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Over Gender diversity
De serie in dit document is een reeks portretten van verschillende LGBT+ personen.
Dit document laat zien hoe divers en complex het begrip gender is. De geportret
teerden leggen aan de hand van verschillende elementen uit hoe zij hun gender zien,
dit vertellen ze in hun eigen woorden. Gender bestaat uit de volgende elementen:
genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie en Sekse. Vaak wordt er
gedacht dat gender en geboortegeslacht hetzelfde betekenen. Hierdoor merk ik dat
er veel verwarring en onbegrip ontstaat. Daarom hoop ik met een mix van beeld en
tekst meer duidelijkheid en begrip voor en over dit onderwerp te scheppen.
Naast het begrip gender wordt er ook aandacht besteed aan voornaam
woorden. Naast hij/hem en zij/haar bestaat er dus ook die/hen/hun. Dit zijn voornaam
woorden die vaak gebruikt worden door personen die zich identificeren als non-binair,
dat wil zeggen dat deze persoon zich niet kan identificeren met binaire geslachts
modellen. Soms twijfelt men wel eens hoe ze iemand moeten aanspreken, door ook
dit erbij te betrekken hoop ik deze twijfel weg te nemen.

Uitleg gender elementen
Genderidentiteit

Seksuele oriëntatie

Waarmee iemand zich identificeert,

Iemands voorkeur, waar iemand

waarin iemand zich thuis voelt.

romantische gevoelens voor zou
kunnen ontwikkelen.

Genderexpressie
Wat iemand uitdrukt over manne-

Sekse

lijkheid of vrouwelijkheid. Dit is wat

Dit is het geboortegeslacht.

iemand aan anderen toont in de vorm
van een uiterlijke verschijning.
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Sven

“Mensen hoeven mij niet te begrijpen;
ik vraag alleen dat ze me respecteren.”

Model: Sven Verouden

Visagie & haarstyling: Lisanne Dijkstra
Fotografie: Jessica van der Mark
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Gender
Genderidentiteit
Mijn genderidentiteit is “Sven.” In plaats van man of vrouw identificeer
ik me als mezelf.

Genderexpressie
Mijn genderexpressie is feminien, dus voornamelijk vrouwelijk.

Seksuele oriëntatie
Qua seksuele oriëntatie val ik op mannen
en non-binaire personen.

Sekse
Mijn geboortegeslacht is man. Er staat
op dit moment een ‘M’ op mijn identificatiebewijzen.
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Sven & die/hen/hun
Mijn voornaamwoorden

te voelen. Ik heb het liefst dat

ben ik nog aan het ont-

mensen gewoon “Sven”

dekken. Vroeger zei ik

gebruiken maar die/hen/hun

altijd dat het me niet uit-

(they/them in het Engels)

maakt maar hij/hem begint

voelen ook fijn.

steeds oncomfortabeler
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Jesse
“Ik voel me geen gender.
Ik voel me mezelf.”

Model: Jesse Reemijer

Visagie & haarstyling: Floor Cattermole
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Fotografie: Jessica van der Mark
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Gender
Genderidentiteit

en genderdysforie, maar dat is bij mij

Ik voel me man noch vrouw. Wanneer

niet het geval. Ik ben blij met mijn sekse

voelt iemand zich überhaupt man of

(man) en seksualiteit.

vrouw? Toen ik mezelf deze vraag begon
te stellen, kwam ik erachter dat ik me niet
per se wilde definiëren als één gender.
Ik ben wel mijn hele leven opgevoed als
man en daarom gebruik ik de voornaamwoorden Hij/Hem en ik ben comfortabel
met het geslacht waarin ik geboren ben.
Van genderdysforie is dus geen sprake.

Mijn sekse is dus man en daar ben ik
gelukkig mee. Het grootste verschil
tussen sekse en gender is voor mij het
feit dat sekse biologisch is en gender
sociaal. De samenleving heeft gender
gedefinieerd en ik kom niet overeen
met de labels die zij daarvoor heeft

Genderexpressie

gemaakt. Ik definieer mezelf dus als

Mijn uiterlijk varieert van ‘mannelijk’ tot

genderneutraal. Biologisch gezien ben

‘vrouwelijk’. Ik heb lange lokken, wat

ik geboren als man en zo ben ik ook

men nog wel als ‘vrouwelijk’ kenmerk wil

opgevoed (sociaal gender) en ik heb

afschrijven. Voor de rest heb ik wel een

geen moeite om mezelf als man te be-

mannelijke bouw. Ik zou mijn stijl ook niet

noemen, omdat ik weet dat dit voor de

als per se mannelijk of vrouwelijk zien. Ik

mensen om mij heen makkelijker is om

uit me zoals ik dat mooi vind, ongeacht

te begrijpen.

het label wat daar aan vast hangt.

Seksuele oriëntatie
Ik ben homoseksueel. Men heeft de
neiging om ervan uit te gaan dat genderneutraliteit een link heeft met aseksualiteit
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Sekse

Hij/
hem
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Eva
“Omarm Yin en Yang.”

Model: Eva van der Pol

Visagie: Mirte Stamkot

Fotografie: Jessica van der Mark
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Gender
Genderidentiteit
Ik identificeer mij als een vrouw.

Genderexpressie
Ik bezit zowel vrouwelijke als mannelijke energie, deze
gebruik ik in mijn dagelijks leven om me mijzelf te voelen. Ik kom
vrouwelijk over maar ik deins ook zeker niet weg voor ‘mannen
kleding’. Het ligt er maar net aan hoe ik me voel, soms wil ik stoer
zijn en soms wil ik zacht overkomen.

Seksuele oriëntatie
Ik voel me niet comfortabel om mezelf een label te geven
omdat mijn seksuele oriëntatie niet vast staat in steen. het
verschilt per individu. Wel heb ik zowel vrouwen als mannen
gedatet en heb ik op dit moment een relatie met de leukste vrouw
op aarde.

Sekse
Mijn geboortegeslacht is vrouw.

Voornaamwoorden
Eva, zij/haar
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www.jessicavdmark.nl

