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EDITOR’S LETTER

Van jongs af aan voel ik me al niet thuis in de standaard labels. Ik ben nooit
een meisjesmeisje geweest. In het katholieke dorp waar ik opgroeide
waren al mijn leeftijdsgenoten altijd te vinden in de dorpskroegen. Ik
had daar geen behoefte aan. Later ontdekte ik Amsterdam en ik voel mij
nergens meer thuis dan daar. Met de grote diversiteit aan mensen vermaak
ik me op elke hoek van de straat. Onze multiculturele samenleving is
onderdeel van mij geworden.
Ondanks mijn geaardheid heb ik mezelf nooit apart willen
labelen. Ik wilde geen dag waarop iedereen paarse kleding draagt,
zodat je laat weten hoe erg je mijn geaardheid accepteert. Ik wilde geen
speciale coming-out dag. Ik wilde überhaupt geen coming-out. En ik
wilde al helemaal geen speciale vlag, waarmee ik rond kan zwaaien
alsof er gay op m’n voorhoofd staat. Ik wil geen special treatment puur
vanwege mijn geaardheid. Want ik voel me ook niet anders dan anderen.

Dankzij deze mooie gesprekken besefte ik dat labels helemaal zo slecht
nog niet zijn. Zolang dat label jou geen beperkingen oplegt. Met die
labels kunnen we gelijkgestemden vinden. We staan voor iets. Het feit
dat jij niet gerepresenteerd wordt, betekent niet dat jij geen deel uitmaakt
van een community. Je bent simpelweg iets minder zichtbaar. Dat is waar
INCLUSION in het spel komt.
INCLUSION is ontstaan met de insteek om te laten zien dat wij
meer zijn dan de stereotypes die te zien zijn in de media. Dat iedereen die
tot deze community behoort, meetelt. Voor een van de fotoshoots heb ik
een panseksueel meisje benaderd. Ze vertelde mij dat ze niet wist of ze
de shoot moest doen, omdat er vanuit de LGBTQ+i-community weinig
acceptatie is naar panseksuelenii. Ik zei tegen haar: “Dat is nou juist dè
reden waarom je het moet doen.”
Gaandeweg ben ik er achter gekomen dat veel van die
special treatments er met een goede reden zijn. Want we zijn nog lang niet
waar we moeten zijn. Niet buiten, maar ook niet binnen de community.
En zolang we dat niet zijn, is de strijd nog niet gestreden. Tot we al die
speciale dagen en vlaggen niet meer nodig hebben. INCLUSION: More
Than Stereotypes.
-Valèrie

i LGBTQ+: acroniem dat wordt gebruikt om alle mensen te includeren die zich identificeren als iets
anders dan heteroseksueel en/of cisgender.
ii panseksueel: het niet zien van geslacht. Panseksuelen voelen zich alleen aangetrokken tot de
persoon. Ook wel ‘genderblind’ genoemd
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Tijdens de creatie van INCLUSION heb ik diverse mensen gesproken.
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strijdlustige dragatleten: ieder jaar vindt op het
Homomonument in Amsterdam de International
Drag Olympics plaats. Dè plek waar de crème de
la crème van de dragperformers het tegen elkaar
opnemen in een bloedstollende strijd voor het
Olympisch Goud.

Stiletto Sprint, Handbag Toss, Bitch Volleybal en tientallen

maken

van nu willen

dragperformers

statements

De
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Backstage druppelen één voor één de dragperformers binnen. Sommigen al in character, anderen sjouwend
met een tas vol kleding, hakken en pruiken. Iedereen verwelkomt elkaar met drie kussen; de sfeer lijkt eerder
liefdevol dan strijdlustig. De nog make-uploze performers nemen plaats achter een tafel vol met make-up.
Gediplomeerde schoonheidsspecialisten staan klaar om te hulp te schieten bij cosmetische noodgevallen.
‘De gewone’ mensen worden omgetoverd tot prachtige dragqueens, -kings, -things, -creatures en andere
personages.

“Vandaag maak ik een
statement door als
taxichauffeur verkleed
te gaan.”
Jennifer Hopelezz

Jennifer Hopelezz (38)
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Terwijl de rest van de

“In Australië, waar ik vandaan kom, is er veel drag.
Ik ben daar begonnen tijdens de Pride in Sidney.

dragatleten zich klaarstomen

Toen ik in 2001 in Nederland begon, bestond

voor de strijd, krijg ik de

Hopelezz is natuurlijk geïnspireerd op Jennifer

drag nog niet. Het was toen travestieti. Jennifer

kans om te spreken met

Lopez. Ik heb zelf een Griekse achtergrond,

een aantal dragperformers.

Hopelezz terug te zien. Ik houd van strak, kort

Als eerste spreek ik
Jennifer Hopelezz, die
tijdens de openingsceremonie
haar entree zal maken met de
olympische fakkel.

dus Mediterrane invloeden zijn ook in Jennifer
en veel sieraden. Er is nu veel meer diversiteit
in opkomst in drag en ik vind het leuk dat er
bijvoorbeeld steeds meer dragkings bij komen. Ik
denk dat dat de toekomst is. Het blijft niet meer
alleen bij mannen die als vouw verkleed gaan. Van
nature ben ik heel activistisch, daarom ben ik drag
gaan combineren met activisme. Vandaag maak
ik een statement door als taxichauffeur verkleed
te gaan. Tijdens Pride ben ik namelijk meerdere
malen door taxichauffeurs geweigerd. Zodra ze
zien wie ze moeten ophalen cancelen ze de rit en
rijden ze weg. Tijdens de openingsceremonie van
de Drag Olympics word ik, met ‘de olympische
fakkel’ in mijn hand, in een taxi naar het podium
gedragen.”
i travestiet: iemand die kleren van de andere sekse draagt dan waar
hij of zij toe behoort
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Anita Schtup (45)
“Ik ben te fabulous voor één gender. Ik werk constant met verschillende looks. Als je maar
één stijl hebt, kun je daar in blijven hangen. Never wear the same thing twice, honey. Drag
is bevrijdend, politiek, kunst; het is al die dingen gecombineerd. Als je een dragperformer
bent, of wat voor performer dan ook, en je hebt een moment dat al deze oren en ogen *Wijst
naar het publiek* op jou gericht zijn en je gebruikt dat moment niet om iets te doen, iets
te zeggen wat iets betekent, of ook maar iets van impact te hebben, waarom doe je dan
überhaupt aan drag? Like, get the wig off girl. Dus vanavond, als een vertegenwoordiger
van de Verenigde Staten, zet ik de traditie van beste Amerikaanse atleten in de geschiedenis
van Amerika voort.” *Triomfantelijk houdt ze haar enorme spandoek (met daarop best een
statement) omhoog*.

“Ik ben te fabulous
voor één gender.”
Anita Schtup

Als de race bijna begint komt er iets binnen wat met geen andere
performer te vergelijken is. Het lijkt alsof het net uit een World Of
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Warcraft game is gekropen. Die moet ik spreken!

Sasa Hara (25)
“Ik kom uit Parijs, het is geen verschrikkelijke plek voor queeri mensen maar wel veel gewelddadiger dan hier. Toen ik een
paar jaar geleden in Amsterdam kwam, voelde ik me vrij en veilig. Uiteindelijk wilde ik in Amsterdam een stabieler leven, een
carrière opbouwen en een appartement huren. Met de tijd besefte ik meer en meer dat het hier in werkelijkheid anders is dan
dat het er aan de buitenkant uitziet. Los van de mensen die hier vandaag allemaal zijn gekomen, is de mentaliteit van veel
mensen nog steeds erg traditioneel. Het is zo van: ‘Dit is wat ik doe en als jij het anders wilt doen dan mag dat, maar doe dat
iets verder weg.’
Toen ik hier kwam wonen vroeg Dynno Dada van House of Hopelezz of ik wilde optreden in drag. Ik had toen alleen
nog maar een paar hakken om mee te nemen. Na een geweldige ervaring ben ik mezelf verder gaan ontwikkelen in drag, en
uiteindelijk is Sasa Hara ontstaan. Je kunt haar omschrijven als een demonisch sekswezen. Ze kan meerdere demonische
vormen aannemen, vandaag ben ik een fire demon.
Van jongs af aan ben ik al een enorme geek. Als kind hield ik enorm van comics, videogames en fantasyboeken over
vreemde wezens, demonen, monsters en elfen. Er was een denkbeeldig fantasieland in mijn hoofd ontstaan. Dankzij drag kan
ik deze fantasie tot leven laten komen. Vandaag ben ik iets meer femme dan normaal: ik heb hakken en een rok aan, meestal
is dat niet helemaal mijn stijl. Ik ben meestal meer zoals dit: *Maakt klauwen en slangen geluiden.*”

i queer: meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard heteronorm en trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel

“Als kind hield ik
enorm van comics,
videogames en
fantasyboeken over
vreemde wezens,
demonen, monsters en
elfen. Er was een
denkbeeldig fantasieland
in mijn hoofd ontstaan.
Dankzij drag kan ik deze
fantasie tot leven laten
komen.” Sasa Hara

bois
found
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Løst

By
drag
family
Het eerste, pas opgerichte,
Amsterdamse dragking house House of
Løst Bois is ook aanwezig. Dragkings zijn
erg upcoming in de dragscene en ik wil
er graag een paar spreken.

Luca Salvation (19)
“Ik wilde al voor langere tijd drag doen, en door een workshop bij Club Church ben ik
het echt meer gaan doen. Voor mij was drag een beetje onderzoek doen naar wie ik
zelf ben en daar is Luca ook een onderdeel van geworden. Luca is iemand die graag
statements wil maken, en die maakt hij ook. In het echte leven wil ik dat ook graag,
maar in drag is dat iets makkelijker. Ik wil vooral laten zien dat je niet maar twee soorten
gender hebt. Zelf identificeer ik me als non-binairi. De Nederlandse dragscene is heel divers. Er zijn dragqueens, -kings, maar ook aliens, monsters of andere figuren. Onderling
helpt iedereen elkaar. Ik denk dat wij door middel van drag mensen kunnen inspireren om
zichzelf te zijn. In drag krijg je vaker de aandacht, dus wij krijgen vaker die microfoon in
handen waardoor we onze mening kunnen laten horen.”
i non-binair: persoon die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw

“Silly Dick is een clown,
clowns zijn genderloos en
mijn drag is ook
genderloos. Genderrollen
zijn een joke, en daar
mogen we best
om lachen.”
Silly Dick
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Silly Dick (23)
“Ik was met m’n partner aan het praten over wat mijn artiestennaam zou moeten zijn.
Toxic masculinityi is silly, alle genderroles zijn eigenlijk silly. Silly Dick hoort daar bij. In
drag kun je alles zijn wat je normaal niet kunt zijn. Ik wilde dit altijd al zijn, alleen wist
ik niet dat ik dit altijd al wilde zijn. Drag is al een statement op zich: je verzet je tegen
alle genderrollen die er zijn. Silly Dick is een clown, want again, genderrollen zijn een
joke, en clowns zijn genderloos en mijn drag is ook genderloos. Toxic masculinity
is een joke, en daar mogen we best om lachen. Ik wil graag dat feminisme van alle
kanten serieus wordt genomen. Dus door mannen en vrouwen. Iedereen haalt profijt
uit feminisme, niet alleen vrouwen. Natuurlijk is het vooral voor vrouwen belangrijk,
omdat deze groep een minderheid is, maar ook zeker voor mannen. Vanaf een jonge
leeftijd leren jongetjes dat ze niet moeten huilen, waardoor ze hun gevoelens niet
meer kunnen uiten. De enige gevoelens die zij kennen om te uiten zijn woede, boosheid en dat uiten zij weer in agressiviteit. Ze weten niet wat ze met hun gevoelens aan
moeten. Ik zou het juist heel fijn vinden als zij zich ook kunnen uiten zoals vrouwen
dat wel doen.
Ik ga vooral naar Club Church, de dragacademie en naar performances. Ik
zie daar vooral heel veel liefde, ik zie heel veel mensen die het niet uitmaakt wie of wat
je bent. Ik was eerst heel erg bang om dit te doen. Ook om als dragking of dragthing
te gaan. Ik was bang dat ik niet serieus zou worden genomen als persoon in een
vrouwenlichaam die drag doet, omdat de meeste mensen die drag doen geen vrouw
zijn. Ook omdat de drag die ik doe dan nog wel tieten laat zien of niet helemaal in
de standaard past als een king of een queen. Toen ik het eenmaal deed, besefte ik
hoeveel liefde erin zit en dat ik helemaal niet bang hoef te zijn. Ik identificeer mijzelf
als non-binair. Ik wil als hen/hun of in het engels they/them worden aangesproken. In
de toekomst is er misschien weer iets anders waarmee je mij kunt aanspreken.”
i toxic masculinity: een destructieve vorm van mannelijkheid die niet alleen vrouwen maar ook mannen beschadigt

Naza (30)
“Vier maanden geleden ben ik begonnen bij House of Løst Bois. Ik heb daar een grote
nieuwe familie gevonden. Ik was al een tijdje geïnteresseerd in drag, uiteindelijk heb
ik toen besloten om naar een dragworkshop te gaan. In het begin was dat best wel
spannend, omdat je de anderen niet kent en hele intieme dingen met elkaar deelt.
Van intieme make-up tot het binden van elkaars borsten. Zelf kom ik uit Taiwan en
stukje bij beetje probeer ik meer elementen van mijn roots te verwerken in Naza,
maar ik ben mijn character nog steeds aan het ontdekken.”

“Stukje bij beetje
probeer ik meer
elementen van mijn
roots te verwerken in
Naza.” Naza
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SHOW
TIME

Met een enorm publiek
dat zich heeft verzameld
voor het Homomonument
is het bijna showtime.
Gehaast worden
de hakken aangetrokken
en de final touches voor de
make-up gedaan.

Het is tijd voor de spectaculaire
entree van Jennifer Hopelezz.
Vol trots zwaait ze met de fakkel
terwijl ze in de taxi naar het
podium wordt gedragen. Duidelijk
een dikke ‘fuck you’ naar alle
taxichauffeurs die haar en vele
anderen de afgelopen tijd hebben
geweigerd. Hierna worden
de dragatleten stuk voor stuk
geïntroduceerd. Het ‘Dump Trump’
spandoek van Anita Schtup wordt
met groot gejuich ontvangen. Na
deze spectaculaire warming-up kan
de strijd nu echt beginnen.

De Stiletto Sprint, Handbag Toss, Hula Hoop en Bitch Volleybal games zijn
gestreden. Backstage ontstaat de afterparty. Make-up doekjes veranderen de
prachtige make-up in een enorme mengelmoes aan kleuren. Characters
verdwijnen, aan de buitenkant tenminste. Anderen feesten door in de huid van
hun character. Hakken worden gebruikt om bier uit te drinken en er heerst een
liefdevolle sfeer. De eerste prijs: Een make-upworkshop, special drag cocktail,
een pruik en natuurlijk alle eer is voor de tweede keer gewonnen door Aryelle

“Deze overwinning is
opgedragen aan de
LGBTQ+-community of
color. Ik representeer deze
mensen, omdat sommigen
dat niet voor zichzelf
kunnen doen.”
Aryelle Freeman Hopelezz
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Freeman Hopelezz. Ik ben benieuwd naar haar geheim.

Aryelle Freeman Hopelezz (38)
“Wat mijn geheim is? Je moet in de eerste plaats het publiek aan jouw kant krijgen. Zorg ervoor dat jij het publiek entertaint
dat is gekomen om ons te zien, in plaats van alleen te participeren in het event en het publiek daar een beetje te laten
staan. Zodra het publiek je de juiste energie geeft, krijg jij die energie ook. En geef nooit op. Tijdens de stiletto race werd ik
gediskwalificeerd, mijn schoen viel uit. Maar de schoen van de andere deelnemer viel niet uit, omdat ze die had vast getapet.
Dus ik protesteerde en toen won ik, én ik won de Hula Hoop. Ik kwam voor het eerst naar de Drag Olympics in 2015. Ik werd
toentertijd gevraagd om mee te doen en vertelde dat ik niet zeker wist of ik dat kon. Het jaar daarop deed ik mee, maar heb
ik niet gewonnen. In 2017 won ik, en hier ben ik weer, 2 jaar later.
Altijd als ik Amsterdam bezocht wilde mijn nichtje, dat transgender is, dat ik met haar ging verkleden als drag.
Aryelle is volledig wie ik zelf ben, maar dan als vrouw. Als jongen ben ik een jongen, als Aryelle zou ik nooit iets mannelijks
aantrekken. Aryelle is een persoon.
Deze overwinning is opgedragen aan de LGBTQ+-community of color. Gay, femme, cis, trans, drag, intersex, het
hele alfabet van a tot z. Ik representeer deze mensen, omdat sommigen dat niet voor zichzelf kunnen doen. Ik heb wel die
mogelijkheid, ik heb die vrijheid nu. Ik ben afkomstig uit Jamaica. Het is heel verdrietig dat in deze tijd mensen nog steeds zo
closed-minded zijn. Er wordt naar mij opgekeken vanuit de Jamaicaanse en Caribbische black gay community en ik doe dit
uit respect voor hen. Sommigen uit de community willen dit doen, maar vanwege hun families die nog in hun vaderland zijn
kunnen ze het niet doen. De gevolgen zijn niet alleen voor de LGBTQ+-mensen die hier wonen, maar ook voor hun families
die zijn achtergebleven in hun vaderland. De consequenties voor hen kunnen heel ernstig zijn. Ze kunnen dakloos raken of
zelfs vermoord worden. Mijn broer is vermoord vanwege mijn seksualiteit. Hij is geraakt door 62 kogels. Ze zeggen dat hij
mij beschermde als homoseksuele man. Ze zijn in ons huis gekomen, ze wisten hoe ze binnen moesten komen -het waren
mensen van wie wij dachten dat het onze vrienden waren. Dat is een van de hoofdredenen dat ik hierheen ben gekomen.
De agenten helpen je daar ook niet als je gay bent. Hier is het beter, agenten zijn nog steeds sceptisch, maar ze blijven
professioneel. En ik heb het dubbel, ik ben black, gay én een buitenlander.”
“Oh, we moeten nu de foto maken? Let me get my crown first.”

Deze vrouwen zetten zich in voor

BODY
POSITIVITY

39

ZELF
LIEFDE

STATEMENTS

&

“Een vrouwelijk
lichaam hoeft niet
gelijk geseksualiseerd
te worden.”
Eliska Oostenbrink

De 18-jarige Eliska Oostenbrink vindt het bizar dat je als vrouw,
in tegenstelling tot mannen, wel raar wordt aangekeken als
je zonder shirt rondloopt. Door middel van haar modellenwerk
maakt ze een statement tegen de seksualisering van het
vrouwenlichaam. Ik sprak haar over de oorsprong van

UNFILTERED

PHOTOGRAPHY KNOTSANDSHOTS & HARAKISHOOTS

“Mijn opvoeding was een vrije en open opvoeding. Mijn meiden heeft een nepaccount aangemaakt en heeft daarvoor
moeder is van Tsjechische komaf en de Tsjechische cultuur mijn foto’s gebruikt. Daarop heeft ze mijn nummer gezet met
is heel vrij. Ik kom elk jaar in Tsjechië en mijn opa en oma daarbij ‘free blowjobs’. Dat is de ergste haatactie die mij
die daar wonen zijn altijd benieuwd naar mijn verhalen en ooit is overkomen. Daarentegen krijg ik ook heel veel lieve
avonturen.

berichtjes. Berichten van vrouwen dat ze zich geïnspireerd

Op mijn dertiende kwam ik erachter dat ik meisjes voelen door mij, ik kan daar dan wel een beetje verlegen
ook leuk vind. Toen ik veertien jaar oud was vertelde ik van raken.” zegt ze lachend. “Vrouwen moeten elkaar meer
aan mijn moeder dat ik bi was, met mijn vader heb ik geen empoweren. Ik zie te vaak dat vrouwen elkaar haten en elkaar
contact. Mijn moeder dacht toen nog dat het een fase was. naar beneden halen. Ik wil dat vrouwen samen bonden, dan
Ik vind vrouwen aantrekkelijker dan jongens, vrouwen zijn wordt alles veel lieflijker in plaats van zo lelijk en achterbaks.
zachter vind ik. Met mannen heb ik minder vaak een seksuele Ik chill daarom ook liever met de boys dan dat ik met meisjes
behoefte dan met vrouwen.

omga. Ik heb maar een paar mooie vrouwelijke ‘godinnen’, zo

Ik ben met alternatief modellenwerk begonnen door noem ik ze, en daar ga ik dan ook heel graag mee om.
wat ik zie op Instagram. Ik zie daarop heel veel vrouwelijke

Eigenlijk vind ik dat wij naakt en vrij rond moeten

modellen. Allemaal leuk en aardig, maar het is allemaal picture kunnen rennen. Ik vind het vreemd dat mannen zonder shirt
perfect. Ik denk niet dat dat een beeld is wat wij voor onszelf kunnen rondlopen, maar zodra een vrouw het doet wordt
moeten creëren. Er is een vertekend beeld ontstaan van hoe zij raar aangekeken. Ik was laatst op O.Z.O.R.A., dat is een
het vrouwelijke lichaam eruit moet zien en heel veel meisjes jaarlijks psychedelisch trance- en kunstfestival in Hongarije.
en vrouwen zijn daar volgens mij onzeker over. Ik vind niet Daar heb ik toen naakt in de modder gedanst, dat voelde voor
dat dat hoeft. Naar mijn mening is elk lichaam een prachtig mij zo bevrijdend. Er is daar ook niemand die je daarom gek
lichaam en dat mag getoond worden als diegene dat wil. En aankijkt.
dat hoeft niet direct geseksualiseerd te worden. Ik krijg ook

Vroeger was ik heel erg onzeker, het is voor mij een

liever geen complimenten van mannen die zeggen ‘Oh, wat heel lang proces geweest om van mezelf te houden. Elke
mooi.’ Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik vind het dag begon ik met mezelf in de spiegel aan te kijken en dan
veel fijner als een vrouw mij complimenteert. Dan heb ik veel zei ik tegen mijzelf: ‘Je bent mooi, ik hou van je.’ Ook ga
meer het gevoel dat het oprecht is. Uit mijn ervaring weet ik ik regelmatig met mezelf op dates. Als jij denkt dat iemand
dat er bij een man vaak een bepaalde bedoeling achter zit als anders perfect is en jij wilt die perfectie nastreven, dan ga je
hij mij complimenteert.

nooit perfect worden. Je bent alleen perfect als jij echt jezelf

Er zijn meiden die mij heel erg haten, zonder reden. bent.”
Ik heb die mensen maar één keer gesproken. Een van die
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haar statement en wat ze graag veranderd wil zien in de

DIVERSITY MODEL AGENCY WIL HET

“Als baby was ik al bezig met model zijn. Ik deed shoots voor verschillende

SCHOONHEIDSIDEAAL DOORBREKEN

model. Veel mensen zeggen dat ik op haar lijk. Het zit dus echt in de familie.”

baby merken. Mijn moeder was model en mijn tante, Sandra Wolf, was bekend
Sensemielja Sumter

Koppel Sensemielja Sumter en Daisy van der Veen runnen
samen Diversity Model agency. Hiermee willen zij meer
bewustheid rondom diversiteit en eenheid creëren op nationale
en internationale platformen, met als doel dat modellen
wereldwijd gezien worden om hun natuurlijke schoonheden.

46

47

“Wij zijn dit niet zomaar begonnen. In eerste instantie hadden om elkaar op de eerste plek te zetten. Binnen de agency
we een bedrijf opgestart om een fashion show te organiseren. hebben wij allebei onze eigen taken: Sensemielja is meer op
We waren enorm succesvol. De derde persoon die betrokken de voorgrond bezig. Zij is model, doet de catwalk trainingen
was bij het bedrijf is er met het hele concept vandoor gegaan. en is het aanspreekpunt. Ik ben vooral op de achtergrond
Wij werden uitgeschreven bij de KvK. Hierdoor stonden wij en bezig met boekingen en contact met opdrachtgevers.”
de modellen die gecast waren met lege handen. We wilden
de modellen toch iets bieden en hebben ze toen opgevangen Diversity Fashion Week
middels Diversity Models Agency. Daarnaast zien wij dat er “Naast

ons

modellenbureau

hebben

we

ook

onze

diversiteit ontbreekt in de modellenindustrie en daar willen stichting Diversity Fashion Week. Hiermee creëren we een
wij verandering in brengen. Uiteindelijk zullen wij potentiële platform voor designers, modellen, art directors, make-upklanten en de buitenwereld laten zien hoe mooi diversiteit is!
Omdat

wij

als

eigenaren

qua

en haarstylisten en iedereen die affiniteit heeft met fashion.

achtergronden Tijdens onze eerste editie konden kind-, tiener- en volwassen

verschillend zijn, zijn wij als organisatie heel divers. We zijn modellen ieder hun unieke schoonheden laten zien. Ze kregen
één grote familie, samengekomen van over de hele wereld. de kans om prachtige creaties te dragen van getalenteerde
Naast diversiteit in uiterlijk is onze agency ook enorm divers designers. Meer daarover is te zien op onze website
vanwege de verschillende seksualiteiten van de modellen.

www.diversityfashionweek.nl.
Onze

Werk en privé

droom

is

om

een

van

de

grootste

modellenbureaus te worden op nationaal- en internationaal

“Omdat wij een koppel zijn is het soms lastig om werk en niveau. Natuurlijk zijn we dan nog steeds rijk aan diversiteit.

“Door Sensemielja ben ik in de modellenwereld gerold. Dankzij haar begon ik me in fashion

privé gescheiden te houden. Tot nu toe gaat het goed. Op die manier willen wij het ‘ideale’ schoonheidsbeeld

te verdiepen en ben ik ervan gaan houden. Zo is haar passie ook mijn passie en droom

Communicatie is belangrijk. We plannen momenten waarop doorbreken. Want iedereen is mooi op zijn eigen manier.”

geworden. Samen met onze fotograaf Marcel Schwab zetten we ons in om een verschil te

we écht alleen bezig zijn met elkaar; we vergeten vooral niet

maken in de modellen-industrie.” Daisy van der Veen
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“IK LAAT DE MODELLENWERELD
ZIEN DAT ‘ANDERS’ IETS GOEDS IS.”
– XIMENA VAN KEULEN (21)
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“Ik skate, ik game en modellenwerk is echt een passie. Alles me echt leuk om iets van modellenwerk te doen. Ik stuurde
wat met kleding en modellenwerk te maken heeft vind ik een paar foto’s op en het was gelijk raak.
geweldig: Fotografie, catwalks en fashion. Ik was vroeger erg

Ik doe modellenwerk als een soort statement. Ik

onzeker. Op de middelbare school werd ik gepest vanwege wil in de modellenwereld laten zien dat ‘anders’ ook iets
mijn uiterlijk. Omdat ik ook geen vriendje had werd er gezegd goeds kan zijn. Ik zit onder de tatoeages en ik heb het
dat ik lesbisch was en dat heb ik me erg aangetrokken. Ik syndroom van Waardenburgii. Mijn voornaamste kenmerk
vond dat heel lastig, want ik dacht: ik val op jongens. Ik wist hiervan is mijn ver uit elkaar staande ogen. Heel vaak worden
nog niet van het bestaan van biseksualiteit. Het moment dat mensen gepest met dingen die anders aan hen zijn, zo werd
ik daar achter kwam was heel fijn. Ik kon eindelijk aan mezelf ik ook gepest omdat ik anders ben. Maar je staat voor iets,
toegeven: Dit bestaat ook. Ik hoef niet op één van de twee te je bent op je eigen manier mooi. Alle grote namen in de
vallen.

modellenindustrie hebben al hetzelfde gezicht en dezelfde
Ik ben mijn eigen stijl een beetje gaan ontdekken. structuur van hun lichaam. Het is zo mooi om te zien dat daar

Daarna ben ik naar University College gegaan. Daar heb nu enige verandering in komt. Mensen met downsyndroom,
ik een major in psychologie, antropologiei en een minor in mensen in een rolstoel, mensen op leeftijd en mensen met
filosofie en geschiedenis gedaan. Dit was de eerste keer vitiligo zitten net als ik bij Diversity Models Agency. Ik wil de
dat ik aandacht kreeg van mensen. Hier ben ik steeds meer mensen met Waardenburg syndroom meegeven dat je juist
mezelf gaan zijn. Op een gegeven moment dacht ik: Het lijkt mooi bent omdat je dat hebt. Durf jezelf te laten zien.”
i antropologie: de studie van culturen
ii syndroom van Waardenburg: een erfelijke afwijking die het gehoor en de pigmentatie in haar, huid en oogkleur aantast

“Als ik model sta gooi ik mijn hele
lichaam in de strijd. Ik wil overal op- of
in klimmen. Als ik sta kan ik alleen mijn
handen gebruiken. Als ik klim gebeurt
er overal op de foto iets. Dat maakt de
foto veel interessanter.”
Ximena van Keulen

“Er heerst
het gerucht dat
biseksuelen letterlijk
‘iedereen willen doen’.
Dat is helemaal niet zo.
Het enige verschil is
dat je op beide kunt
vallen. Ik heb ook
vriendinnen gehad,
die zodra je vertelt
dat je bi bent
denken: Oh, ze
gaat me nu leuk
vinden. Het is
een stereotype
gedachte die
niet klopt.”
Ximena van Keulen

“We have the same type in girls but different
type in guys.”
Anna Bee

“Onze modelagent heeft ons samengebracht. Ze
zei: ‘Zij heeft tattoos, jij hebt tattoos, jij bent goed
in Engels, GO!’ Nu zijn we beste vriendinnen.”
Ximena van Keulen

“We willen poseren op een manier dat mannen
en vrouwen dat altijd al kunnen doen.”
Ximena van Keulen
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INCLUSION
SPRAK VIER
JONGEREN
OVER HET
ONTDEKKEN
VAN HUN
IDENTITEIT
BINNEN HUN
CULTUUR EN
RELIGIE

ANNA BEE (26)
“Ik ben opgegroeid in Jakarta, een heel religieus land. Mijn ouders zijn streng
katholiek. De opvoeding was streng, niet alleen vanwege het geloof, maar ook
vanwege de cultuur. Ik kan elke vers uit de Bijbel benoemen als je er om
vraagt, mijn moeder heeft me drie keer naar Bijbelschool gestuurd. Ik had altijd
ruzie met mijn moeder. Op mijn dertiende pakte ik al mijn spullen en rende ik
weg van huis.”

“Pas later besefte ik dat zij het ook moeilijk had. Mijn opa was dam gekomen voor mijn toenmalige vriend. Sinds twee jaar
militair, dus mijn moeder kreeg een streng regime te verduren. ben ik mezelf echt gaan openstellen. Nu heb ik ook in mijn
Ze wilde actrice worden, maar dat was vroeger een taboe. Instagrambio gezet dat ik panseksueel ben, al mijn oude
Haar droom is dus in duigen gevallen. Ik begon ‘ja’ te zeggen vrienden in Indonesië kunnen dat ook zien.
op alles wat zij wilde. Ik deed alles alsnog achter haar rug om,

Ik ben per toeval in de modellenwereld gerold. Ik

opvoeding heb ik besloten niets te zeggen over mijn tattoos modellen kwam niet opdagen. De designer raakte in paniek
en wie ik date. Mijn moeder zou me opnieuw dopen als ze en vroeg of ik de show wilde lopen. Diezelfde dag nog ben ik
erachter kwam.
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maar we hadden in ieder geval geen ruzie meer. Gezien de was een model aan het stylen voor een show en een van de

aangesloten bij Diversity Models Agency. Ik woon hier sinds

In Indonesië is het illegaal om LGBTQ+ te zijn. Je 2017, toen had ik niemand hier. Vier maanden lang ging ik
kunt in de gevangenis belanden. De mensen worden daar heel amper naar buiten. Bij de agency heb ik er een tweede familie
erg vernederd. Ze laten ze vanuit gayfeestjes naakt naar het bij gekregen. Het is de meest diverse agency in Nederland, ze
politiebureau lopen. Dit jaar nog is steniging weer ingevoerd hebben modellen in allerlei soorten en maten.”
in Brunei. Ik heb in Indonesië gewoond tot m’n 18e. Daarna
ben ik naar Singapore verhuisd en werd ik iets vrijer.”

Carrière

Religie
“Ik geloof nog steeds in God, het is gewoon dezelfde gast
die we kennen in verschillende benamingen. Ik stop mezelf

“Mijn moeder accepteerde eerst niet dat ik stylist wilde niet meer in de hokjes van religie. Zo van ‘Dit is god, dit is de
worden. Ze is dokter en advocaat en mijn vader is engineer, naam, dit is de vorm.’ Nah-ah. Ik zie mijn seksualiteit niet als
dus de verwachtingen waren dat de kinderen ook zo’n carrière een zonde. Als god niet wilde dat dit zou gebeuren, dan zou
zouden nastreven. Uiteindelijk mocht ik een fashionstudie dit niet gebeuren. Als je denkt dat hij oh zo machtig is en alles
doen, maar het moest fashionbusiness zijn, ik mocht geen weet, dan zou hij dit niet laten gebeuren als hij dat niet wilde.

“And even if gay is a sin, at least it’s a sin that makes peace, not war.”
Anna bee
fashionstyling studeren. Ik zei tegen haar: ‘Als ik cum laude Wij zijn hier omdat we hier moeten zijn. En zelfs als tattoos,
slaag, betaal je voor mijn fashionstyling opleiding.’ Zodoende gay of pan of wat dan ook wel een zonde zouden zijn. Liegen,
hebben we een deal gemaakt. Zo gezegd zo gedaan. Toen stelen, moorden en mensen die shit praten achter mensen
ben ik fashionstyling gaan studeren in Zwitserland.

hun rug om zijn net zo goed een zonde. Dus ik ben liever pan

Ik ging bij een pleeggezin wonen in Zwitserland. en liefdevol en vol met tattoos dan dat ik mensen haat. If it’s a
Mijn pleegmoeder was een van de eersten tegen wie ik sin at least it’s a sin that makes peace, not war.”
open was over mijn seksualiteit. Daarna ben ik naar Amster-

“Ik zie geen gender. Ik vind gewoon de persoon leuk. Panseksueel
is niet een standaard term. In de LGBTQ+-community hoor ik vaak:
‘Dus je bent bi?’ Nee. ‘Lesbie?’ Nee. Ze snappen niet dat sommige
mensen geen gender zien.” Anna Bee

ELIAS HAS (23)
“Ik ben geboren in Servië. Toen ik twee jaar oud was zijn mijn
ouders en ik naar Nederland verhuisd. In de Servische cultuur is de
traditionele rolverdeling tussen man en vrouw heel erg aanwezig:
De man beheert het geld en de vrouw focust op het huishouden
en blijft thuis. Gelukkig is dat bij ons niet zo, integendeel. Als je
mijn moeder zou zien zou je niet denken dat ze islamitisch is.”

wanneer ik door anderen gezien werd als jongetje. Ik kleedde Ik ben uit huis gegaan omdat ik me niet meer veilig voelde.
beste vriendin die met dezelfde gevoelens rondliep, dus ik hormonen begon. Ik heb het verteld via een appje, maar ja,
voelde me niet alleen of raar. Ik heb dit nooit uitgesproken ze waren het er niet mee eens en negeerden het gewoon. Ik
naar m’n ouders, omdat ik dacht dat het duidelijk was denk dat ze dachten dat het een fase was.
aangezien ik jongenskleding droeg en m’n vaders parfum op
mocht doen bijvoorbeeld.

In de tussentijd woonde ik samen met mijn
toenmalige vriendin, zij was er al die tijd voor me en heeft het

Op het moment dat voor mij de pubertijd begon werd hele proces meegemaakt. Uiteindelijk is die relatie uit gegaan.
het wat moeilijker omdat er dingen gingen groeien op plekken Mijn familie en ik hebben langzamerhand weer het contact
waar ik niet wilde dat er iets groeide. Ik weet nog goed dat ik opgebouwd. Ik ben weer thuis gaan wonen in de hoop dat
elke nacht op mijn buik sliep, hopend dat het zou stoppen. Ik onze band sterker zou worden. Ik wil dat ze inzien dat ik

“Mijn ouders hebben er niks van meegekregen dat ik aan de testosteron
begon.” Elias Has
wist nog niets van de term transgender. Tot een vriend van mij veel gelukkiger ben door mijn transitie. Ik zou willen dat mijn
uit de kast kwam als transgender. Dit was een shock voor me, moeder me zou zien als haar zoon en me bij mijn huidige
maar ook een eyeopener. Ik begon mij hierin te verdiepen en naam zou noemen. Dit heeft denk ik nog veel tijd nodig. Tot
toen viel alles meteen op z’n plek. Ik heb het daarna lang voor de dag van vandaag wordt het genegeerd en doen ze alsof
mezelf gehouden omdat ik erg moest wennen en ik bang was het niet bestaat.
hoe mijn omgeving erop zou reageren.

In tegenstelling tot mijn broertje en zusje ben ik nooit

Mijn coming-out naar mijn vrienden ging smooth. Ze religieus geweest. Omdat er thuis nooit gesproken werd over
reageerden allemaal positief en stelden veel vragen, wat ik heel LGBTQ+-onderwerpen heb ik vroeger vaak getwijfeld of het
fijn vond. Natuurlijk was het ook wennen voor ze. Mijn familie echt is wat ik voel en of het echt bestaat. Maar ik bleef in
is een iets lastiger verhaal. Ze zijn islamitisch en snappen het mezelf geloven en ik heb me niks laten wijsmaken.”
niet. Ik kwam eerst uit de kast als gay. Daardoor heb ik twee en
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me ‘jongensachtig’ en gedroeg me ook zo. Ik had toen een Mijn ouders hebben er niets van meegekregen dat ik aan de
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“Op vierjarige leeftijd kwam ik erachter dat ik me fijner voelde een half jaar weinig tot geen contact gehad met mijn familie.

De 29-jarige Cherinne is vrijwilliger bij Pink Marrakech, daar zet zij
zich in voor LGBTQ+-jongeren met een islamitische achtergrond.
Ze richt zich op meer dan alleen de jongeren zelf “We willen ook

PINK MARRACKECH

haten of vies vinden is het logisch dat de jongeren volgen. Door
ook met die mensen het gesprek aan te gaan, kunnen we de
dieper liggende problemen aanpakken.

PHOTOGRAPHY CLOUD MEIJER

Via de sociale kanalen van Pink Marrakech kunnen jongeren zijn belangrijk om te bereiken. Daarover zijn namelijk ook veel
hun verhaal met ons delen. We kijken wat we voor die vooroordelen. Veel instanties zoomen in op de jongeren die
jongeren kunnen betekenen, maar niks moet. Voor sommige gepest worden omdat ze gay zijn, of jongeren die niet uit de
jongeren is het in hun situatie bijvoorbeeld onmogelijk om kast durven te komen, maar het is een groter plaatje. Veel
uit de kast te komen, het is dan alsnog fijn dat zij bij ons vriendinnen nodigden mij bijvoorbeeld niet thuis uit omdat
even hun hart kunnen luchten. We organiseren ook elk jaar ze bang waren dat hun ouders aan mij zouden zien dat ik
een Pride boot en een iftar. Dat vinden we belangrijk, want gay ben en de ouders het ook zouden vermoeden bij hun
veel van onze leden komen niet meer thuis, maar missen kinderen. Dan zouden hun ouders ze misschien verbieden om
wel de cultuur. Daarom organiseren we bijeenkomsten met met mij om te gaan. Daar verlies je ook vriendschappen door.
lekkere Marokkaanse hapjes, als huis DJ van Pink Marrakech
verzorg ik de Marokkaanse muziek. Zo kunnen we onze leden Bang gemaakt
toch nog dat warme gevoel geven. Een ander lid neemt ook In de buurt waar ik ben opgegroeid was de islamitische cultuur
weleens zijn moeder mee. Zijn moeder is ook islamitisch en sterk aanwezig, ik durfde daardoor niet uit de kast gekomen.
draagt een hoofddoek, maar toch gaat ze mee om haar zoon Na een tijd met mijn geheim te hebben geleefd heb ik het toch

“Ik ben drie maanden in een opvang gaan wonen.” Cherinne
te steunen. Ze wordt ook wel de mama van Pink Marrakech aan mijn zus en moeder verteld. Mijn moeder vond het heel
genoemd.

erg en gaf de schuld aan mijn vriendenkring, ik zat namelijk op

Daarnaast heb ik een eigen bedrijf opgericht voetbal, waar ook veel sportieve en stoere meiden op zaten. Ik
genaamd Netteb & Laiki, vanuit daar proberen we voor alle ben toen voor drie maanden in een opvang gaan wonen. Mijn
jongeren een brug te zijn. Ik heb ook heterovrienden gehad die jongere zusje bracht elke dag eten naar de opvang, dat had
het moeilijk vonden om aan de buitenwereld te laten zien dat mijn moeder voor mij gemaakt. Ik merkte dat mijn moeder me
ze omgaan met iemand die moslim en gay is, ook die mensen heel erg miste en er voor mij wilde zijn. Uiteindelijk ben ik met
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komen en jongeren die LGBTQ+-jongeren pesten. Als ouders iets
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in gesprek gaan met ouders van jongeren die uit de kast willen
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mijn moeder in gesprek gegaan en hebben we afgesproken naar mijn familie in Marokko met mijn vriendin. Ik heb het
dat ik voor de buitenwereld niet openlijk gay zou zijn. Toen ik daar nooit verteld, maar iedereen weet het. Mijn moeder
na die drie maanden thuis kwam omhelsden mijn broers en komt uit een klein dorpje in Marokko, dus ik neem haar ook
zussen me en vertelden ze me dat ze altijd achter mij zullen niks kwalijk. Ik merk dat ouders die hier geboren zijn beter
staan. Achteraf hoorde ik dat zij tegen mijn moeder hadden geschoold zijn en opener zijn. Ik vind het belangrijk dat er
gezegd ‘Als je Cherinne niet accepteert ben je ons ook kwijt’. op scholen van jongs af aan aandacht wordt besteed aan
Ik was enorm verbaasd, want door alle verhalen die ik in mijn LGBTQ+. De negatieve reacties van ouderen komen voort uit
omgeving had gehoord was ik zo bang gemaakt. Met mijn onwetendheid, omdat het vroeger nog niet voldoende werd
moeder moet ik gewoon geduld hebben, mijn coming out is meegenomen in de maatschappij.

“Mijn familie is mij altijd blijven betrekken bij het geloof.” Cherinne
inmiddels elf jaar geleden. Mijn moeder heeft ook gezien dat

Geloof is er voor iedereen. Ik heb de islam op een

ik sindsdien niet ben veranderd qua persoon. Ik ben wie ik hele mooie manier meegekregen. Ondanks mijn geaardheid
ben en ik blijf de dochter die zij kent.

is mijn familie mij altijd blijven betrekken bij het geloof. Mijn

Uiteindelijk kreeg ik een vriendin en met haar heb moeder heeft mij geleerd dat geloof in je hart zit en dat
ik ook bij mijn moeder gewoond. Niemand begreep hoe niemand daarover mag oordelen. Ik heb geen angst dat ik
dat kon. Het komt omdat ik veel respect heb voor mijn ga branden in de hel, ik heb dat niet meegekregen in mijn
moeder. Als mijn moeder niet wil dat ik in de buurt hand in opvoeding. Ik hoor wel in mijn omgeving dat mensen daar
hand loop doe ik dat niet. Het is geven en nemen. Als je dat bang mee worden gemaakt. Ik wil iedereen meegeven een
doet kom je er makkelijker uit. Ik zie vaak in de islamitische manier te vinden om te praten met iemand. Ik dacht altijd
LGBTQ+-gemeenschap dat de moeder het wel weet, maar dat ik de enige gay moslim was. Toen ik er meer over ging
de vader niet. Er wordt niet echt over gesproken. Ik ga ook opzoeken besefte ik dat ik helemaal niet alleen was.
Wil jij (anoniem) in contact komen met Pink Marrakech? Dat kan via www.pinkmarrakech.nl

“VOOR WIE HOUD IK MIJ NOG STIL?”
Sezer Turan, beter bekend als NVI, is een 24-jarige artiest van
Turkse komaf. “Een artiest word je niet, ik ben als artiest geboren.
Een artiest maakt kunst en niemand kan jou daar op judgen,
want dat is jouw ding, jouw kunst.” legt hij uit. Zijn muziek is te
categoriseren als urban. “Ik zou het omschrijven als urban met
Ottomaanse en Perzische invloeden, maar er is bij mij altijd ruimte
voor meer. Als je met mij praat zul je snel leren dat bij mij alles
mogelijk is, niks is te gek.”

“NVI is een afkorting van envy, het Engelse woord dat staat voor
afgunst. Dat komt uit mijn woede van vroeger, omdat ik zoveel met
jaloezie te maken had. Ik had zoiets van: ‘Is goed bitches, jullie
zijn jealous? I’m gonna make you envy.’ Zo van ze gaan niet meer
denken ‘Had ik dat maar’ maar ‘Was ik dat maar’. Dat gevoel wil ik
ook meegeven aan de LGBTQ+-community. Dat we ons niet altijd
hoeven aan te passen aan de norm. Iedereen probeert al genoeg aan
de heteronorm te voldoen. Fock die shit.” NVI

NVI groeide op in Wesselerbrink – Enschede, oftewel hem gemaakt. Hij heeft al meerdere shows mogen geven,
‘Wesselerbronx’. De wijk wijt zijn bijnaam aan de hoeveelheid met als hoogtepunten Paradiso en het Pride Oost event.
criminaliteit en armoede: in de multiculturele wijk leefde
bijna iedereen van een uitkering, zo ook NVI. De wijk stond Coming out als rapper
destijds in de top tien slechtste wijken van Nederland. Zijn “Mijn familie heeft mij nooit de rug toegekeerd, daar ben ik
thuissituatie was op zijn zachtst gezegd niet stabiel. Dit echt blessed mee. Ze hebben er zeker moeite mee gehad,
zorgde ervoor dat hij zijn rust buitenshuis ging zoeken, vaak want zij hebben een heel andere mentaliteit. De hele fase

een jongen op wie ik helemaal gek ben. In de clip zie je mij als gay is wel leip. Ik was laatst bij Backstage Bastards,
samen met een jongen, dus mensen weten dat het over een een underground hiphop platform. Als een diva kom ik daar
jongen gaat. Je ziet nog niks intiems, hoor, niet kussen of binnen en dan zie ik de mensen al kijken. Ze denken wat komt
handen vasthouden. In mijn volgende clip ga ik mij niet meer deze flikker rappen, totdat ze mij horen rappen. Dan willen ze
inhouden. Eerst schreef ik mijn muziek nog over meisjes, ook gelijk een featuring. Je ziet ze verschieten. Ik mag dan wel
al ging het dan wel over een jongen, ik rapte gewoon over een gay zijn, maar ik ben opgegroeid tussen de straatjongens.
‘ze’. Toen dacht ik: fock die shit, voor wie hou ik mij nog stil?” Mijn wijk werd niet voor niks Wesselerbronx genoemd.”

samen met zijn neef die in dezelfde flat woonde. “We wisten waar ik zelf doorheen ging tot ik uit de kast kwam, daar ging
van heel weinig, heel veel te maken. Samen met mijn neef mijn familie doorheen nadat ik uit de kast kwam. Voor mijn

Religie in combinatie met seksualiteit

had ik een schuurtje omgebouwd tot een volledige chillplek, moeder was het een dubbele klap, want ik vertelde het een

“Hoe ik mijn religie combineer met mijn seksualiteit? Dat is

met allemaal spullen die mensen weg hadden gedaan.” Op jaar na het overlijden van mijn vader. Mijn moeder heeft wel

een mooie vraag die je stelt, ik vind het moeilijk om die te

zijn dertiende kocht hij bij de Action zijn eerste microfoon. En een islamitische psycholoog naar huis laten komen. Dat was

beantwoorden, want ik wil daar niets verkeerds over zeggen.

besloot toen om samen met zijn neven teksten te schrijven niet om mij onder druk te zetten, maar om mij te informeren.

Ik ben gewoon moslim, ik zal nooit mijn rug toekeren naar

en te rappen.

Allah, hij houdt van ons allemaal. Heel veel onderwerpen uit

‘Dit is wat er in het geloof staat, ben je je daar bewust van?’
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alle soorten en maten onderzocht. Je kunt veel dingen uit de
Koran op verschillende manieren interpreteren, daar wordt
onderzoek naar gedaan zodat we het beter kunnen begrijpen.
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“Voor mijn moeder was het een dubbele klap, want ik vertelde het
een jaar na het overlijden van mijn vader.” NVI

Voor mijn gevoel is het onderwerp seksualiteit altijd links
Rond deze leeftijd ging Sezer ook de strijd met Op dat moment zat ik zo in mijn emoties, omdat ik het

blijven liggen. Ik heb met islamitische onderzoekers

zichzelf aan vanwege zijn seksuele geaardheid. Toen Sezer eindelijk had verteld en mezelf kon zijn. Op het moment dat

gepraat en er zijn bepaalde verzen waarvan pas vijftig jaar

zestien was overleed plotseling zijn vader. “Het overlijden van die psycholoog die woorden sprak had ik echt zoiets van

geleden de betekenis is ontdekt, terwijl de Koran 1500 jaar

mijn vader kwam als een grote shock. Het duurde wel een paar ‘ik heb schijt aan wat jij zegt’. Ik kapte die vrouw af. Als ik

oud is. Maar zodra het aankomt op homoseksualiteit is het

jaar tot ik weer een beetje mijzelf was, maar ik ben nooit meer nu met haar zou praten, zou ik een heel mooi gesprek met

gelijk: “Het is haram, klaar. Punt uit.” Zonder enige uitleg.

de oude ik geworden. Uiteindelijk heb ik het positieve uit de haar hebben. Mijn familie kan een voorbeeld zijn voor veel

Logisch dat mensen gaan denken dat het een ziekte is,

situatie weten te halen, ik heb veel meer waardering gekregen mensen. De mensen die er moeite mee hebben, maar het

want ze begrijpen het gewoon niet. De situatie waar wij nu

voor de kleine dingen in het leven. Het klinkt cliché, maar je eigenlijk wel moeten accepteren. Omdat hun kind of neef of

in zitten komt niet door Allah, dat is wat de mens er zelf

weet nooit wanneer je iemand voor het laatst spreekt. De wie dan ook LGBTQ+ is. Daar is heel veel communicatie en

van heeft gemaakt. Misschien is nu de tijd aangebroken om

keerzijde daarvan is dat ik nu al lichtelijk paranoia kan worden uitleg voor nodig. Ik heb met mijn moeder zo veel gepraat,

seksualiteit te gaan onderzoeken, omdat de wereld daar nu

als ik bijvoorbeeld mijn moeder een dag niet heb gesproken.” dat wil jij niet weten. Wij denken jarenlang na over onze

pas klaar voor is.”

seksualiteit. Hoezo verwachten wij dat mensen om ons heen
Carrière buiten Wesselerbronx
NVI heeft zijn plek gevonden in de wereldstad Amsterdam,

ons pats-boem moeten accepteren?

De rapscene voor een gay man

Met mijn muziekcarrière doe ik het ook stap voor

“Ik wil meer zijn dan een artiest. Ik wil maatschappelijke

waar hij aan zijn muziekcarrière werkt. Inmiddels heeft hij stap. In mijn eerste clips heb ik al hints gegeven naar mijn

dingen doen en mensen inspireren. Ik wil jongeren laten

al meerdere nummers opgenomen, clipshoots gedaan, seksualiteit, maar er is nog niets te zien. Ik heb pas mijn

zien dat gay ook gewoon stoer kan zijn, ik wil het rolmodel

interviews afgelegd en is er zelfs een mini-documentaire over coming-out single Loco uitgebracht. Die single gaat over

zijn dat ik vroeger nooit heb gehad. In de rapscene zitten

MEDIA

MEDIA

de Koran zijn door honderden verschillende onderzoekers in

S

“Op het moment dat sommige mensen in Turkije beseffen dat ik gay
ben worden ze sceptisch. Als ze er dan achter komen hoe veel ik al
op zo’n jonge leeftijd heb bereikt, dan gaat hun hoofd op error: ‘Huh,
dat klopt niet, hoe kan een gay een hogere positie hebben dan ik?’ Ze
verwachten niet dat homoseksuelen iets kunnen bereiken. Naast dat
mijn rapcarrière de goede kant op gaat, heb ik dankzij mijn carrière
als steward al heel veel van de wereld gezien.” NVI
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Foto: Netflix

BLACK MIRROR’S ‘STRICKING VIPERS’ SPEELT
IN

OP

SEKSUALITEIT,

MANNELIJKHEID

EN

ANDERE MORELE VRAAGSTUKKEN
In juni 2019 verscheen op Netflix het vijfde seizoen van Charlie
Brooker’s

Black Mirror, een Britse anthologie serie over de

onbedoelde

gevolgen

die

technologie

met

zich

meebrengt.

Stricking Vipers, de opener van het drie afleveringen tellende
seizoen, sluit hier perfect op aan.
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Foto: Netflix

Als je deze aflevering kijkt voor dat waar Black Mirror bekend
om staat: een bizarre plottwist, dan ben je bij Stricking Vipers
aan het verkeerde adres. Maar een plottwist zal een verhaal
niet tot iets geweldigs maken. Het concept stelt een aantal
interessante vraagstukken aan de kaak: waar trekken we de
grens? Waar ligt de grens tussen loyaliteit en vreemdgaan? Is
ons lichaam het enige in het leven dat ons definieert of is dat
ook onze geest? Wat zouden wij doen als we toegang hadden
tot een dergelijke virtuele realiteit als in Stricking Vipers? Zou
je in zo’n virtuele realiteit nog steeds een morele, honderd
procent homoseksueel, hetero of wat dan ook zijn, die loyaal
is aan al z’n principes, of zou je gewoon alles uitproberen
omdat het slechts een spel is?
Ook al is dit soort technologie nog niet beschikbaar,
in de aflevering komen thema’s aan bod die wel voorkomen
in de tijd waarin we nu leven. Thema’s als pornoverslaving en
catfishing, waarbij de catfish soms een ander gender heeft
dan hij/zij voordoet, komen aan bod. Maar ook sexting en
diverse vormen van online rollenspellen worden in de serie
onder de aandacht gebracht.
Hoewel Black Mirror bekend staat om de
diverse casting en vaker queer karakters in de hoofdrol heeft,
valt Stricking Vipers op door de focus te leggen op twee
donkere mannen van middelbare leeftijd die worstelen met
hun seksualiteit. Dit speelt in op (black) masculinity.
Ongeacht welke richting we opgaan in de toekomst,
delen ervan zullen onze relaties beïnvloeden. En die invloeden
zullen zeker opmerkelijk ijn.

MEDIA

Na de aflevering San Junipero, die twee queer vrouwen in de
hoofdrol had, en Hang the DJ, is Stricking Vipers de derde
aflevering in het rijtje met een romantisch thema. In alle drie
de afleveringen krijgt de kijker te zien hoe liefde in een virtual
reality-setting kan bestaan.
In Stricking Vipers worden Danny (Anthony Mackie)
en Karl (Yahya Abdul-Mateen II) geïntroduceerd. De twee zijn
al jarenlang goede vrienden, maar door Danny’s nu volwassen
leven met zijn vrouw en kinderen, groeien de twee langzaam
uit elkaar. Wanneer Karl langskomt op Danny’s 38e verjaardag
geeft hij hem een cadeau – een virtual reality vechtgame:
Stricking Vipers. In deze VR-omgeving ervaren zij de gehele
sensatie van het spel en kruipen zij letterlijk in de huid van
hun favoriete vechters: Karl kiest een vrouwelijke avatar,
de schaars geklede Roxette (Pom Klementieeff). Danny
kiest voor de gespierde karate-meester Lance (Ludi Lin).
De gevechten die daarop volgen slaan om in zoenen en al
snel hebben de twee seks in het spel. Ze brengen nachten
lang met elkaar door in de virtuele wereld, waarin ze mentaal
aanwezig zijn, maar fysiek alleen als hun avatars. Hoewel ze
fysiek van elkaar gescheiden op de bank liggen, voelen ze de
sensatie en genieten ze van de virtuele seks. Betekent dit dat
ze ook echt seks hebben? Telt het? En als het telt, is het dan
wel gay aangezien de game-personages Roxette en Lance
beide van een ander geslacht zijn? In de gehele aflevering
worstelen de mannen met hun identiteit en vragen zij zich af
wat dit verder te betekenen heeft voor zowel hun vriendschap
als hun andere relaties.

SEKS IS OVERRATED,
				VRIENDSCHAP IS UNDERRATED
Micha Meinderts is een 38-jarige Nederlandse romanschrijver. Zijn boeken
gaan vooral over niet-heteroseksuelen. Ik sprak met hem over waar hij als
aseksueel tegenaan loopt, de volgens hem ‘geseksualiseerde samenleving’ en
over de representatie van transgender personen in de media.

“Schrijven geeft mij een podium waarop ik mijn missie en vertellen. Je kan wel steeds dezelfde verhalen blijven vertellen,
boodschap verder kan verkondigen, buiten de twee kaften maar mensen die zich daar niet in kunnen vinden hebben dan
om. Ik schrijf romans en fictie. Ik schreef al voor ik überhaupt niks. Ik weet nog dat ik op mijn zestiende ooit in mijn dagboek
kon schrijven, dan krabbelde ik wat op papiertjes, dat niette heb geschreven dat ik niet transgender kon zijn want ik heb
ik aan elkaar en dat was dan een boek. Vroeger wilde ik twee geen hekel aan mijn lichaam. Dat was het enige verhaal wat
dingen worden, schrijver en een jongetje. Ik dacht dat het je toen in de media zag. Als dat je enige referentiekader is en
allebei niet kon. Niks is onmogelijk.

je ervaart dat zelf niet, dan val je erbuiten en denk je: oh, dat

Ik schrijf niet over heteroseksuelen omdat er zo zal dan wel iets anders zijn.
weinig fictie is over niet-heteroseksuelen. Ik wil dat graag

Op mijn achttiende kreeg ik een relatie met een
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meer zien in de media. Mijn laatste roman Aldus Sybren gaat jongen uit Amerika, waar ik naartoe verhuisde en later ook
over het leven na de transitie. Ik wil dat transgender personen mee trouwde. Op mijn 26e maakte ik een blogpost om mijn
ook echt als personen worden gezien en niet alleen als frustratie te uiten over het feit dat mensen mij als vrouw zagen.
een transitie. Wij hebben over meer dingen iets te zeggen, Ik wilde er nog niks aan doen, maar ging wel in gesprek met
en niet alleen maar over hormonen en operaties. Door onze een professional. Na één sessie was duidelijk wat ik nodig
ervaringen hebben wij op veel dingen een ander perspectief had.
dan de cisgenderi heteroseksuele gemeenschap. Niet alleen

Mijn toenmalige partner wilde niet als homo

op gender en seksualiteit, maar ook op sport, kinderen gezien worden. Een half jaar na mijn borstoperatie was de
krijgen, werk vinden, huisvesting en ook armoede is anders scheiding definitief. Rond mijn 30e kwam ik pas achter de
als je afhankelijk bent van hormonen. Het heeft overal invloed term aseksualiteitii. Ik las op een of andere Tumblr-post het
op. Ik denk dat mensen daar het een en ander van kunnen woord aseksualiteit met daarbij de definitie. Ik ben het verder

“Media kunnen wel steeds dezelfde verhalen vertellen, maar mensen
die zich daar niet in kunnen vinden hebben dan niks.” Micha Meinderts
leren, al is het alleen maar om dingen vanuit een ander per- gaan uitzoeken en kwam achter de verschillende types. Ik zit
spectief te bekijken. Daarom zet ik mij bij het platform Trans ergens tussen type C en Diii. Tot een aantal jaren daarna was
in Beeld ook in voor accurate en diverse beeldvorming in de ik nog best in de war. Ik vind seks niet vervelend, maar ik voel
media.

me tot niemand seksueel aangetrokken. Knuffelen en zoenen
Het is belangrijk dat de media verschillende verhalen vind ik wel fijn. Ik zou wel graag willen weten hoe het voelt om

i cisgender: persoon van wie de gender identiteit overeenkomt met het biologische geslacht
ii aseksualiteit: ongevoelig voor seksuele prikkels
iii aseksualiteit type C en D: de verschillende aseksualiteit types zijn op de volgende pagina te lezen
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“Wij hebben over meer dingen iets te zeggen, en niet alleen maar
over hormonen en operaties” Micha Meinderts

echt helemaal ‘into’ iemand te zijn, maar als je niet weet wat kijken. Het hele friendzone gedoe van de afgelopen tijd geeft
je mist, dan mis je iets ook niet echt. Vooral omdat seks zo het al aan: blijkbaar wordt vriendschap minder gewaardeerd
belangrijk lijkt voor bijna iedereen op aarde, heb ik soms wel dan een seksuele relatie. Terwijl je uiteindelijk aan een goede
het gevoel dat ik iets mis.

vriend een stuk meer hebt dan iemand die het goed doet in

Er moeten meer aseksuele rolmodellen komen. Of bed. In de Romeinse tijd hadden ze heel veel verschillende
dat mensen in ieder geval weten dat het bestaat, want je kan woorden voor liefde: seksuele liefde, liefde tussen ouder en
pas iets zijn als je weet dat het er is.”

kind, vrienden en romantische liefde. Op het moment dat er
in de media ook maar een soort van relatie lijkt te ontstaan

SEKSUALISERING IN DE MAATSCHAPPIJ

op wat voor manier dan ook, is het al gelijk: ‘ze moeten met

“Voor het boek waar ik nu mee bezig ben wil ik een elkaar naar bed’, en dat vind ik jammer.
aseksueel hoofdpersoon. Het wordt een verhaal over de

Ik denk ook dat dit doorwerkt in hoe heteroseksuele

seksualisering van de maatschappij, bekeken door de ogen mannen hun vriendschappen beleven. Elk mens heeft
van twee aseksuele hoofdpersonen. Met seksualisering behoefte aan fysieke nabijheid, knuffelen, etcetera. Het is
van de maatschappij bedoel ik hoe belangrijk seks is in de goed voor je. In het Midden-Oosten lopen mannen met elkaar
maatschappij. Onderwerpen als geseksualiseerd racisme hand in hand, en dat wordt daar niet geassocieerd met een
(bijvoorbeeld je hebt een Arabische achtergrond, dus je bent homoseksuele relatie. Hier in het Westen zijn mannen veel te
een vrouwenveroveraar, of je bent donker, dus je moet wel bang om voor gay aangezien te worden. Behalve als er tijdens
een grote pik hebben), sexual harassment en seksisme op de een voetbalwedstrijd wordt gescoord, dan is het ineens wel
werkvloer komen aan bod.”

oké voor mannen om intiem te zijn met elkaar. Ik denk dat
het idee dat alle intimiteit alleen met seks te maken heeft

MAINSTREAM MEDIA
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heel veel mensen een belangrijk onderdeel van hun relaties
“Bijvoorbeeld mainstream films en dergelijke. Ik zou het wel ontneemt.
fijn vinden als daar wat minder seks in zou zitten. Er zijn maar
Misschien zou ik er heel anders tegenaan kijken als
weinig films waar niet helemaal op het einde de hoofdrolspelers ik zelf snapte wat voor impact seksualiteit op je leven kan
samenkomen. De meeste films draaien zo’n beetje om het hebben. Voor mij is het niet belangrijk, waardoor ik het uit
romantische subplot, terwijl het helemaal niks toevoegt. In een andere hoek kan bekijken. Ik zou wel graag een keer
veel gevallen is er zelfs nul chemistry tussen twee personen, willen ervaren hoe anderen dat ervaren. Maar ik ken ook heel
maar het hoort erin omdat het zo hoort. Voor mij is dat echt veel transmannen die gefrustreerd zijn omdat ze door hun
totaal oninteressant en het gaat voorbij aan het feit dat twee of fysieke staat niet kunnen krijgen waar ze zoveel behoefte aan
meer mensen ook op heel andere manieren een intensieve en hebben. Daar heb ik in ieder geval geen last van.”
intieme relatie kunnen hebben zonder dat daar seks bij komt

Het AVEN (Aseksueel Voorlichtings- en Educatie Netwerk) beschrijft vijf soorten of types van aseksualiteit bij mensen:

A

B

C

D

E

Personen
die
wel
een
seksuele drift ervaren, maar
zich niet seksueel tot andere
personen
aangetrokken
voelen. Deze mensen hebben
een zekere biochemische
ervaring van seks, doen
mogelijk ook aan masturbatie,
maar zullen nooit met een
andere persoon seks hebben.

Personen die zich tot anderen
aangetrokken voelen, maar
geen seksuele drift ervaren.
Deze mensen hebben wel
diepere emotionele bindingen
met anderen, houden ook
wel van iemand anders, maar
zonder de behoefte met hun
geliefde ook seks te hebben.
Dit sluit lichamelijke tederheid
niet uit.

Personen die zowel seksuele
drift ervaren als emotionele
aantrekking tot anderen, maar
die toch geen seks hebben.
Zij kunnen wel masturberen
en van iemand houden, maar
seks met de ander en de
liefde voor de ander zijn twee
heel verschillende dingen, die
niet samengaan.

Personen
die
geen
seksuele
drift
ervaren,
en ook geen emotionele
aantrekkingskracht
tot
anderen
ervaren.
Deze
mensen
kunnen
wel
goede
en/of
emotionele
vriendschappen
hebben,
alleen ze hebben niet de
behoefte aan liefde of seks.

Personen die alleen seksuele
drift en aantrekkingskracht
tot anderen ervaren als
deze
esthetisch
is.
In
andere gevallen ervaren zij
seksualiteit als afstotend.
Deze
mensen
kunnen
goede
en/of
emotionele
vriendschappen
hebben,
alleen hebben ze niet de
behoefte aan onesthetische
seksuele
interactie.
Dit
wordt ook wel ‘esthetische
aseksualiteit’ genoemd.

LGBTQ+ SHOWS TO STREAM
Media speelt een belangrijke rol in LGBTQ+-emancipatie. Tv- en
streamingsdiensten vertellen verhalen waar mensen zich mee
kunnen identificeren. Als je jezelf herkent in een personage, komt
eerder het besef dat je niet alleen bent. In 2019 is een recordaantal
LGBTQ+-personages op televisie verschenen (GLAAD, 2019). In

The Handmaid’s Tale (2017)

Sex Education (2019)

de onderstaande lijst staan titels van series die je online kunt

In de totalitaire samenleving van Gilead wordt een

De zoon van een sekstherapeut werkt samen

vrouw gedwongen om dienstmaagd te zijn.

met een klasgenoot om op school een geheime

‘The Handmaid’s Tale’ is te zien op Videoland

kliniek voor sekstherapie op te zetten.

Beeld: Netflix, NPO Start, The Transketeers & Hulu
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‘Sex Education’ is te zien op Netflix

Orphan Black (2013)

Élite (2018)

Pose (2018)

The Transketeers

Wanneer drie tieners uit de arbeidersklasse

Pose gaat over de ballroomscene in het New York

The

worden toegelaten worden op de meest exclusieve

van de jaren tachtig. De serie heeft een van de

onzichtbare verhalen uit originele bronnen.

een complot nadat zij getuige is geweest van de

school in Spanje, ontstaan er problemen tussen

meest diverse casts ooit.

De content van The Transketeers is te vinden op

zelfmoord van een meisje dat precies op haar lijkt.

hen en de rijke studenten.

‘Pose’ is te zien op Netflix

transketeers.com en YouTube

‘Orphan Black’ is te zien op Netlix

Big Mouth (2017)

Hij is een Zij (2014)

How to Get Away with Murder

Money Heist (La Casa de Papel)

Deze geanimeerde comedie gaat over tieners

In dit programma worden jonge transgender

(2014)

(2017)

en hun ervaringen met de veranderingen die de

personen een jaar lang gevolgd. Wat moeten ze

Een groep rechtenstudenten en hun hoogleraar

Een

puberteit met zich meebrengt.

doormaken om te worden wie ze zijn?

strafrecht raken betrokken bij een moordplot die

de meest perfecte overval in de Spaanse

‘Big Mouth’ is te zien op Netflix

‘Hij is een Zij’ is te zien op NPO Start

hun leven voorgoed zal veranderen.

geschiedenis uit te voeren.

‘How to Get Away with Murder’ is te zien op

‘Money Heist’ is te zien op Netflix

Transketeers

vertellen

ongehoorde

en

Een streetwise oplichter wordt meegesleurd in

‘Élite’ is te zien op Netflix

Netflix

ongewone

groep

overvallers

probeert
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streamen.

DYNAMO JONGERENWERKSTER
GÜLDEMET ARISOY: “BIJ JACO MAAKT
HET NIET UIT WIE OF WAT JE BENT”

PHOTOGRAPHY CLOUD MEIJER

Jongeren Activiteiten Centrum Oost (JACO) biedt Amsterdamse jongeren
door middel van activiteiten talentontwikkeling aan. Ik sprak met Güldemet
Arisoy, jongerenwerkster bij Dynamo jeugd en jongerenwerk, over wat JACO
zo bijzonder maakt. “Wij zijn van mening dat alle jongeren recht hebben op
ontwikkeling van hun creatieve talent. Het gaat er niet om wie of wat je bent. Er
lopen bij ons allerlei verschillende jongeren binnen. Jongeren met beperkingen,
hoog- en laagopgeleiden, jongeren uit de LGBTQ+-gemeenschap, jongeren die
het niet zo breed hebben en vluchtelingen. Iedereen van 12 tot en met 23 jaar
is welkom.
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een bericht van iemand over hoeveel wij voor hem hebben
betekend. Veel jongeren die bij ons zijn begonnen zijn ver
gekomen. Dj’s die internationaal draaien, rappers die grote
optredens doen. Daar mogen we met z’n allen best trots op
zijn.
Ik ben erg betrokken bij de jongeren die bij ons
komen. Veel van onze jongeren lopen bij een hulpinstantie.
Wij bieden deze jongeren een luisterend oor. Maar ze komen
hier ook om juist afstand te nemen van hun problemen. Ze
willen bij JACO hun energie in andere dingen steken. Als je in
je omgeving zo vaak met je problemen wordt geconfronteerd,
is het fijn om een plek te hebben waar dat niet hoeft. Dat je
volledig kunt zijn wie je bent, zonder dat je met je problemen
wordt geconfronteerd.
Omdat onze groep zo divers is heerst er een veilige
cultuur. We gaan met onze jongeren ook het gesprek aan
over thema’s als discriminatie en racisme. We organiseren
speak-up debatten met middelbare scholen en het COC.
Daarnaast organiseren we elk jaar Alle Kleuren Oost en
Pre-Pride. We vinden het belangrijk om te laten zien dat
jongeren bij ons terecht kunnen met wat voor vraag dan ook.

Wil jij in contact komen met Güldemet of een andere jongerenwerker van Dynamo? Ga naar de
website dynamojongeren.nl of scan de QR-code voor de contact gegevens. Je kan ook anoniem
je vraag stellen via deze website. Dan kijken we samen wat wij voor jou kunnen betekenen.
Adres: JACO, Rhijnspoorplein 1a, 1091 GC, Amsterdam. Tel.: 06 51 31 38 62

COMMUNITY

We bieden verschillende activiteiten aan, zoals muziek, dans,
rap, theater en dj-workshop. Als je iets niet leuk vindt, ben je
altijd vrij om iets anders te proberen. Zo kun je jezelf eindeloos
blijven ontwikkelen. Om bij ons te komen hoef je niet per se
al iets te kunnen. Op onze sociale kanalen zie je veel jongeren
die al best ver zijn. Maar we richten ons ook op de basis. Er
zijn geen verwachtingen. Je bepaalt zelf wat jouw top is en
hoe je je top wilt halen. Omdat er zo veel diversiteit is, hebben
wij ook een netwerkfunctie. Als je bijvoorbeeld muziek wilt
maken heb je een producer, videomaker en fotograaf nodig.
Dat komt bij JACO allemaal samen.
Jongeren krijgen bij ons de vrijheid om hun
creativiteit te uiten. We hebben bijvoorbeeld Paradiso Events,
waarvoor jongeren van begin tot eind zelf een concept
bedenken. Wij zijn dan de gids, maar de uitvoering doen
zij. Dit resulteert in de leukste evenementen. Het is niet erg
om fouten te maken, daar leer je van. Zo stimuleren wij de
onderlinge samenwerking. We richten ons op de krachten die
we kunnen bundelen in plaats van op onze verschillen. Ik vind
het ontzettend mooi om te zien hoe jongeren binnenkomen
en wat ze in de loop van de tijd bereiken. Ik kreeg laatst

PRIDE OOST AMBASSADEUR JAIKA
KOOT: “ONZE BUURTJONGEREN
BEVEILIGEN DE DRAG QUEENS OP HET
PODIUM”
“Alle Kleuren Oost is een initiatief van Pride Oost: Het straatfeest
met een roze randje waarbij we de diversiteit van onze buurt
met elkaar vieren. Ik ben een van de ambassadeurs en mede
kernteamleden. Alle Kleuren Oost is jaren geleden ontstaan
toen het onze initiatiefnemer Marten Bos opviel dat er weinig
diversiteit in de buurtevenementen te zien was, terwijl we in zo’n
diverse buurt wonen. Hij vond dat dit beter kon. Het begon met
de 4 mei herdenking op het Ceramplein en een Iftar met een
100
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betrokkenheid bij een inclusieve Keti Koti- en Tula herdenking,
roze randje, waarna acht jaar geleden ook Pride Oost volgde. Alle
Kleuren Oost was geboren.”

Met Pride Oost proberen wij samen met de buurt elk jaar in Oost laat samen met de buurt en haar diverse betrokken
de week van Pride een straatfeest neer te zetten met een roze gemeenschappen zien dat het wel kan. En het gaat al jaren
randje, maar het is zeker meer dan dat. Het feest gaat om goed! De enige klacht die we ooit hebben gehad is dat het
diversiteit in de breedste zin van het woord. Om verbinding geluid te hard stond.
met elkaar, om jezelf te kunnen zijn en elkaar te accepteren

Het feest heeft een open karakter. Mensen lopen

ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid langs het Javaplein om alleen maar boodschappen te doen,
enzovoorts.

vervolgens zien ze het festival Pride Oost en gaan ze kijken.

De Pride in het centrum is best commercieel Dan zien ze de gezelligheid, een springkussen voor de kids,
geworden. Er is een reden waarom we Pride vieren, en die lekker eten en een podium met diverse performances. Zo
reden willen we bij Pride Oost vasthouden. We willen ook dat blijven er ook mensen plakken die in de eerste instantie niet

“Iemand zei: ‘Let nou op! Mensen gaan nog denken dat je gay bent.”
Jaika Koot
iedereen Pride kan vieren. Omdat Oost een multiculturele van plan waren om te gaan. Een van de buurtbewoners zei
buurt is waar veel mensen met diverse geloofs- en laatst: ‘Het is eigenlijk zo’n familiefeest waarbij je iedereen
levensovertuigingen leven, denken mensen vaak dat het een tijdje niet hebt gezien, maar dan kom je samen en is alles
vieren van een Pride hier niet kan. Bijvoorbeeld omdat hier altijd goed.’ Het is gewoon een succesformule.
veel mensen uit de moslimgemeenschap wonen. Alle Kleuren

Onze boodschap is niet dat je LGBTQ+ verplicht

PHOTOGRAPHY FLEUR DIKKEN

gaandeweg “vanzelf” komt en er in veel gevallen eigenlijk al dragqueens op het podium een oogje in het zeil houden op
blijkt te zijn. Het is een misvatting dat mensen LGBTQ+ heel het gebied van veiligheid. Naar aanleiding van de incidenten
lastig vinden. Sommigen hebben zo iets van: ‘Ik ben er niet hebben we de campagne ‘Samen Oost’ opgestart. Want wij
helemaal in thuis, maar ik heb er ook geen probleem mee’. zijn Samen Oost en daar maakt het niet uit wie je bent.
Natuurlijk geven we wel een statement af , want we geloven in
verbinding, diversiteit, inclusie en acceptatie. Maar het wordt Diverse wijk
niet geforceerd. Mensen kunnen het zelf ervaren.

Omdat ik ambassadeur ben van Alle Kleuren Oost zei
iemand tegen mij ‘Let nou op, straks gaan mensen nog

Samen Oost

denken dat je gay bent’. Toen dacht ik ‘en wat dan nog?’ Is

De afgelopen tijd hebben er een paar geweldsincidenten het nodig om in een bepaald hokje te passen voordat je je
plaatsgevonden in Oost. Wij zijn toen samen met andere ergens over mag uitspreken? Wat en wie ben ik als ik niet
buurtorganisaties het gesprek aan gegaan met beide een ander kan laten zijn wie diegene is. Nu gaat het over de
betrokken partijen. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, we LGBTQ+-gemeenschap, maar een ander voorbeeld is dat ik
vinden het altijd belangrijk dat beide kanten gehoord worden. ook zelf bijvoorbeeld niet gelovig ben, maar het wel belangrijk
Op de momenten van de incidenten ontstond er een gevoel vind dat iedereen zijn geloof moet kunnen praktiseren. Het
van polarisatie. Zo kwam het ook in het nieuws: ‘Dit is gebeurd maakt niet uit waarmee en hoe je je identificeert. Ik ben trots
in Oost, het was weer de een tegen de ander’. Mensen die op de wijk waarin ik woon en werk waarbij je kennismaakt
niet beter weten, kregen al hun vooroordelen bevestigd. Toen met alles en iedereen. Mijn wens is dat iedereen het Samen
dachten wij: ‘Wacht eens even, dit is niet ons Oost!’ Er wordt Oost gevoel mag ervaren, verbinding met elkaar blijft maken
compleet aan voorbij gegaan dat we al jaren met veel diverse en zichzelf kan zijn.
groepen samenwerken in Oost, we elkaar, ook in tijden van

@allekleurenoost

Alle Kleuren Oost
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op zoek gaan naar de verbinding, daarmee de acceptatie lang Pride Oost vieren waarbij de jongens uit de buurt voor de
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moet accepteren. De boodschap is dat we samen actief moeilijkheden, weten te vinden en we bovendien al acht jaar

AANGIFTE DOEN HELPT
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Sugee Leocadia (32) is al tien
jaar werkzaam bij de politie in
Amsterdam.

Door

middel

van

haar werk wil ze een verschil
maken in de maatschappij. Ze zet
zich hard in voor de bestrijding
van racisme en discriminatie.
“Ik wil laten zien dat wij agenten ook gewoon mensen zijn
met wie je in gesprek kunt gaan. Binnen de politie ben ik
aangesloten bij het Caribisch Netwerk, voor de collega’s of
color. We hebben ook samenwerkingen met Roze in Blauw.
Zij zetten zich in voor LGBTQ+-rechten. We bestrijden
racisme, discriminatie en zorgen voor meer zichtbaarheid.
Zo staan we bijvoorbeeld op Keti Koti, om te laten zien dat
mensen naar ons toe kunnen komen als er gediscrimineerd
wordt.
Je moet altijd aangifte doen voor discriminatie,
er wordt sowieso wat mee gedaan. Of we de persoon in
kwestie kunnen pakken is een ander verhaal, maar hoe meer
meldingen, hoe groter het probleem dus is. Er wordt dan
ook meer op gehandhaafd. Als er helemaal geen meldingen
zijn, gaat een zaak van een winkeldief voor iemand die je
uitscheldt. Eens in de zoveel tijd zie je een LGBTQ+-incident
voorbij komen in het nieuws, maar het is wel een dagelijks
ding. Roze in Blauw is daar heel erg mee bezig. Bovendien
wordt altijd slachtofferhulp aangeboden.”

In contact komen met Roze in Blauw? Dat kan via tel.: 088 169 1234,
e-mail: RozeinBlauw@politie.nl

HVA PRIDE WIL MEER ZICHTBAARHEID
OP HOGESCHOLEN
De Amstelcampus in Amsterdam Oost telt zeven onderwijsgebouwen
van de Hogeschool van Amsterdam (HVA). HvA Pride is een community
binnen de HVA waarin iedereen welkom is die zich verbonden voelt met de
LGBTQ+-gemeenschap. Ik sprak met Kiek Vellinga, docent professionele
vaardigheden Hbo ICT game development, studieloopbaanbegeleider en
medebestuurslid van HvA Pride. Ze vertelt mij waar het initiatief voor HvA Pride
vandaan is gekomen en wat hun plannen voor de toekomst zijn.

Foto: HvA Pride

MEER ZICHTBAARHEID
“Ons ideaalbeeld is dat iedereen overal zichzelf kan zijn en zich
daar veilig bij voelt. Maar onze echt concrete doelstellingen
zijn: meer zichtbaarheid op open dagen van de Hogeschool.
Dit kan bijvoorbeeld door bij elke faculteit stands te plaatsen
waarop de HvA Pride zichtbaar is. Ook zijn we bezig met het
doorvoeren van meer zichtbaarheid in lesmateriaal, in plaats
van: ‘Kees en Petra kopen iets’ wordt het dan: ‘Kees en Jan’.”

Wil jij in contact komen met HvA Pride? Mail dan naar hvapride@hva.nl
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DOELSTELLINGEN
“Met HvA Pride willen wij een veilige community creëren,
en willen we ervoor zorgen dat docenten, studenten en
medewerkers weten dat het er is. We willen ervoor zorgen
dat iedereen kan zijn wie die wil zijn. Van ramenlappers tot
docenten. Ik merk nu al dat HvA Pride werkt. Op open dagen
draag ik een button met ons HvA Pride logo er op. Daardoor
kwam er op de opendag een transjongen naar me toe die

aangaf dat hij het heel fijn vindt dat wij iets met LGBTQ+ doen.
Als we die buttons niet droegen, dan had hij niet geweten dat
wij er zijn.
Via social media hebben we veel contact met
studenten. We krijgen mooie en pure verhalen te horen van
studenten die struggelen met onder andere geaardheid.
Zo was er onlangs een jongen die naar aanleiding van een
bijeenkomst uit de kast is gekomen. Wel merken we dat er
nog jongeren zijn waarvoor de drempel om naar zo’n borrel
te komen nog te hoog ligt. Niet iedereen is er al helemaal
comfortabel bij, maar dat heeft tijd nodig.
Er is mij wel iets opgevallen, en daar wil ik eigenlijk
ook echt wat mee doen. Een heteroseksuele collega van mij
draagt altijd het HvA Pride keycord, omdat ze het gewoon
support. Dat is natuurlijk heel mooi om te zien, maar daardoor
gingen andere docenten er vanuit dat ze lesbisch is, terwijl
dat niet zo is. Het idee heerst dat als je pro bent voor de
community je ook gay moet zijn. Ik merk dit ook als ik collega’s
uitnodig voor een borrel, dan is de reactie: ‘Maar ik ben niet
gay.’ Ik leef juist heel erg met het idee dat iedereen welkom is,
maar zo ver zijn we dus nog niet. Ook die mensen willen we
bereiken met HvA Pride, dus daar moeten we iets mee.”

COMMUNITY

HET INITIATIEF
“HvA Pride is een eigen initiatief. Het is onderdeel van Inclusie:
Een initiatief van de HvA om meer diversiteit binnen de HvA
te krijgen. Denk hierbij aan meer kleur voor de klas, maar
ook aan de LQBTQ-rechten. HvA Pride is een platform voor
studenten, docenten en medewerkers en is beschikbaar voor
alle opleidingen. Ik ben zelf SLB ‘er en ik heb regelmatig te
maken gehad met studenten die met hun seksuele geaardheid
struggelden. Helaas kwamen die vaak niet meteen bij mij
terecht, maar eerder bij collega’s die 60-plusser zijn en er
eigenlijk helemaal niet zoveel vanaf weten. Je kan ze dan
ook niet doorsturen naar een decaan, want dat vinden ze dan
weer te eng. Als hun slb’er op de hoogte is van HvA Pride,
kunnen de studenten naar ons worden doorverwezen.
We zijn actief op social media, we lopen bijvoorbeeld
ook mee met de Pride Walk. Daarnaast organiseren we
borrels en andere evenementen, waardoor we ook een
netwerkfunctie hebben. Door de positieve reacties die we
hebben gekregen merken we dat er heel veel behoefte aan
is. Bij onze eerste borrel was er al zo’n tachtig man, terwijl we
toen eigenlijk niets aan promotie hebben gedaan. Voor ons
was dat het bewijs dat er wel degelijk behoefte en nood is aan
zo’n community.”

#IKBENMEERDANDAT

zijn zes digitale videoportretten gemaakt waarin de jongeren hun
eigen verhaal delen over maatschappelijke thema’s waar een
taboe op rust. De thema’s voor de eerste reeks zijn: etnische
profilering, discriminatie, LGBTQ+, religie en tienermoederschap. Ik
sprak jongerenwerker Sheila Keijer over het project.

PHOTOGRAPHY CLOUD MEIJER

De indrukwekkende en persoonlijke verhalen in de video’s
van #IKBENMEERDANDAT laten vooral zien dat de jongeren
ondanks alle verschillen eigenlijk allemaal hetzelfde willen;
acceptatie, respect en jezelf kunnen zijn. “Met de video’s
willen wij een krachtig signaal afgeven tegen alle vormen van
uitsluiting en voor diversiteit en inclusie. Wij tonen de video’s
tijdens lessen die wij geven op het voortgezet onderwijs. Met
behulp van de video’s willen wij de jongeren activeren om in
gesprek te gaan over de maatschappelijke thema’s. Ons doel
is om het onderlinge begrip onder jongeren te vergroten en zo
generalisatie, stigmatisering en discriminatie tegen te gaan.
Jongeren hebben vaak al kennis van de onderwerpen
die wij aankaarten, of ze hebben er vooraf al een mening
over. Als voorbeeld een workshop die we aan een taalklas
gaven. Dit waren kinderen van all over the world die nog
niet zo lang in Nederland waren. Je brengt als nieuweling
natuurlijk je eigen cultuur en verhaal met je mee, waardoor
de meningen nog wat puurder waren. We stellen hele basale
vragen, bijvoorbeeld: ‘Als jouw beste vriend er voor uitkomt
dat hij homo is, wat zou je dan doen?’ De reacties zijn heel
verschillend, van ‘Ik zou niet meer met hem omgaan’ tot
‘mijn beste vriend is homo, maar dat is gewoon mijn vriend!’

Je ziet dan ook de struggle tussen de cultuur of opvoeding
die je van huis uit meekrijgt en hoe je daar mee omgaat.
Dat is niet altijd even makkelijk. We gaan erover in gesprek
dat ook jij die beste vriend kunt zijn. Deze jongeren zijn de
toekomst. Na zo’n les merk je soms dat de meningen zijn
bijgesteld, de jongeren nemen heel sterk dingen van elkaar
aan. Tijdens het napraten gaf een jongere aan mee te willen
werken aan het project #IKBENMEERDANDAT met zijn eigen
verhaal. Dat verbaasde mij, een vluchteling uit Afrika met een
verschrikkelijke tijd achter de rug, hoe het hem lukt om hier te
komen en zijn plek te kunnen vinden. Ik vond het waanzinnig
dat hij dat wilde doen. Alle jongeren waren ook door de les
geraakt en ze steunden elkaar allemaal.
Soms hebben jongeren van te voren al een beeld
wat niet zo positief is. Meestal lukt het toch om ze een stukje
bewustwording mee te geven. Je mening hoeft ook niet per
se te veranderen na zo’n les. Wij laten de jongeren weten dat
ze bij het jongerenwerk terecht kunnen. Dat ze begrijpen dat
we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen en respect voor
elkaar kunnen hebben ongeacht afkomst, religie, geaardheid
of huidskleur is het belangrijkste.”

Wil jij dat Sheila les komt geven bij jou op school? Of heb je een andere vraag?
Neem dan contact op via dynamojongeren.nl of scan de QR-code
E-mail: clubinfo@dynamo-amsterdam.nl, tel.: 06 26 63 52 49
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jongeren het project #IKBENMEERDANDAT opgezet. Voor dit project
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Dynamo Jeugd en Jongerenwerk hebben in samenwerking met

SCHIPPERS

MICK
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LUNA

“Het eerste signaal dat ik me niet thuis voelde in m’n eigen lichaam,
was dat ik heel graag staand wilde kunnen plassen. Ook tijdens gym
vond ik het gek om bij de meiden om te kleden. Het voelde niet goed.
Toen ik op mijn veertiende uit de kast kwam als lesbisch dacht ik: dit
is het antwoord waarnaar ik op zoek was. Iedereen accepteerde mij,
maar iets klopte niet en ik kon niet plaatsen waarom ik dat voelde.
Toen ik op mijn zestiende een relatie kreeg ben ik samen met haar
gaan uitzoeken waar mijn gevoel vandaan kwam. Uiteindelijk ben ik
bij besloten Facebookgroepen voor transgender personen terecht
gekomen. De term ‘transgender’ vond ik veel te heftig klinken.
Uiteindelijk kwam ik tot het woord ‘non-binair’. Dit staat voor een
beetje man en een beetje vrouw. Toen dacht ik: dit is het gewoon, dit
is hoe ik mij voel.”

PHOTOGRAPHY INGE OUDHEUSDEN

“Ik heb een brief geschreven aan mijn ouders. Elk half jaar
heb ik er een zin in gezet tot ik het gevoel had dat hij af was.
Ik schreef op hoe ik mij voelde en bij welke naam ik genoemd
wilde worden. Ik heb vooral duidelijk gemaakt dat ik ondanks
dit gevoel en m’n naam, zou blijven wie ik was. Later begon ik
me opgesloten te voelen, omdat ik merkte dat er toch dingen
waren die ik wilde veranderen. Met mijn moeder heb ik mijn
eerste binderi gekocht. Dat vergeet ik nooit meer, het was
zo’n gelukkig moment.
Eerst dacht ik dat als ik aan testosteron zou beginnen,
ik de hele transitie zou moeten afronden. Uiteindelijk heb
ik voor mijzelf vastgesteld dat het feit dat ik testosteron
wilde gebruiken, niet betekent dat ik volledig man wil zijn.
Het betekent voor mij dat testosteron het lichaam creëert dat
ik beter bij mezelf vind passen. Minder rondingen en meer
spieren en beenhaar zijn dingen die mij maken zoals ik hoor
te zijn.

mijn transitie willen beginnen. Dan had ik puberteitsremmers
kunnen nemen en had ik mijn borstoperatie nu niet hoeven
doen.
De wachttijden om in transitie te kunnen gaan zijn
frustrerend. Wanneer je je gender hebt ontdekt en je eindelijk
de stap naar transitie durft te zetten, krijg je te horen: ‘over
twee jaar heb je een intake’. Hierdoor ben ik de afgelopen tijd
drie vrienden verloren. Aan iedereen die aan het wachten is wil
ik zeggen: Probeer vol te houden, jouw tijd gaat ook komen.
Ik heb ook moeten wachten, maar soms komen er ook goede
dingen op je pad. Ik zou eind 2019 mijn borstoperatie hebben,
maar nu is er ineens een plekje vrijgekomen in september.
Wat mij tegen valt aan de transitie is dat er weinig
ondersteuning is op mentaal vlak. Vaak wordt er gevraagd
hoe het met je gaat of hoe je lichaam voelt. Er wordt nooit
gevraagd wat het mentaal met je doet. Dat terwijl dat juist
een heel belangrijk onderdeel van transitie is. Ik ga door een

Tien maanden geleden begon ik met testosteron in
de vorm van Androgelii. Hoe snel je veranderingen doormaakt
is per persoon verschillend. Ik werd na één week niet meer
ongesteld, terwijl een vriend van mij het al acht maanden
smeert en nog ongesteld wordt.
Sinds de testosteron voel ik mij écht non-binair. Toen ik
het vrouwelijke lichaam had, had ik het gevoel dat ik me
veel mannelijker moest gedragen. Mensen noemen mij nu
wel eens gay omdat het stereotype gay als vrouwelijker wordt
gezien. Voor mij is dat prima omdat ik er ook een beetje
tussen in zit.
Vorige week ben ik begonnen met testosteron
injecties. Ik merk wel dat het bijwerkingen heeft, zo heb ik
het vaak warm, heb ik pijn in mijn been, ben ik vermoeid en
heb ik hoofdpijn. Verder merk ik nog niet veel verschil. Hoe
snel de veranderingen gaan en hoe lang ze blijven ligt aan de
hoeveelheid testosteron die van nature in je lichaam aanwezig
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“Sinds de testosteron voel ik me écht non-binair.” Mick Schippers
achtbaan van emoties. Testosteron zorgt dat je meer boos
bent. Dit heeft te maken met dat mannelijke genen dit ook
meer bezitten, terwijl vrouwen vaak emotioneler zijn. Ik wist
niet hoe ik met die boosheid moest omgaan en wilde gewoon
heel graag huilen, maar dat kon ik niet. Daardoor raakte ik
super gefrustreerd.
Ik weet honderd procent zeker dat ik blij ga zijn als ik
mijn borstoperatie achter de rug heb. Ik ben gespannen, ook
omdat ik nog nooit geopereerd ben, maar ik ben vooral erg
opgelucht. Meer dan twee jaar heb ik met een binder gelopen
die dagelijks mijn ribben kneust. Het maakt je kortademig.
Ook kan ik niet zwemmen met zo’n binder. Of dit alles het
waard is? Dat vind ik een moeilijke vraag. Veel mensen
zeggen tegen mij: ‘Je hebt bijna geen borsten meer, waarom
zou je het nog dragen?’. Maar ík voel wel tegen mijn shirt aan
dat er nog iets zit en daar voel ik mij dan de hele dag slecht
over.

“Door de wachttijden ben ik in de afgelopen tijd drie vrienden
verloren.” Mick Schippers
is. Je blijft voor de rest van je leven bezig met de transitie. Om
de twee à drie weken moet je een injectie en om het half jaar
moet je een botmeting. Dit moet omdat ik mijn vrouwelijke
puberteit al heb gehad. Nu ik mijn mannelijke puberteit heb
zijn er veranderingen in mijn lichaamsbouw, waardoor er
gekeken moet worden of alles wel goed groeit. Ik geloof dat je
leven gaat zoals het hoort te gaan, maar ik had wel eerder aan

Het gevoel van vrijheid is waar ik het meest naar
uitkijk. Ik heb een lijst gemaakt van dingen die ik wil doen:
een T-shirt tegen mijn platte borstkas aanvoelen, iemand
knuffelen zonder T-shirt, in de ochtend zonder shirt ontbijt
maken zonder angst dat iemand mij ziet. Ultiem geluk is als ik
volgend jaar kan zwemmen in alleen een zwembroek.”

i binder: een stuk ondergoed voor het bovenlichaam dat de borsten van de drager plat duwt
ii androgel: gel die testosteron bevat. De gebruiker smeert dit elke ochtend op zijn huid

“Mick heb ik gekozen als een wat meer mannelijke naam. Mijn tweede
naam, Luna, heb ik gehouden omdat mijn ouders die hebben gegeven,
maar ook omdat het een wat vrouwelijkere tweede naam is. Dat vind
ik fijn, want ik identificeer mezelf niet als man of vrouw.” Mick Schippers

“Ik was laatst met een vriend op roadtrip. Toen hebben wij voor
het eerst in een openbaar zwembad gezwommen met alleen een
zwembroek. Mensen keken ons aan alsof we gek waren. Die blikken
zijn echt kut en zodra ik uit het water kwam trok ik snel een shirt aan.
Maar voor ons was het ultiem geluk dat we niets aan hoefden. Dat telt
meer dan dat al die mensen ons aan zitten te kijken. Het heeft voor
mij veel tijd gekost om me zo comfortabel te voelen in mijn lichaam.
Veel mensen vragen waarom ik mijn shirt uit durf te doen. ‘Je moet

toch een hekel hebben aan je borsten?’ zeggen ze dan. Ik wil ook dat
ze zo snel mogelijk weg zijn, maar ze zijn wel jaren een deel van mij
geweest. Ik ben ook heel open over hoe ik eerst heette en hoe ik er
voorheen uitzag. Puur omdat dat me heeft gevormd tot wie ik nu ben,
ondanks dat ik toen niet gelukkig was. Je kan niet zeggen: ‘Ik haat
mijn lichaam, maar de testosteron lost dat wel op.’ Mentaal is er ook
verandering nodig.” Mick Schippers

Twee weken na het interview vond de borstoperatie van Mick
plaats. Het onderstaande gedicht heeft Mick kort na de operatie
geschreven.

Borstkas
Door Mick Luna Schippers
Ik zag mijn hartslag op mijn eigen platte borstkas op en neer gaan, het ritme bonsde van geluk.

De lijst is gevuld met de dromen van morgen en ik ben er klaar voor om te leven.
Beste ik van toen, kijk heen naar nu. Je hoeft niet meer bang te zijn, bang in het donker.
De gedachten zullen je niet pakken, want je bent sterk en niet alleen. Je zal moeten vechten en stappen
zetten om door te gaan, maar jij bent er klaar voor. Klaar voor het leven om te leven.
Adem in en uit, hier ga je.

Meer lezen van Mick? Dat kan op www.fullhead.webnode.nl
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Woorden kunnen wat ik voel niet omschrijven. Ik ben mij en nu hoort het lichaam daar ook bij.
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Met mijn hand strijk ik over mijn littekens, de littekens die horen bij mij. Ik lach, ik ben blij.

“Op mijn vierde heb ik ooit een opmerking gemaakt tegen mijn
moeder, dat ik een jongetje wilde worden. M’n moeder zocht
daar toen niet zoveel achter. Ik keek enorm op tegen skaters en

DAY REVIUS (21)
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kledingstijl heel vet.”

“Momenteel zit ik negen maanden aan de testosteron. Intussen zijn we drie jaar verder vanaf het moment dat ik wist dat ik het
wilde. Het meest zware aan mijn transitie vind ik dat hoe meer ik mezelf word, hoe meer ik dingen waar ik in eerste instantie
geen moeite mee had, nu wel moeilijk begin te vinden. Ik hoefde eerst geen geslachtsoperatie. Het boeide me echt niet,
nu nog steeds niet, maar ik kom wel steeds vaker in situaties waarin ik denk: ‘kutzooi, waarom heb ik dit niet.’ Als het ene
probleem is opgelost komt er weer een nieuw obstakel, want je bent gewoon geen biologische man. Het belangrijkste is om
dat te accepteren en in je achterhoofd te houden dat er voor heel veel dingen ook heel veel oplossingen zijn. Misschien moet
ik daarvoor een bepaalde confrontatie aangaan, of een drempel over. Er zijn bijvoorbeeld oplossingen voor het niet hebben
van een mannelijk geslachtsdeel, maar daar moet je het dan wel met je partner over hebben. En dat is inderdaad moelijk,
maar zou jij intiem willen zijn met iemand die jou niet accepteert? Geen enkel plaatje is perfect, bij hetero cisgender personen
bestaat er ook geen perfect scenario. Ik geniet voornamelijk van wat er wel mogelijk is.”
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snowboarders, en dat waren toevallig altijd mannen. Ik vond hun

“Omdat je vrouwelijk aangelegd bent hoeft dat niet te betekenen dat
je in transitie wilt. Ik krijg vaak de vraag ‘Heb je plannen?’ En dat is
helemaal niet erg. Maar ik vind het jammer dat die aanname er gelijk is:
‘Oh hij heeft z’n lippen opgespoten en draagt hakken, dus wil hij dat.’
Nee. Ik ben gewoon een man, met make-up, en opgespoten lipjes,
maar dat betekent niet dat dat altijd zo is. Want thuis zit ik gewoon
in een afgeknipte joggingbroek met m’n benen wijd. Ik leef heel erg
tussen die twee werelden in en ik vind het heerlijk dat dat kan. Wie
bepaald wat mannelijkheid is?” Ruiz

De ambitieuze Ruiz (28) is naar eigen zeggen altijd ’On top of his

game’. Hij is make-up artist, zanger, danser en doet modellenwerk.

ON TOP OF MY GAME

gekomen waar hij nu is.
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“Opgroeien in Friesland was intens. Dat had verschillende ze zijn heel open. Maar mezelf accepteren was een ander
redenen. Bakkeveen, het dorpje waar wij woonden, had verhaal. Daarbij nog het feit dat het los van je familie ook door
ongeveer tweeduizend inwoners. Wij waren daar een van de de maatschappij geaccepteerd moet worden, dat vond ik wel
weinigen getinte mensen. Daarnaast hadden wij een van de heel lastig. Ik was niet per se bang maar gaandeweg kwam ik
grotere huizen van het dorp, dus werden wij gezien als ‘de een aantal dingen tegen. Bijvoorbeeld: Je komt erachter dat
rijkere mensen’. Mijn zus, die zes jaar ouder is dan ik, speelde collega’s je toch niet helemaal accepteren. Of wanneer je een
een hoofdrol in De familie Flodder als Toet, de kleine bengel woning wilt huren, toen ik in Zaandam opzoek was, je merkt
met de kapotte panty. Zij valt op vrouwen en zij ontdekte dat niet alle culturen even open zijn. Dan kwam ik ergens
haar seksualiteit eerder dan ik. En nu ik: ik doe geen voetbal kijken en kon ik van de gezichten aflezen: ‘Hmm, wat voor
of andere stoere dingen. Nee, Ruiz doet aan paardrijden, type hebben we hier.’ Ik denk dat ik door de acceptatie van
tennis en ballet. Dus dat was best lastig, want op school mezelf me niet meer zo veel van zulke situaties aantrek. Dat
werd ik hiermee veel gepest. Uit die druk ben ik toen stoere ik de wegen die ik voorheen niet zag nu gewoon zelf bega. Ik
dingen gaan doen, ik heb bijvoorbeeld een paar voetballesjes denk dat als je de kracht in jezelf vindt veel obstakels die je
gevolgd. Dat vonden de pestkoppen dan wel leuk en stoer, tegenkomt opgeheven worden.
maar dat was niet de juiste manier. Je gaat jezelf aanpassen
Een coming-out heb ik nooit echt gehad, ik was
naar iemand anders zijn normen om diegene comfortabel te gewoon wie ik was. Op een gegeven moment kwam ik
laten voelen. Ik dacht totaal niet aan mezelf. Dat heeft wel een gewoon met een vriendje thuis. De reacties daar op waren
aantal jaren geduurd.
gewoon: ‘Hoi, welkom.’ Misschien omdat mensen het eerder
Op mijn zestiende ging ik de dansacademie volgen zagen dan ik.” zegt hij lachend. “Dat mijn oudere zus lesbisch
aan de Lucia Marthas in Groningen. Ik werd daar door is had twee kanten. Aan de ene kant gelukkig, want ik wist
klasgenoten echt uit de kast geduwd. Ik geloof niet dat de daardoor dat mijn ouders er oké mee waren. Aan de andere
intenties slecht waren, maar het voelde voor mij absoluut niet kant was er ook heel veel hoop op mij gevestigd. In de zin
als de juiste manier. Klasgenoten zeiden tegen mij: ‘Vertel het van: ‘Oh dan krijgt Ruiz nog kindertjes en dit en dat, en dat is
nou gewoon, je moet eens een keer jezelf zijn.’ Dus ik werd dan het ‘normale’ beeld dat we nog in de familie krijgen.’ Mijn
echt gepusht. Ik was daar totaal niet klaar voor. Ik ben toen moeder had daar ook echt moeite mee, uiteindelijk was het
met de dansacademie gestopt, terwijl performen eigenlijk gelukkig geen probleem, maar ze moest erg veel bijstellen van
m’n grootste passie is. Ik merkte het vandaag tijdens de het beeld wat ze voor zich had van hoe ik groot ging worden.
fotoshoot, dan leef ik. Ik vind het heerlijk om foto’s te maken, Ik ben ook de laatste die de naam officieel kan doorgeven van
om zelf in de spotlight te staan, dat is wat ik altijd heb gedaan mijn vaders kant van de familie. Maar ik wil sowieso kinderen,
en waarvoor ik leef.
adoptie, draagmoeder, hoe dan ook. Dus die naam wordt
Ik heb een hele fijne familie wat betreft acceptatie, doorgegeven. Zeker weten.”
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identiteit, hoe hij die heeft overwonnen en hoe hij uiteindelijk is

IDENTITY

IDENTITY

Ik sprak hem over zijn tegenslagen met betrekking tot zijn

“Sinds de laatste jaren waarin YouTube en Instagram een enorme
spurt hebben gemaakt qua populariteit kijken mensen er niet meer
vreemd van op dat er een man staat in een beautystore. Toen ik op
mijn achttiende begon, toen kreeg ik af en toe opmerkingen. ‘Jeetje
dat je dat als man hier doet, vind je dit leuk?’ Sociale media heeft
absoluut een positieve invloed gehad
op mijn leven. Het heeft ervoor
gezorgd dat de maatschappij
vrijer is geworden, waardoor
ik ook vrijer kan leven.”
Ruiz

EEN PERFECTE IN-BETWEEN

roots omschrijft Mando zichzelf als een broodje baguette, gevuld
met rijst, curry en pinda’s.
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hokjes denken. Met Indiase, Indonesische, Franse en Japanse

“Van jongs af aan zit ik al te klooien met make-up, vroeger stal statement tijdens drag. Veel dragqueens scheren alles er af,
ik stiekem de hakken van mijn zus. Ik voel mezelf als beide maar er zijn genoeg vrouwen met bodyhair, en dat moet ook
genders, dus man en vrouw, maar eigenlijk ook weer totaal gewoon kunnen.”
niet. Het is lastig uit te leggen. Ik voel me gewoon mezelf en
niet per se de andere dag meer het ene gender dan het ander. Toiletten
Ik voelde me eigenlijk altijd al zo, maar twee jaar geleden “Bij het openbaar toilet ga ik gewoon naar de eerste dat ik zie
kwam ik erachter dat er ook een woord voor is. Doordat ik of het toilet met de kortste rij. Daar heb ik wel een paar keer
drag ben gaan doen, heb ik ook een kant van mezelf ontdekt issues mee gehad. Zo word ik bijvoorbeeld wel eens door
die ik nooit eerder had gezien. Toen besefte ik: Volgens mij mannen aangesproken dat ik te vrouwelijk ben. Dan antwoord
ben ik niet één van de twee.

ik gewoon dat ik ook naar het toilet moet. Toiletten thuis zijn

Armando, de naam die mijn ouders mij hebben ook genderneutraal, dus ik snap niet dat mensen daar een big
gegeven, vind ik iets te mannelijk. Mando is wat neutraler, deal van maken.
daar voel ik me fijner bij. Het maakt mij niet uit of je mij

Er is een verschil tussen je geslacht en je

als ‘hem’ of ‘haar’ aanspreekt, maar ik vind het wel fijn als genderidentiteit. Ik ben tegen hokjes denken. Mensen
mensen weten dat ik niet één van de twee ben, al ga ik ze ook denken dan: ‘Jij bent zo, dus dan zal je je wel zo gedragen.’
niet verbeteren of zo. Ik voel me oké in mijn lichaam, hoewel Als iemand zich aan genderroles wil houden moet diegene
er wel een paar dingen zijn waar ik niet zo blij mee ben. Ik dat vooral doen, maar het is veel leuker om jezelf te kunnen
wil graag mijn baard weg laten laseren, maar mijn borsthaar ontdekken buiten een spectrum waar mensen verwachtingen
laat ik dan weer wel staan. Het is een mix tussen de twee: van hebben. Ik voel me vrijer sinds ik me als non-binair
een perfecte in-between. Met mijn bodyhair maak ik ook een identificeer.”

IDENTITY
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De 20-jarige Mando Sitabi, beter bekend als Robin Lémon, is tegen

GLOSSARY
antropologie

de studie van culturen

aseksualiteit

ongevoelig voor seksuele prikkels

aseksualiteit type A

Personen die wel een seksuele drift ervaren, maar zich niet
seksueel tot andere personen aangetrokken voelen.
Deze mensen hebben een zekere biochemische ervaring van
seks, doen mogelijk ook aan masturbatie, maar zullen nooit
met een andere persoon seks hebben.

aseksualiteit type B

Personen die zich tot anderen aangetrokken voelen, maar
geen seksuele drift ervaren. Deze mensen hebben wel
diepere emotionele bindingen met anderen, houden ook
wel van iemand anders, maar zonder de behoefte met hun
geliefde ook seks te hebben. Dit sluit lichamelijke tederheid
niet uit.

aseksualiteit type C

Personen die zowel seksuele drift ervaren als emotionele
aantrekking tot anderen, maar die toch geen seks hebben.
Zij kunnen wel masturberen en van iemand houden, maar
seks met de ander en de liefde voor de ander zijn twee heel
verschillende dingen, die niet samengaan.

aseksualiteit type D

Personen die geen seksuele drift ervaren, en ook geen
emotionele aantrekkingskracht tot anderen ervaren.
Deze mensen kunnen wel goede en/of emotionele
vriendschappen hebben, alleen ze hebben niet de behoefte
aan liefde of seks.

aseksualiteit type E

Personen die alleen seksuele drift en aantrekkingskracht tot
anderen ervaren als deze esthetisch is. In andere gevallen
ervaren zij seksualiteit als afstotend. Deze mensen kunnen
goede en/of emotionele vriendschappen hebben, alleen
hebben ze niet de behoefte aan onesthetische seksuele
interactie. Dit wordt ook wel ‘esthetische aseksualiteit’
genoemd.

binder

een stuk ondergoed voor het bovenlichaam dat de borsten
van de drager plat duwt

cisgender

persoon van wie de gender identiteit overeenkomt met het
biologische geslacht

LGBTQ+

acroniem dat wordt gebruikt om alle mensen te includeren
die zich identificeren als iets anders dan heteroseksueel en/
of cisgender.

non-binair

persoon die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën
man of vrouw

panseksueel

het niet zien van geslacht. Panseksuelen voelen zich alleen
aangetrokken tot de persoon. Ook wel ‘genderblind’ genoemd

queer

meestal bedoeld om zich af te zetten tegen de standaard
heteronorm en trekt tegelijkertijd elk mogelijk hokje in twijfel

syndroom van Waardenburg

een erfelijke afwijking die het gehoor en de pigmentatie in
haar, huid en oogkleur aantast

toxic masculinity

een destructieve vorm van mannelijkheid die niet alleen
vrouwen maar ook mannen beschadigt

travestiet

iemand die kleren van de andere sekse draagt dan waar hij of
zij toe behoort
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gel die testosteron bevat. De gebruiker smeert dit elke
ochtend op zijn huid

GLOSSARY

androgel
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150

INFO & ADVIES

Iedereen is anders

Respect2Love Amsterdam

Heb jij twijfels of vragen over op wie jij valt: op meisjes, Als je omgeving je niet accepteert zoals je bent, is
jongens of allebei? Twijfel je over wie jij bent: meer een het niet eenvoudig om jezelf te zijn. Bij Respect2love
meisje, meer een jongen? Of ben je eruit en wéét je houden we niet van hokjes. Als je onderdeel uitmaakt
dat je homo-, lesbische, bi- of transgender- gevoelens van de LGBTQ+-community is COC’s Respect2love
hebt? Dan is iedereenisanders.nl dé plek voor jou. Hier dé plek waar jij bij terecht kan, ongeacht je culturele
vind je de beste info en tips over ‘anders’ zijn.
achtergrond en geloof. Wij geven informatie, advies en
Twijfel je over je eigen seksuele oriëntatie of we organiseren bijeenkomsten bij jou in de buurt. Je
genderidentiteit? Doorloop dan de zelftest “Ik twijfel kunt ook zelf actief worden of een respect2love bij jou
over op wie ik verliefd word” of de zelftest “Ik twijfel opstarten! Sluit je ook bij ons aan!
over wie ik zelf ben”.

www.respect2love.nl

www.iedereenisanders.nl
Veilige Haven
Start

een

Gender

&

Sexuality Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren,

alliance (GSA)

mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en

Samen zijn wie je bent: liefde is een feest voor iedereen! omstreken en LGBTQ+-vluchtelingen die met hun
Wil je als scholier/student bij jou op school seksuele homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens
diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken? Denk worstelen. Bij Veilige Haven staan we voor je klaar!
dan eens over het opzetten van een GSA.
www.veiligehaven.nl
De GSA is een groep van scholieren (gesteund
door een docent) die vinden dat iedereen op hun
school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ChristenQueer
ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te ChristenQueer
is
een
brede
christelijke
verantwoorden.
LGBTQ+-beweging die gelooft dat God elk mens
Op de website van GSA Nederland kun je gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. ‘Gods
informatie vinden hoe je een GSA opzet en waarom je grootheid is veelkleurig en verbindend’. ChristenQueer
dat zou doen. Ook organiseert het GSA-Netwerk vaak gelooft in een wereld waarin LGBTQ+-ers zich veilig
leuke acties.

voelen en LGBTQ+-jongeren opgroeien in volledig

www.gsanetwerk.nl

acceptatie door hun families en kerken.
www.christenqueer.nl

Jong&Out
Jong&Out is dé community voor iedereen tot en Club Info Informatie & Advies
met achttien jaar, wat je seksuele oriëntatie en Dynamo Jeugd en Jongerenwerk Amsterdam
genderidentiteit ook is. Jong&Out is er speciaal voor Club Info is de plek in Amsterdam Oost waar je met al je
en door jongeren tot en met achttien jaar oud. Je kan vragen terecht kunt. Hier kun je gratis, (anoniem) advies
op de hoogte blijven van wat je vrienden doen, nieuwe krijgen over alles wat voor jou belangrijk is. Ook als
jongeren ontmoeten, met elkaar chatten en nog veel het gaat over LGBTQ+ gerelateerde vragen of advies.
meer! Je hoeft je nieuwe vrienden niet alleen online te Maar ook als je een stage zoekt, of bij vragen over
spreken, ontmoet elkaar op een Jong&Out meeting bij geldzorgen. Je bent welkom in onze jongerencentra
jou in de buurt!

JACO (oud-oost), IJtopia (IJburg) en in JavArt (Indische

www.jongenout.nl

Buurt). Onze contact en locatie gegevens vind je op de
website.

Pink Marrakech

Verder zijn wij te vinden via onze

Pink Marrakech is een stichting die zich hard maakt

Instagrampagina @clubinfo.dynamo

voor de sociale acceptatie, veiligheid en het welzijn van

www.dynamojongeren.nl

de islamitische LGBTQ+-community.

of scan de QR-code.

www.pinkmarrakech.nl

I TOLD YOU WE ARE MORE THAN STEREOTYPES

