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Gender, mijn leven als transman



ONDERZOEK
Wat is de kracht van fotografie?
Aangezien ik niet vaak met fotografie werk 
maar het wel erg interessant vind, besloot ik 
hiermee te gaan experimenteren.
Het belangrijkste voor dit project is dat het 
eerlijk en open is, maar hoe verwerk je eerlijk- 
en openheid in een foto?

Het is moeilijk om letterlijk weer te geven wel-
ke emoties en conflicten ik persoonlijk voel.
Op de foto hiernaast ben ik te zien voor de 
spiegel, mijn spiegelbeeld weergeeft het 
meisje dat ik vroeger was. Hiermee wilde ik 
laten zien dat ik altijd de vrouwelijke trekken 
en kenmerken blijf zien in mezelf, hoe 
mannelijk ik er ook voor anderen uit zie. 
Alleen laat deze foto niet zien hoe ik mezelf 
echt zie, hoewel de foto wel frictie creëert.

Om te weten te komen wat een foto interes-
sant maakt is hier onderzoek naar gedaan.
Compositie is een belangrijk deel van foto-
grafie. Compositie is kortgezegd de manier 
waarop je het beeld kiest. Hierbij kijk je onder 
andere ook naar de achtergrond en de hoogte 
waarop de foto is genomen. (Photofacts,2018)

Het onderwerp gender komt tegenwoordig steeds meer ter sprake. Zelf identificeer ik mij als 
transman, dat betekent dat ik als meisje geboren ben maar nu door het leven ga als man. Dit is 
natuurlijk niet het makkelijkste levenspad, niet iedereen begrijpt het (of wil het begrijpen) en het 
is nog niet volledig geaccepteerd. Maar ook voor ons als transpersonen zelf is het geen makkelijk 
pad, wij kampen met genderdysforie. Dit is voor anderen die niet transgender zijn vaak lastig te 
begrijpen.

Dit project zal laten zien hoe mijn leven als transgender man er uitziet. Doormiddel van een per-
soonlijk dagboek en fotografie zal ik een kijk in mijn leven geven, hier probeer ik zo eerlijk en open 
mogelijk in te zijn. Zo hoop ik mensen die het willen leren te begrijpen en mensen die misschien 
zelf met vragen zitten over hun gender te bereiken.

Voorafgaand heb ik onderzoek gedaan naar hoe de verhalen van andere transmensen worden 
verteld. Er bestaan een hoop programma’s, documentaires, boeken, etc. over het onderwerp ge-
nder. Wel is ieders verhaal verschillend, de een heeft bijvoorbeeld diens transitie al ondergaan en 
de ander is nog niet gestart.
De tot nu toe gemaakte prototypes bestaan vooral uit fotografie en delen van mijn dagboek en 
deze zal ik in deze exploratie verder toelichten.

In deze exploratie zal antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag:

Hoe ontwerp ik een persoonlijk dagboek, zo dat mijn leven als transman goed wordt weer-
gegeven en onbegrip wordt bestreden?



In een ander artikel (Blikopbeneden-leeuwen, 
2022) werd benoemd dat de invalshoek kan 
zorgen dat een foto boeiend wordt. Een object 
midden in het beeld zetten is standaard en 
niet zo spannend. 

een groot deel van de kracht van fotografie 
komt voort uit het feit dat fotografen beelden 
maken die ons raken en kwellen. Sommige fo-
to’s hebben een echte esthetische kracht die 
verder gaat dan representatie. Ze tonen de 
empathische kracht van fotografie: een emotie 
creëren. Het komt voort uit een persoonlijke 
uitdrukking die ligt in wat de fotograaf wil over-
brengen en moet zeggen”. (Tom, 2020)

Wat een foto krachtig maakt is de emotie die 
het overbrengt. De foto’s die ik neem moeten 
dus mijn persoonlijke emoties zien over te 
brengen. Onzekerheid, jaloezie, ongemak, 
verdriet, etc. zullen dus in de foto moeten zijn 
terug te vinden. Hiervoor is het belangrijk dat 
ik mezelf openstel en ook mijn eigen grenzen 
verleg.

Wat is de kracht van literatuur?
‘De literatuur is het enige medium dat kan 
laten zien wat iemand anders denkt, waar-
mee je je daadwerkelijk kunt verplaatsen in 
de gedachten van de ander. Wanneer je een 
film kijkt zit de camera ertussen en wanneer 
je een toneelstuk kijkt is dat opgebouwd uit 
gesprekken. Maar in een boek zie je persona-
ges vanuit hun eigen belevingswereld,’. (Dr. 
Duyvendak, 2020)

Verder worden nog meer krachten van litera-
tuur beschreven. Zo wordt gezegd dat lite-
ratuur de lezer kan bevrijden, het kan her-
kenning geven waardoor mensen zich in het 
boek kunnen vinden. Door een boek kunnen 
we dus het gevoel krijgen dat we niet alleen 
zijn. Ook kan een boek het inlevingsvermogen 
vergroten. Door het lezen van een boek kan 
je meer begrip krijgen voor iemand’s denken. 
Een voorbeeld hiervan is het boek ‘Fabrieks-
kinderen’ waarmee schrijver Jan Cremer 
optrad. Na dit boek begonnen mensen na te 
denken over kinderarbeid en uiteindelijk werd 
het Kinderwetje van Houten ingevoerd, zo 
kwam er een einde aan kinderarbeid.

In een TED talk over de kracht van boeken 
vertelt een vrouw hoe ze is begonnen met het 
lezen van boeken. Haar droom als kind was 
om een Chinese opera zangeres te worden. 
Uiteindelijk bleek dat deze droom niet haal-
baar was en wendde ze zich tot boeken. In 
haar TED talk vertelde ze onder andere dat 
ze zich naar vergelijkend lezen had gewend. 
Volgens haar geeft vergelijkend lezen, ver-
gelijking en contrast studenten een meer 
compleet beeld over een onderwerp. Een 
voorbeeld dat genoemd waren boeken die zij 
in het Chinees en in het Engels had gelezen, 
zo kwam ze er achter dat sommige woorden 
door de vertaling een hele andere betekenis 
kregen. Zo zou ‘bruid’ in het Chinees letterlijk 
‘nieuwe moeder’ betekenen.

‘Books have given me a magic portal to con-
nect with people of the past and the present. 
I know I shall never feel lonely or powerless 
again.’ (Lisa Bu, 2013)

Het feit dat schrijversdagboeken zo geliefd 
zijn komt door het intieme karakter van het 
boek, zo schreef R. Vieth. Vaak zijn ze onge-
kunsteld. Een dagboek zorgt er voor dat de 
schrijver schrijft wat in zich op komt. Zo leer je 
de schrijver kennen. Volgens Zlata Filipovic is 
het lezen van anderen hun woorden zo inte-
ressant omdat we onze menselijkheid delen 
met de schrijver.

De kracht van literatuur blijkt de mogelijkheid 
om in een ander zijn gedachten te kunnen 
klimmen. Door het lezen van boeken, of dat 
nou een dagboek is of een roman, je komt de 
gedachten en gevoelens van de schrijver of 
de hoofdpersoon te weten. Hierdoor kan je je 
inleven in de schrijver. Lezen geeft herken-
ning, een herinnering dat je niet alleen bent.



Hoe vertel je een interessant verhaal?
In een artikel door Depresenteerschool over 
storytelling wordt beschreven wat een verhaal 
interessant maakt. Voor dit project wordt een 
dagboek bijgehouden, hierin ben ikzelf de 
hoofdpersoon. Het is natuurlijk de bedoeling 
dat anderen dit willen en gaan lezen.

Wanneer we een verhaal lezen of horen, wil-
len we ons identificeren met de hoofdpersoon. 
Dus wanneer wij een verhaal vertellen, is het 
belangrijk dat we het persoonlijk maken, zo 
wordt het makkelijker interactie te creëren met 
je publiek. In een verhaal is ook altijd een con-
flict te vinden. Het is belangrijk dat het conflict 
acuut en belangwekkend is, daarnaast moet 
het ook te maken hebben met het karakter 
van de hoofdpersoon

Uit een ander artikel door Storytellingpeople 
heb ik een aantal interessante tips kunnen 
halen, zoals:
-Beschrijf de spannende toekomst: beschrijf 
de tegenslagen, de uitdagingen en hoe je 
overeind bleef
-Deel ervaring en gevoel: dit creëert een ster-
ke verbinding tussen jou en je publiek
-Benadruk met persoonlijke anekdotes

Een interessant verhaal komt dus neer op 
storytelling, zoals we op onze opleiding veel 
over geleerd hebben. Een verhaal heeft een 
bepaalde formule nodig, het belangrijkste is 
dus het conflict. Zonder conflict is er geen 
uitdaging voor de hoofdpersoon, niets wat hij 
moet behalen of overkomen.

Wat maakte het dagboek van Anne Frank zo 
interessant? Het is een persoonlijk boek wat 
een bepaalde tijd beschrijft. In een geschiede-
nisboek lees je natuurlijk al een boel over de 
tweede wereldoorlog en wat daar gebeurde 
met de joden. Maar in Anne Frank’s dagboek 
kun je lezen hoe het voor haar persoonlijk 
als joods meisje was. Het is een verhaal van 
iemand die echt die tijd beleefd heeft.

In films zie je vaak dat anderen hun dagboek 
wordt gestolen door bijvoorbeeld de vervelen-
de broer of zus. Waarom? Omdat het per-
soonlijk is, de schrijvers problemen, geheimen 
en emoties staan daar in. Daar staat in wat zij 
anderen niet vertellen.

In dit project ben ik een dagboek aan het 
bijhouden die vooral de moeilijkheden in mijn 
transitie verwoord. Hierin worden dus mijn 
problemen, emoties en conflicten met mijzelf 
en de buitenwereld beschreven. In principe 
bevat mijn dagboek de ingrediënten voor een 
interessant verhaal, maar net zoals ieder an-
der verhaal moet het de doelgroep aanspre-
ken.

Hoe kan ik onbegrip bestrijden?
N. Verberne van Jongpit (2021) schrijft een 
aantal tips over hoe je een chronische ziekte 
zo kan uitleggen dat mensen er meer begrip 
voor hebben.
Een van de tips luidt: Geef voorbeelden met 
vergelijkingen. Maak duidelijker wat je voelt 
aan de hand van vergelijkingen. De schrijver 
heeft bijvoorbeeld fibromyalgie, een aandoe-
ning waardoor de persoon elke dag pijn er-
vaart. De schrijver vergelijkt de pijn aan ande-
ren met pijn die door griep veroorzaakt wordt. 
Zo begrijpen anderen beter wat hij bedoelt 
omdat zij dat zelf ooit meegemaakt hebben.

Ik kan zo al een vergelijking bedenken. Ik 
weet bijvoorbeeld dat ik er voor anderen uit 
zie als een jongen, maar wanneer ik in de 
spiegel kijk zie ik nog allemaal vrouwelijke 
kenmerken bij mezelf. Anderen begrijpen dit 
niet. Je zou het kunnen vergelijken met een 
selfie nemen. Jij vindt de selfie misschien



niet mooi omdat je ogen iets te dicht lijken 
of je hebt een puist die voor jou erg opvalt. 
Een ander die de selfie ‘beoordeelt’ zal jouw 
‘imperfecties’ niet zo snel zien en kan het wel 
een mooie foto vinden.

Weertdegekste (2022) beschrijft een project 
over wat LHBTI+ jongeren in Weert nodig 
hebben om zichzelf te kunnen zijn. Voor de 
studenten die meewerkten maakte vooral de 
ontmoeting met ervaringsdeskundigen veel 
indruk. Ook kregen zij gastlessen en daar kre-
gen zij via allerlei invalshoeken inzicht in hoe 
het is om LHBTI+ jongere te zijn.
Een van de groepjes vertelde dat zij nooit 
seksuele voorlichting hebben gekregen op 
school. Zij zelf zeggen dat jongeren zo weinig 
informatie krijgen als het om seksuele voor-
lichting, gender en LHBTI+ gaat. En deze 
studenten stonden er wel erg voor open om er  
meer over te leren.
Uit eigen ervaring kan ik dit bevestigen. Op 
school heb ik nooit over genderidentiteit en 
erg weinig over seksualiteit geleerd, ik moest 
zelf op zoek naar informatie en verhalen. Vele 
van mijn connecties vinden dit ook.
Het is dan ook goed mogelijk dat veel mensen 
het onderwerp gender en LHBTI+ niet begrij-
pen (of kunnen begrijpen) omdat zij er nooit 
over geleerd hebben.

Ook de overheid lijkt het hier mee eens te 
zijn. Op de website van Rijksoverheid wordt 
gesproken over onbegrip voor Intersekse 
personen en onbegrip van religieuze groepen. 
Aangezien er weinig kennis is over Intersekse 
personen, wil de overheid er voor zorgen dat 
er meer aandacht en informatie voor deze 
groep komt, dit kan leiden tot emancipatie en 
begrip. Door religie kunnen sommige groepen 
LHBTI+ niet accepteren. Ook hier wil de over-
heid verandering in brengen door rolmodellen 
en ervaringsverhalen in te zetten. 

De coming out van K. van der Voorn wordt op 
Vice beschreven. Diens ouders hadden moei-
te met het begrijpen van diens identiteit. De 
persoon heeft de ouders het boek FAQ Gen-
der door Mandy Woelkens en Thorn de Vries 
gegeven. In dat boek heeft Mandy het volgen-
de gezegd: “Je kunt je ook gewoon proberen 
te verplaatsen in een ander, en het niet per se 
proberen te begrijpen. Je hoeft niet altijd 

overal bewijzen voor te hebben. Als iemand 
zich zo voelt, dan is dat gewoon zo.”

Uiteindelijk ligt het aan de luisteraar of er 
begrip getoond wordt. Diegene moet zelf 
openstaan voor de informatie die gedeeld 
wordt en er naar willen luisteren. Sommigen 
zullen je nooit begrijpen of zullen je nooit 
willen begrijpen door hun eigen moralen, idea-
len en ideeën. Sommigen hebben een haat 
naar LHBTI’ers en andere groepen, of dat nou 
door religieuze redenen komt of door 
bijvoorbeeld opvoeding.
Dit project zal eerlijk en open zijn, zo dat het 
hopelijk wat beter te begrijpen is voor een 
ander. Daarentegen zal het natuurlijk nooit 
helemaal begrepen kunnen worden als je het 
zelf niet meemaakt.



Enquette
Aan de start van dit project is een enquette 
rond gestuurd. Hier zijn 7 vragen gesteld over 
het onderwerp gender. Hier volgen wat inte-
ressante inzichten van deze enquette

1. Ken, ben of volg je een transgender per-
soon?

-ja: 87,9% (29 antwoorden)
-nee: 9,1% (3 antwoorden)

Velen kennen of volgen dus een transgender 
persoon. 

2. Heb je je ooit verdiept in gender en de 
samenhangende onderwerpen?

-ja: 75,8% (25 antwoorden)
-nee: 24,2% (8 antwoorden)

3. Zou je meer over het onderwerp gender wil-
len weten? zo ja of zo nee, waarom?

Dit zijn een aantal antwoorden uit de ‘ja-ca-
tegorie’. Hieruit blijkt dat mensen het toch 
belangrijk vinden om over het onderwerp te 
leren om zo meer begrip op te kunnen bren-
gen.
Andere antwoorden die met ja beginnen 
gingen onder andere over interesse, mensen 
aanspreken met de juiste voornaamwoorden 
en support tonen. 

Daarentegen zijn er ook een aantal antwoor-
den gegeven die met “nee” begonnen:

De antwoorden hier zijn erg verschillend. 
Sommigen hebben er weinig interesse in, 
maar er zijn ook antwoorden die aangeven 
dat het op hun pad moet komen voordat ze er 
iets over willen leren. Daarnaast heb je ook 
nog antwoorden die aangeven dat het ze niet 
uitmaakt hoe iemand is.

4. Als je al het een en ander weet, wat weet je 
al?



Bijna alle deelnemers lijken het erover eens 
te zijn dat de acceptatie en het begrip voor 
transgender mensen nog te laag is.

Een deelnemer reageerde met: “Heel goed, 
op school reageert iedereen altijd heel nor-
maal.”
En nog een ander zei dat het aan de commu-
nity waar je in zit ligt.

7. Welke vragen zou je aan een transgender 
persoon willen stellen?

De meeste vragen die deelnemers zouden 
stellen zijn nogal de standaard vragen die je 
aan een LHBTI’er stelt. Bijvoorbeeld: “Hoe 
wist je dat je transgender/homo/lesbisch/etc. 
bent?”, “Was het moeilijk om het aan je con-
tacten te vertellen?” etc.

Wat opvalt is dat sommigen vragen stellen in 
het belang van de transgender persoon zelf, 
zoals: “Hoe kan ik je helpen jouw transitie 
makkelijker te maken?”. En anderen zouden 
juist geen vragen stellen die ze ieder ander 
ook niet zouden stellen.

Uit deze antwoorden blijkt dat de meesten 
die geantwoord hebben al het een en ander 
weten. De een heeft zich er beter in verdiept 
dan de ander. Voor de meesten is de basis-
kennis er wel, namelijk dat je in het verkeerde 
lichaam geboren bent.

Wel is het handig te weten dat deze enquette 
onder andere op de kunstacademie is rond-
gegaan. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt 
dat daar iedereen zichzelf mag zijn en dat 
nergens raar van wordt opgekeken, dit zou op 
een andere instelling misschien anders zijn.

5. Waar zou je graag meer over willen weten 
als het gaat om gender?

Meerdere onderwerpen binnen het onderwerp 
gender bleken interessant voor de deelne-
mers. De mentale gezondheid van transgen-
der personen blijkt het interessantst.

6. Hoe vind jij zelf de acceptatie en het begrip 
voor transgender personen?



Beeldonderzoek

Tegenwoordig is er op het internet veel te 
vinden over gender. Het gaat niet alleen meer 
om alleen de definitie van het woord “trans-
gender”, er zijn nu vele programma’s, docu-
mentaire’s, video’s, boeken, verhalen, etc. te 
vinden door en voor transgender personen.

Hij is een zij
Hij is een zij is een Nederlands documentair 
programma over de levens van transgender 
personen. Ze worden een jaar lang gevolgd 
en in het programma laten ze onder ande-
re het verleden, het heden en de trajecten 
van deze personen zien. Het mooie aan dit 
programma is dat ze allerlei verschillende 
verhalen aan het licht brengen. Ze volgen 
trans- mannen en jongens, trans- vrouwen en 
meisjes en non-binaire personen. Persoonlijk 
heeft dit programma mij geholpen, het heeft 
me vooral een beter beeld gegeven van hoe 
een (medische) transitie er uitziet

Transketeers
The Transketeers is een collectief dat bestaat 
uit drie transgender mannen. Deze drie 
mannen maken vooral film over het onder-
werp gender. Het eerste project wat zij maak-
ten, “Trans*Tapes”, is een serie korte docu-
mentaire-portretten over transgender mensen 
in Nederland. Terwijl vele andere verhalen die 
over dit onderwerp gaan de transgender per-
sonen als onderwerp in plaats van mens zien, 
focussen The Transketeers zich op de kracht, 
positiviteit en de menselijke veerkracht. Deze 
serie geeft een meer gelaagd beeld van wat 
het kan betekenen om transgender te zijn.

Een van de mannen van Transketeers heb ik 
met een vorige projectgroep mogen intervie-
wen. We vroegen hem hoe zij hun verhalen 
zoeken en vinden. Hij vertelde dat ze een

zo specifiek mogelijk profiel opstellen, daar-
na zoeken ze pas personen die in dat profiel 
passen. Het gaat om contacten maken, het is 
handig als je mensen al gesproken hebt. Over 
het algemeen krijgen ze goede reacties op 
hun projecten. Maar bij een project genaamd 
“The naked Truth” (hier beantwoorden ze 
vragen over gender zonder shirt) kregen ze 
ook negatieve reacties uit de Trans communi-
ty zelf. Hun littekens zouden namelijk andere 
transmannen uit de kast trekken.
Deze tips kan ik zeker meenemen in mijn 
fotografie.

Youtube
Op dit platform heb ik persoonlijk het meeste 
geleerd over transgender mensen. Op Youtu-
be zijn honderden transgenders te vinden die 
over hun transitie en ervaringen praten.

Mijn broer heet Jessica
Dit boek geschreven door John Boyne gaat 
over een transgender meisje. Het is geschre-
ven vanuit het perspectief van het broertje van 
het meisje. Ook wordt beschreven hoe het 
hele gezin (vader, moeder en broertje) op de 
coming out van het meisje reageert.
Het was een goed boek, het beschrijft zeer 
goed hoe sommige families kunnen reageren 
op het nieuws dat een gezinslid transgender 
is. Zo bleef de familie het meisje steeds hij, 
zoon, broer en haar oude naam noemen. 
Voor mij was dit frustrerend om te lezen, maar 
het is helaas wel de realiteit voor sommige 
transgender mensen. Het enige wat ik minder  
vond aan het boek is dat het in het perspectief 
van het broertje geschreven is, zo krijgen we 
eigenlijk weinig te weten over de gevoelens 
van het meisje zelf en meer over de gevoe-
lens van de familie. De schrijver heeft in het 
boek benoemd te willen laten zien hoe moei-
lijk het is voor transgender personen, naar 
mijn mening heeft hij meer beschreven hoe 
moeilijk het is voor de familie van de persoon.



Als hij echt de gevoelens van het meisje had 
willen benadrukken, had hij het verhaal be-
ter in haar perspectief kunnen schrijven. Dat 
neemt niet weg dat het ook belangrijk is om 
de andere kant te laten zien, ik kan me goed 
voorstellen dat dit boek families met onbegrip 
voor hun transgender familielid kan helpen. 
Zelf denk ik dat een perspectief van de trans-
gender persoon zelf beter kan werken.

Fotografie
Om inspiratie op te doen ben ik op zoek ge-
gaan naar andere transmannen die zich bezig 
hebben gehouden met fotografie over hun 
transitie.

Foto’s door Samuel Avery:

Foto’s door James Stewart:



Experimenten



Dit zijn een aantal van de experimenten met 
fotografie. Het bleek lastig om de emoties die 
mijn transitie met zich meebrengen vast te 
leggen in een beeld. Ook is het moeilijk om 
mijn eigen grenzen te verleggen, zoals foto’s 
zonder shirt maken, mijn prothese laten zien, 
etc. Deze elementen horen natuurlijk bij de 
dysforie die ik voel, dus het moet ook vastge-
legd worden.

Het was dus spannend om deze experimen-
ten te doen en mezelf open te stellen. Daar-
entegen heb ik er wel door geleerd. Deze 
experimenten geven namelijk ook reden tot 
nadenken over wat het betekent om een 

man te zijn. Is een afgezakte broek manne-
lijk? Betekent het dat ik een man ben als ik 
een baard heb? Nee, niks van deze stereoty-
pes maakt je een man. Het gaat om hoe je je 
voelt. Ook hebben deze experimenten voor 
meer gevoel voor fotografie gezorgd. Verschil-
lende invalshoeken, kleuren, posities, objec-
ten, etc. worden allemaal getest.



Prototypes
Deze prototypes bestaan uit fotografie en 
korte stukken dagboek. De stukken dagboek 
zijn hier gekoppeld aan foto’s die bij het be-
schreven thema pasten. 

Zo wordt  in het eerste stuk de zomer en hoe 
dat voor mij als transman is beschreven, om-
dat ik bijvoorbeeld niet zonder shirt kan lopen 
zoals andere mannen. Hierbij is een foto ge-
combineerd waar ikzelf met een open blouse 
te zien ben. De borstkas was hier weggewerkt 
met sport tape, hier is een klein deel van te 
zien in de foto. In het eerste opzicht zie je 
misschien niet wat de foto wilt zeggen, maar 
zodra je het stukje tape ziet roept dit vragen 
op. 

In het tweede stuk wordt beschreven over hoe 
lastig het is om spier op te bouwen zonder het 
testosteron hormoon. Ook uit ik mijn jaloezie 
naar bodybuilders die wel aan die hormonen 
kunnen komen. De eerste twee prototypes 
zouden dus onder het thema ‘jaloezie’ ge-
plaatst kunnen worden.

Het derde stuk (zie volgende pagina) gaat 
vooral over onzekerheid en het zoeken naar 
mijn mannelijkheid. De foto is nogmaals geno-
men in de badkamer. De spiegel is iets waar 
ik erg veel gebruik van maak. Op deze foto 
verf ik mijn baard en wenkbrauwen bij, om zo 
een mannelijker uiterlijk te krijgen. De badka-
mer representeert dus een soort ‘safe space’, 
hier kan ik mijn onzekerheid, zelfverzekerd-
heid, verdriet, blijheid, etc. uiten.

Uit de ontvangen feedback over deze proto-
types kon er geconcludeerd worden dat de 
geschreven stukken niet gedetailleerd ge-
noeg waren. Ook waren de stukken erg kort 
en alleen gefocust op het negatieve. Het is 
namelijk belangrijk niet de goede en mooie 
momenten uit mijn transitie en leven te verge-
ten. De overwinningen zijn net zo belangrijk 
om te vertellen. Wel was het interessant dat 
er verschillende thema’s beschreven werden.



Ontwerpkeuzes
Met deze feedback en inzichten zijn nieuwe 
ontwerpkeuzes opgesteld:

- Het dagboek zal over mijn eigen transitie 
gaan. Ik heb besloten geen andere verhalen 
er bij te betrekken omdat het al erg lastig is 
om je eigen verhaal te vertellen, laat staan 
dat van een ander. Ook wilde ik niet dat het 
een té groot boek zou worden, of dat er juist 
details zouden moeten worden weg gelaten.
- Dit project zal een combinatie van dagboek 
en fotografie worden. Deze zullen verwerkt 
worden in één boek.
- Zowel dagboek als fotografie zal open, eer-
lijk en realistisch zijn. De emoties, gedachten, 
gebeurtenissen, etc. zullen beschreven wor-
den zoals ze zijn. Er zal geen sprake zijn van 
verpakking of overdrijving.
- Het gewenste effect van het boek is dat het 
inzicht geeft in het leven van mij als transman 
(en daarmee ook deels het leven van andere 
transgender personen) en zo voor cisgender 
mensen (mensen die zich identificeren met 
het geboorte geslacht) beter te begrijpen is.
Ook is het gewenst dat het boek herkenbaar 
(en helpend) zal zijn voor anderen die ook 
met vragen over hun genderidentiteit zitten.

- Het boek als geheel moet interesse wekken. 
Zowel de fotografie als het geschreven deel 
zal de lezer interesseren.
- Het is niet de bedoeling de lezer educatie 
voor te leggen, de bedoeling van het boek is 
simpelweg mijn verhaal delen in alle eerlijk-
heid.
- In het boek zullen verschillende thema’s be-
sproken worden, zoals bijvoorbeeld: relaties, 
zelfbeeld, wachttijden, jaloezie, (nog te star-
ten) medisch traject, verleden, sociale wereld, 
etc.
- Vorige dagboeken (uit mijn tienerjaren) zul-
len geanalyseerd worden, interessante delen 
die van toepassing zijn zullen verwerkt wor-
den in het nieuwe boek.
- Het boek zal uit minimaal 100 tot 150 bladzij-
den bestaan
-Het boek zal persoonlijk en rauw/echt aan-
voelen. Zo zal er gebruik gemaakt worden 
van eigen handschrift en zal het boek niet te 
‘gemaakt’ aanvoelen. Design is hier niet het 
belangrijkste, het hoeft niet professioneel te 
ogen.

Deze ontwerpkeuzes kunnen mogelijk nog 
aangepast worden in het verdere proces.
Aan de hand van deze ontwerpkeuzes zijn 
een aantal iteratieslagen gemaakt. Hierbij is 
feedback gevraagd aan personen die niet 
transgender zijn. Dit om er achter te komen of 
het boek de gewenste effecten bevat.



Ook is er verder gekeken naar de layout van 
het boek. Dit is vooral experimenteren en 
bedenken wat het beste werkt voor de lezer. 
Sommige pagina’s uit het dagboek zijn name-
lijk langer dan de ander, en sommige pagina’s 
beschrijven belangrijke dingen. Het is dan de 
vraag op welke pagina’s de foto’s zullen ko-
men te staan. Een van de beschreven dagen 
benoemt bijvoorbeeld een situatie van transfo-
bie, op dit soort pagina’s is het lastig te bepa-
len wat er met de foto moet gebeuren. Kan de 
foto de tekst versterken of leidt het juist af van 
een belangrijk punt? Dit is een lastige vraag 
en daarom is besloten dit aan een aantal test-
personen voor te leggen.

De testpersonen gaven aan dat zij de foto 
juist interessant vonden in combinatie met de 
tekst. Volgens hen maakt de foto het persoon-
lijker en versterkt het de tekst. Dat is een van 
de gewenste effecten.
Een van de testpersonen gaf aan dat de foto 
een soort ‘magazine effect’ geeft en dat maakt 
het juist interessant om te lezen.

Ook kunnen sommige foto’s naast elkaar 
gezet worden. Zo wordt er een pauze van 
het lezen gegeven en kan de lezer zich even 
focussen op alleen de fotografie. Dit kan ook 
gekoppeld worden aan het begin van een 
nieuw thema binnen de pagina’s.

Ook de feedback op de foto experimenten is 
positief. Ze ogen allemaal erg persoonlijk en 
kwetsbaar. Vooral de foto’s met de kleding, 
de prothese en de foto’s waar ik mijn lichaam 
toon. Ookal staat mijn hoofd er niet op, ze 
lieten de testpersonen wel nadenken over 
gender en ze voelen er wat bij.

Verder is het dagboek zelf door een aantal 
mensen gelezen om er zo achter te komen 
of het boek passend is voor de lezer, en of 
het boek het gewenste effect heeft op de 
doelgroep. Deze testpersonen zijn zelf niet 
transgender, om deze reden is hen ook na het 
lezen gevraagd of ze er een iets beter beeld 
van hebben gekregen. Hier volgt de feedback.

Iteratie
In een vorig project tijdens de minor Arts and 
Humanity heb ik me ook bezig gehouden met 
een project over gender. Ook dit project ging 
om meer begrip creëren voor onze commu-
nity. Dit was tot stand gekomen doormiddel 
van luisterpalen. Dit waren palen gemaakt 
van papier machee en gips, hier kwam audio 
uit die de verhalen van transgender mensen 
beschreven. In eerste instantie was het de be-
doeling dat dit project doorgezet werd tijdens 
deze afstudeerperiode. 

Aan deze palen zou ook nog het onderwerp 
mentale gezondheid gekoppeld worden, 
omdat het twee onderwerpen zijn waar veel 
taboe en onbegrip op ligt. Omdat dat eigenlijk 
plak en knip werk zou worden en het een te 
breed onderwerp werd, is er besloten toch 
een ander project te maken met hetzelfde 
onderwerp (gender). Voor het tweede project 
van de minor werd namelijk een boekje ge-
maakt die studenten tips gaf voor meer posi-
tiviteit in hun leven. Zo kwam ik er achter dat 
het voor mij interessant is om aan een boek te 
werken en me bezig te houden met het design 
hiervan. Ook dit boekje was in een persoon-
lijke stijl gebouwd en dit gaf mij inspiratie. Zo 
is het idee ontstaan om een dagboek bij te 
houden over mijn persoonlijke transitie.

Na het ontvangen van de feedback over de 
vorige prototypes ben ik aan de slag gegaan 
en zijn er een aantal aanpassingen gemaakt.

Zo heb ik een echt dagboek aangeschaft en 
ben ik meteen gaan schrijven. In dit boek 
is alle ruimte om alles wat er uit moet op te 
schrijven. Zo is er ook meer ruimte voor detail, 
de stukken die geschreven worden, worden 
dus steeds langer. Wel wordt er vooral gefo-
cust op wat interessant is voor de lezer. Het is 
bijvoorbeeld niet interessant om te lezen hoe 
lang aan deze exploratie is gewerkt, ik focus 
me meer op de gebeurtenissen die voor mij 
ook oprecht interessant waren. Ook wordt niet 
alleen het negatieve beschreven. De goede, 
leuke en mooie momenten worden nu ook 
meer benoemd. Het leven van iemand die 
transgender is mag dan lastiger zijn, maar zo-
als in ieder leven zijn er ook mooie momenten 
die gedeeld mogen worden.



testpersoon 1:
Het dagboek gaf voor deze persoon een goed 
beeld van hoe het is om transgender te zijn. 
Juist de momenten waar cisgender personen 
niet bij hoeven stil te staan die voor een trans-
gender persoon gender dysforie oproepen 
zijn erg interessant. Ook de zoektocht naar 
wat mannelijkheid in mijn ogen betekent en 
dat ik niet mee wil doen aan ‘toxic masculinity’ 
vond zij mooi om te lezen. Daarnaast vond zij 
ook de persoonlijke momenten zoals de mo-
menten waar mijn familie beschreven wordt 
interessant. Haar tip was om juist de kleine 
dingen zoals met de verkeerde voornaam-
woorden aangesproken worden te beschrijven 
omdat cisgender mensen niet begrijpen wat 
voor effect dat op ons heeft.

Testpersoon 2:
De tweede testpersoon gaf aan dat het boek 
een inside blik geeft en dat is interessant. Wel 
vond zij dat er erg in spreektaal wordt ge-
schreven, maar dat is niet erg. Ze begrijpt niet 
per se beter wat transgender zijn betekent, 
maar de tegenslagen worden wel blootgelegd 
en dat wekt bij haar persoonlijk begrip op. De 
meeste dingen wist ze al door met mij te spre-
ken, maar ze denkt dat het boek voor mensen 
die geen transgender personen in hun omge-
ving hebben wel een nieuw beeld geeft.

Testpersoon 3:
Voor deze testpersoon was het boek simpel te 
lezen en dat maakt het volgens hem ook leuk 
om te lezen voor de lezer. De tegenslagen 
en het proces worden goed beschreven. Het 
gebruik van verschillende soorten woorden 
draagt ook bij aan de interesse van de lezer, 
dat zorgt er voor dat het niet eentonig wordt. 
Ook geeft dit boek volgens hem een goed 
beeld van hoe het is om transgender te zijn, 
ook omdat verschillende dingen beschreven 
worden zoals relaties, transfobie, onzeker-
heid, etc. Als laatste vond hij de layout van de 
tekst fijn om te lezen, een goed gebruik van 
alinea’s zodat de tekst niet te lang aanvoelt.
Ook gaf hij de tip om mijn media gebruik te 
benoemen wanneer ik een dag heb waar 
weinig gebeurt. Hiermee bedoelt hij bijvoor-
beeld het gebruik van Tinder en Instagram te 
beschrijven.



Proof of concept

Dit project bestaat uit een product waarin 
dagboek en fotografie gecombineerd worden. 
Dit boek zal in alle eerlijk- en openheid mijn 
leven als transgender man beschrijven en 
weergeven. Het is een bedoeld voor mensen 
die nog niet veel over het onderwerp gender 
weten en geïnteresseerd zijn om een kijk in 
het leven van iemand die transgender is te 
nemen. Daarnaast is het boek ook bedoeld 
als bron van herkenning voor anderen die ook 
problematiek in hun gender identiteit ervaren. 
Het uiteindelijke doel van dit project is daarom 
het vergroten van het begrip voor de transge-
nder community, daarnaast zal het herkenning 
bieden voor degenen in dezelfde situatie.

Om dit doel te bereiken is er onderzoek ge-
daan naar hoe anderen hun verhaal verteld 
worden. Ook is er onderzoek gedaan naar 
hoe je begrip kan krijgen van een ander.
De meeste verhalen die voorbij kwamen tij-
dens dit onderzoek zijn op documentaire wijze 
verteld doormiddel van film.
Hoewel film een zeer goed medium is om iets 
vast te leggen, leek een dagboek beter bij dit 
project te passen. In dit dagboek schrijf ik na-
melijk zelf  wat er gebeurt op een dag, welke 
emoties er bij komen kijken, welke gedachten 
er spelen, etc. Zonder dat er naar wordt ge-
vraagd door anderen.

Begrip hebben is iets dat per persoon ver-
schilt. De een wil of kan iets niet begrijpen en 
staat daardoor ook niet open voor informatie 
of discussie. De ander kan iets niet begrij-
pen maar wel openstaan voor informatie. Het 
meeste wat je kunt doen is je gevoel, erva-
ringen en emoties delen, wees open. Alleen 
zo kan iemand een beter beeld krijgen van 
jouw situatie. Ook is het soms handig om 
bijvoorbeeld vergelijkingen te maken, zo dat 
de ander diens ervaring kan koppelen aan 
het jouwe. Maar dan nog moet de ander er 
voor open staan, als ze dat niet doen heeft 
het geen zin. Kijk bijvoorbeeld naar religieuze 
groepen, zij hebben geen begrip voor onder 
andere de LHBTI+ community. Dit komt omdat 
er al zo lang in wordt gedreund dat LHBTI+ 
verkeerd is. Volgens hun geloof is het een 
zonde en daarom zijn ze het niet eens met de 
identiteit van LHBTI’ers. Daarnaast is het 

natuurlijk lastig iets volledig te begrijpen wat 
je zelf niet meemaakt. Voor een neurotypisch 
persoon is het bijvoorbeeld lastig te begrijpen 
wat een neurodivergent persoon ervaart. Zo is 
het ook lastig voor een cisgender persoon te 
begrijpen wat een transgender persoon mee-
maakt, omdat zij zelf bijvoorbeeld geen gen-
der dysforie en transfobie meemaken.

Hieronder een aantal voorbeelden van het 
ontworpen prototype:

TRANS BODIES 
ARE BEAUTIFUL



Uit testen van de prototypes en het uiteinde-
lijke proof of concept is gebleken dat de foto’s 
de tekst versterken. In sommige pagina’s 
zijn meerdere foto’s toegevoegd, deze foto’s 
zijn zo gekozen dat ze passen bij het desbe-
treffende onderwerp dat op die pagina wordt 
beschreven. Zo beschrijft een pagina een 
gebeurtenis met transfobie, daar is bewust 
de foto waar ‘Trans’ op mijn voorhoofd staat 
gekozen omdat het op dat moment ook echt 
voelde alsof het op mijn voorhoofd geschre-
ven stond.

De fotografie zelf heeft ook goede feedback 
mogen ontvangen; de foto’s werden ervaren 
als persoonlijk en open. De testpersonen 
konden zien dat ik grenzen aan het verleggen 
ben als het gaat om aspecten als mijn lichaam 
en mijn prothese tonen. Ook gaven de lezers 
aan dat de fotografie ‘iets’ met ze deed en dat 
er nagedacht werd over gender.

Over de tekst zelf werd vooral gezegd dat het 
fijn was om te lezen, het is namelijk niet te 
moeilijk geschreven. Wel wordt er veel ge-
bruik gemaakt van spreektaal, dat werd

echter niet als storend ervaren. Verder wer-
den de tegenslagen en moeilijkheden goed 
beschreven en dit gaf voor de testpersonen 
een betere blik op wat het betekent om trans-
gender te zijn of ze begonnen het beter te 
begrijpen. Wat vooral opviel was dat iedere 
testpersoon verschillende aspecten aan het 
dagboek interessant vonden. De een vond 
mijn zoektocht naar mannelijkheid en wat het 
betekent om een man te zijn interessant, de 
ander vond het juist interessant om allerlei 
verschillende thema’s te lezen, ik probeer 
iedere pagina iets anders te vertellen.

Conclusie
Voor nu zal het boek geëxposeerd worden als 
een kunstproject. Het ideaalbeeld is dat het 
geëxposeerd wordt op (kunst en foto) expo-
sities. Ook zou het wanneer het volledig en 
correct is uitgewerkt een goed boek zijn om 
officieel uit te geven. Tijdens het bekijken van 
de beschikbare boeken over dit onderwerp 
waren er weinig boeken over persoonlijke 
ervaringen met gender. De beschikbare boe-
ken gaan vooral over de theorie en leggen de 
diversiteit uit. Persoonlijk denk ik dat mensen 
meer aan een boek hebben waar de persoon-
lijke ervaringen met gender worden blootge-
legd, zo komen anderen er achter wat er écht 
achter de muren schuilt. Het is natuurlijk óók 
belangrijk te weten wat gender dysforie is en 
wat een sociale en medische transitie inhoudt, 
maar hoe die dingen vanbinnen voelen  wordt 
weinig over gesproken.

Dat gezegd wordt verwacht dat dit boek de 
gewenste doelen kan behalen. In dit boek 
worden namelijk mijn persoonlijke verhalen, 
gedachten en emoties gedeeld. Mijn karakter 
is erg open en eerlijk en dat zal zeker terug te 
lezen zijn. Met deze open- en eerlijkheid zal 
de lezer zich op een manier kunnen herken-
nen. Ook zal de lezer, mits deze open staat 
voor de informatie die wordt gedeeld, meer 
begrip kunnen opbrengen voor transgender 
mensen en hun situatie.

Er moeten nog heel wat stappen gezet wor-
den voor dit boek tot een product kan komen. 
Als eerst moet er nog een hoop geschreven 
worden. Omdat ik niet in herhaling wil vallen 
wil ik nog dieper ingaan op onder andere



de volgende onderwerpen:
- Relaties en hoe deze verschillen met een re-
latie tussen een cisgender man en een vrouw. 
Ook hoe dating apps zoals Tinder effect heb-
ben op mijn dysforie.
- Mijn kindertijd en de dysforie die toen al 
aanwezig was.
- Hoe mijn familie mijn transitie ervaart
- Wat mijn genderidentiteit voor mij zelf bete-
kent.
- Mijn zoektocht naar wat het betekent om een 
man te zijn
- Hoe ik mezelf over een aantal jaar zie
- Het gevoel dat ik krijg wanneer mensen mij 
‘klokken’ (wanneer ze door hebben dat ik 
transgender ben)
- De interacties met vreemden
- Etc.

Op het vlak van de fotografie wil ik vooral 
doorgaan met experimenteren, maken en 
editten. Ook wil ik de geleerde informatie en 
technieken toepassen in de beelden die nog 
gaan komen.

Als laatste de tekst en het uiterlijk van het 
boek. Wat ik absoluut niet wens voor dit boek 
is dat het er te ‘gemaakt’ uit komt te zien. 
Juist de imperfectie en de rauwheid geven het 
boek het karakter dat bij het verhaal past. Mijn 
transitie is namelijk ook niet perfect, het kent 
veel ‘ups and downs’. Het boek zal een reflec-
tie worden van mijn verhaal en het pad dat 
gevolgd is om dit boek te creëren

Om antwoord te geven op de hoofdvraag: 
Hoe ontwerp ik een persoonlijk dagboek, 
zo dat mijn leven als transman goed wordt 
weergegeven en onbegrip wordt bestre-
den?

Door de lezer een kijk in mijn wereld en hoofd 
te geven. De lezer leest mee met mijn reis, 
hierbij komt de lezer te weten wat ik meemaak 
en wat ik denk en voel. Door open en eerlijk 
te zijn kan de lezer zich ergens in mijn verhaal 
herkennen, misschien niet op het vlak van 
gender dysforie maar wel op andere vlakken. 
Onbegrip bestrijden blijft lastig, niet iedereen 
kan, wil of mag begrip opbrengen voor de 
transgender/LHBTI groep. Het begrip kan 
alleen vergroot worden wanneer de lezer het 
ook met die intentie leest; begrijpen wat een

transgender persoon doormaakt. Een be-
gripvolle en accepterende wereld is nog ver 
weg, maar als dit boek al een klein stukje kan 
helpen dan is die wereld al iets dichterbij.

Reflectie
Dit project is voor mij dan ook een hele uitda-
ging, voornamelijk omdat het verhaal uit eigen 
perspectief verteld wordt. Dit betekent dat ik 
eigen grenzen ook opzij heb moeten zetten 
om mij kwetsbaar op te kunnen stellen. Het is 
al niet fijn om mijn eigen lichaam onder ogen 
te zien, laat staan mijn lichaam bloot te stellen 
aan een publiek. Daar moest dus erg over na-
gedacht worden, over hoe ver ik wilde gaan.

De vragen die ik mezelf stelde waren; wat 
zouden jonge transgenders willen zien? wat 
zou mijn jonge zelf nodig hebben? Zo heb ik 
besloten toch mezelf meer open te stellen. 
Niet alleen voor het publiek, maar ook voor 
mezelf. Ik wil anderen én mezelf laten zien dat 
het oke is om transgender te zijn, het is niet
iets waar je je voor hoeft te schamen. Mijn 
grenzen verleggen voor het boek hebben mij 
dus ook verder geholpen om meer open naar 
mezelf te kijken.

In mijn tienerjaren heb ik ook een dagboek 
bijgehouden, dit medium is dan ook niet com-
pleet nieuw voor mij. Fotografie is wel een 
nieuwe wereld. De interesse is er altijd ge-
weest, maar nu moet ik het ook zelf doen. Ik 
heb geleerd op een andere manier door een 
lens te kijken. Nu wordt er niet alleen gekeken 
naar hoe ik er op sta, maar meer naar wat 
de foto overbrengt en wat voor emoties het 
losmaakt. Voorheen maakte ik vooral foto’s 
van wat ik mooi of interessant vond, nu wordt 
ik gedwongen ook foto’s te nemen van de 
dingen die ik minder mooi vind. Dat is lastig, 
maar het zorgt er wel voor dat ik grenzen ver-
leg en iets goeds kan vinden in het (voor mij) 
minder mooie.

Wel heb ik gemerkt dat ik mezelf nog erg kan 
terughouden in het maakproces. Wat ik moet 
leren is om niet te veel na te denken en sim-
pelweg te gaan maken. Het is niet erg om te 
falen en het hoeft niet in een keer perfect.
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