een dieper gesprek omdat meningen heel erg verschillend kunnen zijn en 
ons aanspoorde om dieper op elkaar in te gaan. 
Zo ja welke kaartjes? 
Voornamelijk huisman worden of kostwinnaar worden & puppy of kittens    
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
De enige waar ik het zelf wel eens over heb met vrienden of familie is kaart puppy of kittens, dit komt omdat ik 
best wel een dieren liefhebber ben en mijn familie thuis ook 
 

Ruimte 
 
Wat vond je van de inrichting? 
Prima, vooral omdat ik vanuit gamen, school en stage gewend ben om met discord te werken en te 
communiceren. 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
Ja, nadat ik me had voorgesteld aan de persoon waarmee ik in discussie zou gaan kreeg ik een vriendelijk gevoel 
bij hem waardoor ik me op mijn gemak voelde om in de discussie te kunnen verdiepen en me in hem zou kunnen 
inleven. 
 
 
Reflectie 

 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Ja, door in discussie te gaan kon ik de standpunten van de ‘tegenpartij’ 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Voor mij was alles duidelijk 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Misschien als we de webcam aangezet zouden hebben omdat je dan echt kan zien wie je tegen over je hebt 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende informatie over de intentie 
van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
Ja, omdat de vragen uiteindelijk leidde tot best wel diepgaande discussies wat mijn interesse best opwekt naar de 
intentie van de vragen/ ervaring. 
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Testpersoon F 
 
Ervaring 
Wat denk je dat de intentie was van deze ervaring? 
 
Om een gesprek dynamiek tussen verschillende mensen te kunnen analyseren en om te kijken of er verschil zit 
tussen openheid tussen mannen en vrouwen 
 
Gaven sommige kaartjes aanleiding tot een wat dieper gesprek? 
Ja 
 
Zo ja welke kaartjes? 
Huisman/kostwinaar 
 
Heb je het zelf wel eens over deze onderwerpen? 
Ja hoor ik heb geen problemen om over deze onderwerpen te hebben met mensen geeft leuke discussies 
 
 
Ruimte 
Wat vond je van de inrichting? 
Onpersoonlijk omdat je mensen niet ziet via internet, en zelfs met cam zou er een afstand tussen zitten 
 
 
Had je het idee dat je vrijuit/veilig kon praten? 
Ja hoor maar dat heb ik altijd 
 
 
 
Reflectie 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Niet nieuw maar wel een inzicht gekregen over hoe sommige op fundamentele problemen aankijken 
 
 
Waren er dingen onduidelijk tijdens de ervaring? 
Hoe ik het gesprek moest opnemen 
 
 
Zijn er dingen waardoor jij je extra veilig of comfortabel zou voelen tijdens de ruimte? 
Nee niet echt 
 
 
Als er na de ervaring gelinkt zou worden naar een Instagram pagina met verdiepende informatie over de intentie 
van deze ervaring, zou je dan geïnteresseerd genoeg zijn om deze te bezoeken? Waarom wel/niet? 
Nee hou namelijk absoluut niet van Social media zoals instagram aangezien het je eigen beeldvorming van de 
wereld in de weg staat omdat het een verdraaid beeld van de werkelijkheid geeft, heb dus ook geen Instagram. 
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Uitwerking opname A & B 
 
Het scherm recorden werkt super goed. Ze praten vrijuit met elkaar. Zijn er goed voor gaan zitten. 
 
‘’Prettig, het voelde erg informeel omdat ik het lekker vanaf mijn bank kon doen met iemand die ik goed ken.Ja, ik 
heb mijn gesprekspartner beter leren kennen’’ 
Dik idee dat ik heb gefaald 
 
De kaartjes huisvader of kostwinner gaven aanleiding tot een wat dieper gesprek. Grappig is dat er niet gelijk 
wordt nagedacht over dat thuis zitten met kinderen ook voor veel werk kan zorgen. Tevens zocht het kaartje Voor 
homo of Wijf worden uitgemaakt ook voor een dieper gesprek, ondanks dat deze niet in het reflectieformulier 
benoemd werd. 
‘’Ik denk dat ik het liefste kostwinner zou willen worden, niet per se een mannelijk beeld van ik moet werken, maar 
ik denk dat als ik thuis zit ik me toch eerder verveel.Ik wil gewoon dingen te doen hebben. 
Maar kan je thuis dan geen dingen doen? 
Ja ik kan wel een hobby nemen maar ik denk dat ik meer voldoening zou halen uit geld verdienen.’ 
 
‘’Lastig, allebei voelt als een aanspraak op mannelijkheid, maar homo ben ik gewend van vrienden dus liever 
dat.  Het slaat sowieso op dat je dan geen mannelijk figuur bent . Toch zou ik eerder kiezen voor homo. Omdat iik 
zelf weet dat ik op vrouwen val en als ik wordt uitgemaakt voor wijf voel ik me eerder gekrenkt maar waarom dat 
dan is dat weet ik eigenlijk ook niet. Achter wijf zit denk ik meer venijn, een gemeen kreng. Als homo kun je nog 
steeds cool zijn.’’ 
 
Om hulp vragen wordt toch ook als iets zwaks gezien, ondanks ze achteraf weten dat om hulp vragen beter is. 
 
‘’Je wilt niet hulpeloos over komen of andere lastig vallen. Het geeft meer voldoening als ik het zelf doe. Ook 
omdat je bij sommige dingen van jezelf vind dat je het zou moeten kunnen.’’ 
 
Tevens bijzonder dat sommige komsten van problemen niet ingezien worden, bijvoorbeeld bij het kaartje bang 
om een slechte vader te worden: 
 
‘’Dat zou echt een nachtmerrie voor mij zijn. Denk niet dat het ergens vandaan komt, maar ik heb zelf geen goede 
band met al mijn familie, net dat ik ze niet aardig vind maar ik spreek ze gewoon bijna niet. Ik mis dat hechte 
stukje familie, dus ik zou dit zelf op willen bouwen het zou dus bijna ironisch zijn als dit niet lukt.’’ 
 
Tenslotte mocht het spel iets duidelijker omtrent of het in een context geplaatst moest worden, of dat je echt een 
keuze moest maken of ook de middenweg mocht kiezen. 
 
‘Er werden soms kleine scenario’s bij de vragen verzonnen. Dit leek mij achteraf niet de bedoeling, misschien had 
dat iets duidelijker mogen zijn.’’ 
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Uitwerking opname C & D 
 
Het scherm recorden werkt heel goed, mensen hebben niet echt door dat ik dit terug ga kijken/mee kan kijken. 
Dus ze praten vrij uit. Ook werden de kaartjes als leuk gezien en zorgde voor diepere gesprekken. Als er 
doorgevraagd wordt dan komen er best intense gesprekken uit. 
 
‘’De kaartjes waren bijzonder genoeg heel goed in het aansporen tot diepere gesprekken. De kaartjes ‘’gay 
genoemd worden vs een wijf genoemd worden’’ en ‘’een vaste relatie of meerdere tijdelijke relaties’’ waren de 
kaartjes die het meest besproken werden en het meeste voor diepgang zorgde.’’ 
 
‘’Dit zijn onderwerpen die ik soms met close vrienden bespreek maar lang niet altijd en ook vaak niet zo 
diepgaand, het zijn geen onderwerpen die ik vermijd als iemand erover begint maar ik zou er zelf ook niet perse 
over beginnen zomaar.’’ 
 
Door de vraag bang om homo genoemd te worden of bang om wijf genoemd te worden kwam ook de vraag 
waarom dit eigenlijk als zo erg ervaren wordt naar boven. Een idee dat de mannen hierover hadden was dat dit 
voornamelijk als puber als heel erg vervelend wordt ervaren, omdat je dan niet anders wilt zijn en wilt opvallen. 
Als mensen je dan homo noemen terwijl je dat niet bent groeit je homofobie eigenlijk alleen maar. En niet 
iedereen lukt het om hier later dan weer over heen te komen. Tevens worden homo’s en vrouwen als 
minderheidsgroep, zwakker gezien: 
 
‘’Gek eigenlijk dat mensen dit zo zien.’’ 
 
Tevens hadden de mannen het over het gebruiken van deze woorden als scheldwoord en dat dat eigenlijk gezien 
kan worden als passief racisme: 
 
‘’Gay betekent ook lame momenteel. En dat is eigenlijk hetzelfde principe als met het woord nigger. Nigger kun je 
ook veranderen door brother, het is maar een woord dus het veranderen maakt dan ook niet uit als je anderen er 
pijn mee doet. Je wilt toch proberen het woord te ontkrachten maar voelt niet als mijn plek om het woord te 
ontkrachten. Mensen zitten vast in hun eigen systeem dus lastig, de wereld is iets te complex geworden om dat 
makkelijk te veranderen.’’ 
 
‘’Ik ben wel anders gaan nadenken over het taalgebruik wat we met elkaar gebruiken en hoe dit mensen kan 
raken (soms onbedoeld). En hoe mensen liefde uiten op verschillende manieren en dat die manieren soms 
botsen met wat als ‘’normaal’’ wordt gezien door je vrienden/de maatschappij.’’ 
 

Het gesprek over vaderschap ging ook de diepte in. het is lastig om een goede ouder te zijn en perfect zijn is ook 
niet goed. Toch werd er wel gediscussieerd over de waarde van het krijgen van kinderen. 
 
 ‘Toen het gesprek over de discussie van wel of geen kinderen wil, kwam mijn gesprekspartner met punten waar 
ik nog niet eerder over had nagedacht, waardoor ik minder overtuigd was van mijn punt dat ik, voorlopig, nog 
geen kinderen wil. Ook kwam ik er achter dat je meer met mensen overeen hebt dan je denkt, ook al denk je die 
persoon al goed te kennen en denk je dat je zelf de enige bent met een bepaalde ervaring.’’ 
 

Al met al waren het goede gesprekskaartjes of om jezelf en andere mensen echt te leren kennen. Dit omdat de 
kaartjes dieper werden gevonden dan standaard spelletjes. 
 
‘’Ik denk dat het niet alleen interessante gesprekspunten zijn waardoor je meer over anderen kan leren, je leert 
ook meer over jezelf. Dus, als je dan meer informatie hebt, kan je niet alleen beter je argumenten relativeren, 
misschien leer je ook wel iets nieuws over jezelf.’’ 
 
  



 153 

Uitwerking opname E & F 
 
Het kaartje kost winnaar zorgt weer voor een dieper gesprek. Ondanks dat de mannen elkaar niet kennen geven 
de kaartjes toch ruimte voor een dieper gesprek over onderwerpen waar ze het normaal niet over hebben.. 
 
‘’Veel kaartjes gaven aanleiding voor een dieper gesprek omdat meningen heel erg verschillend kunnen zijn en 
ons aanspoorde om dieper op elkaar in te gaan. Het enige onderwerp waar ik het zelf wel eens over heb met 
vrienden of familie is kaart pups of kittens’’ 
 

De setting had voor hen dan wel weer in real life gemogen, ondanks dat ze zich wel veilig en comfortabel voelde 
in hun eigen kamer. 

‘’Het voelde een beetje onpersoonlijk, omdat je mensen niet ziet via internet, en zelfs met cam zou er een afstand 
tussen zitten.’’ 

 
Ook zijn deze mannen geïnteresseerd in meer informatie, al hoeft deze niet per se in de vorm van social media te 
zijn, omdat hier niet altijd gebruik van gemaakt wordt. 
 
‘’Ik hou absoluut niet van Social media zoals instagram aangezien het je eigen beeldvorming van de wereld in de 
weg staat, omdat het een verdraaid beeld van de werkelijkheid geeft, heb ik dus ook geen Instagram. 
Wel leidde de vragen uiteindelijk tot best wel diepgaande discussies wat mijn interesse best opwekt naar de 
intentie van de vragen/ ervaring.’’ 
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[12] Concept 3: Manguide, verhaal Grabbel 

‘’Welkom heren! Fantastisch dat jullie er zijn, zouden jullie je schoenen uit kunnen doen? Ik 
wil namelijk geen vieze sporen in mijn huis. Goed, erg prettig dat jullie zo snel ter plaatsen 
konden komen. Grabbel is al zo lang bezig met zijn zoektocht naar zijn schrik kunst maar het 
wilt maar niet lukken en de aanmeldingen voor de monster scholen zijn al bijna gesloten!! En 
even onder ons, hij is ook niet bepaald.. Eh.. afschrikwekkend.. TRINGG, oh een momentje 
hoor. *telefoon gesprek* blahbla, ja? Blah blah? Nee echt? ‘Blahbla, Ik kom er onmiddelijk 
aan. Mannen ik heb een spoedgeval en moet onmiddellijk weg, Jullie zouden het helaas 
zonder mij moeten doen, hmm maar met deze outfits vallen jullie veel te veel op, hier leen 
maar wat jassen van mij, ga snel naar het volgende hoofdstuk, daar vinden jullie Grabbel. En 
vergeet niet Alleen goede raad!!!’’ 
 
Dit is Grabbel en hij is al 800 jaar! Dat klinkt misschien oud maar voor jullie mensen staat dat 
ongeveer gelijk aan 8 jaar. Vandaag heeft Grabbel afgesproken met een paar van zijn 
vrienden om achter zijn schrik kunst te komen, let goed op, lees goed en onthoudt, Alleen 
goede raadt! Ook is rijmen niet van belang, doe dit alleen als het kan. 
 
Niets gaat er boven de dag beginnen met een frisse duik! Gewapend met zijn duikbril en 
snorkel plonst hij het water in, maar land op zijn buik.. 
 
Diep op de bodem ontmoet hij zijn eerste vriend, die met zijn voelsprieten het water op 
bangerikken screent. 
 
Met zijn stekelige vinnen maakt hij vliegensvlug alle zeedieren bang, wat doet hij dat knap, 
Als Grabbel dit probeert moet hij eigenlijk huilen als hij wordt geklemt door een krab. 
 
Zijn vinnige vriend schiet hem te hulp en geeft hem wat advies: 
************ 
 
Waarnaar Grabbel snel naar de oppervlakte zwemt, 
Onderweg naar zijn volgende vriend voordat hij weer wordt vastgeklemd 
 
Aan de oppervlakte staat bij de ingang van de donkere grot vriend nummer 2 te wachten, te 
herkennen aan zijn glinsterende tanden die naar mensenbloed smachten. 
 
Een goede entrance is van belang dus een presentatie is wat hij Grabbel wilde laten geven! 
Grabbel had het gevoel dat dit iets was wat hij van nature moest kunnen maar de gedachte 
alleen al liet hem beven. 
 
Angst herkende zijn duistere vriend uit duizenden en vertelde hem vriendelijk: 
********** 
 
Opgelucht botste Grabbel onderweg tegen een andere kameraad, waarna hij zich gelijk 
afvroeg of zijn lievelings pet hem wel goed staat 
 
Deze vriend had namelijk de kracht van 18 beren en kwam altijd goed voor de dag. Hij joeg 
ieder mens de stuipen op het lijf die alleen al zijn spierkracht zag. 
 
Bij het zien van de onzekere Grabbel gaf hij hem gelijk goed consult: 
******* 
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Met een warm gevoel vervolgde Grabbel zijn pad, 
Tot hij bij zijn 2 verliefde vrienden hun huis binnentrad. 
 
De mannen waren altijd blij om met Grabbel af te spreken, Al leken ze momenteel van 
verdriet en woede te shaken. 
 
Altijd dat gescheld naar hun, alleen omdat ze bij elkaar willen zijn, Grabbel gaf hen het 
advies: 
***** 
 

Tevreden vervolgde Grabbel zijn weg naar een warmer klimaat, 
Eenzaam in zijn web wachtte zijn andere vriend daar paraat. 
 
De 8 kriebelende poten joegen elke vlieg de stuipen op het lijf,zij vermeden het liefst het 
kleverige web waardoor ieder ander ook dacht, dit is iemand waar ik uit de buurt blijf. 
 
Na een warme omhelzing zei zijn 8 potige vriend: 
***** 
 
Lachend vervolgde Grabbel zijn weg, geloofde hij zijn ogen echt? 
Hij kwam zijn 2 allerbeste vrienden tegen, vol in gevecht. 
 
Nadat ze Grabbel zagen stopte ze lachend abrupt, 
Hun postuur weer vriendelijk harig en geschubd 
 
Wijs spraken zij: ‘’Bij echte problemen heb je niks aan geweld, hoe je ze wel oplost: 
**** 
 
Onderweg naar huis zakte de moed langzaam in Grabbel zijn schoenen, snikkend liep hij 
langs zijn moestuin en pakte hij wat tomaten en meloenen. 
 
Plots kreeg hij een idee, het was zijn laatste hoop, hij vluchtte zich naar zijn huis waarin een 
sprankeltje geluk hem weer bekroop. 
 
Al mijn vriendjes zijn zo ongelofelijk eng, misschien ontdekken we mijn schrikkunst als ik ze 
voor het eten samenbreng. 
 
Tomaten, meloenen, appelstroop en drop, hij mixte alles wild samen totdat hij op de deur 
hoorde *klop klop* 
 
Het gezicht van zijn vriendjes vertrok toen ze de geuren uit de keuken roken, ‘’Grabbel onze 
vriend, jij kan afschrikwekkend koken!’’ 
 
Dolgelukkig sprak Grabbel, ‘’dit is iets wat ik het liefst beoefen!’’ 
Opgelucht haalde hij adem en liet zijn nieuwe schrik kunst aan zijn vriendjes proeven. 
 
Heftige blikken van angst vulde Grabbel zijn huisje toen zijn beste vriend sprak: 
****** 
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[13] Concept 3: Manguide, verhaal Onyx 

 
‘’Welkom heren! Fantastisch dat jullie er zijn, zouden jullie je schoenen uit kunnen doen? Ik 
wil namelijk geen vieze sporen in mijn huis. Goed, erg prettig dat jullie zo snel ter plaatsen 
konden komen. Onyx is al zo lang bezig met zijn zoektocht naar zijn schrik kunst maar het 
wilt maar niet lukken en de aanmeldingen voor de monster scholen zijn al bijna gesloten!! En 
even onder ons, hij is ook niet bepaald.. Eh.. afschrikwekkend.. TRINGG, oh een momentje 
hoor. *telefoon gesprek* blahbla, ja? Blah blah? Nee echt? ‘Blahbla, Ik kom er onmiddellijk 
aan. Mannen ik heb een spoedgeval en moet onmiddellijk weg, Jullie zouden het helaas 
zonder mij moeten doen, hmm maar met deze outfits vallen jullie veel te veel op, hier leen 
maar wat jassen van mij, ga snel naar het volgende hoofdstuk, daar vinden jullie Onyx. En 
vergeet niet Alleen goede raad!!!’’ 
 
Dit is Onyx en hij is 900 jaar! Dat klinkt misschien oud maar voor jullie mensen staat dat 
ongeveer gelijk aan 9 jaar. Rond deze leeftijd kiezen monsters welke richting ze op willen 
met hun leven. Maar voor Onyx is dat zo makkelijk nog niet. Hij heeft dan ook afgesproken 
met wat van zijn vrienden om achter zijn schrik kunst te komen, alle monsters moeten 
immers altijd eng zijn, toch? Alle hulp is welkom en daarom zijn jullie de uitverkorene die 
hem wijze adviezen mee moeten geven, die hij voor zijn rest van zijn leven mee kan nemen 
als een soort handleiding. Dus let goed op, lees goed en onthoudt, alleen goede raadt! 
 
De lucht is blauw en onbewolkt, perfect om de dag te beginnen met een duik. Immers heeft 
Onxy zijn eerste afspraak ook gepland op de bodem van het meer. Hij duikt wat onhandig 
het water in. Hoe dieper hij zwemt, hoe donkerder het voor zijn ogen wordt. Paniek bekruipt 
hem als hij beseft dat hij bijna zonder lucht zit. Maar dan ziet hij een glinsterend licht in het 
donker, gevolgd door scherpe glinsterende tanden, groot genoeg om hem in een hap te 
verslinden. Een gevoel van angst alsof duizenden mieren over heel zijn lichaam kriebelen en 
hij sluit zijn ogen, ZOEF. Het is stil. Hij kan ineens weer ademen. Wanneer hij zijn ogen 
opent is het licht. Was dit een droom? Ben ik er niet meer? Maar wanneer zijn ogen 
langzaam aan het licht wennen ziet hij zijn stekelige vriend Piscee. "Had je niet even een 
seintje kunnen geven dat je er aankwam? Als ik later was geweest met die luchtbel had ik je 
van de bodem op kunnen vissen!" "Ha snap je vissen!" Ondanks dat Piscee lachte, sloegen 
zijn tanden Onyx nog steeds de stuipen op het lijf. "Goed Nixy, genoeg gelachen het is tijd 
voor wat geschreeuw, laten we wat dichter bij de oppervlakte beginnen." en samen 
zwommen ze richting het licht. Piscee leek amper moeite te hebben met voorruit komen en 
liet onderweg nog wat waterdieren zijn angstaanjagende blik zien. "Een hapje voor 
onderweg." Zei hij dan lachend terwijl hij de weekdiertjes oppeuzelde. Onyx had moeite met 
hem bijhouden, maar wilde Piscee niet lastig vallen. Uitgeput kwam hij aan en landde tussen 
wat koraal. ‘’Goed, zie je die krabbetjes daar, dat is je ontbijt.’’ Onyx zijn buik maakte 
monsterlijke geluiden, een krabbetje dat klonk niet verkeerd. ‘’De key van pure angst is 
verrassing, onder water lijken niet zoveel plekken waar je je kunt verschuilen, maar niks is 
minder waar..."  Onyx knikte en voordat Piscee zijn zin had afgemaakt kroop hij al door het 
koraal. Een paar van die kleine krabbetjes zou hij toch wel moeten kunnen laten schrikken, 
daar zou hij geen hulp bij nodig moeten hebben. Toch leek dit makkelijker gezegd dan 
gedaan. Hij klauterde door het koraal, maar door de luchtbel had hij moeite met niet naar 
boven drijven. Ook was hij nog uitgeput van de tocht hiernaartoe en verloor daardoor zijn 
concentratie. Hij stond op het punt om het krabbetje de stuipen op het lijf te jagen, langzaam 
steeds dichterbij, een klein stukje nog, KLAP! 
‘AUW AUW AUW’ Door al zijn geklooi hadden de krabbetjes hem allang aan zien komen en 
hadden ze hem bij zijn lurven geklemd. De pijn leek op een lege maag nog heftiger aan te 
komen. Zou mijn traan verloren gaan in de oceaan? ZOEF als de bliksem schoot Piscee zijn 
vriend te hulp, alle krabbetjes renden voor hun leven, maar Piscee ging er niet achteraan. De 
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plek waar het krabbetje Onyx had vastgeknepen was bont en blauw, Onyx hield zijn tranen 
in, in de angst dat Piscee het toch door zou hebben. 
Piscee keek vol medelijden naar zijn vriend. En terwijl hij met Onyx naar de oppervlakte 
zwom zei hij. "Laat me je wat advies geven over het leven *******" 
 

Gelijk het diepe in duiken, steeds donkerder, een puntje van licht, fel licht. Installatie is 
zichtbaar. 
 
Beeld van de enge Piscee eerst zichbaar, daarna zie je Onyx ernaast. Als ze verder lopen 
komen ze dichter bij de oppervlakte waar het nog helderder is je ziet hoe Onyx struggeld met 
zwemmen maar zich flink blijft houden. 
Hierna zie je alle krabbetjes en hoe Onyx weer niet om hulp vraagt maar zo’n krabbetje 
probeert te vangen 
Hierna een beeld van Piscee die hem te hulp schiet en het advies moment 
Vervolgens de vraag waarneer de mannen zelf een keer niet om hulp hebben gevraagd. 
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[14] Experiment Eindconcept: Google searchbar 
 

Hoi! Bedankt dat je meedoet aan dit experiment. Op onderstaande pagina's vind je de 
google zoekacties van een 15 jarige jongen. Het is aan jullie, als ervaren volwassen mannen, 
om hem samen over zijn zorgen één advies te geven per pagina op basis van jullie 
eigen ervaringen. Overleg dus goed wat je opschrijft. Anderen zijn jullie al voorgegaan en 
het is aan jullie om dit aan te vullen. 
 
Ruimte 1  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Advies 1: “Ik ben nog steeds samen met mijn eerste vriendinnetje, we hebben elkaar 
ontmaagd toen ik 17 was. Wij zien dit juist als iets heel moois dat we gewacht hebben. Ik zou 
me dus geen zorgen maken om dat je nu al seks moet hebben als je dat niet wilt.” 

 
Advies 2: “Als ik geen zin heb in seks zeg ik dat gewoon, misschien is een meisje even 
beledigd, maar dat is ze zo weer vergeten. Als je geen zin hebt merkt ze dat tijdens de seks 
vanzelf en dat is helemaal kut want dan gaat ze zich helemaal afvragen of het aan haar ligt. 
Je kan beter eerlijk zijn dat waarderen ze veel meer.” 
 
Advies 3: “Uit mijn vriendengroep was ik de laatste die ontmaagd werd, soms maakte ze 
daar wel eens een grapje over maar nooit echt gemeen, omdat ze wisten dat ik het niet 
zomaar met een random chick wilde doen. Uiteindelijk maakte dat van mij juist de meest 
gerespecteerde.” 
 
Jullie eigen advies: 
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Ruimte 2  
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
Advies 1: Ik droeg zelf vroeger bijvoorbeeld altijd veel haarlak anders zat het voor geen 
meter. Ook ik kreeg toen wel eens te horen dat dit gay was. Ik heb toen al mijn bussen 
haarlak weggegooid maar daar heb ik nu spijt van. M'n haar zag er gewoon goed uit, als mij 
gay of noemen betekent dat ik er goed uit zie neem ik dat aan als een compliment. 
 
Advies 2: Zelf heb ik hier nooit problemen mee gehad, maar ik heb veel vrienden die zich 
excentrieker kleden dan gemiddeld. Anderen vinden dit misschien verwijfd, maar ik vind juist 
dat dat hen zo cool maakt en daarom vind ik het juist leuk om vrienden met ze te zijn. Trek je 
dus vooral niks aan van wat anderen denken, als je jezelf blijft trek je vanzelf de juiste 
mensen naar je toe :) 
 
Advies 3: Niemand 'ziet er uit als een homo', hoe je eruit ziet bepaalt je seksualiteit niet. Ik 
heb vroeger de fout gemaakt om anderen homo te noemen omdat ze er anders uit zagen, 
maar dit kwam eigenlijk voort uit mijn eigen onzekerheid denk ik, omdat zij gewoon droegen 
wat ze wilden en ik dat helemaal niet durfde. 
 
Jullie eigen advies: 
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Ruimte 3  
 

 
   
  
  
  
  
 

 
 
 
 
Advies 1: “Ja gewoon niet! Lekker laten lopen die handel, ik heb laatst nog een paar meiden 
over hun onderzoek gehoord dat ze het juist aantrekkelijk vinden als mannen huilen, ik zal 
me daar echt niet al te druk over maken.” 
 
Advies 2: “Ik denk dat je nooit 100% zult weten of je iemand kunt vertrouwen, je kan namelijk 
nooit in iemands hoofd kijken. Ik denk dat dit vooral een gevoel is. Ook weet ik bijvoorbeeld 
dat ik mijn vrienden kan vertrouwen omdat we allebei onze problemen en onzekerheden 
delen met elkaar. Dit is uiteindelijk ook best wel mooi want dit heeft wel de band versterkt in 
mijn vriendschap.” 
 
Advies 3:  
Vroeger was ik zelf ook altijd bezig met zo stoer mogelijk over komen, geen emotie laten 
zien, maar hierdoor stootte ik eigenlijk iedereen altijd af. Dit was best wel eenzaam. Nu ik 
wat ouder ben heb ik geleerd om mensen te vertrouwen en bij hen stel ik me wel wat 
kwetsbaar op. Dit zorgt voor zoveel rust en is zeer aan te raden. 
 
Jullie advies: 
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Ruimte 4  
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
Advies 1: Zeg alsjeblieft tegen iedereen zo veel mogelijk ik hou van je! Ik heb dit veel te 
weinig gedaan en ben een paar mensen verloren in mijn leven, familie, maar ook vrienden. 
Achteraf had ik gewild dat ik mijn liefde voor hen veel meer had geuit. 
 

Advies 2: Eerlijk gezegd snap ik je struggle wel; je ziet meisjes bij elkaar in de armen 
springen als het wat minder goed gaat, maar bij mannen blijft het altijd wat afstandelijker. 
Wat mij betreft zou dat ook allemaal wat minder stijf mogen. Zullen we vanaf vandaag 
beginnen met elkaar allemaal gewoon knuffelen? 
 

Advies 3: Ik hou zelf niet van knuffels, maar ik zie wel dat het veel met mensen kan doen. Als 
ik tegenwoordig zie dat een vriend van me het even zwaar heeft probeer ik hem ook een 
goede knuffel te geven. Ik denk dat het ook een beetje een stigma is wat we zelf in stand 
houden.  
 

Jullie advies: 
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Reflectieformulier 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was hiervan? 
 
Startte je bepaalde gesprekken met de ander?  
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
 
Kwamen jullie gemakkelijk samen tot een antwoord? Hoe verliep dit? 
 
Hielpen de adviezen van anderen om het gesprek op gang te brengen of was het hierdoor 
moeilijker om zelf iets te bedenken?  
 
Had je zonder de adviezen van anderen geweten wat voor advies je zou geven? 
 

Vragen 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
 
Heb je voorbeelden van vragen waar jij zelf mee zat met betrekking tot mannelijk zijn? 
 
Gebruikte jij vroeger eerder Google voor dit soort vragen dan dat je ze besprak?  
Waarom wel/niet? 
 
Waren er vragen waar jij je totaal niet in herkende? 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
 
Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? 
Zo ja, wat? 
 
Heb je nieuwe dingen over de ander geleerd? Zo ja, wat? 
 
Waren er dingen onduidelijk? 
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Testpersonen 1&2 
 
Hoi! Bedankt dat je meedoet aan dit experiment. Op onderstaande pagina's vind je de 
google zoekacties van een 15 jarige jongen. Het is aan jullie, als ervaren volwassen mannen, 
om hem samen over zijn zorgen één advies te geven per pagina op basis van jullie 
eigen ervaringen. Overleg dus goed wat je opschrijft. 
 
Ruimte 1  
 
Advies 

Je hoeft je er helemaal geen zorgen over te maken, als je het niet wilt dan moet je het niet 
doen. 
 
Ruimte 2  
 
Advies  

Grote bek terug geven. Wat tips geven wat er op terug gezegd kan worden. 
 
Ruimte 3  
 
Advies  
Emoties zijn heel belangrijk en ook een deel van je en die moet je delen. Zoek een 
vertrouwenspersoon of een object, evt een dagboek waar je het mee kan delen. 
 
Ruimte 4  

Advies  

Je hebt momenten waarop het gepast is om intiem te zijn en wanneer niet. Binnen onze 
cultuur is het alleen gepast om als mannen elkaar een knuffel te geven als er iets te vieren 
is. Ik hou van je zeggen ligt eraan tegen wie je het zegt. Dit is fijn als het zegt tegen iemand 
die dat ook voelt. Mensen die je nog niet goed kent is het ongepast. Voor vrouwen is het 
normaler omdat ze zo zijn opgegroeid binnen onze cultuur. 
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Testpersonen 3&4 
 
 
Ruimte 1  
 
Advies 

Allereerst het belangrijkste: als je geen seks wilt, hoef je geen seks te hebben. Stel je vind 
iemand leuk, is het belangrijk om eerlijk te zijn tegen de desbetreffende persoon. Wanneer zij 
dit niet respecteert weet genoeg over dit persoon. 
 

Ruimte 2  
 
Advies 

Je kan dragen wat je wilt en zijn zoals je wilt zijn zonder je te bekommeren om andermans 
mening. Dat gezegd hebbende, de middelbare school tijd is een periode van veel 
onzekerheid voor pubers. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om zelfverzekerd in je 
schoenen te staan. Daarom is ons advies iets te zoeken waardoor je zelfverzekerder in het 
leven gaat staan.  

 
Ruimte 3  
 
Advies 
 
Het lijkt erop dat je ergens mee zit, maar het lastig vindt om hier met iemand over te praten. 
Ons advies is daarom om wellicht een psycholoog te benaderen. Tijdens deze gesprekken 
hoef je je namelijk geen zorgen te maken over je anonimiteit en kun je vrijuit je problemen 
bespreken. 
 
Ruimte 4 
 
Advies 

Als jij je vrienden wilt knuffelen, en zij dit natuurlijk ook normaal vinden, moet je dit gewoon 
doen. Het gaat om de relatie tussen de personen, ongeacht gender. Wanneer een knuffel 
past binnen deze relatie hoef je je niet onzeker te voelen om een knuffel te geven/ te zeggen 
dat je van diegene houdt. 
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Analyse testpersonen 1&2 
 
Het is snel duidelijk wat de mannen moeten doen. De uitleg is dus voldoende. Ook voelen ze 
zich gelijk verantwoordelijk. 
“Oke we zijn dus papa’s” 
 
Er wordt alleen niet geloofd dat geen seks willen hebben iets is voor een 15 jarige jongen.  
“Ja vind dit meer een vraag voor een meisje als je dit niet wilt moet je het gewoon niet doen 
toch?”  
“Het geen zin in seks hebben gedeelte, dat snapte ik echt even niet” 
 
Toch konden ze zich het meeste vinden in ruimte 1: 
“De zoektermen van ruimte 1 komt bij iedere jongen die opgroeit wel een keer voor denk ik.” 
 
Het ging te veel over de geaardheid van het kind, Bij de laatse kamer zou hier een 
verandering in moeten. Misschien een minder grote focus op het woord gay? 
 
Na het lezen van de eerste drie ruimtes, begon ik me af te vragen of he de bedoeling was 
dat we een soort patroon zouden vinden (dat ie vragen heeft over zijn geaardheid) of dat we 
daar verder niet bij na moesten denken 
 
Sommige vragen waren wel herkenbaar 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
ja opzich wel, ik vroeg me ook af waarom ik gepest werd, waarom meisjes mij niet leuk 
(leken) te vinden en of ik daar wat aan kon doen door iets anders te doen. Ik heb naar mijn 
weet nooit getwijfeld over mijn geaardheid, maar voelde me wel extreem aangevallen als 
mensen mij uitmaakte voor homo. 
 
“Ah dat is zielig ik had dat vroeger ook. Vroeger nam ik me dat ook heel erg zwaar 
op. Het maakt niet uit wat ze zeggen ze willen je er gewoon pijn mee doen.” 
 
Dialoog opende wel 
 
Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? 
Zo ja, wat? 
Ja ik denk dat alle vier de ruimtes wel onderwerpen op wierp waar ik normaal niet over zou 
praten omdat dit voor mij niet aan de orde is. Ook mensen in mijn omgeving niet 
 
Nog andere onderwerpen waar de mannen op deze leeftijd over nadachten 
Hoe is het om een vader te zijn? 
Hoe is het om een broertje te hebben? 
Hoe zou het zijn om net als de "normale" jongetjes te zijn? 
Zouden meisjes mij eerder zien staan als ik "stoerder/cooler" zou doen? 
 
Ook vroeg Yason zich gelijk af of hij wel eens tegen Remy had gezegd of hij van hem hield, 
zo niet  
“Ik hou van je maar dat weet je toch” 
 
Er zijn volgens hen bepaalde regels wanneer je wel en niet kan knuffelen maar wanneer 
deze nageleefd kunnen worden is dan weer onduidelijk. 
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Analyse testpersonen 3&4 
 
Het is snel duidelijk wat de mannen moeten doen. De uitleg is dus voldoende. Ook voelen ze 
zich gelijk verantwoordelijk. 
“Oke we zijn dus papa’s” 
 
Er wordt alleen niet geloofd dat geen seks willen hebben iets is voor een 15 jarige jongen.  
“Ja vind dit meer een vraag voor een meisje als je dit niet wilt moet je het gewoon niet doen 
toch?”  
“Het geen zin in seks hebben gedeelte, dat snapte ik echt even niet” 
 
Toch konden ze zich het meeste vinden in ruimte 1: 
“De zoektermen van ruimte 1 komt bij iedere jongen die opgroeit wel een keer voor denk ik.” 
 
Het ging te veel over de geaardheid van het kind, Bij de laatse kamer zou hier een 
verandering in moeten. Misschien een minder grote focus op het woord gay? 
 
Na het lezen van de eerste drie ruimtes, begon ik me af te vragen of he de bedoeling was 
dat we een soort patroon zouden vinden (dat ie vragen heeft over zijn geaardheid) of dat we 
daar verder niet bij na moesten denken 
 
Sommige vragen waren wel herkenbaar 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
ja opzich wel, ik vroeg me ook af waarom ik gepest werd, waarom meisjes mij niet leuk 
(leken) te vinden en of ik daar wat aan kon doen door iets anders te doen. Ik heb naar mijn 
weet nooit getwijfeld over mijn geaardheid, maar voelde me wel extreem aangevallen als 
mensen mij uitmaakte voor homo. 
 
“Ah dat is zielig ik had dat vroeger ook. Vroeger nam ik me dat ook heel erg zwaar 
op. Het maakt niet uit wat ze zeggen ze willen je er gewoon pijn mee doen.” 
 
Dialoog opende wel 
 
Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? 
Zo ja, wat? 
Ja ik denk dat alle vier de ruimtes wel onderwerpen op wierp waar ik normaal niet over zou 
praten omdat dit voor mij niet aan de orde is. Ook mensen in mijn omgeving niet 
 
Nog andere onderwerpen waar de mannen op deze leeftijd over nadachten 
Hoe is het om een vader te zijn? 
Hoe is het om een broertje te hebben? 
Hoe zou het zijn om net als de "normale" jongetjes te zijn? 
Zouden meisjes mij eerder zien staan als ik "stoerder/cooler" zou doen? 
 
Ook vroeg Yason zich gelijk af of hij wel eens tegen Remy had gezegd of hij van hem hield, 
zo niet  
“Ik hou van je maar dat weet je toch” 
 
Er zijn volgens hen bepaalde regels wanneer je wel en niet kan knuffelen maar wanneer 
deze nageleefd kunnen worden is dan weer onduidelijk. 
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[15] Reflectieformulieren 
 
Testpersoon 1 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was hiervan? 
Met elkaar over het onderwerp praten 
 
Startte je bepaalde gesprekken met de ander?  
Yason was vooral de gene die er een hoop over te vertellen had 
 

Waar gingen deze voornamelijk over? 
Hij probeerde zijn eigen herinneringen toe te passen 
 
Kwamen jullie gemakkelijk samen tot een antwoord? Hoe verliep dit? 
Was wel lastig omdat we een suggestie moesten geven op drie verschillende zoektermen 
 

Hielpen de adviezen van anderen om het gesprek op gang te brengen of was het hierdoor 
moeilijker om zelf iets te bedenken?  
Ja hielp wel omdat ik niet overal een beeld bij had 
 

Had je zonder de adviezen van anderen geweten wat voor advies je zou geven? 
Ja uiteindelijk zou ik wel een advies kunnen geven 
 
Vragen 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
De zoektermen van ruimte 1 komt bij iederen jongen die opgroeit wel een keer voor denk ik. 
 

Heb je voorbeelden van vragen waar jij zelf mee zat met betrekking tot mannelijk zijn? 
Nee zelf niet 
 
Gebruikte jij vroeger eerder Google voor dit soort vragen dan dat je ze besprak?  
Waarom wel/niet? 
Omdat je denk dat het anoniem is en niemand weet waarop je zoekt. Dus je vergaart kennis 
zonder je ervoor te schamen 
 

Waren er vragen waar jij je totaal niet in herkende? 
Ja ruimte 2,3 en 4 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Niet per se nieuwe inzichten maar je denkt wel even na hoe zo iemand de middelbare school 
ervaart. 
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Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? 
Zo ja, wat? 
Ja ik denk dat alle vier de ruimtes wel onderwerpen op wierp waar ik normaal niet over zou 
praten omdat dit voor mij niet aan de orde is. Ook mensen in mijn omgeving niet 
 

Heb je nieuwe dingen over de ander geleerd? Zo ja, wat? 
Ja dat yason het erg vond dat ze hem faggot noemde vroeger maar dat hij nu inziet dat het 
een grapje was. Terwijl hij het dus wel echt mee zat  
 
Waren er dingen onduidelijk? 
Ja eerste zoekterm in ruimte 4 
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Testpersoon 2 
 
Ervaring 
 

Wat denk je dat de intentie was hiervan? 
jullie willen denk ik zien hoe mannen overleggen over dit soort gevoelige onderwerpen. 
Wuiven we het makkelijk weg of gaan we hier dieper op in. kijken we naar de gevoelens van 
het kind of naar wat er gebeurt?  
 
*Startte je bepaalde gesprekken met de ander? * 
Ik denk het wel, we hebben gepraat over de geaardheid van het kind en vgm heb ik dit 
gesprek geinitieerd 
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
heb ik hierboven beantwoord 
 
Kwamen jullie gemakkelijk samen tot een antwoord? Hoe verliep dit? 
Ja, ik legde mijn gedachten uit over de situatie, er was een heen-en-weer van over- en 
afwegingen en toen schreef remy de antwoorden op 
 
Hielpen de adviezen van anderen om het gesprek op gang te brengen of was het 
hierdoor moeilijker om zelf iets te bedenken?  
Ging wel goed, Remy kwam met inzichten en invalshoeken die bij mij niet in het voorhoofd 
zaten 
 
Had je zonder de adviezen van anderen geweten wat voor advies je zou geven? 
Ja hoor, ik kan altijd advies geven, niet dat het altijd goed advies is :p  
 
Vragen 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
ja opzich wel, ik vroeg me ook af waarom ik gepest werd, waarom meisjes mij niet leuk 
(leken) te vinden en of ik daar wat aan kon doen door iets anders te doen. Ik heb naar mijn 
weet nooit getwijfeld over mijn geaardheid, maar voelde me wel extreem aangevallen als 
mensen mij uitmaakte voor homo 
 
Heb je voorbeelden van vragen waar jij zelf mee zat met betrekking tot mannelijk zijn? 
Hoe is het om een vader te zijn? 
Hoe is het om een broertje te hebben? 
Hoe zou het zijn om net als de "normale" jongetjes te zijn? 
Zouden meisjes mij eerder zien staan als ik "stoerder/cooler" zou doen? 
  
Gebruikte jij vroeger eerder Google voor dit soort vragen dan dat je ze besprak?  
Waarom wel/niet? 
nee, ik had pas vast toegang tot het internet toen ik al over deze vragen heen was, heb wel 
google gebruikt om vragen te stellen. die uiteindelijk leidde tot het besef dat ik add heb 
 
Waren er vragen waar jij je totaal niet in herkende? 
Het geen zin in seks hebben gedeelte, dat snapte ik echt even niet 
 
 
Reflectie 
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Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
niet zozeer, misschien het inzicht dat het gewoon niet te doen is om een puber advies te 
geven. Als ze worden gepest, kan je daar vgm weinig aan doen wat het ook echt oplost. Als 
ze twijfelen over hun geaardheid, kan je erover praten, wat de pijn verzacht, maar of het het 
beter maakt zou ik niet kunnen zeggen 
 
Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou 
hebben? Zo ja, wat? 
nee niet zozeer, ik kan vrijwel alles bespreken met de ander 
 
Heb je nieuwe dingen over de ander geleerd? Zo ja, wat? 
ik denk het niet 
 
Waren er dingen onduidelijk? 
Na het lezen van de eerste drie ruimtes, begon ik me af te vragen of he de bedoeling was 
dat we een soort patroon zouden vinden (dat ie vragen heeft over zijn geaardheid) of dat we 
daar verder niet bij na moesten denken 
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Testpersoon 3 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was hiervan? 
Kijken hoe mannen over bepaalde situaties denken met betrekking tot onzekerheid. 
 
Startte je bepaalde gesprekken met de ander?  
ja 
 
Waar gingen deze voornamelijk over? 
Over de casussen, en wat het best passende advies volgens ons is. 
 
Kwamen jullie gemakkelijk samen tot een antwoord? Hoe verliep dit? 
Ja, we zaten goed op 1 lijn bij alle 4 de casussen en we kwamen redelijk snel tot een 
gezamenlijk advies waar we beide tevreden mee waren. 
 
Hielpen de adviezen van anderen om het gesprek op gang te brengen of was het hierdoor 
moeilijker om zelf iets te bedenken?  
Nee, We hebben daar pas naar gekeken toen we zelf een advies gevormd hadden, dit heeft 
ons dus niet beïnvloed.  
 
Had je zonder de adviezen van anderen geweten wat voor advies je zou geven? 
Ja, onze adviezen waren namelijk anders. 
 
Vragen 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 
Niet deze exacte vragen, maar kan wel in zekere mate zijn onzekerheid begrijpen 
 
Heb je voorbeelden van vragen waar jij zelf mee zat met betrekking tot mannelijk zijn? 
nee 
 
Gebruikte jij vroeger eerder Google voor dit soort vragen dan dat je ze besprak?  
Waarom wel/niet? 
Ik heb vroeger nooit dit soort vragen opgezocht in google, of besproken 
 
Waren er vragen waar jij je totaal niet in herkende? 
De vragen van knuffelen, kleding en verwijfd zijn herken ik mijzelf totaal niet in 
 
Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 
Niet perse nieuwe inzichten, wel nagedacht over wat voor advies ik zou geven maar ik denk 
niet dat ik anders ben gaan denken door dit experiment. 
 
Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? 
Zo ja, wat? 
Ja dat wel, ik denk dat de onderwerpen van onzekerheid en wat je wel en niet tegen elkaar 
kan zeggen als man niet vaak besproken worden 
 
Heb je nieuwe dingen over de ander geleerd? Zo ja, wat? 
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Niet perse, we zaten redelijk op 1 lijn, ik ken de ander ook goed dus ik dacht ook al dat hij 
ongeveer zo zou denken 
Waren er dingen onduidelijk? 
Nee, maar er moesten wel veel aannames gedaan worden voor het experiment, ik kan me 
voorstellen dat uitkomsten heel veel van elkaar kunnen verschillen afhankelijk van hoe je de 
situatie interpreteert.  
  



 174 

Testpersoon 4 
 
Ervaring 
 
Wat denk je dat de intentie was hiervan? 

• Misschien kijken hoe oudere mensen die voorbij het puberteitsstadium zijn reageren 
op onzekerheid van jongere mensen. Hierbij eigen ervaringen meegeven en zo inkijk 
geven van hoe zij bepaalde situaties vroeger oploste/met meer zelfverzekerdheid 
deze problemen op dit moment zou oplossen. 

Startte je bepaalde gesprekken met de ander?  
• Ja, het was een constant overleg over wat het beste voor de jongen van 15 zou zijn. 

Waar gingen deze voornamelijk over? 
• Allereerst het probleem proberen vast te stellen. Daarna het kijken van de oorzaken 

van dit probleem. Hierna zelf een oplossing proberen te bedenken. Deze oplossing 
zouden we dan vergelijken met de drie gegeven adviezen, waarna we uiteindelijk een 
eind-advies op papier zette.  

Kwamen jullie gemakkelijk samen tot een antwoord? Hoe verliep dit? 
• Ja, we waren het voor alle 4 gevallen snel over eens wat het probleem was. Vaak 

ideeën die voort werden gebracht al een goede ingeving, waarna we elkaar 
aanvulden of corrigeerden. 

Hielpen de adviezen van anderen om het gesprek op gang te brengen of was het hierdoor 
moeilijker om zelf iets te bedenken?  

• We wilden eerst zelf tot een oplossing komen voordat we beïnvloed zouden raken. 
 
Had je zonder de adviezen van anderen geweten wat voor advies je zou geven? 

• Ja, zie antwoord hierboven. 
 

Vragen 
 
Herkende je bepaalde vragen die jij als puber zelf had? Zo ja, welke? 

• Ja, vroeger was ik zelf ook wel eens onzeker over wanneer het bijvoorbeeld normaal 
was om seks te hebben, of dat ik bijvoorbeeld een roze shirt aan kon doen. 

 
Heb je voorbeelden van vragen waar jij zelf mee zat met betrekking tot mannelijk zijn? 

• Ja, af en toe was ik onzeker over welke kleding wel of niet kon.  
 
Gebruikte jij vroeger eerder Google voor dit soort vragen dan dat je ze besprak?  
Waarom wel/niet? 

• Nee, om eerlijk te zijn ging ik een beetje mijn gevoel af. Ik had gelukkig geen moeite 
om dit te vragen aan mijn moeder, die me altijd wel het juiste advies gaf dat ik er niets 
van aan moest trekken (de mensen, de kleren moest ik wel aantrekken ;)) 

 
Waren er vragen waar jij je totaal niet in herkende? 

• Heb om eerlijk te zijn niet echt onzeker gevoeld of anderen zouden twijfelen over mijn 
geaardheid aan de hand van bijvoorbeeld begroeten. 

 
 

Reflectie 
 
Heb je nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van deze ervaring? 

• Ja, ik heb nooit echt stilgestaan bij de vorige vraag of dat andere hierover nadenken. 
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Heb je het over dingen gehad waar je het anders met de ander niet snel over zou hebben? 
Zo ja, wat? 

• Ligt eraan wie de ander is. In dit geval voerde ik het gesprek met iemand die ik goed 
kende en comfortabel ben alles te zeggen. Wanneer ik met iemand die ik niet ken dit 
zou moeten doen, denk ik dat het gesprek minder vloeiend zou verlopen. Niet perse 
vanwege de onderwerpen, maar vanwege de dynamiek tussen de personen. Dit zou 
ertoe kunnen leiden dat sommige onderwerpen niet worden besproken. 

 
Heb je nieuwe dingen over de ander geleerd? Zo ja, wat? 

• Nee, ik geloof van niet. 
 
Waren er dingen onduidelijk? 

• Niet echt, eens was er verwarring over of alle berichten van dezelfde jongen kwamen. 
Op basis van deze assumptie zijn de adviezen dan ook gegeven. 

 
 
 
 

 

 


