
Het repareren van de queer geschiedenis. 
Want wij zijn er altijd geweest.

Want wij verdienen ook onze plek aan tafel.

Exploratie door Willa Grüne (Voorheen Wesley)
Begeleiding van Haiko Sleumer



VOORWOORD 

Tijdens mijn opleiding Communicatie en 
Multimedia Design heb ik een interesse 
ontwikkeld in het vertalen van ontastbare 
maatschappelijke thema’s naar een tastbaar 
ontwerp of een ervaring waarbij iemand zich 
kan verdiepen in deze thema’s. Denk hierbij 
aan het laten ervaren van een paniekaanval 
door de lichamelijke ervaring na te bootsen of 
door middel van bos rode rozen laten zien dat 
jezelf conformeren aan de rest van de wereld 
teleur zal stellen, een roodgeverfde witte roos 
zal namelijk bezwijken of zelfs doodgaan 
onder de verf. 

Toen ik vorig jaar goed ben gaan nadenken 
over wie ik ben als ontwerper en persoon 
realiseerde ik mij dat er bij mij ook wat 
speelt. Ik ben namelijk non-binair en zit nu 
in een fase waarbij ik mezelf niet alleen als 
ontwerper maar ook als persoon opnieuw 
moet positioneren. 

Met dit afstudeerproject wil ik dan ook graag 
dicht bij mijzelf blijven en mijzelf verdiepen 
in de wereld van gender en alles wat hierbij 
komt kijken, en hoe kan je het begrip gender 
diversiteit voor mensen die hier niet mee bezig 
zijn begrijpelijk maken? Dit onderzoek begint 
met een reis door de (gender)geschiedenis en 
geeft een inkijk naar de veranderingen door de 
jaren heen en ook houdt het de samenleving 
een spiegel voor, wat zijn wij in Nederland 
wel zo tolerant als dat er gezegd wordt? 

1.
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4.

Aanleiding
Anno 2022 is gender voor veel mensen een gevoelig onderwerp. Een steeds 
groter deel van de samenleving ondervindt problemen met hoe zij behandeld 
worden vanwege hun genderidentiteit. Toch zijn er ook steeds meer mensen die 
hier tegen ingaan en strijden voor gelijke behandelingen. Echter is niet iedereen 
zo strijdlustig en durft niet iedereen te spreken over hun genderidentiteit 
vanwege gevaarlijke situaties of een gevoel van schaamte. 

Onderzoeksvraag 
Om hier verandering in te brengen is de volgende onderzoeksvraag bedacht: 
Waarom vallen genderqueer mensen buiten de samenleving, en hoe kan je het 
taboe doorbreken zodat er op een veilige en open manier gewerkt kan worden 
aan de normalisering van genderdiversiteit?
Deze onderzoeksvraag moet helpen het probleem wat genderqueer personen soms 
wel dagelijks ervaren aan te pakken. Namelijk: Het niet worden geaccepteerd 
binnen de samenleving, en zo niet op een open manier kunnen leven. 

Positionering 
Als onderdeel van de LGBTQ+ gemeenschap wil ik mij als ontwerper inzetten 
om deze personen te helpen. Ik heb zelf tijdens mijn HBO opleiding pas de 
mensen leren kennen die mij in mijn zoektocht hebben geholpen. Met dit 
afstudeer project wil ik dan ook een stem zijn voor de queer jongeren die hun 
stem niet durven te laten horen, of hem nog niet gevonden hebben, met dit 
project moeten zij hun stem zelf zien te vinden  

Onderzoek 
Gender kent een rijke geschiedenis die eeuwen terug de tijd in gaat. Echter 
kennen wij hier in het westen een binair construct waarbij er niet meer bestaat 
dan man of vrouw. De geschiedenis laat zien dat dit niet klopt en dat er altijd 
meer genders zijn geweest. 

Tegenwoordig leven mensen met een genderqueer identiteit vaak minder 
open en ervaren zij een onveilig en onprettig gevoel wanneer zij open moeten 
zijn over hun genderidentiteit. Zo is acceptatie van familie en vrienden niet 
vanzelfsprekend maar wel heel belangrijk voor de mentale gezondheid van deze 
genderqueer personen. Daarnaast is er ook altijd het risico op geweld, denk 
hierbij aan alle verhalen die in de media komen over een transgendervrouw die 
vermoord is na een date, of onlangs het verhaal van Frédérique die niet wilde 
vertellen of zij een jongen of een meisje was.   

Concepten 
De resultaten van het onderzoek zijn omgezet in verschillende concepten die elk 
verschillende aspecten van het thema testen. 

Video: een korte video die de ervaringen van genderqueer personen moet 
weergeven aan cisgender mensen. 

Audio: Een audio fragment die een cisgender persoon in een ongemakkelijke 
situatie plaatst die genderqueer mensen soms wel wekelijks of maandelijks 
ervaren afhankelijk van hun situatie. 

Dialoog: Gesprekskaarten die gebruikt worden door een genderqueer persoon 
en iemand uit hun omgeving. Zo kunnen zij het gesprek aangaan en kunnen de 
kaarten extra ondersteuning bieden wanneer het gesprek vast loopt of er geen 
vragen gesteld durven worden. 

Interactie: Een vriendenboekje wat door cisgender en genderqueer mensen 
ingevuld kan worden, hierbij moeten genderqueer mensen ingevuld worden om 
zo meer naamsbekendheid te creëren en ook queer rolmodellen te laten zien.

Samenwerken: Een potje Wie ben ik? waarbij cisgender en genderqueer mensen 
moeten samenwerken om de personen te raden. 

SAMENVATTING
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Proof of Concept

So, What’s for Dinner is een concept wat de taboes moet doorbreken die heersen 
op de genderqueer gemeenschap. Zo moet het werk aan cisgender mensen laten 
zien dat genderqueer identiteiten niet iets van de laatste tijd zijn, maar dat deze 
er altijd al zijn geweest. Ook moet het genderqueer personen laten zien dat 
zij alles kunnen bereiken in het leven en dat hun genderidentiteit niet hoeft te 
definiëren wie zij zijn als persoon. Mensen moeten verder kunnen kijken dan 
iemand hun genderidenteit. 

Het concept bestaat uit een verzameling van 39 personen die elk een belangrijke 
invloed hebben gehad op de queer geschiedenis. De personen zijn ingedeeld in 
drie verschillende categorieën en zijn gekozen uit de geschiedenis en het heden 
om zo ook de jongere queer personen aan te spreken. 

Er is gekozen voor minder bekende queer personen die uit de geschiedenis 
geschreven zijn, maar ook controversiële iconen die niet altijd op een positieve 
manier gelinkt worden aan de queer gemeenschap, maar volgens sommige wel 
behoren tot deze gemeenschap. 

Het werk moet groots zijn om de ruimte in te nemen die alle queer personen 
door de jaren heen ontnomen is, en het moet mensen op een positieve manier 
stimuleren om meer te willen leren over de queer geschiedenis. 

Daarom wordt het werk aangevuld met een boek waarin naast de 39 mensen 
ook nog 50 andere staan die van grote invloed zijn geweest, en de lezer wordt 
meegenomen in de geschiedenis van gender en de verschillende gender identiteit. 

SAMENVATTING
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7. 

Toen ik vorig jaar uit de kast kwam als 
non-binair kreeg ik dit berichtje van een 
familielid wat rechts te lezen is. Iets in 
dit berichtje raakte een gevoelige snaar 
bij mij maar wat dat precies was, kon 
ik mijn vinger des tijds niet op leggen. 
Ik ben op het internet gaan zoeken 
en wat bleek: wanneer iemand uit de 
kast komt als non-binair, transgender, 
genderfluid, of gewoon iets anders 
dan cisgender krijgt deze persoon 
gelijk een andere behandeling binnen 
de samenleving. Mensen zeggen 
anno 2022 heel veel te weten over 
genderdiversiteit. Maar met een paar 
klikken op het internet blijkt dat dit 
vaak toch niet helemaal het geval is. 

Gender is een onderwerp waar je 
niet meer omheen kunt. Iedereen 
heeft er wel een mening over. Zowel 
positief of negatief. Mensen vinden 
dat er maar twee genders zijn en dat 
iedereen die anders denkt fout zit of 
zelfs (mentaal) ziek is. Aan de andere 
kant staan mensen die vinden dat het 
genderconstruct zoals wij die kennen 
beter kan verdwijnen want het levert in 
hun ogen toch alleen maar problemen. 
Deze discussies vinden overal plaats. 
Lees maar eens de reacties op Facebook 
of Instagram wanneer er een foto van 
een queer persoon wordt geplaatst. 

Deze discussie laat zien dat er nog veel 
onwetendheid is op het gebied van 
genderdiversiteit. Dit uit zich vooral in 
onprettige ervaringen van genderqueer 
personen. Zij vallen buiten de 
samenleving, worden als ‘freaks’ 
gezien of zijn slachtoffer van geweld 
en andere spijtige zaken. (Levie, 2021)

Voor jonge queer personen is dit een 
angstig vooruitzicht, een vooruitzicht 
wat niet motiverend is om te ontdekken 
wat iemands genderidentiteit is. Veel 
jonge mensen praten dan ook niet 
openlijk over de zoektocht die zij 
doormaken. Dit vanwege schaamte 
of onveiligheid die zij ervaren. Toch 
is er de behoefte om te praten met de 
directe omgeving.  Ouders, familie en 
vrienden zijn vaak een factor die veel 
steun kunnen bieden in deze zoektocht. 
(Reijmer, 2021) (Lumi.be, sd)

Met dit afstudeerproject wil ik daarom 
ook onderzoeken hoe de veilige 
omgeving voor deze groep mensen 
gecreëerd kan worden en niemand meer 
in de onprettige en onveilige situaties 
op zoek hoeft te gaan naar zichzelf. 

AANLEIDING

“Aimée: ‘Queer zijn betekent voor mij vrijheid. Vrijheid om te 
kunnen zijn wie ik wil zijn, wie ik ben en wie ik nog ga worden. 

Een kaderloos bestaan, waar verandering en fluïditeit wordt 
toegejuicht en aangewakkerd. Waar het verder denken en verder 

kijken niet begrensd of gestopt wordt.” 
(Act4Respect, 2022)

Bericht van familie lid na mijn coming out. 
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Tijdens het vooronderzoek is er veel duidelijk geworden over het 
probleem van het huidige genderconstruct. Na een aantal keer 
gesproken te hebben met genderqueer mensen in mijn omgeving 
merkte ik dat er nog veel onwetendheid en schaamte heerst betreft 
dit onderwerp. Mensen zijn in veel gevallen wel bekend met 
de termen die horen bij genderdiversiteit maar wat het allemaal 
precies inhoudt en hoe het echt is om genderqueer te zijn is voor 
veel mensen een ontastbaar begrip. Ook heerst er bij genderqueer 
mensen nog een soort schaamte omtrent het praten over hun gender 
identiteit, het voelt vaak als een last en willen hun omgeving niet in 
een ongemakkelijke positie brengen. Om hier tijdens mijn afstudeer 
exploratie een oplossing voor te vinden heb ik een brainstormsessie 
gehouden waarbij allerlei aspecten van dit thema in beeld zijn 
gebracht. 

Op basis van deze brainstorm, te vinden in bijlage 1 is de volgende 
onderzoeksvraag ontstaan: 

ONDERZOEKSVRAAG

Waarom vallen genderqueer mensen buiten 
de samenleving, en hoe kan je het taboe 
doorbreken zodat er op een veilige en 
open manier gewerkt kan worden aan de 
normalisering van genderdiversiteit?

DEELVRAGEN
 

Wat is een genderqueer identiteit?
 Hoe is gender door de jaren heen veranderd?
 Wat is het huidige beeld betreft genderidentiteit en diversiteit?
 Hoe kijken genderqueer mensen zelf naar (hun) gender?
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Zoals al eerder vermeld behoor ik zelf ook tot de LGBTQ+ 
gemeenschap. Mijn zoektocht naar mijn genderidentiteit is voor 
mij altijd een soort obstakel geweest in mijn leven, maar sinds ik 
open ben over wie ik ben heb ik het gevoel dat ik de wereld aankan, 
hoe cliché dit ook klinkt. Open zijn naar jezelf is heel belangrijk, 
het helpt heel erg mee op het gebied van zelfrespect, eigenwaarde, 
en zelfvertrouwen maar ook in de omgang met andere is het heel 
belangrijk om open te zijn naar jezelf, je kan dan grenzen stellen, 
bepalen hoe jij in de relaties met andere wilt staan en je kan achter 
jouw eigen standpunten staan. 

Door deze ervaringen wil ik mijzelf als ontwerper dan ook heel 
graag inzetten voor de mensen die hier misschien wat meer moeite 
mee hebben. Mensen die net het extra zetje nodig hebben of niet 
weten hoe en waar ze eventuele informatie kunnen vinden. Ikzelf 
heb als kind nooit iemand gehad tegen wie ik kon opkijken. Ik heb 
het begin van deze zoektocht alleen doorgemaakt en uiteindelijk wel 
de mensen en informatie gevonden die ik nodig had. 

Naast dat ik mij dus heel graag wil richten op het helpen van mensen, 
ben ik van nature ook wel een persoon die graag kijkt naar de huidige 
gang van zake en wil ik ook wel zorgen voor frictie op de plekken 
waar dit nodig is. Kritiek leveren op het huidige genderconstruct doe 
ik al jaren, nu weten ik ook waar de fascinatie bij mij vandaan komt, 
maar dit is voor mij iets wat nog lang niet uitgevochten is en iets wat 
ik door middel van dit afstudeerproject, en komende projecten in de 
toekomst wil blijven aanpakken. 

Er zijn zoveel problemen die een stem nodig hebben om te zorgen 
voor een betere wereld, soms beschikken de mensen zelf niet over 
deze stem en in plaats van de stem voor deze mensen te zijn, wil 
ik zorgen dat deze mensen hun stem kunnen vinden, en gebruiken, 
zodat zij zelf hun strijd kunnen vechten. 

POSITIONERING
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Een simpele klik op Google laat zien wat de problematiek is omtrent 
dit thema. Er zijn talloze artikelen over geweld wat gepleegd 
wordt tegen genderqueer personen. Volgens Transgendernetwerk 
Nederland maakt ongeveer 43% van de transgender/queer personen 
in Nederland discriminatie of geweld mee. Toch zijn dit niet 
de werkelijke cijfers, maar 15% van de transgenderpersonen in 
Nederland maakt daadwerkelijk een melding als er iets voorkomt. 
Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld: het gevoel hebben niet serieus 
genomen door de politie of dat er simpel weg nog geen wetten zijn 
die de rechten genoeg beschermen en er dus geen strafbaar feit heeft 
plaatsgevonden. (Transgender Netwerk, 2017)

Ook is het zo dat jongeren vaak negatiever denken dan volwassenen 
als het aankomt op de LGBTQ + gemeenschap, toch is hier een daling 
in de jongeren die dit afkeuren. Op scholen zijn LGBTQ+ jongeren 
vaker het doelwit voor pesten dan hun medestudenten, dit uit zich 
vooral in pesterijen, roddelen en buitensluiten maar in sommige 
gevallen komt hier ook fysiek geweld bij kijken.  Volgens onderzoek 
van Movisie zijn er naast alle gevolgen van de samenleving ook 
nog andere dingen die meespelen. Zo zijn genderqueer volwassenen 
vaker eenzaam en komen psychische problemen vaker voor dan bij 
cisgender volwassenen. Bij jongeren is dit ook het geval, hier heeft 
volgens onderzoek 73% last van psychische problemen die te linken 
zijn aan de diagnose genderdysforie. (Movisie, 2018) 

Het is logisch dat alleen de negatieve ervaringen op het internet 
komen te staan, positieve verhalen zijn minder spraakmakend. Toch 
is dit een oorzaak dat voor veel zoekende jongeren de drempel 
vergroot wordt om open te zijn over hun genderidentiteit. De situatie 
is eigenlijk een soort vicieuze cirkel waarbij het probleem zich steeds 
herhaalt. Jongeren lezen de negatieve berichten, zijn niet open over 
hun identiteit, gaan toch experimenteren, krijgen te maken met 
negatieve situaties en hier ontstaan weer negatieve berichten over. 
Het is daarom belangrijk dit te doorbreken met juist de positieve 
berichten en gebeurtenissen zodat het voor queer jongeren een stuk 
fijner en veiliger voelt om open te zijn over hun genderidentiteit.

PROBLEMATIEK
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12. 

Tijdens het onderzoeksproces en conceptualisering zijn er 
verschillende methodieken gebruikt om inzicht te krijgen in het 
onderwerp. Hieronder een overzicht van de gebruikte methodieken 
en de doelen die eraan gelinkt zijn. 

De beginfase van het onderzoek bestaat uit deskresearch. Het 
deskresearch moet helpen kom het onderwerp inzichtelijk te 
maken, wat is er al over bekend? Welke mogelijke oplossingen zijn 
er al? Waar zit de frictie die het thema zo interessant maakt. De 
bestaande bronnen van het deskresearch vormen de basis voor het 
designresearch en het conceptualiseren van mogelijke oplossingen. 

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van een korte enquête 
op Instagram. Een laagdrempelige manier om inzichten te krijgen 
over bepaalde onderwerpen omdat mensen op Instagram via een 
story button kunnen reageren en er geen gebruik wordt gemaakt van 
externe websites. 

Interviews zijn er om inzichten te krijgen over de doelgroep. Wie zijn 
de mensen en hoe denken zij over bepaalde situaties? De inzichten van 
de interviews zijn gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden 
en zijn hierdoor ook deels de basis van de conceptualisering.  

Een persona is een methode die ingezet kan worden om een gezicht 
te geven aan de doelgroep. Met een persona maak je verschillende 
dingen inzichtelijk zoals verschillende demografische gegevens, 
maar ook de motivaties en frustraties van de doelgroep. Voor 
dit onderzoek zijn er twee persona’s gemaakt op basis van de 
genderqueer doelgroep en de cisgender doelgroep. Deze persona’s 
zijn de basis van het stellen van o.a. ontwerpcriteria en ook de focus 
van de deskresearch. 

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van brainstorms om tot 
nieuwe inzichten te komen. Brainstorms hebben ook geholpen met 
het conceptualiseren van de ontwerpvraag. 

Tijdens het conceptualiseren van de ontwerpvraag zijn er verschillende 
prototypes ontworpen om de concepten te testen, zonder volledig te 
hoeven uitwerken. 

 

METHODIEK
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De definitie van gender verschilt per bron die bekeken wordt. 
Er zijn bronnen die stellen dat gender en geslacht dezelfde betekenis 
hebben. Andere bronnen stellen dat gender en geslacht niet hetzelfde 
betekenen en dat ernaast ook rekening gehouden moet worden 
seksualiteit en expressie.  

Door gender, geslacht en seksualiteit los te koppelen van elkaar 
kan er ook gezegd worden dat deze niet vast zijn. Iemand zijn 
genderidentiteit kan afwijken van het biologische geslacht en ook 
seksualiteit staat hier dan weer los van. 

Op de website van Onze Taal staat het volgende: 

Gender: de sociale, culturele en psychologische kenmerken 

Geslacht: het biologische geslacht wat bij de geboorte bepaald is, 
staat vast in het DNA. 

Seksualiteit: de seksuele en romantische aantrekkingskracht tot 
andere, staat los van gender of geslacht. 
(Onze Taal, 2021)

GENDER
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Een seksuoloog van PsyQ legt uit dat zij een methode gebruiken die 
gemakkelijk laat zien waar het bij deze termen omgaat genaamd de 
Genderkoek. 

De afbeelding van een gemberkoek laat zien dat iemand op te delen 
is in: 
Identiteit/Gender: 
Hoe iemand zich identificeert op gebied van sociaal, cultureel en 
psychologisch vlak.

Aantrekking/Seksualiteit:
De romantische en seksuele aantrekkingskracht die iemand ervaart, 
denk hierbij aan heteroseksualiteit, homoseksualiteit en biseksualiteit. 

Geslacht/Sekse:
Dit heeft betrekking op het biologisch geslacht waar iemand mee 
geboren is, dit zijn uiterlijke geslachtskenmerken maar ook is dit te 
zien in de chromosomen. 

Expressie:
 Hoe iemand zich uit, gender, seksualiteit en identiteit zijn dingen 
die niet bepalen hoe iemand zich uit, dit kan zijn op gebied van 
kleding, uiterlijk en gedrag. Iemand kan zich kleden als man terwijl 
zij zich identificeert als vrouw of non-binair. 

Door gender, geslacht en seksualiteit los te koppelen van elkaar laat 
de Genderkoek zien dat deze termen niet vastgebonden zitten aan 
elkaar. Iemand zijn genderidentiteit kan afwijken van het biologische 
geslacht en ook seksualiteit staat hier dan weer los van. 

GENDER

Afbeelding van School uit de kast (School uit de kast, sd)



ONDERZOEK

15.

In Europa kennen wij een binaire opvatting van gender. Dit betekent 
dat er een tweedeling is tussen man en vrouw. Voor mensen die 
zich anders identificeren is er geen ruimte. Toch zijn er steeds meer 
mensen die zich identificeren met een andere genderidentiteit, deze 
mensen noemen zich (gender)queer. Mensen bij wie hun gender 
overeenkomt met het geslacht wat zij gekregen hebben bij de 
geboorte noem je cisgender. 

De term (gender)queer dient als een overkoepelende term voor 
iedereen die een genderidentiteit heeft die afwijkt van het aangewezen 
geslacht bij de geboorte. Hieronder valt dus transgender, (trans) non-
binair, genderfluid, gender non-conforming etc. 
Door de jaren heen zijn deze begrippen veranderd van betekenis 
en zijn er ook veel meer begrippen bijgekomen. Zo zijn gender en 
seksualiteit op te delen in allerlei verschillende hokjes. (Erp, 2019)

Queer is een term die door veel mensen binnen de LGBTQ+ 
gemeenschap gebruikt als overkoepelende term. Deze term heeft 
veel verschillende betekenissen gehad. In het Nederlands is er geen 
duidelijke vertaling van. 

Volgens een artikel op de website van ExpresZo komt de term uit het 
Iers. Queer, of toen nog quare had dan ook geen verbintenis met de 
LGBTQ+ gemeenschap. 
Pas in 1894 is het gelinkt aan de LGBTQ+ gemeenschap, in een brief 
naar de jongste zoon van John Sholto Douglas werd het gebruikt om 
op een negatieve manier aan te duiden dat zijn oudste zoon zou zijn 
overleden door diens intimiteit met een andere man. Het woord had 
hiervoor al de betekenis van vreemd of eigenaardig gekregen. 

Eind jaren 80 van de vorige eeuw is er een grote verandering geweest 
in het gebruik van scheldwoorden, zo zijn verschillende termen als 
dyke, faggot, tranny en sissy terug geëigend door de personen over 
wie de woorden gaan. En zo ook queer, wat voor veel mensen nu 
gebruikt wordt in een positieve zin. (ExpresZo, 2020)

GESCHIEDENIS 



ONDERZOEK

16.

Onze westerse opvatting over gender is niet altijd zo geweest, Door 
de geschiedenis heen zijn er veel verschillende visies op gender 
geweest en ook afhankelijk van cultuur is hier een onderscheid in te 
maken. 

De oorspronkelijke bewoners van Amerika kende per stam afhankelijk 
vaak nog een derde of zelfs vierde gender. Bij de Zuni was ernaast 
man of vrouw nog een derde gender aanwezig genaamd Lhamana. 
Deze genderidentiteit werd vaak gegeven aan personen die geboren 
waren als man maar ook vrouwelijke kenmerken hadden en taken 
binnen de samenleving vervulde zij normaal gesproken alleen rollen 
die normaal een vrouw werden toegekend. 
Bij de Navajo waren er dan ook vier genders die elk een specifieke 
rol hadden die in de westerse cultuur niet voorkomt.  (Koendjbiharie, 
2021)

Een van de bekendste personen die zich identificeerde als Zuni Two 
Spirit/Lhamana was de was de Amerikaanse artiest We’wha (1849-
1896). In de 19e eeuw een bekend persoon die de aandacht trok van 
de witte Amerikaanse bovenklasse. We’wha werd gezien als vrouw, 
als prinses, excentriek kind van de natuur.

Maar We’wha was noch man, noch vrouw. We’wha was Lhamana . 
(Brandman, 2021)

GESCHIEDENIS

Afbeelding van nativeamericanroots.net (Native American Net Roots, 2009)
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Ook in Europa zag gender er eeuwen geleden heel anders uit dan hoe 
we het vandaag de dag kennen. Het binaire genderconstruct bestond 
eigenlijk niet. Volgens Dimitri Derodel zijn de Europese opvattingen 
over gender door de jaren heen heel erg veranderd. Eigenlijk pas 
toen de westerse samenleving begon te verschuiven, veranderde ook 
het concept van gender. Hiervoor was er bij artsen en filosofen een 
geslacht gekend, namelijk man. 
Deze verandering vond plaats tijdens de achttiende eeuw waarbij 
de kloof tussen man en vrouw alleen maar groter werd, er werd niet 
langer gekeken naar gender als rol, maar ook fysieke en anatomische 
verschillen werden benadrukt. Zo ontstond er de binaire verdeling 
van man en vrouw. 

Deze opvattingen zijn door de westerse kolonisten over de hele 
wereld verspreid. Verschillende regelgevingen, zoals de Criminal 
Tribes Act die de Britten in India hebben geïmplementeerd zorgde 
ervoor dat onder andere hijra’s verbannen werden. Ook in Noord-
Amerika hebben de kolonisten flink huisgehouden. Het hebben van 
een andere genderidentiteit werd gezien als schokkend en onrein, 
veel van deze genderrollen hadden te maken met religie en door 
deze mensen te bekeren naar het christendom konden zij zo hun 
opvattingen over gender en genderrollen forceren bij de verschillende 
bevolkingsgroepen. 
Dit soort acties van de kolonisten hebben ervoor gezorgd dat de 
grote aantallen genderrollen vandaag de dag ook bij deze culturen 
niet meer bekend zijn, mensen weten niet wat er in hun geschiedenis 
heeft plaats gevonden. (Derodel, 2021)

GESCHIEDENIS

‘VROUWEN WAREN GEWOON MANNEN MET 
EEN OMGEKEERDE PENIS’

Afbeelding van Carole Foote (Foote, 2021)
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Vandaag de dag zijn de gevolgen nog goed zichtbaar. Cisgender 
mensen hebben vaak een mening over gender(queer) personen, 
zonder dat zij over kennis of ervaringen beschikken om hier een 
gefundeerde mening over te hebben. 

Een van de grootste invloeden hiervan is het gebrek aan kennis, deze 
onwetendheid komt voort vanuit het systematisch vermijden van 
queer onderwerpen in de media, het onderwijs, religie en de politiek. 
De keren dat het wel gebeurt, komt het vaak vanuit een motivatie om 
de aandacht te trekken op een negatieve manier.  

Religie en politiek oefenen in bijna alle landen de meeste druk uit op 
het gebied van queer onderdrukking. LHBTQ+ wordt in veel landen 
als een zonde of een ziekte gezien, en genderqueer mensen hebben 
hierin aanzienlijk de minste rechten en veiligheid. 

Dat de politiek zich bezighoudt met zaken die de publieke opinie 
beïnvloed blijkt bijvoorbeeld uit de regelgeving die sommige landen 
hanteren op gebied van sport. 
Op dit moment is er, voornamelijk in Amerika een rel gaande over 
transgender personen in de sport. Moet iemand geboren als man, 
maar in transitie is gegaan en nu als vrouw door het leven gaat, altijd 
met de mannen mee blijven sporten? Of mag zij mee sporten met de 
vrouwen?
Deze transpersonen worden in mediaberichten vaak nog neergezet 
als het geslacht waarmee zij geboren zijn. Bij een transvrouw wordt 
haar mannelijke verleden naar boven gehaald en al haar mannelijke 
eigenschappen worden publiekelijk beschreven in de media. 

Het zou oneerlijk zijn voor meisjes en vrouwen die niet mee kunnen 
met de voorheen, mannelijke, anatomie van deze transvrouwen. 
Volgens hen draait het om het beschermen van de cisgender vrouwen. 

‘Protect our girls’
Wat dit soort uitspraken insinueren is dat transvrouwen geen echte 
vrouwen zijn. Cisgender vrouwen moeten beschermd worden tegen 
de ‘oneerlijke’ situaties wanneer transvrouwen meedoen in de sport. 
Ook al is deze transvrouw de transitie door, dus lichamelijk een 
vrouw, ook al heeft zij haar naam en geslacht laten aanpassen, zij zal 
nooit gezien worden als een echte vrouw. 
(De Correspondent, 2021)

Hier in Nederland verwacht je zulke acties misschien minder snel, 
toch zijn er wel politieke partijen die zich hier mee bezighouden. 
‘Hoeveel genders heb jij vandaag?’ is een politiek statement van de 
Forum voor Democratie waar zij gender gebruiken om de aandacht 
op hun partij te vestigen. Volgens Lennart Lenskens is deze poster 
opgehangen om een prikkelende boodschap over te brengen, maar 
gaat dit ten koste van genderqueer mensen. (Krol, 2022)

Wat het gevaar van dit soort acties is, is dat een groot deel van de 
samenleving hun mening baseren op dit soort invloedrijke mensen. 
Hierdoor zien zij dus dat het geaccepteerd wordt om ten nadele van 
andere de aandacht op te eisen. 

HEDEN
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Instagram tests
Hoe denken mensen in mijn kring over verschillende gender termen?

Op Instagram heb ik hier een korte test uitgevoerd. 
De test bestaat uit 5 vragen waarbij mensen via stories konden 
uitleggen wat volgens hen de betekenissen was van de vijf gekozen 
termen. 

De resultaten verbaasde mij ergens wel meer dan ik had verwacht. 
Veel mensen wisten de termen transgender en non-binair te 
beschrijven. 
Wat opviel was dat cisgender mensen het grootste deel van de 
respondenten waren. Echter was de vraag naar de definitie van 
cisgender een van de meest niet ingevulde of fout beantwoorde 
vragen. 

Daarnaast was er ook een enkeling die op een voor hem grappige 
manier de vragen beantwoordde, dit laat zien dat er toch nog 
mensen, ook in mijn directe omgeving, niet serieus omgaan met 
genderdiversiteit. 

HEDEN

Eigen beelden vanuit Instagram
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In Nederland spreekt men vaak over hoe tolerant het land is. Toch 
wanneer je op internet zoekt naar de termen: genderqueer of 
transgender word je overspoeld met artikelen over geweldpleging 
en het haatzaaien tegen deze groep mensen. 

In een interview met Brand Berghouwer (Transgender Netwerk) en 
Dinah Bons (Trans United Europe) van Spuiten en Slikken leggen 
zij uit dat deze haat en geweld komt vanuit een bron van transfobie. 
(Spuiten en Slikken, 2020)

Transfobie, of een geïnternaliseerde haat voor transgender personen 
zorgt ervoor dat mensen handelen vanuit hun emoties. Wat de 
oorzaak van deze transfobie is blijft onduidelijk. Er zijn oorzaken 
zoals het niet begrijpen van de transitie, maar ook gevallen waarbij 
iemand verliefd is geworden op een transgender persoon en door 
schaamte en onwetendheid niet met deze gevoelens overweg kon 
gaan, en hierdoor over is gegaan op geweld. Het eindigt niet altijd 
met geweld. 
In veel gevallen worden genderqueer personen nagekeken, na 
geroepen of ontweken, in enkele van de gevallen wordt er dus ook 
overgegaan op geweld en haatzaaien. 

Deze transfobie zorgt ervoor veel transgender personen geen actie 
ondernemen wanneer zij slachtoffer worden van geweldpleging 
of haatzaaien. Hierdoor is het lastig in te schatten wat de precieze 
cijfers zijn. (Vijlbrief, 2010)

HEDEN
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Er zijn weinig onderzoeken naar geweldpleging tegen transgender 
en genderqueer personen, de onderzoeken die er wel zijn laten 
allemaal hetzelfde zien en dat is geen positieve blik op de situatie. 
Uit onderzoek van Transgender Netwerk blijkt dat ongeveer de 
helft van de respondenten maandelijks een belediging ondervindt. 
Ook geeft meer dan de helft aan minstens één keer per jaar een 
gewelddadig incident mee te maken. (Oosterhout, 2015)

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2018 blijkt  
hoe cisgender mensen denken over queergender personen. Zij 
stellen dat een op de vijf deelnemers van mening is dat er iets mis 
is met mensen die zich geen man of vrouw voelen, en 14% geeft 
zelfs aan dat ze liever niet omgaan met deze personen. Bij een eerste 
ontmoeting wil 45% van de bevolking weten of iemand een man of 
vrouw is. (Kuyper, 2018)
Hoe snel iemand bepaald of iemand man of vrouw is gaat snel. In 
een vijfde van een seconde wordt dit al bepaald, en afhankelijk 
van deze keuze worden het gedrag en de situatie hierop afgestemd. 
(Levie, 2021) 

HEDEN

‘IN EEN 
VIJFDE VAN 
EEN SECONDE 
WORDT 
BEPAALD OF 
IEMAND MAN 
OF VROUW IS’
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Veel queer jongeren zelf ervaren aanzienlijke problemen door de 
behandeling van de samenleving. Volgens een onderzoek van 
Movisie kampen jongere vooral met psychische problemen omdat 
zij opgroeien in een wereld die niet voor hen is ingericht. Zij 
hebben geen rolmodellen waar zij tegenop kunnen kijken tijdens het 
opgroeien en is er een gebrek aan ondersteuning van vrienden en 
ouders. 

De vervelende gebeurtenissen, en de last die queer jongeren hiervan 
ervaren wordt minderheidsstress genoemd. Deze minderheidsstress 
zorgt ervoor dat jongeren ervaren anders te zijn, in het gezin begint 
dit al en dit mond uit in onder andere psychologische problemen. 
(Boote, 2012)

Veel artikelen zijn er niet te vinden die de verschillen laten zien 
tussen genderqueer jongeren en cisgender jongeren, er wordt vaak 
gesproken over LGBTQ+ als geheel. Het aantal ligt aanzienlijk 
hoger, wat zich uit in vereenzaming, depressies en mogelijk ook 
zelfmoordgedachtes. (Vijlbrief, 2010)

Volgens de website Dokter Online hebben genderqueer jongeren 
5 tot 10 maal zoveel zelfmoordgedachtes dan hun cisgender 
leeftijdsgenoten. (Dokter Online, 2020)
Voor veel genderqueer jongeren is het erbij horen het belangrijkst, 
de realisatie dat je ‘anders’ bent is daarom erg lastig. Veel bronnen 
op het internet tonen aan dat queer jongeren negatieve ervaringen 
hebben met hun genderidentiteit. Toch heerst er ook veel schaamte 
op het gebied van hun genderidentiteit, en het openstellen ten 
opzichte van familie en vrienden. (Genderdiversiteit bij kinderen en 
adolescenten, 2020)

Om te kijken hoe dit zich in de praktijk uitte ben ik gaan praten 
met vijf genderqueer personen. Ik ben met hen in gesprek gegaan 
over verschillende onderwerpen zoals acceptatie, veiligheid en 
de schaamte die komt kijken wanneer iemand praat over hun 
genderidentiteit. Aan de hand van de vijf gesprekken heb ik een beeld 
gekregen van de pijnpunten die, naast de cijfers, het belangrijkst 
zijn om het probleem aan te pakken. De gehele gesprekken staan in 
bijlage 3. 

ZELFBEELD
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Een van de geïnterviewde personen gaf aan het gevoel te hebben niet 
erkend te worden als vrouw. Toen zij uit de kast kwam als transvrouw 
probeerde haar omgeving zich snel aan te passen. Toch tijdens de 
transitie werd zij nog steeds aangesproken met hij/hem. Zodra hier 
iets van gezegd werd kreeg zij als antwoord, dat het tijd nodig had en 
‘je ziet er nog uit als een man toch?’. Voor de geïnterviewden vrouw 
kwam dit over als het niet kunnen losmaken van gender en geslacht. 
Dit werd ook kenbaar wanneer zij sprak over daten. 
Zodra zij het gesprek met vrienden over een jongen begon dan kreeg 
zij als reactie ‘is hij ook homo dan?’

De geïnterviewde vrouw gaf aan dat dit haar genderidentiteit 
tegenspreekt en zij zich dus niet gezien voelt als vrouw. Wat volgens 
haar hier het probleem is, is dat transgender personen niet gezien 
worden als het gender waarmee zij zich identificeren zolang zij er 
niet uitzien als dat gender. Wanneer iemand passing is worden zij veel 
sneller aangesproken als het gewenste geslacht. De geïnterviewden 
geeft dan ook aan dat zij hoopt dat mensen dit snel los kunnen laten 
en dat mensen respecteren hoe iemand zich identificeert, ongeacht 
hoe zij denken over wanneer iemand man of vrouw is. 

‘Is hij ook homo dan?’
   - Geïnterviewde transvrouw zij/haar, 24 jaar

Interview 1
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Een geïnterviewde vriend van mij gaf aan dat mensen heel 
geïnteresseerd dingen vragen betreft zijn transitie. Hij vertelt dat 
zodra het gesprek opgang komt gaat het al snel naar de algemene 
transman en raakt het persoonlijke verloren. Zodra hij op zijn 
werk aankomt, in een winkel, gaan de gesprekken al snel over de 
wachttijden bij de genderpoli, de medische transitie en of mensen 
hem hebben laten vallen na zijn coming-out. Ook in het bijzijn van 
klanten in de winkel. Waar vroeger niet over zulke onderwerpen 
gepraat werd, lijkt de schaamte nu plaats gemaakt te hebben voor 
schaamteloze interesse. 

Wanneer hij spreekt met vrienden over zijn transitie, is hij wel erg 
open. Zijn vrienden zijn volgens hem de grootste steun geweest 
tijdens zijn coming-out. Toch hoort hij vervolgens van vrienden 
van vrienden dan weer verhalen over zijn transitie. Het idee dat 
hij gespreksonderwerp op een feestje of iets dergelijks is dat raakt 
hem. ‘Mensen praten over mij, maar niet met mij’ Mensen zijn heel 
erg geïnteresseerd in allerlei dingen die losstaan van wie hij is als 
persoon. ‘Mensen vragen aan iedereen waar hij/zij heen gaat op 
vakantie, aan mij wordt gevraagd wanneer ik de geslachtsoperatie 
ga doen, terwijl ik altijd open ben geweest dat dit niet iets is wat ik 
wil.’ 

‘Mensen praten graag over mij, maar niet met mij’
    - Geïnterviewde transman, hij/hem, 27 jaar

Interview 2
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Zodra de hele familie bij elkaar komt, hangt er voor de geïnterviewde 
een spanning in de lucht die maar niet weg wil gaan, zij geeft aan 
dat haar hele familie weet van hun gendersituatie. Toch heeft een 
deel van de familie gezegd hier geen rekening mee te houden. Het 
meeste van de familie ziet zij dan ook niet meer, hun oma is de 
enige uitzondering. De oma komt voornamelijk nog voor de andere 
kinderen binnen het gezin. 

‘Zodra oma komt, dan ben ik gewoon weer mijn oude naam, ondanks 
dat ik dat niet wil, mijn ouders vinden dat ik oma niet moet kwetsen’.  
Volgens de geïnterviewde heerst er een soort schaamtegevoel bij 
mensen die in de directe omgeving zitten van een genderqueer 
persoon. Mensen weten vaak niet hoe zij moeten reageren en willen 
niemand kwetsen. Ook de genderqueer persoon in kwestie niet, zij 
hebben vaak toch al lang een oude naam gebruikt, dan kan dat toch 
nog wel. 

De geïnterviewde geeft aan dat het pijnlijk is wanneer ouders hun 
kinderen niet steunen, zij hebben zich super kwetsbaar opgesteld en 
door hier geen respect voor te hebben schrik je de kinderen alleen 
maar af. ‘Mijn ouders zeggen mij te respecteren maar zodra oma 
komt dan gebruiken zij wel mijn oude naam.’ 

‘Mijn ouders zeggen mij te respecteren maar zodra oma komt dan gebruiken 
zij wel mijn oude naam.’ 
	 	 	 -	Geïnterviewde	genderfluid	persoon	zij/hen,	18	jaar

Interview 3
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Een non-binair geïnterviewde geeft aan dat die gebruik maakt 
van datingapps zoals Grindr om andere mensen te ontmoeten. De 
geïnterviewde verteld over diens ervaringen. 
‘Mensen zien aan mijn foto’s dat ik niet een standaard homoseksuele 
man ben, ik draag make-up en kleed mij vrouwelijker, op apps zoals 
Grindr valt dat op’. Die verteld over een ervaring waarbij die een 
afspraak had met een man. Zodra de man bij die thuis was en het 
gesprek op gang kwam werd diens genderidentiteit besproken. De 
man van de dating app gaf toen aan al een vermoede te hebben door 
de foto’s maar wilde dit wel graag proberen. Naarmate de avond 
vorderde bleek het dat deze man alleen gekomen was omdat hij graag 
een keer met een non-binair persoon wilde slapen. De geïnterviewde 
verteld dat het haast voelde alsof die een fetisj was voor de persoon 
van de Grindr. 

Een andere situatie was dat sinds kort mensen op Grindr hun 
genderidentiteit kunnen zetten op het profiel. Nadat de geïnterviewde 
dit gedaan had kreeg die steeds meer negatieve berichten of werd er 
niet meer gereageerd op diens berichten. Volgens de geïnterviewde 
persoon is er dus nog veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat 
mensen ook non-binaire mensen binnen de LGBTQ+ gemeenschap 
accepteren. ‘Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar cisgender 
mensen, eerlijk, zelfs binnen de queer community worden we niet 
geaccepteerd.’ 

‘Eerlijk, zelfs binnen de queer community worden we niet geaccepteerd.’ 
   - Geïnterviewde non-binair persoon, die/diens, 21 jaar 

Interview 4
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Een van mijn vrienden is vanwege haar genderidentiteit in elkaar 
geslagen na een avondje stappen met vrienden. Toen ik vroeg aan 
haar of zij met mij wilde praten over deze ervaring hield zij eerst 
de boot af. Er heerste schaamte dat dit haar overkomen was en ook 
praten over deze herinneringen deed zij liever niet. Toch gaf zij 
aan wel wat dingen te willen vertellen, ook omdat praten bij een 
helingsproces hoort. 

‘Na een avondje stappen, te veel gedronken hebben en alleen op 
de fiets zitten voelde altijd prima te doen, toch is dat na de transitie 
veranderd.’ de geïnterviewde verteld dat zij vaak nageroepen wordt 
op straat, mensen blijven kijken en sommige mensen steken de straat 
over om haar lastig te vallen. 

‘Het verbaast mij dat mensen uit hun weggaan, en dus de straat over 
steken, om in mijn gezicht te roepen dat ik ziek ben, dat ik naar de 
hel ga of dat ik maar beter dood kan.’  Dit soort dingen doen iets 
met je. De geïnterviewde verteld dan ook dat zij heel veel steun 
haalt uit haar vrienden. Toch praat zij met niemand anders over dit 
soort gebeurtenissen. ‘In elkaar geslagen worden en hier niet met 
ouders over kunnen praten omdat zij de reden niet accepteren blijft 
het grootste obstakel.’

‘In elkaar geslagen worden en hier niet met ouders over kunnen praten 
omdat zij de reden niet accepteren blijft het grootste obstakel’
   - Geïnterviewde transvrouw, zij/haar, 25 jaar. 

Interview 5
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Mensen geven aan tolerant te zijn, tot zij niet weten wat iets inhoudt, 
of het te dichtbij komt. In Nederland heerst nog veel onwetendheid 
over gender diversiteit, het overgrote deel van de samenleving komt 
dan ook niet in contact met mensen met een andere genderidentiteit. 
Deze onwetendheid uit zich in het negatief behandelen van 
genderqueer mensen, zij zijn hier de dupe van. Zij ervaren hoe het is 
om anders te zijn, worden niet begrepen door hun omgeving en voelen 
hier geen veilige omgeving om open te zijn en te experimenteren 
met wie zij zijn als persoon. 

De geïnterviewden personen geven aan graag weer als persoon 
gezien te willen worden en niet als gender identiteit. Mensen kijken 
niet verder dan hoe zij zich identificeren of wat er tussen hun 
benen zit. De behoefte om een normaal gesprek aan te kunnen gaan 
zonder ondervraagt te worden over een transitie wordt steeds groter. 
Een gelijke behandeling lijkt vanzelfsprekend maar dat blijkt na 
onderzoek en de gesprekken dus nog niet het geval. 

Wanneer er aan oplossingen gedacht moet worden denken mensen 
gelijk aan het informeren van de doelgroep. 
Het voor de honderdste keer uitleggen welke verschillende gender 
identiteiten er allemaal zijn heeft geen zin. 

Mensen moeten geconfronteerd worden met hun onwetendheid. 

 Mensen moeten weten dat er een persoon achter de genderidentiteit zit. 

  Mensen moeten stoppen met het neerhalen van anderen.

   Mensen moeten realiseren dat de wereld groter is dan bekend is in hun bubbel. 
    
    Mensen moeten praten met genderqueer personen, niet over genderqueer personen.

Conclusie
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Hoe creëer je erkenning voor genderqueer personen zonder de focus 
te leggen op genderidentiteiten maar op wie zij zijn als persoon? 

Hoe benader je genderqueer personen zonder focus op hun genderidentiteit te leggen?

 Hoe praat je met genderqueer personen in plaats van over hen?

  Hoe belangrijk is de vertrouwensband in het gesprek tussen genderqueer personen en hun omgeving?

   Hoe respecteer je iemand zijn grenzen op gebied van genderidentiteit?

Ontwerpvraag
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Doelgroep

Voor wie wil ik ontwerpen? Dat is een gedachte die veel in mijn 
hoofd rond ging. Moest het zijn voor genderqueer personen waarbij 
zij zich gehoord voelen, of moet het zijn voor cisgender mensen om 
hen meer bekend te maken met de wereld van gender. 

Dit afstudeerproject focust zich voornamelijk op genderqueer 
jongeren in de leeftijdscategorie 16-28. De fase waarin queer jongeren 
kennis maken met hun eigen genderidentiteit gaat vaak gepaard met 
angstgevoelens, een gevoel van schaamte maar ook onwetendheid. 

Door een brainstorm te houden zijn er verschillende vragen ontstaan 
zoals: 
Waar haal je informatie vandaan? 
Wat staat er allemaal te gebeuren? 
Wie zijn mij voorgegaan? 
Hoe gaat mijn toekomst eruitzien?

Deze vragen spelen allemaal mee met hoe iemand omgaat met hun 
genderidentiteit en met dit project wil ik deze groep mensen, waar ik 
zelf ook onder behoor, aanspreken en laten zien dat een genderqueer 
identiteit niet meteen het einde van de wereld hoeft te betekenen. De 
brainstorm is te vinden in bijlage 4.

Naast de hoofdfocus van genderqueer jongeren wil ik met dit project 
ook de directe omgeving aanspreken. Het project moet een manier 
zijn om deze twee groepen samen te brengen en samen voor een 
veilige en positieve omgeving te zorgen waarbij beide partijen open 
kunnen spreken over eventuele onzekerheden en vragen die opspelen 
tijdens de transitie periode. 

Tijdens het creëren heb ik gebruikt gemaakt van twee persona’s 
om de behoefte van beide partijen te waarborgen en te zorgen voor 
prototypes die bij beide partijen zouden aanslaan. 
De persona’s zijn bijgevoegd in bijlage 5.
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Prototype 1 - Korte video 

Een confrontatiemoment creëren tussen een cisgender persoon 
en een genderqueer persoon. De cisgender persoon gaat zitten 
achter een tafel met een laptop, aan de andere kant van de 
tafel zit een genderqueer persoon. De cisgender persoon krijgt 
eerst een video te zien met (bestaand) beeld van verschillende 
ervaringen van genderqueer mensen omtrent de acceptatie van hun 
genderidentiteit, daten en seks. Deze video moet laten zien wat de 
risico’s zijn van het uit de kast komen als genderqueer.

Het doel van dit concept is laten zien welke risico’s erbij komen 
kijken als iemand een andere genderidentiteit heeft. 
Door gebruik te maken van een confrontatie moment worden beide 
partijen in een kwetsbare positie geplaatst wat helpt bij het inleven 
in de ander. 
De video moet laten zien dat een veilige omgeving super belangrijk 
is en dat door het gesprek aan te gaan er meer inlevingsvermogen 
is aan de kant van cisgender personen. 

De video is te bekijken via de link in bijlage 6.Eigen beeld van prototype.
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Prototype 1 - Korte video 
Een video waarbij verschillende ervaringen van genderqueer 
mensen worden getoond zorgen voor een reactie waardoor de 
cisgender persoon moet gaan nadenken of de persoon tegenover 
hem/haar dit ook heeft ervaren. 

De resultaten van de tests hebben laten zien dat een confrontatie 
niet op elk moment geschikt kan zijn. Mensen zien best wel heftige 
beelden en krijgen hierdoor een emotionele reactie die ervoor zorgt 
dat het gesprek in sommige gevallen niet goed op gang komt. Ook 
zijn de getoonde ervaringen niet persoonsgebonden dus hier moet 
tijdens de gesprekken ook wel raakvlak zijn. Mocht dit er niet zijn 
dan kan er in het gesprek ook niet gerelativeerd worden op wat er 
zojuist gezien is. 

Belangrijkste resultaten:
- Mensen moeten open staan voor een confrontatie, dit is   
 moeilijk in te schatten. 

- Mensen willen niet graag in een kwetsbare positie zitten met  
 andere mensen die de kern hiervan niet snel zullen begrijpen.
 
- Niet teveel richten op de negatieve kanten van queer zijn.

- Mensen willen graag leren, maar niet gewezen worden op  
 onwetendheid. 

- Een video is lastig op de persoon af te stemmen, niet   
 iedereen is genderqueer op dezelfde manier, ervaart dezelfde  
 dingen of vind dezelfde queer geschiedenis belangrijk.

Beeld van prototype afkomstig uit POSE (Murphy & Falchuk, 2018)
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Prototype 2 - Korte audio

Op basis van de resultaten van het eerste concept is dit tweede 
concept ontstaan. 
Het tweede concept laat het confrontatie moment meer 
achterwegen. Toch ligt hier meer de focus op het choqueren en een 
indruk achterlaten waardoor de cisgender persoon gaat nadenken 
over het gedrag tegen de queerpersonen/gemeenschap waar hij/zij 
in aanraking mee komt. 

Het gaat hierbij echt om de ervaring en de gedachtes van de 
queerpersoon en cisgender persoon. De cisgender persoon zal 
alleen een ruimte binnen lopen waar hij of zij een kort audio 
fragment te horen krijgt van een confrontatie tussen een transvrouw 
en haar moeder. 

Het audio fragment moet een onprettig gevoel geven en de 
luisteraar motiveren om te kijken naar zijn of haar houding ten 
opzichte van het thema.

Het audio fragment is te beluisteren via de link in bijlage 7.

Eigen beeld: Audio test
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Prototype 2 - Korte audio

‘I said: I do not want a 
crossdressing homosexual 

in my home’

‘I am a woman’

De resultaten van de tests lieten zien dat het audio fragment goed 
kan werken, maar net als bij de confrontatie van het eerste concept 
moeten mensen er wel voor openstaan. Doordat het een beladen 
onderwerp is, wat met een vervelend audio fragment nog meer 
beladen kan worden. 

Belangrijkste resultaten:
- Geen slachtofferrol creëren.

- Interactiever maken waarbij er meer ruimte is voor eventuele  
 dialoog.

- Iedereen interpreteert het anders, een audio fragment is lastig  
 te sturen.  

- Positieve insteek en niet tegen schenen schoppen.
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Prototype 3 - Gesprekskaarten

Het derde prototype is gebaseerd op het starten van een gesprek. 
Hoe kan ik mensen met elkaar laten praten in plaats van over 
elkaar? Kunnen mensen samen in gesprek praten over deze 
onwetendheid, representatie en onderlinge band?
Door verschillende thema’s te koppelen aan bepaalde vragen 
kunnen de personen samen in gesprek gaan. 
De kaarten dienen gebruikt te worden door een cisgender persoon 
en een genderqueer persoon die tot elkaars directe omgeving 
behoren. Denk hierbij aan een vriendenkring of een ouder – kind 
relatie. 

De gesprekskaarten staan digitaal in bijlage 8

Eigen beeld: Gesprekskaartjes
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Prototype 3 - Gesprekskaarten

De gesprekken kwamen snel op gang en bij één van de tests waren 
de kaarten ook snel niet meer nodig en ging het gesprek op een 
natuurlijke manier. 

Bij de andere tests bleven de gesprekken gebaseerd op de kaarten. 
Niet elke kaart kon bij elk duo gebruikt worden. Er moeten 
natuurlijk wel raakvlakken zijn tussen de kaarten de personen die 
het gesprek aangaan. 

Belangrijkste resultaten:
- Kaarten helpen met het gesprek opstarten. 

- Mogelijkheid moet er zijn om ze los te laten wanneer niet  
 meer nodig.

- Kaarten hebben niet altijd raakvlakken.

- Mensen zijn niet altijd moeiteloos open in een gesprek,   
 hierbij is soms sturing nodig. 
   

Eigen beeld: Dialoog
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Prototype 4 - Vriendenboekje

Om te kijken hoe het met de kennis van cisgender personen zit 
op het gebied van genderqueer mensen is er een vriendenboekje 
ontworpen. In dit vriendenboekje zijn de eerste 3 pagina’s ingevuld 
door mij. Daarna is het boekje rondgegaan bij de doelgroep. Het 
doel van dit prototype is om mensen na te laten denken over andere 
personen, en dan verder dan iemand zijn genderidentiteit. 
Het boekje is een interactieve manier waarbij de doelgroep samen 
moet werken om het boekje compleet te maken. Het boekje gaat 
dan ook langs verschillende personen binnen een sociale kring, 
cisgender of queergender maakt in dit geval niet uit. 

Het vriendenboekje staat in bijlage 9 

Eigen beeld: Vriendenboekje Gender Friends
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Prototype 4 - Vriendenboekje

Bij het queer vriendenboekje kwam iedereen wel op een persoon. 
Je ziet hier wel duidelijk een verschil tussen queer personen en 
cisgender personen die het boekje hebben ingevuld. Waar het 
voor queer personen een stuk gemakkelijker was om iemand te 
verzinnen, bleek het bij de cisgender personen iets lastiger. Er werd 
bijvoorbeeld als eerste gedacht aan RuPaul Charles, een bekende 
drag queen. Toch is RuPaul geen genderqueer persoon en hoort dan 
ook niet thuis in dit boekje. Uiteindelijk is wel alles ingevuld en is 
er een mooie selectie ontstaan van genderqueer personen. Hierbij 
was het voor de queer personen interessant om te kijken naar 
voorbeelden die zij zelf misschien nog niet kende. 

Belangrijkste resultaten
- Mensen hebben soms echt niet genoeg kennis over het   
 onderwerp.

- Participatie wel hoog omdat je het boekje ook weer door   
 mag geven.

- Samenwerken en achteraf vragen wie wat ingevuld heeft   
 zorgt ook voor een gesprek. 

Eigen beeld: Invullen vriendenboekje
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Prototype 5 - Wie ben ik?

Het vierde concept is een versie van het spel ‘Wie ben ik?’ waarbij 
bekende en minder bekende queergender personen geraden moeten 
worden. 

Door verschillende mensen te moeten raden moet je op een 
actieve manier gaan nadenken over hoe veel je eigenlijk afweet 
van genderqueer mensen. Dit prototype moet vooral laten zien 
dat genderqueer mensen lang niet zo bekend zijn dan cisgender 
personen, en dat genderqueer mensen vaak ook minder aandacht 
krijgen in de media dan dat zij verdienen. 

Ook is bij dit prototype samenwerken heel belangrijk want anders 
wordt niet iedereen geraden. 

De kaarten van de deelnemers staan in bijlage 10
Eigen beelden: Wie ben ik spel
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Prototype 5 - Wie ben ik?

De bekende queerpersonen werden snel geraden, zoals Laverne 
Cox en Sasha Velour.
Loiza Lamers is openlijk transvrouw maar toch is dit niet de eerste 
associatie die mensen bij haar hebben. 

De ‘minder’ queer personen werden echt alleen met mijn hulp 
geraden.
Ik denk dat hoe betrokken mensen ook zijn bij de gemeenschap, 
doordat op school, in de media en het dagelijks leven haast geen 
aandacht wordt besteed aan queer identiteiten en de personen die 
hiervoor staan het blijft gebeuren dat genderqueer personen minder 
in de bekendheid komen en zo dus ook minder snel dienen als 
rolmodel voor jonge queer kinderen. 

Belangrijkste resultaten:
- Interactie is leuk, zo zijn mensen meer betrokken.

- Informeren op een positieve manier stimuleert om meer te  
 willen leren.

- Raakt wel een beetje de controle kwijt wanneer het een   
 interactie wordt.

- Te veel op personen gericht en misschien niet genoeg   
 geschiedenis.

- Spel altijd mensen voor nodig, alleen dit uitvoeren is niet te  
 doen. 

Eigen beelden: Wie ben ik spel



PROOF OF CONCEPT



PROOF OF CONCEPT

45.

Concept

Gebaseerd op de resultaten van de prototypes heb ik een Affinity 
diagram gemaakt. Uit deze Affinity diagram heb ik een aantal 
concepten opgeschreven en zo is er een idee gekomen over wat voor 
concept er moet komen om de ontwerpvraag te beantwoorden. 

De affinity diagram is te vinden in bijlage 11. 

Door middel van een critical design moet er nagedacht worden over 
de huidige gang van zaken en of het binaire genderconstruct en de 
hierop gebaseerde samenleving niet wat achterhaald is. Misschien 
is het tijd voor een nieuw tijdperk en zal de samenleving moeten 
erkennen dat het niet zo zwart wit is, want dat is het nooit geweest. 

Hoe hebben andere dit gedaan? Feminisme is sinds de vorige eeuw 
natuurlijk een steeds grotere stroming die toen der tijd de gang van 
zaken heeft bevraagd, en ervoor heeft gezorgd dat vrouwen gelijk 
behandeld worden binnen de samenleving. 

Een bekend feministisch werk uit de jaren 70 van de vorige eeuw is 
het werk van Judy Chicago genaamd The Dinner Party. 
Dit werk bestaat uit 3 tafels waaraan in totaal 39 vrouwen geplaatst 
werden die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, 
maar die niet de erkenning kregen die zij verdiende. Op de vloer 
waren nog de namen van 998 andere vrouwen geplaatst. 

Ook al is dit werk een kritiek op de huidige gang van zaken, bleek 
dit werk ergens ook achterhaald te zijn. Aan tafel zaten voornamelijk 
witte vrouwen, er was dus geen representatie voor zwarte vrouwen.  
Het werk van Patricia Kaersenhout plaatst dan juist weer alleen 
zwarte vrouwen aan tafel.

Deze werken laten zien hoe de geschiedenis op een juiste 
manier gerepareerd kan worden. Mensen zien de personen uit de 
geschiedenis en zo krijgen belangrijke personen ook de erkenning 
die zij verdienen. 
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Concept

‘So, What’s For Dinner?’ is het concept waarbij invloedrijke 
queer personen vanuit de geschiedenis tot aan het heden worden 
erkend, zij moeten laten zien dat genderdiversiteit geen modern 
gedoe is en dat het altijd al zo geweest is. Door deze personen bij 
elkaar te plaatsen kunnen cisgender mensen kennis maken met de 
rijke geschiedenis van gender en dat het niet alleen maar draait om 
genderidentiteit. Voor genderqueer personen is dit concept bedacht 
om kracht te geven aan het accepteren van het ‘anders’ zijn. Queer 
jongeren moeten kunnen zien dat ook al zijn zij genderqueer en 
worden zij anders behandeld door de samenleving, zij toch kunnen 
bereiken wat zij willen en dat zij een mooi leven kunnen hebben 
waarin zij trots mogen zijn op wie zij zijn. 

De werken van Chicago en Kaersenhout zijn gebaseerd op het 
laatste avondmaal. Ook in dit concept wordt het laatste avondmaal 
als basis gebruikt, genderdiversiteit is voornamelijk door kolonisatie 
en het christendom de wereld uitgeholpen. Door terug te pakken op 
één van de bekendste werken vanuit deze religie worden mensen 
geconfronteerd met het feit dat er door deze verspreiding van religie 
ook heel veel van de wereld verloren is gegaan. 

Daarnaast is er ook gekeken naar andere werken die genderdiversiteit 
bespreekbaar maken en als inspiratie dienen voor het concept. 

Afbeelding van The Dinner Party – Judy Chicago. 
Brooklyn Museum - Donald Woodman (Woodman, 2002)

Afbeelding van Guess Who’s Coming to Dinner too? - Patricia Kaersenhout.
De Appel (Kaersenhout, 2019)
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Wat is er al?

Queer - Franer Framed

QWEARING THE COLLECTION - Olle Lundin

Zoals op de afbeelding te zien heeft Framer Framed voor een tentoonstelling in grote letters op 
de vloer het woord ‘Queer” geverfd om aandacht te vragen voor queer onderwerpen. Door de 
grootte wordt de nadruk gelegd op de betekenis en start er een conversatie over deze thema’s. 
Deze manier van confronteren laat mensen nadenken over de betekenis en hoe zij hier tegenover 
staan. (Framer Framed, 2021)

In het Van Abbemuseum gebruiken zij verschillende tools om het museum meer queer in te 
richten. De sjaal van Olle Lundin wordt door de bezoeker gedragen en zo wordt deze uitgedaagd 
om met een queer perspectief naar de werken in de collectie gekeken kan worden. 
Zo ervaren mensen een museum op een andere manier en kijken zij veel meer met een queer bril 
naar kunst en cultuur. (Van Abbemuseum , 2017)

Beeld van Framer Framed (Framer Framed, 2021)

Beeld van het Van Abbemuseum (Van Abbemuseum , 2017)
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Wat is er al?

Transitions - div. auteurs

Chosen Family - Margot Durling

Het boek Transitions - Our Stories of Being Trans is geschreven door verschillende auteurs die elk 
hun verhaal vertellen. Het boek geeft een inzicht in de echte verhalen van transgender personen 
en ook dat niet elk verhaal hetzelfde is, maar dat er wel gelijkenissen zijn tussen de personen. 
Wat dit boek bijzonder maakt is dat er in het laatste hoofdstuk ruimte is om voor de lezer hun 
verhaal in te vullen en zo onderdeel te worden van het boek, en dat ook hun verhaal hoort bij deze 
verzameling van transities. (Casey, 2021)

Jezelf terug zien in een ruimtelijk ontwerp helpt met het valideren van wie jij bent als persoon. 
Het werk bestaat uit vijf pilaren die abstract gender symbolen laten zien. Zo zien mensen dat er 
meer is dan alleen man of vrouw. 
Met dit werk creert de maker bewustwoording bij cisgender personen maar voor queergender 
personen is het heel motiverend om hun genderidentiteit te verbeelden. (Stoodley, 2020)

Cover van Transitions - Our Stories of Being Trans
(Casey, 2021)

Afbeelding van Stoodley (Chris Stoodley/HalifaxToday.ca)
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Ontwerpcriteria

Om het ontwerp te laten slagen zijn er een aantal ontwerpcriteria 
opgesteld uit de belangrijkste resultaten van de tests van de eerdere 
concepten. 

1. Het werk moet informatief, uitnodigend en stimulerend dienen. 

 2. Het werk moet ruimte innemen, bij veel queerpersonen is hun ruimte ontnomen.

  3. Het mag interactief zijn.

   4. Het moet een gesprek opgang kunnen brengen .

    5. Mensen moeten de ervaring mee naar huis kunnen nemen.
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De uitvoering

Voor de vorm van het werk heb ik verschillende vragen gesteld aan 
de doelgroep. Ik heb dit gedaan in de vorm van een korte vragenlijst 
die zij op papier hebben beantwoord. 

De ingevulde vragenlijsten staan in bijlage 12.

De resultaten van deze korte vragenlijst moeten helpen om de 
vorm van het werk te kunnen bepalen. Wat wel vaststaat is dat het 
een ruimtelijk werk gaat zijn waarbij er eventuele interactie kan 
plaatsvinden. 

De eerste vraag gaat over de opstelling van het werk, de werken 
waarop mijn werk gebaseerd is, zijn beide met 3 tafels in een driehoek 
opgesteld waarbij de bezoekers om de tafels heen kunnen lopen. 

Uit de resultaten van de test bleek dat er bij de doelgroep een voorkeur 
uitgaat naar een U vorm opstelling. Deze U vorm zorgt ervoor dat 
mensen aan beide kanten van het werk kunnen gaan staan maar ook 
dat zij onderdeel kunnen worden van het werk. 

Omdat het ontwerp ook informatie moet kunnen geven over de 
personen aan de tafel is er gekeken naar de beste manier om dit over 
te brengen. Door te vragen of dit visueel in een boekje, auditief via 
een koptelefoon of digitaal met QR-code moest kwam het antwoord 
dat een boekje het beste zou werken. Zo kunnen mensen het boekje 
ook meenemen en er na het bezoek nog over door lezen. 

Ook heb ik op basis van de eerdere prototypes gevraagd of het werk 
interactief moet zijn. Tijdens het invullen van de vragenlijst heb 
ik hierbij toegelegd dat het dan kan zijn dat er een plek aan tafel 
overblijft waarbij iemand onderdeel kan worden van het werk, of 
dat er in het boekje ruimte over moet blijven voor meer mensen. De 
resultaten hier bevestigde dat het werk niet interactief hoeft te zijn. 
Alleen kunnen kijken en lezen is voldoende wel moeten mensen 
onderdeel kunnen worden van het werk. . 
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De test

Om te kijken wat voor mensen aan de tafels moeten komen is een 
test uitgevoerd waarbij een tafel gedekt is met kaartjes waar 13 
genderqueer personen op staan vermeld. De kaartjes bestaan uit een 
foto met op de achterkant de naam, gender, afkomst en waarom deze 
persoon een belangrijk figuur is op gebied van gender.

In bijlage 13 staan de eerste 13 personen.

De eerste 13 mensen zijn gekozen op basis van religie, historisch 
belang en queer iconen. Ook is er gekozen om God in de test op 
een kaartje te zetten. God staat boven mens en is dus geen man of 
vrouw, en dat is precies de betekenis van genderqueer.

De reactie hierop was dat er uitgekeken moet worden met wie er aan 
tafel zou moeten komen en ook dat er zeker hedendaagse mensen 
bij moeten komen. Ook moet er bedacht worden hoe deze mensen 
verder kenbaar worden gemaakt zodat er per persoon aan tafel meer 
te zien is dan alleen een naamkaartje of een foto. 
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So, what’s for dinner?

- 3 rijen met 13 mensen.

- Religie, activisme & pioniers zijn de thema’s per tafel.

- Een U opstelling waarbij mensen om de tafels heen kunnen  
 maar ook ertussen kunnen staan.

- Een boekje wat informatie moet voorzien over de personen 
 die aan tafel zitten en extra personen die van grote invloed  
 zijn geweest aangevuld met nog 50 andere mensen.

- De naamkaartjes en het boekje zijn vanuit de binnenkant te  
 zien zodat mensen wel onderdeel moeten worden van het   
 werk. 

- De tafels worden gedekt zodat er per bord, per persoon een   
 object is wat kenbaar maakt wie er aan tafel zit. 
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Plan van aanpak

De selectie van mensen moet nog uitgebreid worden naar 39 mensen 
aan tafel en eerst 50 voor in het boek.
Nu zijn er al 13 iconen geselecteerd. 
 
Het boek moet ontworpen worden zodat mensen het mee willen 
nemen en lezen. 

Per persoon aan tafel moeten er een objecten gekozen worden die 
deze persoon het beste omschrijft.
 
Om deze objecten vorm te geven wordt er een uitgebreide analyse 
gedaan van de persoon. 

Waar is deze om bekend? Waar kan je deze persoon aan herkennen. 

Voor Marsha P. Johnson is dit bijvoorbeeld een baksteen. Zij was 
de eerste die een steen gooide naar de politie tijdens de Stonewall 
Riots. 
Voor God komt er een Rozenkrans gemaakt met kleuren van gender 
queer vlaggen.  

Daarnaast moet de ruimte om de opstelling ook ingedeeld worden 
zodat er een looproute kan ontstaan en dat mensen zien dat zij in de 
U opstelling het boek kunnen pakken en zo ook de mensen zien die 
onderdeel zijn van het werk. 
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Planning

- Selecteren van de personen        9-13 mei. 
- Testen welke personen echt aan tafel en wie in het boek.   16/17 mei 
- Bepalen van het object op tafel        17 - 20 mei
-  Objecten maken          23-27 mei
- Boek uitwerken          30-31 mei 
- Boeken maken           1-5 juni 
- Overige benodigdheden regelen/maken + opstelling    6-11 juni
 neerzetten (Tafel, kleed, borden, naamkaartjes) 
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Conlusie 

Het afronden van het conceptualiseren laat nogmaals zien dat gender 
een complex onderwerp is waarbij veel verschillende aspecten 
komen kijken. 
Om te zeggen dat alle genderqueer mensen op dezelfde manier 
behandeld willen worden, gaat ten koste van de individualiteit van 
deze personen. Waar de een baat heeft bij informatie verzamelen, 
gaat de ander liever het gesprek aan. Het is daarom belangrijk altijd 
te blijven kijken naar het individu. Zo waarborg je voor iedereen 
een veilige omgeving en kan iedereen op hun manier hun eigen 
genderidentiteit, relaties met andere en de wereld blijven ontdekken. 
Met dit concept moeten de individuen aangesproken worden op 
dingen die voor hen van belang zijn. 

Het werk kan dienen als bron van informatie, motivatie en inspiratie.  

Iedereen verdient erkenning en met dit concept wil ik deze erkenning 
geven aan de mensen die het verdienen. Door middel van een juiste 
vertegenwoordiging, ruimte voor dialoog en het waarborgen van een 
open sfeer werken wij als samenleving toe naar een plek waarbij 
cisgender en genderqueer mensen samen kunnen leven zonder steeds 
maar weer bezig te zijn met wat iemand zijn gender is, mensen zijn 
zo mooi en zo speciaal, door af te haken wanneer iemand zijn gender 
niet overeenkomt met jouw opvatting verlies je iets heel belangrijks, 
er wordt menselijkheid verloren. 
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Bijlage 3 - Interviews
Wat is jouw naam, genderidentiteit en een random feitje?
Mijn naam is Fien, ik identificeer me zelf nu als transgender vrouw. Een 
random feitje is dat ik kan jongleren en vroeger in het circus wilde. 

Hoe ervaar jij het om een andere genderidentiteit te hebben dan 
cisgender?
Ik merk het vooral dat mensen wat terughoudender zijn. Ik ben sinds ik 
uit de kast ben echt niet anders dan eerst, alleen mijn naam en uiterlijk is 
misschien wat aan het veranderen maar qua persoonlijkheid ben ik nog 
steeds dezelfde persoon als voor de transitie. 

Ben jij trots op jouw genderidentiteit?
Ja ik ben er wel trots op, ik heb er moeite voor moeten doen om mij zelf 
te kunnen zijn, dus ja daar ben ik dan wel trots op. Ik wil het alleen niet 
zien als trots op mijn genderidentiteit alleen. Ik ben trots op wie ik ben 
als persoon en dat mijn genderidentiteit daar een onderdeel van is, dat 
hoort er gewoon bij. 

Hoe is jouw coming-out geweest of hoe wil je deze doen?
Mijn coming-out heb ik in verschillende fases gedaan. Eerst heb ik heel 
lang met mijn ouders gepraat over wat er allemaal aan de hand was en 
wat ik wilde veranderen, toen eerst een paar vrienden en zo aan steeds 
meer mensen eigenlijk. 

Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt?
Ja dat mensen mij soms tijdens de transitie aanspreken met hij of hem. 
Ik ben geen jongen meer maar voor sommige is het een excuus omdat 
ik nog niet volledig een vrouw ben lichamelijk, en dat dan een soort 
vrijbrief is om mij maar te misgenderen. Ik krijg hierdoor het gevoel dat 
mensen mij niet erkennen als vrouw en dat doet pijn. 

Heb jij ooit een vervelende situatie meegemaakt omdat jij genderqueer 
bent?
Ja een keer toen ik met wat collega’s aan het praten was over daten, 
toen sprak iedereen over jongens en wie er allemaal leuk waren, toen ik 
vertelde over een jongen kreeg ik de vraag of hij dan homo was. Ik vind 
dat nergens op slaan, ik ben een vrouw, zij weten dat ik een vrouw ben, 
maar toch wordt er dan gevraagd of hij homo zou zijn omdat hij dan pas 
wat met mij zou kunnen doen. 

Ik voel me dan echt niet serieus genomen als vrouw. Ik vind het heel 
erg dat mensen die niet passing zijn continu andere moeten herinneren 
aan hun genderidentiteit. Het doet mij pijn dat mensen altijd zo blijven 
oordelen over andere. Ik wil gewoon kunnen praten over jongens en niet 
continu herinnert te worden aan het feit dat ik geboren ben als jongen en 
dat jongens dat maar gay moeten zijn als ze met mij praten. 

Zijn er dingen die je zou willen veranderen in de samenleving?
Nou ik hoop vooral dat mensen niet zo krampachtig blijven doen als 
het gaat om genderdiversiteit. Het zou jou niet uit moeten maken hoe 
iemand zich identificeert want jij hebt daar toch totaal geen last van? 
Waarom zou het voor jou dan zo een groot probleem moeten zijn dat jij 
hier agressief van wordt en over gaat op geweld?

Heb jij nog een advies voor andere genderqueer jongeren?
Kies 100% voor jezelf want je moet het tot het einde alleen met jezelf 
doen, andere mensen om je heen zijn in principe maar tijdelijk en zo in 
te ruilen als zij je niet accepteren. 
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Bijlage 3 - Interview 2 - Dexter
Wat is jouw naam, genderidentiteit en een random feitje?
Ik ben Dexter, transgender man en ik doe aan paaldansen. 

Hoe ervaar jij het om een andere genderidentiteit te hebben dan 
cisgender?
Ik vind het wel chill eigenlijk, heb altijd wel iets te vertellen en mensen 
zijn meestal wel geïnteresseerd. Soms iets te geïnteresseerd misschien 
haha!

Ben jij trots op jouw genderidentiteit?
Ja ik ben er wel trots op, niet bijzonder trots ofzo, het hoort gewoon bij 
mij. 

Hoe is jouw coming-out geweest of hoe wil je deze doen?
Eigenlijk zonder problemen, mijn familie woont allemaal in het 
buitenland, ik kom zelf ook uit Duitsland natuurlijk. Maar hierdoor heb 
ik misschien wat vrijer kunnen experimenteren. Via social media heb ik 
aan mijn vrienden en sociale kring gedeeld dat ik trans ben. 

Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt?
Ja dat mensen me toch wel anders behandelen wanneer ze weten dat ik 
transgender ben. 

Heb jij ooit een vervelende situatie meegemaakt omdat jij genderqueer 
bent?
Niet echt super vervelende dingen. Wel dat het gesprek vaker over mij 
gaat dan met mij. Op werk is iedereen supergezellig altijd maar zodra 
ik meedoe in een gesprek wordt het gelijk een soort verhoor en gaat 
het altijd over onderwerpen als mijn transitie, de wachttijden en of ik 
vervelende reacties heb gehad van de mensen om mij heen. 

Mensen vragen aan iedereen waar hij of zij heen gaan op vakantie 
alleen aan mij wordt gevraagd wanneer ik de geslachtsoperatie ga doen. 
Terwijl mensen weten dat ik dat niet wil. Ik moet deze vraag keer op 
keer beantwoorden en op een gegeven moment ben je daar klaar mee. 

Zijn er dingen die je zou willen veranderen in de samenleving?
Ja ik zou heel graag willen dat mensen niet zo focussen op de 
genderidentiteit van andere, praat lekker met mij over mijn vakantie en 
niet wat ik tussen mijn benen heb zitten want dat is echt totaal jouw zaak 
niet. 

Ook zou ik het superchill vinden als mensen met mij praten over van 
alles en niet over mij met mijn vrienden. Ik moet van vrienden van 
vrienden horen wat er allemaal gezegd wordt over mijn transitie. Dan is 
het toch een soort poppenkast aan het worden? 

Heb jij nog een advies voor andere genderqueer jongeren?
Doe vooral wat goed voelt en laat je niet beïnvloeden door de mensen 
om je heen. Jij leeft jouw eigen leven en niemand moet zich daar mee 
bemoeien. 
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Bijlage 3 - Interview 3 - Luca 
Wat is jouw naam, genderidentiteit en een random feitje?
Mijn naam is Luca, ik ben genderfluid en een random feitje is lastig. Oh 
ik ben bezig om tattoo artiest te worden! 

Hoe ervaar jij het om een andere genderidentiteit te hebben dan 
cisgender?
Ik ervaar het als soms wat ongemakkelijk. Niet zo zeer dat ik het zelf 
niet accepteer, het is vooral de familie die bij er een heel gedoe van 
maak zodra ze op bezoek komen of wanneer er over mij gesproken 
wordt, het grootste deel van de familie zie ik dan ook niet meer. 

Ben jij trots op jouw genderidentiteit?
Ik ben erg trots op mijn genderidentiteit. Ik vind het heel bevrijdend dat 
ik mij niet hoef te houden aan bepaalde genderrollen en dat ik gewoon 
kan doen wat goed voelt voor mij. 

Hoe is jouw coming-out geweest of hoe wil je deze doen?
Mijn coming-out was minder leuk, een deel van de familie wil geen 
rekening houden met mijn naam. Ook als ik mij masculine voel en mij 
hiernaar kleed op een dag dat wij ook naar familie moeten dan is het 
gelijk klaar met de gezellige sfeer. 

Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt?
Mijn oma was, en is nog steeds, heel belangrijk voor mij. Dat zij het niet 
accepteerde doet mij pijn. Oma komt nog regelmatig langs, vooral voor 
de andere kleinkinderen. Maar zodra oma komt dan ben ik gewoon weer 
mijn oude naam, ondanks dat ik dat niet wil. Mijn ouders vinden dat 
ik oma niet moet kwetsen. Ik vind het pijnlijk dat mijn ouders zeggen 
mij te accepteren maar zodra het erop aankomt geven ze een heel ander 
signaal af. Ouders zouden hun kinderen altijd moeten accepteren en niet 
in de steek moeten laten wanneer zij de confrontatie willen vermijden. 

Heb jij ooit een vervelende situatie meegemaakt omdat jij genderqueer 
bent?
Ik denk dat de vervelendste dingen zojuist besproken zijn. Ik denk dat 
het gebrek aan respecteren van mijn wensen mij het meest afschrikt 
naar mijn ouders toe. Zoals ik al zei: ouders zouden hun kinderen altijd 
moeten accepteren en onvoorwaardelijk liefhebben maar de praktijk laat 
zien dat liefde niet altijd onvoorwaardelijk is.

Zijn er dingen die je zou willen veranderen in de samenleving?
De samenleving veranderen is een fanatiek idee maar wat ik wel graag 
zou willen is dat iedereen gewoon een beetje liever is voor elkaar. 
En dat er misschien vanaf jongs af aan al meer aandacht gaat naar 
genderdiversiteit. 

Heb jij nog een advies voor andere genderqueer jongeren?
Als mensen om je heen je niet accepteren moet je andere mensen 
gaan zoeken. In de queer gemeenschap bestaan er chosen families en 
die families zijn soms beter dan de familie die je bij je geboorte hebt 
gekregen. 



BIBLIOGRAFIE

76.

Bijlage 3 - Interview 4 - Ace
Wat is jouw naam, genderidentiteit en een random feitje?
Mijn naam is Ace, ik ben non-binair of trans non-binair en een ik woon 
op een woonboot. 

Hoe ervaar jij het om een andere genderidentiteit te hebben dan 
cisgender?
Een cisgender identiteit heb ik mij nooit gevoeld dus ik zou niet weten 
hoe ik mij anders voel nu ik er het label non-binair aangegeven heb. Ik 
zit ook in een bubbel door samen te wonen met andere queers dus wij 
zijn hier eigenlijk helemaal niet mee bezig. 

Ben jij trots op jouw genderidentiteit?
Trots vind ik een groot woord. Ik hoef er niet trots op te zijn, het is 
gewoon onderdeel van wie ik ben. 

Hoe is jouw coming-out geweest of hoe wil je deze doen?
Mijn coming-out heb ik nooit officieel gedaan. Ik ben altijd wel een 
gevalletje apart geweest volgens de mensen om mij heen dus voor 
niemand was het een verassing. 

Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt?
Daten! Sowieso daten. De hele dating scene in de queer community is 
zo toxic. Ik voel me aangetrokken tot mannen maar omdat ik non-binair 
ben val ik voor heel veel mannen al af. Ik maak dan ook gebruik van 
apps zoals Grindr. Mensen zien aan mijn foto’s dat ik niet een standaard 
homoseksuele man ben, ik draag make-up en kleed mij vrouwelijker, op 
apps zoals Grindr valt dat op. 

Afgewezen worden omdat je jezelf uit waar je jezelf goed bij voelt is 
een ander soort messteek. 

Heb jij ooit een vervelende situatie meegemaakt omdat jij genderqueer 
bent?
Tijdens een date heb ik een keer een man uitgenodigd bij mij thuis en al 
snel ging het over mijn genderidentiteit. Het bleek dus dat deze persoon 
het wel al gezien had en dat hij hier heel graag gebruik van wilde 
maken. Hij wilde weten hoe het was om te kunnen slapen met een non-
binair persoon en had allemaal verzoeken waar ik niets mee gedaan heb. 
Het voelde haast alsof mijn genderidentiteit een fetisj voor hem was. 
Toen ik bij vrienden van mij ben gaan rondvragen bleek het dat iedereen 
die zich genderqueer identificeerde wel een soort gelijke ervaring had. 

Zijn er dingen die je zou willen veranderen in de samenleving?
Ook de queer gemeenschap moet veranderen als we dit soort situaties 
willen voorkomen. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar 
cisgender mensen, eerlijk, zelfs binnen de queer community worden we 
niet geaccepteerd.

Heb jij nog een advies voor andere genderqueer jongeren?
Wees altijd voorbereid op een onprettige situatie wanneer jij openlijk 
gaat daten als queer persoon. Zorg dat jij je locatie deelt met vrienden of 
spreek af op een openbare plek. Maar als ik eerlijk ben, vermijd het hele 
online daten sowieso. Het is echt niet erg om alleen te zijn zolang je wel 
veilig bent. 
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Bijlage 3 - Interview 5 - Kim 
Wat is jouw naam, genderidentiteit en een random feitje?
Mijn naam is Kim, ik ben een transvrouw en ik ben stiekem fan van 
heavy metal. 

Hoe ervaar jij het om een andere genderidentiteit te hebben dan 
cisgender?
Tot voorheen heb ik er niet veel problemen mee gehad. Nu na die 
specifieke avond natuurlijk wel. 

Ben jij trots op jouw genderidentiteit?
Ik ben er nog steeds wel trots op. Ik probeer het alleen niet mijn karakter 
over te laten nemen. Ik ben zoveel meer dan mijn genderidentiteit. 

Hoe is jouw coming-out geweest of hoe wil je deze doen?
Niet prettig. Mijn ouders accepteren de situatie niet en willen hier ook 
geen begrip voor tonen. Vrienden zijn er wel altijd voor me geweest. Het 
is ook wel een voordeel dat ik niet meer thuis woon en dus in principe 
geen rekening meer hoef te houden met mijn ouders.

Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt?
Dat mijn ouders mij niet accepteren zoals ik ben doet pijn. Ook dat 
mensen mij anders behandelen nu ik open ben over mijn transidentiteit. 
Mensen roepen je na, gaan uit hun weg om mij lastig te vallen of blijven 
me aan staren alsof ik een circusattractie ben. 

Jij hebt onlamgs een vervelende situatie meegemaakt, wil je hier iets 
over vertellen?
Na een avondje stappen, te veel gedronken hebben en alleen op de fiets 
zitten voelde altijd prima te doen, toch is dat na de transitie veranderd. 

Toen ik laatst naar huis fietste vanaf het centrum zijn een aantal jongens 
die ik tijdens het stappen al gezien had, en die al vervelend deden, 
een stuk achter mij aangefietst en hebben mij net buiten het centrum 
van mijn fiets getrapt. Zij zijn daarna om mij heen gaan staan en hebben 
mij heen en weer geduwd en ook een paar keer geslagen. In eerste 
instantie kwam niemand helpen want er werd al snel geroepen dat ik een 
‘shemale’ en een ‘flikker’ was. Dus mensen willen zich hier dan liever 
ook niet mee bemoeien. Uiteindelijk is er een groep andere jongens 
bij gekomen en die hebben de jongens weggestuurd. Zij hebben mij 
geholpen om mijn vrienden te bellen. Die zijn snel teruggekomen en 
hebben mij thuisgebracht. De volgende dag ben ik naar de dokter gegaan 
en bleek het toch wel ernstiger dan ik had gedacht. Niet zo erg dat ik 
naar het ziekenhuis moet maar dat wil ik ook niet. Ergens schaam ik me 
dat dit mij is overkomen. Je gaat toch nadenken over je genderidentiteit 
en dat deze dus blijkbaar ook voor grote problemen kan zorgen omdat 
de wereld nog niet zo open is als iedereen zou willen. 

Heb je steun kunnen halen uit de mensen om je heen?
Vrienden om mij heen zijn echt het beste. Iedereen stond en staat voor 
mij klaar en ik hoef nergens meer alleen naar toe. Er is altijd wel iemand 
die me wilt helpen. Toch baal ik er van dat ik hier niet met mijn ouders 
over kan praten omdat het in hun ogen mijn schuld was. Dat slaat 
natuurlijk nergens op. Vrienden van mij zeggen dat ik aangifte moet 
doen tegen die jongens, maar daar wordt toch nooit iets mee gedaan. En 
in elkaar geslagen worden maar er niet met je eigen ouders over kunnen 
praten blijft toch wel het grootste obstakel om dit te verwerken. 

Heb jij nog een advies voor andere genderqueer jongeren?
Be you! Laat je niet tegenhouden door dit soort enge verhalen. Ik 
heb altijd mijn leven geleefd zoals ik wil en ik hoop dat ik dit na het 
herstelproces ook snel weer kan gaan doen. 
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Bijlage 6 - Video link

https://vimeo.com/707735989
Wachtwoord: Prototype1

gebruikte video’s: 
https://www.youtube.com/watch?v=mRTtjJsY3M0&ab_channel=GOAT
https://www.youtube.com/watch?v=zMTbFSJ_Tr4&ab_channel=HumanRightsWatch
https://www.youtube.com/watch?v=9SRoFxHSRl4

https://vimeo.com/707737627
Wachtwoord: Prototype2

gebruikte audio: 
https://www.youtube.com/watch?v=mRTtjJsY3M0&ab_channel=GOAT

Bijlage 7 - Audiofragment link
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Bijlage 8 - Gesprekskaarten

MAG IK JOU ALLES 
VRAGEN?

VOEL JIJ JE SOMS 
EENZAAM?

BEN JE OP JE GEMAK IN 
ONZE VRIENDSCHAP/

RELATIE?

HET IS TOCH GEWOON 
ALLEEN MAN OF 

VROUW? 

IS JOUW SEKSUALITEIT 
OOK VERANDERD DOOR 

DE TRANSITIE?

WEET JE ZEKER DAT DIT 
IS WAT JE WILT?

HOE VER WIL JE GAAN 
MET JOUW TRANSITIE?

HEB JIJ LAST VAN 
NEGATIEVE MENSEN OF 

GEWELD?

HOE HEB JE DE KEUZE 
GEMAAKT VOOR DEZE 
GENDER IDENTITEIT?

VERTROUW JE ONS 
VOLDOENDE OM OPEN TE 

ZIJN ALS ER IETS GEBEURT?

KIJK JIJ ANDERS 
NAAR MIJ SINDS MIJN 

‘COMING-OUT?’

BEN JE TROTS OP MIJ?

GEBRUIK JE MIJN 
NAAM OOK BIJ JOUW 

VRIENDEN?

HEB JIJ MOEITE GEHAD 
MET MIJN TRANSITIE?

VIND JIJ MIJ RAAR?

IS ER IETS WAT JE NIET 
DURFT TE VRAGEN 
MAAR WEL WILT?

WEET JIJ WAT MIJN 
GENDER IDENTITEIT 

BETEKENT?

LOOP JIJ COMFORTABEL 
OVER STRAAT NAAST 

MIJ?

WAT VIND JIJ VAN 
AL HET GEWELD WAT 
GEPLEEGD WORDT?

KIJK JIJ ANDERS 
NAAR MIJ SINDS MIJN 

‘COMING-OUT?’
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Bijlage 9 - vriendenboekje
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Bijlage 9 - vriendenboekje
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Bijlage 12 - Vragenlijst
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Bijlage 12 - Vragenlijst
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Bijlage 13 - So, What’s For Dinner
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