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Inleiding
“De eerste keer dat ik naar een gayclub ging, was redelijk rampzalig. Ik
had meteen drie van die.. ja, redelijk vrouwelijke types om me heen, drie
stereotypen op mijn dak. Die vonden me allemaal leuk en die wilden van
alles en ik was echt nog… ik was toen volgens mij nog geen maand uit de
kast, ik had daar totaal geen behoefte aan. Maar diezelfde avond leerde ik
wel mensen kennen die gewoon iets rustiger waren […] dat was vooral een
hele opluchting, dat er ook gewoon andere homo’s zijn waarmee je
normaal kan praten, die tegen dezelfde problemen aanlopen.”[Niels]

De eerste keer dat Niels naar een gayclub ging was geen groot succes. Niels geeft
hier aan dat hij behoefte had aan het praten met andere homojongeren, maar in eerste
instantie werd afgeschrikt door ‘vrouwelijke types’. Waar komt deze tweestrijdigheid
vandaan? Nederland wordt vaak geassocieerd met seksuele vrijheid, met Amsterdam als
de schitterende homo-hoofdstad van de wereld. Wanneer er gesproken wordt over
Nederlandse homoseksuelen, wordt hierin weinig onderscheid gemaakt tussen jongeren
en ouderen. Juist voor adolescente homoseksuelen kan de gay scene een grote rol spelen
in identiteitsconstructie, zelfvertrouwen en de ontdekking van de eigen seksualiteit. Het
citaat van Niels roept vragen op hierover; Hoe komt het dat hij andere homo’s wil
ontmoeten, maar geen behoefte heeft aan ‘vrouwelijke types’? Welke processen van
identificatie liggen hieraan ten grondslag? Identiteit is een dynamisch concept en aan
verandering onderhevig. Er kan echter wel op een bepaalde tijd en plaats een intersectie
van verschillende identiteiten zijn, waardoor een persoon een duidelijk idee heeft over
zijn eigen ‘zijn.’ Een periode die bij uitstek verbonden is aan identiteitsvorming, is de
adolescentie. Door interactie met anderen ontstaat een beeld over de eigen identiteit, door
middel van het ontdekken en uitdagen van grenzen en het identificeren met voorbeelden
in de dagelijkse omgeving. Ook op het gebied van seksualiteit vindt dit proces plaats.
Voor alle jongeren is de puberteit een periode van het opzoeken van grenzen, een tijd
waarin het hebben van ‘verkering’ belangrijk wordt, en geëxperimenteerd wordt met
seksualiteit. Heteroseksuele jongeren kunnen zich hierbij identificeren met de vele
6
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voorbeelden in de directe omgeving. Voor jonge homoseksuelen is dit proces erg
complex, aangezien vooral op scholen er weinig interactie is met andere homoseksuelen
en er weinig aandacht is voor homoseksualiteit en de beleving hiervan (West 1999).
Tegelijkertijd krijgen jonge homo’s te maken met een stereotype van homoseksualiteit
zoals dat aanwezig is in de samenleving of in opvattingen vanuit de familie en religie.
Veelal worden mannelijke homoseksuelen beschouwd als vrouwelijk en lesbiennes als
mannelijk, wat kan zorgen voor extra twijfel op het gebied van gender. Juist in deze
periode van zelfontdekking kunnen sociale homonetwerken een grote rol spelen.
Variërend van gesprekskringen en internetfora tot uitgaansgelegenheden gericht op
jongeren, fungeren deze netwerken, de gay scene, als plaatsen waarin jongeren
geaccepteerd worden en seksualiteit uiten. Tegelijkertijd is de gay scene een plaats die
door eigen normen en stereotypen, verwachtingen aan bezoekers stelt en op deze manier
seksualiteit en identiteit vorm kan geven (Valentine 2003). Zoals Niels zegt in het eerste
citaat, vindt hij in de gay scene niet direct wat hij zoekt, en kan hij zich ook hier niet
identificeren met anderen. Waarom dit het geval is, zal ik in deze scriptie beantwoorden.
De centrale vraag van dit onderzoek was welke rol de gay scene speelt in enerzijds
constructie, en anderzijds acceptatie van seksuele identiteit onder homoseksuele jongens.
De focus ligt hier op seksuele identiteit, maar dit is geen statisch concept; ook hier is er
sprake van intersectie met bijvoorbeeld religie, opleiding of gender. Het proces van
identificatie, ook seksueel, is een dialoog proces en komt tot stand in interactie en wordt
zowel in het lichaam als gedrag geuit (Cavallaro 1998). Door aan te tonen op welke
manier jonge homo’s seksuele identiteit betekenis geven, zal ik aantonen dat de manier
waarop seksualiteit beleefd en geuit wordt een dynamisch proces is waarbij sociale
factoren, naast persoonlijke en lichamelijke, een grote rol spelen. De constructie van
seksuele identiteit is vaak problematisch voor jongeren in marginale posities, doordat zij
vaak weinig bronnen voor identificatie en positieve interactie hebben Ik focus mij hier op
een sociale ruimte, de gay scene. Door deze jongens via kwalitatieve methoden een stem
te geven, zal duidelijk worden welke processen zij ervaren binnen enerzijds acceptatie, en
anderzijds constructie van seksuele identiteit.
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Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Nederland, een land dat vaak geroemd is
om zijn homo tolerantie, maar waar in sociale ruimtes heteroseksisme aanwezig is. Het
aantal homoseksuele cafés neemt af, de hoeveelheid feesten neemt toe. Daarnaast heeft
internet een belangrijke functie gekregen, waar het mogelijk is om anoniem en
laagdrempelig in contact te komen met anderen. Bijna jaarlijks wordt een kwantitatief
onderzoek uitgegeven door het sociaal cultureel planbureau in Nederland, in opdracht van
het Nederlandse ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap. Hieruit komt naar
voren dat hoewel homotolerantie in de Nederlandse samenleving toeneemt, er nog altijd
veel negativiteit en stereotypering heerst. Er wordt minder negatief over homoseksualiteit
gedacht dan tien jaar geleden. Volgens het onderzoek van het SCP, onder leiding van
Saskia Keuzenkamp, is homoseksualiteit steeds meer normaal en steeds gewoner.
Tegelijk wordt homoseksualiteit veelal beschouwd als anders, als afwijkend van de norm.
Hoewel het steeds gewoner wordt, is het niet ‘gewoon’. Wat vaak mist in dergelijke
grootschalige onderzoeken, is de beleving en visie van homoseksuelen zelf, verkregen
met behulp van kwalitatieve methoden, met name van jongeren. Dit terwijl juist jongeren
een unieke positie hebben binnen de gay scene, en in media en politiek veel aandacht is
voor onder andere het verplicht stellen van seksuele voorlichting voor middelbare
scholen. Dit onderzoek zal een hiaat in beschikbare data opvullen door de visie van
homoseksuele jongens zelf weer te geven via kwalitatieve onderzoeksmethoden en zal op
deze manier een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over homoseksualiteit
en jongeren in de Nederlandse samenleving.
Deze scriptie is gebaseerd op data die verkregen is gedurende onafhankelijk
veldwerk dat ik tien weken heb verricht in Utrecht. Ik heb hier actief in de gay scene
geparticipeerd, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de Utrechtse gay scene.
Zo ben ik naar feesten geweest, naar homoseksuele cafés en speciale gelegenheden zoals
borrels van het COC en ben ik actief geweest op verschillende internetfora, waar ik ook
bijeenkomsten van het bijgewoond. Naast participerende observatie, heb ik diepte
interviews gehouden met homoseksuele jongens. Ik heb in totaal elf jongens een of
meerdere keren geïnterviewd. Daarnaast ben ik samen met informanten naar gaybars en
feesten geweest. Ten slotte heb ik een focusgroep gehouden, om ook de interactie tussen
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mijn informanten te betrekken. In de semigestructureerde interviews heb ik gebruik
gemaakt van topic lijsten en veel vrijheid gegeven aan de informant zelf. Dit ook omdat
ik op deze manier te weten ben gekomen welke onderwerpen zij zelf belangrijk vinden en
aandragen. Op deze manier biedt dit onderzoek weliswaar enkel een kijk in de
gedachtegang van homoseksuele jongens die actief zijn binnen de Utrechtse scene, het
geeft wel een uitgebreid en volledig beeld van ervaringen, ideeën, angsten, verlangens en
achtergronden van deze jongens. Utrecht kent een kleine, actieve gay scene en
verschillende uitgaansgelegenheden speciaal gericht op jongeren. Maandelijks worden
grote

feesten

georganiseerd

voor

deze

doelgroep,

er

is

een

homoseksuele

studentenvereniging actief, en sinds kort ook een algemene jongerengroep. Daarnaast is
COC midden Nederland actief op het gebied van jongeren en zoeken zij manieren om
zich te richten op deze doelgroep. De onderzoeksgroep waar ik mij specifiek op heb
gericht, zijn jongens tussen de 16 en 25 die zichzelf benoemen als homoseksueel of
biseksueel. Hierbij betrek ik zowel jongens die ‘geheel’ uit de kast zijn, als jongens die
het bijvoorbeeld nog niet tegen familie hebben verteld. Hoewel ik geen onderscheid heb
gemaakt in etniciteit, kunnen alle informanten beschreven worden als autochtone
Nederlanders. Informanten uit verschillende sociaal economische klassen worden
besproken. Ook hebben de informanten diverse religieuze achtergronden en verschilt de
mate van activiteit binnen de gay scene1.
In deze scriptie zal ik allereerst mijn theoretisch kader uitleggen, waar ik mij
achtereenvolgens richt op identiteit, seksualiteit, homoseksualiteit, jongeren en de gay
scene. Seksualiteit is een onderdeel van iemands identiteit en sociaal vormgegeven, niet
slechts biologisch. De adolescentie is vaak een periode van ontdekking en verwarring op
het gebied van seksualiteit, wat sterker is voor jongeren die ervaren van de norm af te
wijken, zoals homoseksuelen. Waar voor alle jongeren zowel familie, vrienden als school
een grote rol spelen in identiteitsconstructie, zijn voor homoseksuelen sociale netwerken
zoals de gay scene van belang. Na het theoretisch kader ga ik in op de situatie in
Nederland in een contextueel hoofdstuk, waar ik aantoon welke veranderingen binnen de
gay scene hebben plaatsgevonden en welke rol dit speelt voor jonge homoseksuelen. In
1 Zie bijlage A voor een overzicht en indeling van de informanten en bijlage C voor een reflectie op mijn
rol als onderzoeker.
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de hierop volgende empirische hoofdstukken zal ik allereerst de periode voor de comingout beschrijven, waar ik de problemen laat zien die jongens ervaren in identificatie met
familie en op de middelbare school. Vervolgens ga ik in op de coming out en de eerste
activiteit in de gay scene. In het laatste hoofdstuk zal ik tenslotte aantonen op welke
manier jongens zich identificeren met de gay scene, welke stereotypen zij ervaren en wat
de invloed hiervan is op de activiteit in de scene. Dit zijn allen onderwerpen die
belangrijk zijn voor de informanten in de constructie van seksuele identiteit en de
houding tegenover de gay scene. Ten slotte zal ik in mijn conclusie aantonen dat de gay
scene invloed heeft op de identiteitsconstructie van jonge homoseksuelen, maar dat dit
een paradoxaal proces is van identificatie met de scene, en afzetten tegen stereotypen.
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2 Theoretisch Kader
2.1 Identiteit
Binnen antropologie wordt identiteit in de postmoderne tijd beschouwd als
gefragmenteerd,

complex,

dynamisch

en

intersectioneel

(Giddens

1991).

Dit

veronderstelt dat identiteit niet vast staat, maar aan verandering onderhevig. Anthony
Giddens stelt dat identiteit voornamelijk tot stand komt in contact met anderen en door
reflexiviteit van het individu (1991). Hoewel dit concept wetenschappelijk en analytisch
benaderd wordt als dynamisch, hebben mensen wel vaak een gevoel van identiteit als
vaststaand en definitief. Hoewel dit verandert over de jaren heen kunnen mensen
zekerheid over hun identiteit verkrijgen, een gevoel van autonomie en ‘er zijn’ (Hall
1996). Hoe dit tot stand komt is bovenal in een relationeel kader, in interactie met
anderen mensen en structuren (Giddens 1991). Het gevolg is dat identiteiten nooit
eendrachtig of eenvoudig zijn, maar meervoudig geconstrueerd worden over
verschillende, vaak intersectionele en soms tegenstrijdige discoursen, praktijken en
posities (Hall 1996:4). Deze discoursen zijn ideeën vanuit onder andere etniciteit, religie,
gender, opleiding en nationaliteit. Identiteit wordt op deze manier gezien als het
samenkomen van verschillende discoursen op een bepaalde tijd en plaats (Brubaker
2000). In verschillende situaties tegenover verschillende anderen, wordt een deel van de
identiteit geuit. Juist door het verschil in relatie tot anderen en de reflectie op deze
interactie krijgt een individu een beeld over zichzelf (Nagel 2009). Zoals eerder
genoemd, spelen verschillende discoursen een rol in identeitsconstructie. Sommigen,
zoals gender, lijken vaster en meer bepalend dan anderen (Butler 1990;Brubaker 2000).
Gender is het socio-culturele aspect van geslacht en sekse, de verwachtingen en idealen
die gekoppeld zijn aan het idee van man- en vrouw-zijn (Buikema 2009). Dit is een
bepalende factor binnen identiteitsconstructie en vaak minder flexibel dan opleiding of
religie. Gender en hieraan gekoppelde seksualiteit wordt omgeven door verwachtingen en
normen (Butler 1990), waarvan het overschrijden vaak tot sociale uitsluiting kan leiden.
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Identificatie
Identificatie vindt plaats door het vergelijken met andere individuen, zowel ‘binnen’ als
‘buiten’ de eigen groep (Giddens 1991). Wat blijkt is dat identiteit een proces is van
insluiting en vooral ook uitsluiting, wat plaats vindt in het spel van verschillende
machten. Door Stuart Hall wordt identificatie dan ook beschouwd als het product van
verschil (Hall 1996). Met welke groep de persoon zich identificeert kan veranderen in
verschillende situaties (Giddens 1991). Deze identificatieprocessen veronderstellen dat
personen een bewuste keuze kunnen maken tot het hebben van een identiteit. Tot op
zekere hoogte is dat het geval, maar ook onderliggende processen spelen hier een rol
(Butler 1990). Zo hebben vooroordelen binnen de samenleving over bepaalde kenmerken
van iemands identiteit, grote invloed op identiteitsconstructie (Nagel 2009). Op zowel
macro (gender, etniciteit) en micro niveau hebben mensen bepaalde verwachtingen over
elkaar en wordt een identiteit als het ware toegeschreven (Brubaker 2001). Dat een
identiteit wordt toegeschreven, wil nog niet zeggen dat dit ook toegeëigend wordt, maar
ook de afwijzing kan van invloed zijn. Dit toeschrijven en toe-eigenen, gebeurt
grotendeels onbewust, en heeft te maken met de onderliggende verwachtingen binnen de
samenleving, wat door Judith Butler performativity wordt genoemd (Butler 1990). Wat
volgens Butler onderliggend is aan het presenteren van identiteiten zijn mechanismen en
discoursen met betrekking tot taboes, wetten en regels (Butler in Burkitt 1998). Deze
structuren zijn vaak onderliggend en onbewust. Vooral wanneer uitingen van een persoon
voor ongemakkelijkheid zorgen, komt aan het licht welke onderliggende ideeën er
bestaan, wat de performativity inhoudt. Door ongemakkelijkheid over onderliggende
verwachtingen, kunnen deze verwachtingen in sommige gevallen uitgedaagd en
veranderd worden (Nagel 2009). Dit vindt voornamelijk plaats bij personen die buiten de
dominante groep lijken te vallen, die op bepaalde vlakken net niet passen bij de
onbewuste verwachtingen.

2.2. Seksualiteit
Het aantal mogelijke identificaties is waarschijnlijk oneindig. Toch zijn er wel enkele aan
te wijzen die veel voorkomen in Westerse samenlevingen (Brubaker 2000). Religie,
klasse, opleiding, culturele achtergrond, politieke voorkeur; het zijn allemaal factoren die
invloed hebben op identiteitsconstructie van een persoon. Wat mogelijk de meest
12
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verhulde, en tegelijk ook meest bewaakte factor is, is seksualiteit. Seksualiteit wordt
veelal beschouwd als natuurlijk, gedreven door biologische factoren. Seksualiteit wordt
minder vaak gezien als een sociale constructie (Nagel 2009:7).
Judith Butler neemt in haar boek Gender Trouble afstand van een biologische,
essentialistische visie op seksualiteit. Zij toont aan dat seksualiteit, evenals gender,
sociaal gevormd, gereguleerd en geconstrueerd wordt (Butler 1990). Seksualiteit is een
onderdeel van identiteit, zoals ook gender, etniciteit, religie, klasse dat zijn (Nagel 2009).
Er is sprake van intersectie tussen verschillende discoursen, plaatsen en tijden. Deze
samenkomst, zoals ik eerder heb aangetoond, is de conceptualisatie van identiteit die ik in
dit onderzoek volg. Met het concept seksuele identiteit, doel ik op het onderdeel van
identiteit welke als seksueel wordt beschouwd of van de rol die seksualiteit speelt in
identiteitsvorming. Seksualiteit is niet enkel iemands seksuele voorkeur, evenmin dat
seksualiteit alleen bestaat uit fysieke actie (Butler 1990). Seksualiteit gaat juist over de
omgang met ‘het seksuele’, op zowel persoonlijk niveau als binnen een samenleving.
Hier is tevens sprake van intersectie tussen gender en seksualiteit. Vaak wordt aan een
bepaalde seksuele identiteit een verwachting op het gebied van gender gekoppeld,
alsmede de normen voor seksueel ‘juist’ gedrag voor mannen en vrouwen verschillend
zijn (Butler 1990). Seksuele identiteit wordt in interactie gevormd (Butler in Burkitt
1998). Volgens Butler hebben normen in de samenleving een grote invloed hierop,
normen die aanwezig zijn en waar mensen zich naar vormen. Het zijn deze onbewuste
regels en discoursen, die bepalen wat ‘normaal’ en afwijkend seksueel gedag is (Butler
1990).
Binnen patriarchale samenlevingen fungeren vrouwen vaak als grensbewakers van
de groep (Douglas 1966), wanneer vrouwen grenzen overschrijden zijn de gevolgen
sociaal meestal groter dan voor mannen. Daarnaast lijkt er voor mannen meer sociale
ruimte te zijn voor seksueel gedrag (Buikema 2009). Aan de andere kant is het voor de
dominante groep in de samenleving vaak minder gemakkelijk symbolen van een lager
gewaardeerde groep over te nemen dan andersom. Dit impliceert dat er in samenlevingen
waar mannelijkheid hoger gewaardeerd wordt, zoals de meeste Westerse samenlevingen,
er meer ruimte is voor vrouwen om zich mannelijk te gedragen dan andersom (Jansen
1987). Voor mannen die zich vrouwelijk gedragen, is het risico op negatieve reacties erg
13

Uit de kast, in de scene
Bachelorscriptie Culturele Antropologie

Lieke Schrijvers 3480283

groot, omdat dit als werkelijk ‘afwijkend’ gedrag wordt gezien, terwijl er meer sociale
ruimte is voor vrouwen om zich mannelijker te gedragen. Wanneer iemand seksueel of op
het gebied van gender afwijkt is er een grote kans op uitsluiting (Nagel 2009), omdat
seksualiteit vaak als een essentieel onderdeel van de moraal van de groep wordt gezien
(Butler 1990). Seksuele grenzen worden het meest zichtbaar wanneer mensen op de grens
bewegen, deze grens uitdagen en op deze manier door middel van performance, de
onderliggende performativity (Nagel 2009) aan het wankelen brengen. Een leeftijdsfase
die vaak geassocieerd wordt met het uitdagen van grenzen, is de puberteit en
adolescentie. Deze fase wordt dan ook gekenmerkt door onzekerheid, verwarring en
ontdekking op het gebied van gender en seksualiteit. In sommige gevallen ervaren
jongeren af te wijken van verwachtingen en normen, bij anderen is er sprake van een
bevestiging (West 1999). In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op jonge
homoseksuelen. Eerst zal ik verder ingaan op de constructie van seksualiteit en
homoseksualiteit.
Constructie van seksuele identiteit
Seksuele identiteit is het individuele idee over zijn/haar seksuele voorkeuren, partners
en praktijken, gevormd door de sociale omgeving (Nagel 2009). Wat seksualiteit een
bijzonder onderdeel van identiteit maakt, is dat het erg intiem en door taboes omringd is,
en tegelijkertijd overal aanwezig is. Seksualiteit is zowel persoonlijk en verborgen als
publiekelijk en collectief (Brubaker 2000). Hierbij spelen sociale ideeën en normen over
mannelijkheid en vrouwelijkheid een rol en zijn er regels op het gebied van seksualiteit.
Wel is volgens Joane Nagel over verschillende plaatsen en tijden vrijwel altijd een
dominante seksuele norm te ontdekken, wat kan gaan over vrouwelijk schoonheidsideaal,
soorten seksuele aantrekking, aantal partners of seksuele praktijken (2009). In de meeste
samenlevingen is heteroseksualiteit de norm (Wilkinson 1994), al verschilt de invulling
van wat hetero- en homoseksualiteit betekent en hoe dit wordt gewaardeerd. Seksualiteit
heeft te maken met gender, wat het duidelijkst zichtbaar is wanneer men kijkt naar
seksuele voorkeur en heteronormativiteit. Zoals eerder genoemd worden aan
genderidentiteit bepaalde verwachtingen gekoppeld op het gebied van seksualiteit
alsmede andersom, vaak ingegeven door heteronormativiteit. Vaak worden ideeën over
mannelijkheid en vrouwelijkheid gespiegeld aan heteroseksualiteit (Nagel 2009). Zoals
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Wilkinson aantoont, wordt heteroseksualiteit veelal als normaal beschouwd, gevormd
door Natuur, waar homoseksualiteit Cultureel gevormd zou zijn (1994). Pas wanneer er
niet aan deze norm voldaan wordt, wordt zichtbaar welke norm aanwezig is. Dit is zowel
het geval bij seksuele relaties, als in het niet gedragen conform de aan heteroseksualiteit
gekoppelde gendernormen (Conley 2008). Dit wordt, nogmaals, zichtbaar wanneer
normen overschreden worden. Dit is veelal het geval voor homoseksuelen: er is bij
mannelijke homoseksuelen een associatie met vrouwelijkheid, en voor lesbiennes met
mannelijkheid (Smith et al. 1998). Mannen worden geacht om zich mannelijk te
gedragen, terwijl homoseksualiteit gekoppeld wordt aan vrouwelijkheid. Homoseksuelen
voldoen niet altijd aan normen op het gebied van genderrollen, of worden geconfronteerd
met stereotypen op dit gebied. Juist voor degenen die niet aan normen kunnen voldoen,
kan de constructie van seksuele identiteit problematisch zijn. Dit is vaak het geval bij
homoseksuelen.
Homoseksuele identiteit
Wat onder homoseksualiteit verstaan wordt, verschilt per samenleving. Op sommige
plaatsen, wordt homoseksualiteit gedefinieerd door gedrag, en dan met name vrouwelijk
gedrag (Elliston 1995). Het is op deze plaatsen, zoals Turkije, mogelijk voor een man om
homoseks te hebben, en als heteroseksueel beschouwd te worden wanneer hij zich
mannelijk gedraagt en een actieve seksuele rol heeft. Enkel wanneer een man zich
vrouwelijk gedraagt én een passieve, gepenetreerde, seksuele rol heeft, is hij een
homoseksueel (Elliston 1995). Voor anderen, veelal Westerse samenlevingen, is
homoseksualiteit een onderdeel van de identiteit, het is iets dat je ‘bent’. Binnen sociale
omgevingen, krijgt seksuele voorkeur betekenis en wordt dit op een bepaalde manier
gevormd en geuit. Op dit proces van identificatie hebben verschillende factoren invloed,
voor zowel heteroseksuelen als niet-heteroseksuelen. In dit onderzoek zal ik mij richten
op een specifieke sociale omgeving voor het proces van identificatie, de gay scene.
Marginalisering van homoseksuelen op basis van identiteit, het idee van het
‘anders zijn’, heeft er mede voor gezorgd dat homoseksuelen elkaar zijn gaan opzoeken.
Sinds het begin van de 20e eeuw, zijn homoseksuelen naar steden getrokken en zijn hier
plaatsen ontstaan van en voor hen; variërend van cafés tot hele buurten (Valentine 2003;
Leap 1993). Zoals het geval is bij vrijwel elke groepsvorming, ontstaat een hechte band
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door het hebben van een gezamenlijke deler (Anderson 1986). In het geval van
homoseksuelen als groep, is de gezamenlijke deler een seksuele voorkeur voor iemand
van hetzelfde geslacht. Aan deze voorkeur zijn stereotype beelden gekoppeld van
homoseksuele mannen als vrouwelijk, en lesbiennes als mannelijk (Munt 2002). Ook
binnen de gay scene bestaan deze stereotypes, waardoor er binnen deze groep een
homonorm merkbaar is (Duggan in Valentine 2003). Deze norm bestaat uit geschreven of
ongeschreven gedragsregels voor homoseksuelen die actief zijn binnen de scene, waarbij
kleding, lichaamstaal, seksualiteit en taalgebruik een grote rol spelen (Munt 2002;
Valentine 2003; Holt 2005). Er zijn hierin verwachtingen over hoe men zich dient te
kleden, welke muziek de voorkeur heeft en hoe men zich gedraagt. Vaak wordt een
sociaal homonetwerk opgezocht om aan heersende seksualiteits- en gendernormen te
ontsnappen, maar is er ook binnen deze gemeenschap sprake van dergelijke normen
(Valentine 2003).
Voordat ik inga op de rol van homonetwerken, is het van belang dit te
conceptualiseren. Het is in landen met een hogere tolerantie van homoseksualiteit niet
meer duidelijk te begrenzen welke ruimtes homo- en welke als heteroseksueel beschouwd
worden (Browne 2011). Steeds meer homoseksuelen besteden hun vrije tijd ook in
plaatsen die niet tot de traditionele gay scene behoren en homoseksuele clubs en feesten
worden bezocht door heteroseksuelen (Browne 2011), waardoor er geen sprake is van
isolering, maar juist van vermenging. Er is geen sprake van de scene als een los staand
object, de ruimte kan niet los gezien worden van de mensen die hierin bewegen (Gieryn
2000). Wanneer ik inga op homoseksuele netwerken, doel ik niet op een geografische
locatie, maar op groepen mensen die samenkomen op bepaalde plaatsen en zichzelf
definiëren als homoseksuele groep of ruimte, zowel feesten en clubs als internet en
andere bijeenkomsten. Op de gay scene in Nederland, zal ik in het volgende hoofdstuk
verder ingaan. Voor jonge homoseksuelen is de gay scene een belangrijke plaats waar
seksuele identiteit geuit en gevormd wordt. Identiteit ontstaat door interactie, zo ook
seksuele identiteit. Vaak ontstaat seksuele identiteit door interactie met leeftijdsgenoten,
familie, school. Voor jonge homoseksuelen spelen homoseksuele netwerken hiernaast ook
een rol en ontstaat een seksuele identiteit in interactie met andere homoseksuelen (SavinWilliams 2000). Nu is niet iedereen die zichzelf als homoseksueel beschouwd, ook actief
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binnen de gay scene. Er zijn homoseksuelen die zichzelf niet identificeren met het
stereotypebeeld van homo, waardoor de gay scene ook uitsluitend kan zijn. Gill Valentine
en Tracey Skelton noemen de gay scene dan ook een paradoxale ruimte (2003). De scene
kan als bevrijdend worden ervaren, steun bieden, zelfvertrouwen geven en voor nieuwe
partners zorgen (Leap 1999). Aan de andere kant kan het juist ook voor spanning zorgen,
zeker wanneer er niet kan worden voldaan aan de voorgeschreven regels (Munt 2002), en
door deze onzekerheid en ervaren druk kan het risico’s met zich mee brengen (Valentine
2003). Deze risico’s zijn vooral aanwezig voor jonge homoseksuelen, waar ik in het
volgende paragraaf op terug zal komen.

2.3 Homoseksualiteit en adolescentie
Jongeren en seksualiteit
De puberteit, ongeveer de leeftijd tussen 12 en 20, is voor jongeren een periode die
gekenmerkt wordt door identiteitsvorming en het zoeken naar de ‘zelf’. Alle jongeren
krijgen door middel van interactie een beeld over zichzelf. Hoewel identiteit dynamisch
en fluïde is, kan er wel een duidelijk beeld over de eigen identiteit ontstaan, iets waar
pubers en adolescenten naar op zoek zijn. Met name op het gebied van seksualiteit
verandert er veel, zowel fysiek en hormonaal als sociaal (Gijs 2009). Uit het onderzoek
van Bruna Zani is gebleken dat de belangrijkste veranderingen naast lichamelijke,
psychologische veranderingen zijn. Er is meer kennis over seksualiteit, er wordt meer
over gepraat met vrienden en wat volgt is meestal een hele reeks aan ‘eerste keren’ (Zani
1991), variërend van de eerste aantrekkingskracht tot eerste geslachtsgemeenschap.
Voorlichting wordt vaak gegeven op een informerende manier, met de nadruk op
voortplanting en seksueel overdraagbare aandoeningen. Er is volgens Jackie West weinig
aandacht voor persoonlijke beleving, voor gevoelens. Dit terwijl daar juist veel behoefte
aan is onder jongeren (West 1999). Daarnaast is er erg veel variatie onder jongeren, en is
seksuele ontwikkeling niet universeel lineair (Savin-Williams 2000). Ondanks onderlinge
verschillen is de puberteit voor jongeren een periode van verandering, van ontdekking en
verwarring. Naast lichamelijke veranderingen speelt ook liefde en aantrekkingskracht een
rol. Het hebben van een relatie wordt belangrijk, waardoor jongeren zich gaan
bezighouden met aantrekkelijkheid. Sommige jongeren komen hierin erachter dat zij zich
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aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. Binnen seksuele voorlichting is
hier vrijwel geen aandacht voor, de mogelijkheden tot het praten over seksualiteit worden
belemmerd door zowel heteroseksisme als de status van jongeren (West 1999). Hoewel er
in landen als Nederland hiervoor meer aandacht is, wordt homoseksualiteit ook in deze
landen beschouwd als afwijkend van de norm (Holt 2003). Dit gevoel van anders zijn,
van niet behoren tot de norm, wordt vaak gevoed door heteroseksisme op school, binnen
familie en redere sociale omgeving. Hoewel dit heteroseksisme in de meeste gevallen niet
bewust plaatsvindt, heeft het wel degelijk invloed op identiteitsontwikkeling van
jongeren die twijfelen over hun seksuele geaardheid (McDavitt 2008). Heteroseksisme
draagt er ook aan bij dat jonge homo’s het idee hebben ‘anders’ te zijn en dat homo’s ‘uit
de kast’ komen, terwijl heteroseksuelen dit niet doen, dit is namelijk de norm en de
standaardverwachting in de maatschappij.
Coming Out
In identiteitsconstructie van jonge homoseksuelen speelt de fase van ontdekking van de
eigen seksuele voorkeur een grote rol. In eerste instantie is er vaak sprake van
zelfbenoeming als homoseksueel. Een volgende stap is het uiten van deze geaardheid aan
vrienden en familie. Deze fase wordt vaak de coming-out genoemd, de periode van het uit
de kast komen (Valentine 2003). Het uit de kast komen veronderstelt een breekpunt, een
ommekeer in het idee van ‘zelf’ en het uiten hiervan. Voor sommigen is dit het geval,
maar voor de meerderheid van jongeren is het uit de kast komen een proces zonder
duidelijk begin of einde. Er is geen model toepasbaar hierop, omdat ervaringen van
homoseksuelen erg variëren. Wel zijn er enkele mijlpalen te herkennen. Vaak wordt dit
beschreven als een opeenvolging van eerste aantrekking tot iemand van hetzelfde
geslacht, eerste seksueel contact, eerste zelfbenoeming als homoseksueel, en eerste keer
hiervoor uitkomen (Savin-Williams 2000). Ook dit verloopt niet eenduidig. Er zijn
jongeren die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht, maar
heteroseksuele relaties hebben, en ook andersom (D’Augelli 1995). Dit zorgt voor
verwarring over de definitie van homoseksualiteit in termen van gedrag of gevoel.
Daarnaast hebben homoseksuele jongeren vaak geen voorbeelden, zij komen erachter dat
zij op het gebied van aantrekkingskracht afwijken van de meeste van hun
leeftijdsgenoten. Ook wordt het openlijk uitkomen voor hun geaardheid vaak belemmerd
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door negatieve stereotyperingen in de maatschappij, alsmede angst om afgewezen te
worden door familie en vrienden (Valentine 2003). Vaak is het overschrijden van
gendernormen problematisch in de puberteit en adolescentie (Gonsiorek in D’Augelli
1995), en is er een grote druk van leeftijdgenoten voor jongens om zich mannelijk te
gedragen. Een stereotype beeld van homoseksuelen als vrouwelijk, zorgt voor verwarring
op het gebied van genderidentiteit (McDavitt 2008) voor jonge homoseksuele jongens.
Van hen wordt enerzijds verwacht te voldoen aan ideeën over genderidentiteit en
anderzijds wordt hun seksuele voorkeur geassocieerd met het tegenovergestelde gender.
Voor jongens is het verwarrend dat zij aan de ene kant zich mannelijk dienen te gedragen,
maar tegelijkertijd krijgen zij te maken met een stereotype beeld van homoseksuelen als
vrouwelijk. Door een gebrek aan voorbeelden en acceptatie, wordt er gezocht naar
alternatieven in de vorm van sociale homoseksuele netwerken. Jonge homoseksuelen
gaan vaak op zoek naar, of stuiten op een netwerk waarbinnen zij geaccepteerd en
gerespecteerd worden (McDavitt 2008). Hierin kunnen internetfora, feesten of andere
bijeenkomsten een rol in spelen. Veel jongeren ervaren een gevoel van bevrijding
wanneer zij voor het eerst in de gay scene treden, een gevoel van authenticiteit en jezelf
kunnen zijn (Holt 2003), praatgroepen en fora kunnen voor meer zekerheid en
zelfvertrouwen zorgen (Valentine 2003). De gay scene is voor jongeren niet alleen een
plaats waar zij hun eigen seksuele identiteit kunnen uiten, maar ook waar seksuele
identiteit gevormd en bevestigd wordt, in relatie tot anderen binnen die scene.
Tegelijkertijd zijn er risico’s binnen de gay scene aanwezig op het gebied van seksualiteit
en sociale uitsluiting. Dit is voornamelijk het geval voor jongere homoseksuelen,
aangezien zij onder andere door financiële redenen vaak niet kunnen voldoen aan de
normen op het gebied van kleding, en tegelijkertijd door hun jonge onervaren indruk vaak
seksueel aantrekkelijk worden gevonden (Valentine 2003). Aan de andere kant is juist
voor jonge homoseksuelen, die zich weinig kunnen identificeren met klasgenoten, een
netwerk met andere homoseksuelen bepalend in de ontwikkeling van zelfvertrouwen en
seksuele identiteit (Holt 2003; Valentine 2003; Munt 2002). De constructie van seksuele
identiteit lijkt voor homoseksuele jongeren problematisch. De adolescentie is voor
iedereen een periode van het ontdekken van de eigen identiteit en seksualiteit,
waarbinnen homoseksuelen erachter komen niet te voldoen aan heteroseksuele normen.
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Zij kunnen zich moeilijk identificeren binnen de eigen omgeving, waardoor voor de
constructie van seksuele identiteit een groep ‘buiten’ de eigen wordt opgezocht, vaak
homoseksuele netwerken.
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3 Context
Nederland is internationaal vaak geroemd als het gaat om homotolerantie en emancipatie.
Deze reputatie heeft Nederland vooral te danken aan zaken als het grote aantal
activiteiten voor homoseksuelen en de openstelling van het huwelijk voor partners van
hetzelfde geslacht, waar dit land het eerste in was2(Jivraj 2011). Volgens Suhraiya Jivraj
is in de loop der jaren een homonationalisme ontstaan in Nederland, wat benadrukt wordt
is de acceptatie van homoseksuelen als onderdeel van het nationale discours (2011). Hier
zijn echter veel kanttekeningen bij te plaatsen. Zo benoemt Jivraj in hetzelfde artikel, dat
er in Nederland sprake is van een homonorm waarbij velen worden uitgesloten (Jivraj
2011). Daarnaast is niet iedereen in Nederland tolerant tegenover homoseksualiteit. Uit
het onderzoek van Keuzenkamp komt naar voren dat veel mensen moeite hebben met
zichtbare homoseksuele uitingen3. Daarnaast ervaart een meerderheid van homoseksuele
jongeren homo negativiteit in de buurt, op straat, op school en op het werk (Keuzenkamp
2011). Hoewel er in Nederland veel aandacht is voor acceptatie van homoseksuelen, is
heteroseksisme aanwezig in publieke ruimtes. Stereotypen van homoseksuelen als
vrouwelijk zijn niet verdwenen (Kerkhof 2000). Zoals de titel van het laatste onderzoek
van het SCP in een zin weet te beschrijven: “Niet te ver uit de kast (Keuzenkamp 2012)”;
homoseksualiteit wordt geaccepteerd, zolang het niet te opvallend aanwezig is
(Keuzenkamp 2012), in de woorden van een van mijn informanten: ‘we worden
getolereerd, maar niet geaccepteerd’ (Interview met Roel 2012).
In de jaren ’90 was de gay scene in Nederland volop bloeiend en zijn in heel het
land homobars geopend, met Amsterdam als centrum. In het laatste decennium zijn veel
gaybars echter gesloten en worden er in plaats daarvan veel feesten gegeven en
bijeenkomsten via internet georganiseerd. Van geografische locaties is de gay scene
verschoven naar feesten en internet, naar netwerken. Het is nodig zelf actief op zoek te
gaan naar homoseksuele netwerken. Sally Munt ziet hier een nieuwe rol van internet
hierbinnen. Volgens haar zorgt het internet voor verhoogde anonimiteit en voor een lagere
2 http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=algemeen&algemeen_id=307, geraadpleegd op 27-062012
3 40% van de ondervraagden vind het onder andere aanstootgevend als twee mannen in het openbaar
zoenen.
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drempel in het zoeken naar contact, wat het proces van identificatie faciliteert (Munt
2002). Homoseksualiteit wordt steeds meer geaccepteerd, het wordt steeds ‘normaler’
gezien (Keuzenkamp 2011). Doordat dit meer geïntegreerd is, is het tegelijk ook minder
zichtbaar. Deze verminderde zichtbaarheid is niet per definitie negatief, maar kan voor
jonge homoseksuelen in het proces van identificatie voor problemen zorgen. Het is
lastiger geworden om duidelijke gay scenes aan te wijzen en op te zoeken, ook wordt de
vaak vrouwelijke kledingstijl van homoseksuelen overgenomen door heteroseksuelen4,
waardoor het lastiger is om publiekelijk jezelf te uiten als ‘homo’, wanneer dat gewenst
is. Waar wel meer aandacht voor is, is de maatschappelijke en politieke kant van homo
acceptatie, zo zijn verschillende instellingen actief in de bevordering van tolerantie en is
in de media veel aandacht voor homo emancipatie. Ook homofeesten zelf hebben vaak
een maatschappelijk doel voor ogen5. Voor jonge homoseksuelen zijn er enkele
instellingen die zich specifiek richten op deze groep, zoals het tijdschrift Expreszo en
PANN feesten. Daarnaast begeven veel jongeren zich anoniem op het internet, met name
gedurende de coming-out en hiervoor, op zoek naar informatie, steun en contact met
andere homo’s6. Wat een trend is binnen de gay scene, is dat er groepen en organisaties
worden opgericht speciaal voor homojongeren. Aan de ene kant kan dit betekenen dat er
meer ruimte is voor dergelijke initiatieven, maar aan de andere kant toont het aan dat er
nog een grote behoefte hieraan bestaat onder jongeren. Het afgelopen jaar is er ook
binnen de Nederlandse politiek meer aandacht geweest voor homojongeren. Zo wordt het
verplicht voor scholen om voorlichting over homoseksualiteit te geven7 . Daarnaast zijn
er vele berichten over hoge percentages psychische problemen onder homoseksuelen, en
suïcidale neigingen onder homojongeren8. Veel jongeren durven op scholen niet uit de
kast te komen, omdat zij bang zijn gepest te worden (Keuzenkamp 2012). Ondanks deze
negatieve berichten, moet niet uit het oog verloren worden dat Nederland nog altijd een
4 Een voorbeeld is de zogenaamde ‘metroman’: een man die vrouwelijke trekjes vertoont en
heteroseksueel is en zich vaak op dezelfde manier kleedt en gedraagt als een stereotype vrouwelijke
homoseksuele man. Zie onder andere: David Coad 2008. The Metrosexual; Gender, Sexuality and Sports.
New York: State University Press.
5 Zie onder anderen: http://www.pann.nl/maatschappij
6 Interview met hoofdredactrice en hoofd marketing van Expreszo, een tweemaandelijks tijdschrift voor en
door homojongeren 14-03-2012.
7 http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=4431, geraadpleegd op 27-062012
8 Zie http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=7949, geraadpleegd op 27-06-2012
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van de veiligste landen is om openlijk homoseksueel te zijn9. Toch is het construeren van
een seksuele identiteit voor jonge homo’s problematisch. Voor heteroseksuele jongeren is
in Nederland vrij veel ruimte voor seksueel experimenteren. Hoewel hier ook verontrust
over wordt gesproken, wordt dit beschouwd als een fase die kenmerkend is voor puberteit
(West 1999). Jongens en meiden zijn vaak bevriend met elkaar, gaan samen stappen en
korte relaties, ‘verkering’, zijn gebruikelijk. Hoewel dit erg normaal is, hebben
homoseksuele jongeren deze opties niet voorhanden. Juist in de periode waarbij het
ontdekken van de eigen identiteit en seksualiteit voorop staat, hebben zij weinig
mogelijkheden om dit uit te proberen door heteronormativiteit, onder andere op
middelbare scholen. Interactie met andere homoseksuelen is hierbij een belangrijke factor
in het ontdekken van seksuele identiteit en het krijgen van zelfvertrouwen.
Homojongeren worden in Nederland geconfronteerd met verschillende discoursen;
opvattingen van huis uit en op school, stereotypen en mediabeelden in de maatschappij,
maar ook de gay scene, waarbinnen een eigen plek voor jongeren ontstaat10.
In dit onderzoek heb ik mij voornamelijk gericht op de rol van de gay scene,
welke zowel feesten, bars, internet en instellingen omvat. Hierbij kunnen andere factoren
echter niet buiten beschouwing worden gelaten, de opvattingen van iemands ouders
bijvoorbeeld kunnen gevolgen hebben voor iemands activiteit binnen de gay scene. In de
volgende hoofdstukken zal ik weergeven op welke manier de gay scene een rol speelt in
zowel het uiten als in de constructie van seksuele identiteit onder homoseksuele jongens
tussen de 16 en 25. Hierbij ga ik achtereenvolgens in op de periode voorafgaand aan de
coming-out, de eerste coming out en activiteit in de scene, en het idee van ‘jezelf zijn’
binnen de gay scene.

9 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/06/toenemende-acceptatie-van-homoseksualiteit.html,
geraadpleegd op 27-06-2012
10 Interview met Expreszo 14-03-2012
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4 ‘Ik ben de enige en het is raar’ 11
Jeugd, familie en school in ontwikkeling van seksualiteit
Gedurende de adolescentie zijn jongeren op zoek naar hun identiteit, waaronder ook
seksuele identiteit. Dit is volgens Jackie West voor alle pubers een verwarrende periode
(1999), waarbij jongeren door identificatie met anderen tot een beeld over zichzelf
komen. Voor jonge homo's is dit volgens Bryce McDavitt problematisch, zij ontdekken
dat zij buiten de heteronorm vallen en hebben weinig mogelijkheden in hun directe
omgeving om zich mee te identificeren (2008). Dit wordt bevestigd door dit onderzoek.
Op alle scholen van de informanten, werd weinig voorlichting gegeven over
homoseksualiteit, terwijl juist deze voorlichting een rol kan spelen in het accepteren en
ontdekken van de eigen seksuele voorkeur. Ook zijn er in de eigen sociale omgeving
weinig voorbeelden of rolmodellen. In dit hoofdstuk zal ik de periode van ontdekking van
de eigen seksualiteit beschrijven en de periode hier voorafgaand bij betrekken. In de
volgende paragrafen zal ik allereerst ingaan op de gevoelens die jongens ervaren in het
proces waarin zij erachter komen op jongens te vallen. Vervolgens ga ik in op de
openheid gedurende de opvoeding. Ten slotte benoem ik de rol die de middelbare school
speelt in zowel het ontdekken als uiten van seksualiteit.

4.2 ‘Altijd al anders’
Hoewel er ook mannen zijn die zich pas op latere leeftijd aangetrokken voelen tot
geslachtsgenoten, ontdekken de meeste homoseksuelen dit gedurende de puberteit
(Savin-Williams 2000). Zo ook de groep die ik gesproken heb. Op één na, zijn allen
erachter gekomen op jongens te vallen gedurende de puberteit12. Sommige jongens geven
aan dat zij ‘altijd al’ het gevoel hadden anders te zijn dan de rest. Zij realiseerden zich
nadat zij zichzelf benoemden als homo-/biseksueel, dat zij gedurende hun jeugd afweken
van leeftijdgenootjes. Een uitspraak van Jaap wordt gedeeld door andere informanten:
“Ik denk dat ik het heel mijn leven heb geweten.”. Wat het dan is waardoor zij zich
‘anders voelden’, heeft te maken met genderrollen. Zoals eerder genoemd, wordt
homoseksualiteit vaak gekoppeld aan vrouwelijkheid. De informanten zelf zien
retrospectief in hun jeugd aanwijzingen van hun homoseksualiteit, zonder dat zij zich hier
11 Interview met Niek
12 Mark is de enige die vóór zijn puberteit uit de kast kwam, namelijk toen hij elf jaar was
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destijds bewust van waren. Dit wordt in alle gevallen beschreven in vrouwelijk of
meisjesachtig gedrag, waar zij zelf ook de koppeling tussen homoseksualiteit en
vrouwelijkheid zien. Veel jongens geven aan dat zij in de jeugd vooral vriendinnetjes
hadden, en niet hielden van jongensachtige spelletjes als het klimmen in bomen of
voetballen. Hier gaat het om de periode voorafgaand aan de middelbare school. Geen van
de informanten heeft twijfels gehad over zijn genderidentiteit, alleen Mark vertelt dat hij
vroeger een meisje wilde zijn omdat het dan makkelijker was om op jongens verliefd te
worden. Mark was al vroeg uit de kast, maar geeft aan in zijn jeugd juist alleen maar
jongensvrienden te hebben gehad, en met hen wilde spelletjes deed als in bomen
klimmen.
Hierop zijn uiteraard uitzonderingen. Een andere groep informanten, een
minderheid, geeft aan zich juist nooit anders te hebben gevoeld. Ook voor Niels was het
een proces, en ook hij was in zijn jeugd minder jongensachtig dan leeftijdgenoten, maar
hij associeerde dit nooit met anders-zijn, laat staan homoseksualiteit.
“Het viel me wel op dat je soms wel gewoon buiten de boot viel. Dat je
gewoon anders was dan de klas, dat ik gewoon andere interesses had dan
de jongens om je heen en gewoon iets minder stoer wilde doen, en gewoon
meer gezellig wilde doen. [D]at had ik ook nooit echt geassocieerd met
echt anders zijn, of echt homo zijn ofzo. […] Ik heb me qua gedrag nooit
echt anders gevoeld dan andere mensen.” [Niels]
Ook Niels ziet achteraf factoren in zijn jeugd die te maken hadden met homoseksualiteit,
maar hij heeft zich niet anders gevoeld zoals de anderen. Pas op de middelbare school
koppelden jongens dit gevoel aan homoseksualiteit. Alle informanten geven aan dat zij
erachter kwamen op jongens te vallen gedurende de puberteit, uitgezonderd Mark.
Hierbij speelde seksualiteit een grote rol. Sommige jongens werden spontaan
opgewonden van een andere jongen, zoals bij Roel het geval was. De meesten echter,
geven aan dat het hier ging om ‘kijken naar’, ‘fantaseren over’, en ‘leuk vinden’ of
verliefdheid. De ervaringen van Niels worden gedeeld door de anderen:
“[O]p een gegeven moment kom je erachter dat je naar jongens kijken
gewoon een stuk interessanter vindt dan naar meisjes kijken. En dan ga je
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ergens gewoon aan denken, dan doe je dat met jongens en denk je ‘hee,
leuk!’, en datzelfde fantaseren met meisjes dan ‘hm, saai.’ “ [Niels]
Niels is niet de enige die heeft geëxperimenteerd met seksualiteit. Naast fantasieën, heeft
hij ook een relatie met een meisje gehad. Ook Elmer en Roel hebben een relatie met een
meisje gehad op de middelbare school. Dit was zowel een manier om te ontdekken of zij
daadwerkelijk homoseksueel waren, maar ook om te kijken of ‘het toch niet werkte’
[Niels] met een meisje. Elmer geeft aan dat hij echt verliefd was op zijn ex, met wie hij
verkering had voordat hij erachter kwam homoseksueel te zijn. De informanten
beschrijven het ontdekken van de eigen seksuele voorkeur als een proces, en niet zo
duidelijk als één moment. Het duurt ook enkele maanden tot jaren totdat jongens zelf
zekerheid hebben over hun seksualiteit. Doordat heteronormativiteit zo sterk aanwezig is
in de puberteit, brengt de ontdekking van aantrekking tot jongens verwarring met zich
mee, en vaak ook de wens dat het een fase is, en zij uiteindelijk toch ‘gewoon’ met een
meisje een relatie krijgen. Roel zegt hier over: ‘Het is natuurlijk geen keuze, het is nog
steeds zo veel makkelijker om hetero te zijn’. Door deze verwarring is er in de meeste
gevallen veel tijd tussen de eerste aantrekking tot een jongen en het zichzelf benoemen
als homoseksueel. Zelfvertrouwen speelt hierbij een grote rol, wat minder wordt door een
gevoel af te wijken van de norm en angst om hierom afgewezen te worden. Hierbij is de
school en familie van grote invloed. In het volgende paragraaf zal ik laten zien welke rol
opvoeding en openheid hierin spelen voor het accepteren van de eigen seksualiteit.

4.3 ‘Het was altijd een optie’
“Mijn ouders zijn er altijd heel open over geweest. […] Daar heb ik ook
altijd heel veel steun aan ondervonden, het was gewoon altijd een optie.”
[Mark]
Mark is de enige die ik heb gesproken die al op zijn elfde uit de kast was. Hij komt uit
een vrijzinnig gezin, het was voor hem altijd een optie om op jongens te vallen, dit werd
nooit raar gevonden door zijn familie. Dit maakte het voor hem gemakkelijk om op zijn
elfde jaar uit de kast te komen. Mark is hierin een grote uitzondering, de anderen hadden
hun coming-out hun achttiende levensjaar, waar ik in het volgende hoofdstuk verder op in
zal gaan. De vrijheid van opvoeding en openheid over homoseksualiteit speelde een grote
rol in het ontdekken van de eigen seksualiteit, en de acceptatie hiervan met bijbehorend
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zelfvertrouwen. Voor Mark was het altijd een optie, een openheid die geen van de
anderen heeft ervaren.
“ Mijn ouders wonen in een heel klein gehucht, op het platteland. Het is
een beetje de zwarte kousen omgeving, dus heel erg gereformeerd.. […]
[J]e hebt natuurlijk wel doemscenario’s van tevoren een beetje, altijd. [...]
Dat komt ook natuurlijk wel door die omgeving waar je zit. En eigenlijk
wist ik ook niet precies hoe mijn ouders daarover [homoseksualiteit]
dachten. Op tv, ja, mijn vader had een enorme hekel aan Gerard Joling en
Gordon enzo.” [Wouter]
De ervaringen van Wouter verschillen sterk van die van Mark. Van huis uit heeft hij geen
positief beeld over homoseksualiteit gekregen, waardoor identificatie voor hem erg
moeilijk was en hij niet direct uit de kast durfde te komen. Wat is gebleken, is dat ideeën
van familie een grote rol spelen in het zelfvertrouwen van jongeren wanneer zij erachter
komen op jongens te vallen.
“Ik heb nooit raar tegen homoseksualiteit aangekeken. Mijn familie ook
niet toen ik jong was. […] Ja, en het feit dat wij heel open en hecht zijn
helpt natuurlijk ook.” [Jaap]
De meeste jongens hebben soortgelijke ervaringen als Jaap, waarbij er thuis niet veel over
homoseksualiteit gesproken werd, maar zij wel verwachtten dat ouders het zouden
respecteren. Hoewel zij niet ervoeren dat homoseksualiteit altijd een vanzelfsprekende
optie was, zoals Mark dit had, hadden de meesten wel het idee dat hun ouders hiervoor
open stonden. De jongens die sneller uit de kast kwamen, geven allen aan dat hun ouders
vrijzinnig en open minded waren. Daarnaast hebben deze jongens minder moeite gehad
met het accepteren van de eigen seksualiteit, iets wat vaak gelijk loopt met het uit de kast
komen (zie hoofdstuk 2). De houding van ouders is essentieel in het accepteren van de
eigen seksualiteit, en vooral het idee of homoseksualiteit 'iets raars' is, of 'een optie'.
Naast de opvattingen en openheid in de opvoeding, zijn voorbeelden en rolmodellen
belangrijke factoren in identificatie.
Geen van de informanten heeft homoseksuele familieleden. Ook hadden zij in de
jeugd geen naaste buren of kennissen die homoseksueel waren, wat als een gemis wordt
ervaren. Ook uit het onderzoek van het SCP blijkt dat mensen homoseksualiteit eerder
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accepteren wanneer zij iemand in de naaste omgeving hebben die homoseksueel is
(Keuzenkamp 2011). Dit wordt ook zo ervaren door de informanten. Zo geeft Elmer aan
dat het voor mensen lastiger te accepteren is, wanneer zij het fenomeen niet kennen. Een
opvatting die gedeeld wordt door de anderen. Homoseksualiteit waar de ouders, en zij
zelf ook, mee in aanraking kwamen, waren beelden via de media en stereotypen. Zo geeft
Wouter aan dat zijn vader altijd een hekel had aan Gerard Joling en Gordon, dit zijn twee
openlijk homoseksuele bekende Nederlanders die vaker genoemd zijn onder de jongeren
als voorbeelden van stereotypen waar zij zich tegen verzetten13. Omdat zij zich niet
verbonden voelden met dit stereotype, identificeerden de jongens zich niet hiermee, noch
met leeftijdgenoten of familie. Dit heeft hen belemmerd in het accepteren van de eigen
seksualiteit, omdat zij door gebrekkige identificatie geen duidelijk beeld kregen over wat
het betekent homoseksueel te zijn, en hoe zij dit zelf in wilden vullen.

4.4 Voorlichting en vrienden
De middelbare school wordt niet beschouwd als een plaats waar jongeren vrij zijn om
hun homoseksualiteit te uiten. Wat als essentieel gemis wordt ervaren, is de weinige
seksuele voorlichting over homoseksualiteit en het gebrek aan voorbeelden. De behoefte
om te praten over seksualiteit, zoals ook Jackie West deze noemt (1999), bestaat ook
onder mijn informanten. Tekenend is de ervaring van Niek, die ik samen met zijn vriend
Leon heb geïnterviewd. Niek is achttien jaar, Leon negentien. Niek zit in de zesde klas
van het VWO en heeft dit jaar op school verteld dat hij op jongens valt.
Niek: Ik kende nog geen andere homo’s en had echt het idee van ‘ik ben de
enige en het is raar’, en weet ik veel wat allemaal.. Dus ik heb er best lang
over gedaan om het voor mezelf toe te geven. […] uiteindelijk dan na…
een soort van voorlichting. Heel slechte voorlichting, maar…
Leon: Je hebt tenminste voorlichting gehad, ik heb helemaal niks gehad.
Niek: Toen kreeg ik wel door ik ben niet de enige en er zijn er best veel. En
heb ik voor mezelf ook toegegeven van ik ben homo… maar het heeft nog
een heel jaar op zijn minst geduurd voordat ik het tegen mijn vrienden zei.
13 Gerard Joling en Gordon zijn twee zangers en tv presentatoren van 51 en 44 jaar, die ook gezamenlijk
verschillende programma's hebben gemaakt. Zij zijn beide openlijk homoseksueel en vaak genoemd als
typische 'nichten', vrouwelijke en oudere homo's.
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Voorlichting kan herkenning bieden, zoals Niek aangeeft dat hij erachter kwam dat hij
niet de enige was. Eerst kende hij geen andere homo’s wat ervoor zorgde dat hij in de war
raakte en zichzelf ‘raar’ vond omdat hij zich aangetrokken voelde tot jongens. Door de
voorlichting leerde hij dat dit niet het geval was, hoe beperkt deze voorlichting ook was.
Leon geeft aan dat hij helemaal geen voorlichting heeft gehad, en hier wel behoefte aan
had. Ook Elmer geeft aan dat hij op het moment dat er in voorlichting over
homoseksualiteit werd gesproken, dit hem een gevoel van herkenning gaf. Niels vertelt
ook hoe hij tijdens seksuele voorlichting reageerde:
“In groep acht gingen we er [homoseksualiteit] op een gegeven moment
wel dieper op in. Toen had ik zoiets van ‘hee, volgens mij ben ik dat’.”
[Niels]
Seksuele voorlichting kan heel veel betekenen binnen zelfontdekking en zelfacceptatie,
wat theorieën van onder andere Jackie West bevestigt (1999). De voorlichting was in alle
gevallen erg beperkt en ging niet verder dan benoemen wat homoseksualiteit is. Ook op
school waren er weinig voorbeelden of rolmodellen van homoseksuelen. In enkele
gevallen hebben jongens een homoseksuele leraar gehad. Dit waren leraren waarvan
‘iedereen’ wist dat ze homo waren, Roel had een homoseksuele mentor die hier klassikaal
over heeft verteld. Na deze ‘coming-out’ voor zijn mentorleerlingen, heeft Roel niet met
hem gesproken over seksualiteit. Vooral door leeftijdsverschillen identificeerden
informanten zich niet met hen. In de directe omgeving van de middelbare school zijn, net
als in de familie, geen voorbeelden waaraan zij zich kunnen spiegelen.
Hoewel voorlichting enigszins helpt in identificatie en zekerheid, voelden de
jongens die uit de kast kwamen op de middelbare school, zich allemaal eenzaam en
werden sommigen erg gepest. Verschillende factoren dragen eraan bij dat weinig jongens
uit de kast durven te komen op de middelbare school. Bovenal is er het gevaar van
pesten, dat ofwel door eigen ervaringen, of door ervaringen van medescholieren werd
bevestigd. Dit risico wordt benoemt in het onderzoek van Keuzenkamp (2012), en is
bevestigd door mijn data. Zo heeft Mark geen positieve herinneringen aan deze periode:
“Mensen die later uit de kast zijn gekomen, hebben dat nooit zo gehad. Ik
had echt wel moeilijk, ik ben heel veel gepest. Ik ben ook zelfs met de dood
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bedreigd, was heel heftig. […] Ik was de enige op school die openlijk uit
de kast was.” [Mark]
Elmer vertelt dat een openlijk homoseksuele medescholier gepest werd, wat hem niet
stimuleerde om uit de kast te komen. Hoewel Roel ook veel negatieve reacties heeft
gekregen, werd hij niet stelselmatig gepest, zoals bij Mark gebeurde. Mark was vijf jaar
voor Roel uit de kast, en vooral in de eerste jaren de enige op school. Vandaag de dag
kleedt Roel zich modieus en geeft hij zelf aan zich 'flamboyant' te kleden 14. De
middelbare school was voor Roel geen plaats waar hij zich vrij voelde om zich te uiten.
Toen ik hem vroeg of het klimaat op de middelbare school een reden was dat hij zich daar
minder ‘flamboyant’ kleedde dan hij nu doet, zei hij: “Ik weet niet.. het kan ook gewoon
een tiener-ding zijn, je past je aan aan de groep. Het groepsgevoel onder tieners is
gigantisch groot”. Dit is een opvallend gedeelte van dit interview. Eerst vertelde Roel mij
dat hij niet zichzelf kon zijn, omdat hij de enige homoseksuele jongen was. Later voegde
hij hieraan toe dat het aanpassen ook ‘gewoon een tiener-ding’ kan zijn, en niet per se te
maken heeft met zijn seksuele voorkeur. Dit komt overeen met het idee dat de puberteit
voor iedereen een periode van ontdekking en verwarring is, zoals Savin-Williams dit
noemt (2000).
Bryce McDavitt geeft aan dat een van de strategieën die gebruikt worden door
jonge homo’s om om te gaan met heteroseksime, het veranderen van de vriendengroep is
(2008). Op de middelbare school was deze strategie niet makkelijk toepasbaar voor de
informanten, vrienden werden niet vaak bewust gekozen; vaak zaten jongeren vijf, zes
jaar bij elkaar in de klas. Hierdoor werd het moeilijker gevonden om openlijk af te wijken
van de norm, vaak waren jongeren afhankelijk van hun vriendengroep voor
zelfvertrouwen en zijn het vaak degenen zonder vrienden die gepest werden. De
groepsdruk op middelbare scholen om te voldoen aan heteroseksuele normen is erg groot.
Het wordt belangrijk om verkering met een meisje te krijgen, te zoenen en later ook seks
te hebben met meisjes. Jongens die hier niet aan kunnen voldoen zijn al snel het
slachtoffer van pesterijen. Zo deelt Bastiaan zijn ervaring met leeftijdgenoten die negatief
14 Een omschrijving van de kleding van Roel: Hij draagt zijn haar in een grote geverfde kuif, heeft vaak
gekleurde shirts met een v-hals aan, strakke broeken en puntschoenen. Daarnaast heeft hij in één oor
een oorbel en meestal een ketting om.

30

Uit de kast, in de scene
Bachelorscriptie Culturele Antropologie

Lieke Schrijvers 3480283

waren over homoseksuelen, terwijl hij nog niet uit de kast was. Dit zorgde ervoor dat hij
in een lastige situatie kwam:
“In Londen was ik met een groepje van mijn klas, en toen begon opeens
één van die jongens keihard te roepen ‘gatverdamme!’ dus ik vraag wat er
aan de hand is, zegt hij ‘ja, daar zoenen twee mannen’. Ja, dat deed pijn,
ergens. Het gevoel is kut, want ik sta er naast. Maar zij wisten het toen nog
niet, dus zei ik niks”[Bastiaan]
Door leeftijdgenoten wordt vaak negatief gesproken over homoseksualiteit en ook in de
media zijn weinig positieve voorbeelden aanwezig. Zowel de middelbare school als de
eigen directe vriendengroep kunnen jonge homo’s belemmeren in het uiten van hun
seksualiteit. Jongens krijgen hierdoor een sterk gevoel ‘anders’ te zijn, waardoor zij
onzeker worden en zich eenzaam kunnen voelen. Er zijn echter ook jongens die pas rond
het einde van de middelbare school erachter komen op jongens te vallen. Op welke
leeftijd zij dit ook ontdekken voor zichzelf, de eerste coming-out vind plaats rond het
einde van de middelbare schooltijd. Hier zal ik in het volgende hoofdstuk verder op in
gaan.
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5 ‘Het kan je verder helpen’ 15
Uit de kast, in de gay scene
Hoewel zelfacceptatie een proces is zonder duidelijk einde, is de coming-out een mijlpaal
voor jongens in zowel hun interactie met de sociale omgeving, als het ontdekken en
accepteren van de eigen seksuele identiteit. Door alle informanten wordt ‘de’ coming-out
gezien als het moment waarop zij aan hun familie vertelden op jongens te vallen.
Wanneer familie hier positief op reageerde, kregen informanten zelfvertrouwen om meer
open te zijn over hun seksualiteit. Hier is sprake van een wisselwerking tussen
zelfacceptatie, zelfbenoeming en uit de kast komen, waarbij vooral reacties van ouders
bepalend zijn. Alle jongens hebben in hun puberteit internet opgezocht toen zij twijfels
kregen over hun seksuele voorkeur. De anonimiteit van het internet bood jongens een
veilige omgeving om twijfels te uiten over hun seksuele identiteit, maar ook om in
contact te komen met homojongeren. In dit hoofdstuk zal ik dan ook allereerst ingaan op
de rol die internet heeft in identiteitsconstructie. Daarna zal ik kort in gaan op ‘het
moment’ waarop voor het eerst verteld wordt over homoseksuele gevoelens. Ten slotte
beschrijf ik de eerste activiteit in de gay scene, die vaak kort na de coming out volgen.

5.2 Online uit de kast
Al voor de daadwerkelijke coming out wordt er contact gezocht met andere
homoseksuele jongeren. Het belang van internet hierbinnen, zoals onder anderen Sally
Munt dit zien (2002), komt ook in dit onderzoek naar voren. Vanaf het moment dat
jongens twijfelen over hun seksuele gevoelens, zoals beschreven is in hoofdstuk 1,
bezoeken zij het internet. Op de middelbare school voelen deze jongeren zich vaak
alleen, waardoor zij met vragen zitten over hun eigen geaardheid die niet beantwoord
kunnen worden op school, of die zij niet durven te stellen. Internet wordt in eerste
instantie gebruikt om anoniem informatie te krijgen over homoseksualiteit en om
verhalen van anderen te lezen. Bastiaan vertelt:
“[comingout.nl] is eigenlijk een soort plek waar je je dingen kan delen.
[…] Het kan je verder helpen… verder met je leven, accepteren, dat soort
dingen. [...] Toen ik dus voor het eerst verliefd was op een jongen, toen zat
15 Interview met Niek
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ik echt de hele tijd van ‘o hoe zit het met stelletjes’ en zo. En die verhalen
die steunden toen wel.”[Bastiaan]
Toen Bastiaan voor het eerst verliefd werd op een jongen, voelde hij zich verward en
vreemd. Door het lezen van verhalen van anderen, had hij minder het idee ‘abnormaal’ te
zijn. Deze behoefte en het opzoeken van internet wordt gedeeld door alle informanten.
Het uitwisselen van ervaringen en het praten over homoseksualiteit, zorgde ervoor dat zij
meer zelfvertrouwen kregen om het uiteindelijk aan familie of vrienden te vertellen.
Hoewel internet heel belangrijk is in zelfacceptatie, zijn er ook risico’s aanwezig
bij het bezoeken van internet. Het grootste probleem hierin is het tegenkomen van
jongens of mannen die op zoek zijn naar seks, iets waar geen van de jongens behoefte aan
had. Daardoor worden juist meer besloten, veiligere internet omgevingen opgezocht, zo
vertelt Niels:
“Dat [18min.eu16] was tot 18 jaar en dat was ook gewoon redelijk veilige
omgeving want ik heb zelf wel op gay.nl… dat je gewoon echt net iets veel
mensen hebt die alleen maar voor de seks iedereen gaan toevoegen die er
een beetje leuk uit ziet. En daar had ik totaal geen behoefte aan.”[Niels]
Voor Niels was een motivatie voor het opzoeken van internet, het ontmoeten van andere
homojongeren. Hierbij bood deze specifieke site, waarbij enkel toegang is voor mensen
onder de achttien jaar, een veilige omgeving om ervaringen te delen. In deze fase had hij
geen behoefte aan seksuele contacten, wat wel een motivatie is op gay.nl, een openbare
‘profielensite'17. De profielen hier zijn openbaar, wat er ook voor zorgt dat niet alle
jongeren zich hierbij aan durven te melden, zo geeft ook de hoofdredactie van het
anonieme Expreszo forum en dating aan

18

. Van alle jongens die ik heb gesproken,

16 18 min.eu is een website voor holebi jongeren in Nederland en België, enkel voor jongeren t/m achttien
jaar. Toegang tot profielen en fora kan alleen verkregen worden door aanmelding waarbij een kopie van een
identiteitsbewijs moet worden meegezonden. Zodra een lid ouder dan achttien jaar, vervalt de toegang tot
de website.
17 Naast nieuws en uitgaanstips, is het belangrijkste onderdeel van gay.nl de profielen. Iedereen kan een
eigen pagina kan aanmaken met informatie en foto’s van zichzelf, heel veel homo's (vooral mannen) zijn
hier actief. Hierop kan door iedereen met een profiel op gereageerd worden, en het ontmoeten van elkaar
voor vriendschap, seks of een relatie is hierbij de grootste functie.
18 Jongerenorganisatie Expreszo heeft een erg popualire anonieme dating-site, waarbij door jongeren
anoniem berichten naar elkaar gestuurd kunnen worden, voor een afspraak gemaakt wordt.
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hebben alleen Jaap en Maarten een profiel op gay.nl. Gay.nl biedt Jaap een manier om te
daten en anderen te ontmoeten, wat voor hem de eerste motivatie is voor het bezoeken
van deze site. In de focusgroep die ik met Jaap en enkele anderen heb gehouden, kwam
gay.nl ook ter sprake. De meningen waren dat deze site enkel bezocht wordt door ‘oude
mannen op zoek naar seks’, en zij waren erg negatief over de site. Toen het over dit
onderwerp ging, heeft Jaap niks gezegd. Dit vond ik opvallend, omdat ik weet dat hij wel
actief is op deze site en dit ook waardeert, zoals hij mij in een interview zei. Blijkbaar
voelt Jaap zich niet dusdanig op zijn gemak om te vertellen dat hij hier een profiel heeft,
hoewel dit wel voor vele anderen zichtbaar is.
Gill Valentine noemt de positie van jongeren in de gay scene paradoxaal (2003),
een idee wat bevestigd wordt door mijn data over het internet. Het is een plek voor
jongeren om informatie te krijgen, om erachter te komen dat zij niet zo ‘anders’ zijn als
zij zich voelen. Daarnaast biedt internet een mogelijkheid om in contact te komen met
andere jongeren, en hier eventueel mee af te spreken. Aan deze plek zijn ook risico’s
verbonden; juist jongeren zijn vaak prooi van mannen die in de eerste plaats op zoek zijn
naar seks, terwijl zij hier helemaal geen behoefte aan hebben. Veel jongens geven aan
‘nu’, na de coming-out nog af en toe actief te zijn op internet, maar dat deze behoefte
vooral groot was voordat zij uit de kast waren gekomen.

5.3 Coming Out
De eerste keer uit de kast komen, is een belangrijk moment voor alle informanten
geweest. Hoewel uit de kast komen een proces is volgens academici (Zani 1991), geven
de informanten aan dat voor henzelf het een duidelijk moment was. Wat zij beschrijven
als ‘de’ coming-out, is het moment waarop zij aan hun ouders vertellen (ook) op jongens
te vallen, hoewel sommigen het eerst aan een vriend hebben verteld19. De meesten
vertellen dat zij ‘homo zijn’ nadat zij zichzelf en hun seksualiteit redelijk hebben
geaccepteerd en genoeg zelfvertrouwen hebben om dit te vertellen. Roel is hier een
uitzondering, hij heeft direct nadat hij zich voor het eerst aangetrokken voelde tot een

19 Zo heeft Elmer voor zijn ouders, het via internet aan studiegenoten vertelt. Hij geeft aan dat hij zich hier
enigszins schuldig over voelt, omdat hij het het meest belangrijk vond om aan zijn ouders te vertellen,
en vindt dat zij eigenlijk het 'recht' hebben om dit als eerste te weten.
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jongen, dit verteld aan zijn broer. Snel hierna volgde zijn ouders, die heel positief
reageerden. Wat opvallend is, is dat vrijwel alle jongens uit de kast kwamen rond hun
achttiende levensjaar. Dit terwijl velen van hen al langer zelf wisten op jongens te vallen.
Rond deze leeftijd wordt de middelbare school afgerond, beginnen zij met een studie,
gaan het huis uit, en zijn onafhankelijker van hun ouders. Doordat het risico op uitsluiting
minder groot is, aangezien zij zichzelf redelijk kunnen redden, wordt de drempel lager
om het te vertellen tegen hun ouders. Daarnaast is er meer vrijheid in het kiezen van een
vriendengroep, en zijn leeftijdsgenoten volwassener, waardoor het risico op pesten
kleiner is dan op de middelbare school. Slechts enkelen zijn uit de kast gekomen
gedurende de middelbare schooltijd, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, maar velen
hebben achteraf het wel tegen schoolgenoten verteld.
“En het korfbal was ik ook net mee gestopt, dus op het moment dat ik uit
de kast kwam.. ze wisten het wel, maar ik heb ze daarna niet heel veel
gezien zegmaar. […] Het maakte me eigenlijk niet veel uit. Want ik begon
toen net met mijn leven, het was het einde van het hoofdstuk, wat begon in
Nijmegen, toen ik daar ging studeren.” [Niels]
Niels geeft aan dat na zijn eerste coming-out, hij het aan zijn korfbalteam heeft verteld,
maar pas nadat hij klaar was met school. Voor hem brak toen een nieuwe periode aan,
waarbij hij niet meer steunde op acceptatie van zijn team. Hierdoor was het
gemakkelijker te vertellen, omdat het hem 'eigenlijk niet heel veel uitmaakte'.
De reacties op de coming-out waren over het algemeen positief, zowel van familie
als vrienden. Door sommigen werd dit ook verwacht. Dit zijn vooral jongens met een
kortere periode tussen de eerste homoseksuele gevoelens en het voor de eerste keer uiten.
Dezelfde jongens geven aan dat hun ouders in hun jeugd open minded en vrijzinnig
waren. Hierdoor was de drempel niet verdwenen, maar wel lager voor hen om ervoor uit
te komen. Vrijwel alle jongens, ongeacht de openheid van ouders, spreken over
‘standaard praatjes’ in de reacties van naasten. Hoewel de ouders van Wouter in eerste
instantie niet erg positief, maar ook niet negatief, reageerden, vertelt hij:
“Ik was in eerste instantie opgelucht natuurlijk. dat het eruit was. dat ze
het op zich goed opvingen. Ik denk ook dat het een soort proces was, dus ik
dacht, ja ze hebben even tijd nodig. Ze zeiden wel gewoon van ‘je blijft
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Wouter, en we blijven van je houden.’ en dat was natuurlijk een goed
gevoel.”[Wouter]
Wat opvallend is, is het ‘gewoon’ in dit citaat. De reactie zoals van de ouders van Wouter,
als ‘normaal’ ervaren door informanten, hoewel Wouter in eerste instantie bang was voor
negatieve reacties. Dit betekent echter niet dat alle ouders van alle jongens enkel positief
reageerden, zo geeft Niek aan dat zijn ouders “het niet erg vonden ofzo, maar wel een
beetje bang zijn van dat ik in elkaar geslagen wordt, of dat ik aids krijg.”, een reactie die
ook door de ouders van anderen gedeeld wordt. In eerste instantie reageerden ouders met
uitspraken als ‘je blijft dezelfde en we houden van je’ [Jaap, Roel, Wouter, Elmer, Niels],
maar dit sluit niet uit dat ouders zorgen hebben zoals Niek deze beschrijft20.
Uitzondering op deze positieve ervaringen, is Bastiaan. In eerste instantie kwam
hij uit de kast toen hij vijftien jaar was, toen werd Bastiaan verliefd op een jongen. Na
een periode van twijfel vertelde hij aan zijn ouders dat hij toch hetero was. Op zijn 20 e is
hij er echt over uit dat hij alleen op jongens valt, waardoor hij als het ware twee keer uit
de kast is gekomen.
“Ik heb mijn ouders het nog een keer verteld. Ik heb ze, toen ik zo aan het
twijfelen was, gezegd, ‘nou volgens mij ben ik het niet’… […] Ze waren
wel ergens opgelucht, dat merkte ik wel. Daarom is het nog zo extra
spannend om het nog een keer te vertellen.”[Bastiaan]
Ook de rest van de familie, zoals zijn oma, heeft hij het twee keer verteld, en hierop werd
niet positief gereageerd. Zijn ouders zijn niet gelukkig met zijn seksuele voorkeur, maar
accepteren het inmiddels wel. Uitzondering hierop is zijn oma.
“[E]n mijn moeder heeft het toen ik 15 was aan mijn opa en oma verteld,
toen is mijn oma naar mij toegekomen en heeft helemaal emotioneel
gezegd van ‘jij bent het niet’ en dit en dat, dus dat vond ik heel erg
vervelend eerlijk gezegd. […] Dus ja, toen heb ik het weer verteld, toen
geloofde ze het weer niet.” [Bastiaan]

20 Niek begrijpt deze zorgen en is het erover eens dat homo's meer risico lopen op aids, geslachtsziekten
en om slachtoffer te worden van zinloos geweld.
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Door deze ervaringen heeft Bastiaan het erg moeilijk gehad zichzelf te accepteren en
zichzelf als homoseksueel te benoemen. Hoewel hij aangeeft dat het afgelopen jaar een
ommekeer is geweest en dat hij zichzelf vandaag openlijk ‘homo’ noemt, heeft hij niet het
gevoel bij zijn familie hier open over te kunnen zijn. Hij houdt het verborgen voor enkele
familieleden, omdat hij bang is dat zij niet meer met hem om willen gaan. Voor hem is
identificatie problematisch geweest, hij had al het idee ‘anders’ te zijn dan anderen,
doordat hij niet voldeed aan hetero normen. Dit gevoel werd bevestigd door de reactie
van zijn familie. Bij de anderen, wiens ouders positief (of in elk geval niet negatief)
reageerden, was dit ook essentieel in identiteitsvorming. Hun seksuele voorkeur, het
afwijken van de norm, werd niet afgewezen door familie. In veel gevallen werden zij
aangemoedigd om ‘zichzelf’ te zijn. Dit faciliteerde het proces van seksuele identificatie
en het zelfbeeld en zelfvertrouwen dat de jongens verkregen. Hierdoor werd het
gemakkelijker om ook aan anderen te vertellen op jongens te vallen, zoals aan hun
heteroseksuele vrienden, die ook allemaal positief hebben gereageerd21. Dit wordt als een
minder hoge drempel ervaren, omdat het eerste keer vertellen vaak belangrijk is omdat
‘wanneer je het vertelt, het echt is’ [Niels], maar ook omdat de reacties van familie voor
meer zelfvertrouwen en zekerheid hebben gezorgd. Op de rol van heteroseksuele
vrienden, zal ik in hoofdstuk zes verder ingaan. Acceptatie van vrienden zorgt ook voor
meer zelfvertrouwen, maar dit is een minder belangrijke gebeurtenis in dit proces dan het
allereerste vertellen aan ouders.

5.4 Gevoel van thuiskomen
Binnen een jaar na de eerste coming out waren de meeste jongens voor het eerst
aanwezig in de gay scene, naast internetbezoek22. De gay scene wordt door hen
gedefinieerd als feesten, cafés, bijeenkomsten en festivals waar voornamelijk
homoseksuelen op af komen, en welke zichzelf profileren als ‘voor holebi’s’. Zij hadden
21 Ook hier speelt internet een rol. Facebook is een grote profielensite waar heel veel Nederlanders een
profiel hebben, en wat erg belangrijk is in het vormen van sociale netwerken. Bij de informatie over
zichzelf, kan worden aangegeven of men op mannen of vrouwen valt. Elmer vertelt dat sinds enkele
maanden op facebook staat dat hij op jongens valt, wat voor hem aangeeft dat hij volledig uit de kast is,
omdat iedereen dit te weten kan komen via facebook.
22 Wederom is Mark hierop een uitzondering. Toen hij 16 was heeft hij een periode in een gaybar achter de
bar gewerkt, en hij was al uit de kast voordat de meeste internetfora zo druk bezocht werden.
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bij het eerste bezoek nog niet aan 'iedereen' (vrienden, familie, medescholieren) verteld
homo te zijn, maar in alle gevallen wel aan ouders en nabije vrienden. Na het uit de kast
komen hadden zij een behoefte aan het ontmoeten van anderen, om in contact te komen
met jongens die “net zo zijn als ik” [Niels], omdat er in het dagelijks leven weinig andere
homo’s zijn waaraan jongeren zich kunnen spiegelen. Dit terwijl binnen de constructie
van (seksuele) identiteit, contact met anderen juist erg belangrijk is. Naast feesten en
clubs, waar ik later verder op inga, wordt ook op andere manieren contact gezocht, wat
vooral gezien kan worden als een verlengde van het internet. Zo zijn Niek en Leon actief
op een site die ook bijeenkomsten organiseert, heeft Niels zijn vriendje ontmoet via
18min.eu, en worden via comingout.nl ook bijeenkomsten georganiseerd. Bastiaan is
sinds een half jaar lid van de organisatie de Kringen, die groepen homo’s samenbrengt
voor gezelligheid, maar ook voor steun en hulp. Voor al deze bijeenkomsten is van
tevoren bekend wie er zullen komen, en gaat het vooral om gezelligheid en herkenning.
Bij clubs of feesten is dit anders. Jongeren die daar naartoe gaan, gaan ook om te feesten
en te flirten, om uit te gaan op een manier “zoals hetero’s dat normaal altijd hebben”
[Jaap].
Motivaties om de allereerste keer, na het bezoeken van internet, een feest of club
te bezoeken verschillen. De meesten zijn voor het eerst in aanraking gekomen met de gay
scene via PANN23. Waarom ze hier naartoe gingen was omdat zij positieve verhalen
erover hadden gehoord en nieuwsgierig waren naar het feest. PANN-feesten zijn een
plaats waar veel jongeren samenkomen, maar waar ook redelijke anonimiteit geldt.
Doordat het op jongeren gericht is, is het risico van het tegenkomen van oudere mannen
op zoek naar seks (zoals bij internet), kleiner. Toch heersten ook vooraf vooroordelen
hierover:
“Je bent bang, ja. al die jongens, en je hoort ook wel soms van die
verhalen van, ze komen op je af, vleeskeuring, enzovoort... maar ik vond
23 Stichting PANN organiseert sinds 1969 feesten. Dit is begonnen in het centrum van Utrecht. Sinds 2000
worden de feesten steeds populairder, en is er ook een 'PANN on tour', waarbij de feesten in
verschillende steden buiten Utrecht georganiseerd worden, een PANN classic voor studenten en PANN
25+. Het PANN feest is, volgens henzelf, een 'integratiefeest voor homo-, hetero-, en biseksuele
jongeren vanaf 16 jaar, dat zich kenmerkt door zijn laagdrempeligheid en ongedwongen sfeer'. Zie
http://www.pann.nl/over , geraadpleegd op 27-06-2012.
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het allemaal erg meevallen toen ik daar eenmaal was. en ik vond de sfeer
heel goed, dus toen vond ik het heel leuk.” [Wouter]
Ook Elmer geeft aan dat hij van tevoren geruchten gehoord had dat het een ‘hoerenfeest’
was; een plaats waar veel los seksueel contact plaatsvindt. Een motivatie voor hem was
dat hij graag een keer zelf wilde kijken of dit stereotype klopte. Wat iedereen deelt, is een
nieuwsgierigheid naar PANN feesten, door verhalen die zij erover gehoord hebben. Roel
geeft ook aan dat het een manier is om een vriendje te zoeken:
“Ja, wat wil je als je tiener bent… je wilt sjansen, je wilt zoenen, je wilt
meer doen.. Daarom ben je een tiener. En als dat niet op school kan, nouja
dan doe je dat ergens anders waar dat wel kan”[Roel]
De gay scene wordt opgezocht om te zoeken wat in het dagelijks leven en in ‘hetero’
uitgaansgelegenheden niet gevonden wordt: voorbeelden, verhalen van andere homo’s,
uitbundigheid en jezelf kunnen zijn, en de mogelijkheid om vrijuit te sjansen of zoenen.
Dit in een laagdrempelige, veilige omgeving van PANN-feesten.
De allereerste keer in de gay scene wordt beschreven op verschillende manieren:
Roel noemt het een cultuurshock, Jaap een gevoel van thuiskomen, maar alle informanten
gebruiken termen van vrijheid, acceptatie en jezelf kunnen zijn, doordat de
heteronormativiteit verdwijnt en de normen worden ‘omgedraaid’ [Niels]. Dit gevoel van
acceptatie wordt benoemt door verschillende auteurs in het theoretisch kader (Valentine
2003; Holt 2003), en wordt bevestigt door mijn data. Op de feesten zelf is er veel ruimte
om van een afstand de groep te bekijken, wat een gevoel van veiligheid creëert en de stap
minder groot maakt om de gay scene op te zoeken. Zelf heb ik er meerdere jongens
gesproken en gezien die voor de eerste keer bij PANN waren en van een afstand stonden
te kijken naar de dansende massa. Met Niek en Leon ben ik mee geweest toen zij voor het
eerst op PANN waren, wat te lezen is in bijlage B achteraan deze scriptie. In eerste
instantie heerst een gevoel van ongemakkelijkheid, wat langzaam over gaat in
ontspanning en het ‘losgaan’. Eerder hebben Niek en Leon mij verteld dat zij nooit in het
openbaar zoenen, hooguit lopen zij hand in hand. Midden in de nacht gingen zij helemaal
op in de feestende, zoenende massa van het PANN feest. Aan de andere kant leken Niek
en Leon zich nog niet volledig op hun gemak te voelen, ze bleven de gehele avond in de
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buitenring van het balkon staan, terwijl de meesten beneden in het midden van de zaal
dansten.
Naast uitbundig kunnen dansen, zoenen met jongens en herkenning, kunnen dit
soort ervaringen er ook voor zorgen dat homo’s in het dagelijks leven meer
zelfvertrouwen krijgen, zoals Niels aan mij vertelde:
“Ik had tot ik uit de kast was gekomen me altijd gewoon heel erg volgens
de norm gedragen, niet opvallen. En daarna kon dat in een keer wel, toen
moest ik dat dáár effe kwijt vooral, toen ik dat daar kon, dan ga je dat ook
makkelijker in mijn eigen omgeving doen.” [Niels]
Door interactie met andere homo’s waarin zij zichzelf herkenden en de ervaring van
acceptatie, hebben de informanten meer zelfvertrouwen gekregen om zichzelf te
accepteren en in het dagelijks leven hun seksualiteit te uiten. Hieruit wordt duidelijk wat
dergelijke feesten bieden aan jongeren wat zij in het dagelijks leven moeilijk kunnen
vinden. Naast het ontmoeten van anderen is het een plaats om jezelf te zijn, om los te
gaan en andere jongens aan te spreken zonder af te hoeven vragen of zij ook homo zijn.
Later ontdekken zij ook meer negatieve kanten aan de gay scene zitten en komen zij
wederom voor een dilemma te staan. Binnen de gay scene voelt niet iedereen zich echter
op zijn plek, ook hier blijkt de scene niet volledig te kunnen voldoen aan behoeftes die
jonge homo’s hebben. In het volgende, en tevens laatste, hoofdstuk zal ik verder ingaan
op identificatie met de gay scene, en hoe deze een plek krijgt in het dagelijks leven van
homoseksuelen.
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6 ‘Jezelf zijn’
Activiteit en identificatie in de gay scene
In dit laatste hoofdstuk zal ik ingaan op de periode na de coming out; wat brengt de gay
scene voor jongeren en beantwoord dit aan hun behoeftes? Ideeën hierover verschillen
erg, al wordt door niemand de gay scene geheel gewaardeerd. De behoefte aan hulp en
steun neemt af naarmate meer zelfvertrouwen en duidelijkheid over de eigen identiteit
verkregen wordt. Doordat familie en vrienden hun seksuele voorkeur accepteren, hebben
zij ook bij hen het idee dat ze ‘zichzelf’ kunnen zijn. Hoewel identificatie altijd
plaatsvindt, wordt de noodzaak van de gay scene in het ontdekken van de eigen
seksualiteit kleiner naarmate homoseksuele jongeren langer uit de kast zijn. Naast
persoonlijke factoren, zijn er ook elementen binnen de gay scene die ervoor zorgen dat
jongeren hier niet naar op zoek gaan. Veel stereotypen doen de ronde, waarmee jonge
homo’s niet geassocieerd willen worden. Zij voelen zich niet verbonden met oudere
homo’s, maar ook niet met erg vrouwelijke types. Combinaties van deze twee zijn voor
de informanten vaak kenmerkend voor het publiek dat naar gay bars gaat. Allereerst zal
ik ingaan op de motivaties voor het al dan niet opzoeken van de scene, hierna ga ik in op
de rol van stereotype. Aan het einde van dit hoofdstuk zal ik tenslotte ingaan op het idee
van ‘homoseksuele identiteit’, waar ook informanten zelf duidelijke meningen over
hebben.

6.2 ‘Ik heb één homo nodig, dat is mijn vriendje’
Na het eerste bezoek aan de gay scene, wat in de meeste gevallen een PANN feest was,
verschilt de frequentie van volgende bezoeken. De meeste jongens beschouwen zich niet
als erg ‘actief’ in de scene, en hebben hier ook weinig behoefte aan. Veel jongens gaan
wel regelmatig naar PANN feesten, maar niet naar gay bars. Verschillende factoren
spelen hier een rol: de vriendengroep, het hebben van een relatie en afkeer van
stereotypen. De eerste drie zal ik in deze paragraaf behandelen, stereotypen en
vooroordelen zullen later aan bod komen.
“Als ik naar PANN ga, ga ik ook met hetero vrienden, want ik heb ook niet
zo veel homo vrienden, zeg maar, naast Niels [relatie]. Ik denk dat een
gewone gaybar zij ook een hogere drempel vinden. En ik zelf eigenlijk ook,
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omdat het dan ook gewoon meer op homo’s gericht is. […] bij zoiets merk
je wel veel meer dat je echt van top tot teen gekeurd wordt. zo voelt het in
ieder geval. […]nee, dat vind ik niks.” [Wouter]
Zoals Wouter vertelt, heeft hij veel heteroseksuele vrienden die niet snel naar een gaybar
zullen gaan. Ook de andere informanten hebben vrijwel alleen hetero vrienden, die ze
hebben ontmoet op de middelbare school of in het begin van hun studie. Hoewel volgens
Bryce McDavitt homoseksualiteit een reden kan zijn om andere vrienden te zoeken
(2008), is dit bij de informanten niet het geval, alle vrienden hebben positief gereageerd
op de coming-out. Desondanks lijken heteroseksuele vrienden niet enthousiast te zijn om
homo uitgaansgelegenheden te bezoeken. Wel gaan veel van deze vrienden mee met de
informanten naar PANN-feesten, een feest dat zichzelf al profileert als een
'heterovriendelijk homofeest'24, waar veel hetero’s komen. Doordat vrienden de
informanten accepteren en respecteren, hebben zij weinig behoefte om nieuwe vrienden
te maken, en ook niet om specifiek 'homovrienden' te hebben, zij kunnen zich binnen hun
eigen vriendengroep identificeren en uiten. Zo zegt Niels treffend: “Ik vind het allemaal
wel prima zo.”. Niels heeft weinig behoefte aan de gay scene, en zou in zijn dagelijks
leven ook weinig willen veranderen. Het is echter niet zo dat de behoefte tot identificatie
verdwijnt, mensen vormen altijd een zelfbeeld, een samenkomen van identiteiten, door
interactie met anderen (Giddens 1991). De informanten vinden deze mogelijkheden
steeds meer in het dagelijks leven, binnen de eigen groep. Zo vertelt Roel hoe zijn
theateropleiding een vrije plek is om zich seksueel te uiten, maar dit op straat niet kan:
“Op mijn theateropleiding daar voel ik me erg vrij. Dan schaam ik me
vrijwel nergens voor. Ook als ik dan met die mensen door de stad loop dan
lopen we half gillend door de stad en dat vind ik fantastisch. Maar stel ik
ben in mijn eentje en ik loop door de stad, dan loop ik niet gillend door de
stad heen. Want ja, je past je aan.” [Roel]
Waar Roel op de middelbare school geen veilige omgeving vond om zich ‘nergens voor
te schamen’, en dit vond in de gay scene, heeft hij dit tegenwoordig ook op zijn
theateropleiding. Op straat is hij nog altijd op zijn hoede, en past hij zich aan om niet het
24 Zie www.pann.nl/over, geraadpleegd op 28-06-2012
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slachtoffer te worden van schelden of geweld. De behoefte om plekken op te zoeken waar
hij dit los kan laten, heeft hij nog altijd, maar dit vindt Roel ook binnen zijn opleiding.
Jaap is hierop een uitzondering. Na de middelbare school heeft hij weinig contact
meer gehad met vrienden hiervan. Bij zijn huidige MBO opleiding, voelt hij zich door het
hoge aantal allochtone leerlingen niet veilig om openlijk homo te zijn. Hij heeft de angst
dat hij hier niet geaccepteerd zal worden. Het idee dat vooral allochtonen negatief zijn
over homoseksualiteit, heerst onder alle informanten25. Jaap heeft een duidelijke wens om
wel meer homovrienden te ontmoeten, om samen met hen uit te gaan.
“Ik denk dat het ook voor mijn gevoel het wereldje is waar ik in thuishoor.
[…] Gewoon het wereldje waarin dat, waarin het alledaagse kost is
zegmaar. […] Ik denk dat ik er gewoon langzaam in ga groeien” [Jaap]
De gay scene is het wereldje waar Jaap zich in thuis voelt, en waar hij graag nog meer
mensen leert kennen en waar hij zich op zijn plek voelt. Voor anderen is dit minder het
geval, zij kennen die behoefte niet zo erg omdat ze in het dagelijks leven ook een veilige
omgeving hebben om openlijk homo te zijn.
De behoefte om te sjansen en te zoenen, zoals Roel dat in hoofdstuk 2 noemde,
verdwijnt zodra jongens een relatie krijgen. Roel heeft sinds een jaar een relatie met
Maarten. Hiervoor was een grote motivatie voor hem om naar homofeesten te gaan,
zoenen en sjansen met jongens. Ook zijn vriend Maarten heeft hij op PANN ontmoet.
Tegenwoordig geeft hij aan dat “je hoeft niet meer echt te gaan zoenen, je hebt een
vriendje” [Roel]. Hij gaat nog wel naar PANN, maar dan vooral voor het uitgaan, de
muziek en de sfeer. Ook Mark heeft momenteel een relatie, en weinig behoefte om heel
actief bij de gay scene te horen, hij vertelt: “ik heb één homo nodig, en dat is mijn
vriendje!”. Doordat factoren die in eerste instantie jongens motiveren om naar homo
uitgaansgelegenheden te gaan, op een gegeven moment wegvallen, wordt ook de
behoefte kleiner om hier naar toe te gaan. Een idee heerst dat er een duidelijke kern is
binnen de scene, waar afstand toe bewaard wordt. Onder de informanten, op Jaap na, is

25 Naast allochtone Nederlanders, worden ook Christenen genoemd als een 'groep' die homoseksuelen niet
accepteert, deze twee worden vaak in een adem genoemd. Waar dit idee vandaan komt, is voornamelijk
informatie via de media. In het geval van Bastiaan en Wouter is dit ook gebaseerd op eigen ervaringen.
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weinig behoefte om tot deze kern te horen. Dit komt voornamelijk door vooroordelen
over deze groep, en heeft te maken met identiteiten en ‘hokjesdenken’.

6.3 Oude nichten
Een belangrijke reden waarom jongeren weinig actief zijn in de gay scene, is het bestaan
van stereotypen en vooroordelen over de gay scene. Hoewel PANN feesten en
bijeenkomsten via internet tot de scene worden gerekend, wordt de echte ‘kern’ hiervan
gezien in gay bars. Geen van de informanten ziet zich hier toe behoren en heeft hier ook
weinig behoefte aan. Zij kunnen en willen zich niet identificeren met het beeld ‘homo’
dat bestaat in zowel de media en in de gay scene. In alle interviews, gesprekken en de
focusgroep komt dit aan orde. Vaak worden zij zelf gezien als vrouwelijk door anderen,
dit wordt gekoppeld aan hun seksualiteit. Hoewel sommige jongens inderdaad
vrouwelijker zijn dan anderen, presenteren zij zich niet bewust als vrouwelijk omdat ze
homo zijn. Wat vrouwelijkheid is, wordt door alle jongens beschreven: hoog stemmetje,
sjaaltje

(Bastiaan),

hakkenschoenen,

lippenstift

(Niels),

ruimdenkend

(Jaap),

wapperhandje (Mark, Roel), rechte rug (Niels) en een specifiek taalgebruik. Wat in de
focusgroep naar voren kwam, is dat dit soort vrouwelijkheid vaak een masker is, om te
verbergen wie je eigenlijk bent en te conformeren naar de groep, naar het beeld dat
mensen verwachten van je als je homo bent. Vaak wordt dit als ‘nep’ gezien. Mark vertelt
dat hij in de eerste jaren van de middelbare school, waar hij gepest werd, zelf ook zo'n
'masker' had, en zich juist extreem ‘verwijfd’ ging gedragen. Naarmate hij meer
zelfvertrouwen kreeg, kon hij dit ook loslaten en zijn 'ware zelf' laten zien. Niek heeft een
andere mening over mannelijkheid en vrouwelijkheid:
“Ik vind het dapper dat ze zichzelf durven te zijn. Die lopen toch een stuk
meer kans op problemen ofzo […] en ja, die weten dat toch wel te
trotseren. Dus ik vind dat erg moedig.” [Niek]
Hij vertelt juist dat hij vrouwelijke homo’s bewondert, omdat zij het grootste risico lopen
op negatieve reacties en zij wel ‘zichzelf’ zijn op straat. Over het algemeen heerst er
geen weerzin tegen vrouwelijke homo’s, maar wel tegen degenen die dit doen ‘omdat ze
homo zijn’, in tegenstelling tot mannen die zich zo gedragen ‘omdat het bij hen hoort’
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[Niels]. Dit is een verschil dat wel wordt opgemerkt door informanten, maar waar het
meer draait om een gevoel over iemand, dan waarneembare kenmerken.
Vooral binnen gaybars zijn veel vrouwelijke homo's, naar mening van de
informanten. Binnen dergelijke cafés worden normen ervaren op het gebied van
seksualiteit en verdere omgang met elkaar, waardoor minder het gevoel heerst onder
informanten dat je daar ‘jezelf’ kunt zijn. Wat dit jezelf dan is, heeft te maken met
acceptatie en veiligheid om seksueel anders te zijn. In het dagelijks leven zijn veel
jongens op hun hoede, omdat zij bang zijn negatieve reacties te krijgen. Op PANN (en
andere bijeenkomsten) is dit niet meer nodig. In gaybars echter, wordt een gevoel ervaren
dat ze beoordeeld worden en voelen zij zich minder op hun gemak. Met Roel ben ik
samen naar café Kalff geweest, een gaybar in het centrum van Utrecht.

Na vijf minuten komt Roel aanfietsen, hij stapt van zijn fiets en loopt met
zijn gebruikelijke iets vrouwelijke tred op mij af. Het is nog redelijk rustig
vanavond. Zodra wij door het kleine halletje lopen van de ingang naar de
bar, kijken enkele mannen op die er al aanwezig zijn. Roel blijft staan,
doet zijn jas uit en kijkt om zich heen. Ik zeg ‘zullen we daar achterin
zitten?’, waarop Roel antwoordt dat hij dat graag doet. Als we zitten, zegt
hij tegen mij ‘Ik heb echt meteen het gevoel bekeken te worden’. Als het
later drukker wordt, vertrekken Roel en ik, samen met Maarten die is
aangesloten, naar Ensuite. Het is inmiddels voller in het café, en Roel voelt
zich zichtbaar ongemakkelijk, hij kijkt om zich heen en schuift heen en
weer. Eenmaal op Ensuite oogt hij meer ontspannen, bestelt een drankje en
gaan we dansen.
Zodra Roel binnen was, voelde hij zich bekeken en gekeurd, en de rest van de avond
voelde hij zich niet op zijn gemak in café Kalff. Een paar dagen later vertelde hij mij dat
hij café Kalff ‘zo’n verschrikkelijke tent’ vond. Eenmaal op Ensuite, een wekelijks feest
vooral voor jongeren (achttien jaar en ouder), voelt hij zich meer op zijn plek en gaat
dansen. Dit heeft te maken met de gemiddelde leeftijd van de bezoekers en de activiteit
van de bezoekers; op Ensuite wordt gedanst terwijl in café Kalff alle bezoekers aan en
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rond de bar zitten. Een soortgelijke ervaring had ik met Niels, die werd aangesproken
door een man toen wij in café Kalff zaten. Deze Engelstalige man wond er geen doekjes
om; hij wilde seks met Niels, toen Niels zei dat hij een vriend heeft, antwoorde hij: ‘It is
not my problem, if you are here with her [wijst naar mij], you have a problem’. Al snel
hierna zijn wij vertrokken. Niels gaf mij hierna aan dat dit een idee bevestigde dat hij had
over het bezoeken van gaybars. Ook Bastiaan heeft gelijke ervaringen gehad, in de
Bodytalk.
“Dat [Bodytalk] vond ik eigenlijk wat minder. […] Ja, oudere nichten
zaten daar wel bij. Echt nichten weet je wel. […] Sjaaltje, vrouwelijk
praten, hoog stemmetje. Dat vind ik niet fijn als mensen dat, kijk van mijn
eigen leeftijd dan vind ik het wel oké, maar als het zo’n oud iemand is dan
vind ik het gewoon niet eh, niet prettig zegmaar. Dan heb ik zoiets van
‘gedraag je volwassen’.” [Bastiaan]
Ook Bastiaan heeft ervaringen zoals Niels en Roel die hebben gehad in Utrechtse
gaybars, waar een combinatie van vrouwelijk gedrag, leeftijd en seksuele normen ervoor
zorgde dat hij zich niet geaccepteerd voelde. Ideeën die jongens hebben over gaybars,
voornamelijk het publiek, worden bevestigd door ervaringen. In totaal ben ik vijftien keer
naar dit soort cafés geweest. Alle avonden is ook mij opgevallen dat er erg weinig
jongeren aanwezig zijn. Op een gemiddelde avond zijn er meer mannen dan vrouwen,
zijn de mannen gemiddeld 40 jaar en hebben zij kenmerken die overeenkomen met de
eerder genoemde ‘vrouwelijke’ kenmerken. Ook andere jongens, die niet naar een
dergelijke bar zijn geweest voelen deze vooroordelen en zien dit als een motivatie om
niet hier naar toe te gaan. Zij voelen zich niet verbonden met dit beeld, of het nou een
stereotype is of echt het gemiddelde publiek van een gaybar. Normen binnen de gay
scene op het gebied van seksualiteit zijn volop aanwezig. Veel wordt gesproken van een
gevoel van ‘vleeskeuring’, waarbij jongens van top tot teen bekeken worden, zoals ook
Roel ervoer bij zijn bezoek aan café Kalff. Dit met het idee dat zij op zoek zijn naar seks,
een vooroordeel wat onder enkele informanten gedeeld wordt, dat homo’s veel losse
seksuele contacten hebben. Naast normen over seksuele losheid, geeft Roel aan dat juist
biseksuelen veelal buitengesloten worden door mannen in de gayscene:
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Roel: Als je zegt ‘ja, ik ben bi’, heel veel homo’s die kijken je gelijk aan
met zo’n hoofd van ‘eheh, echt niet!’. Je bent gewoon homo, het is een
fase, je weet het nog niet… van dat soort dingen allemaal.
Lieke: Heb je het idee dat bi’s daar [gay scene] buiten vallen?
Roel: Ontzettend. Vooral jongens.”
Doordat verschillende normen worden ervaren, wordt het gevoel van vrijheid om jezelf te
zijn verkleind. Dit heeft te maken met het publiek in de gay scene, maar ook met normen
op het gebied van seksualiteit en het oordelen van anderen. Juist omdat het een groep
vormt waar jongeren zich mee willen verbinden, omdat het vaak de enige homo’s zijn die
zij kennen, is het extra lastig wanneer zij het gevoel hebben te worden bekeken en
beoordeeld.

6.4 Hokje homo
“Homo zijn wordt soms gewoon echt als heel groot, als heel big issue

beschouwd. Maar op zich, ik beschouw me niet anders dan de gemiddelde,
ja dan de normale mens, omdat ik dan op mannen val. Dus al dat gedoe
eromheen, dat vooral dat vrouwelijke of dat met mode bezig zijn, gewoon
de prototypes zegmaar, vind ik soms een beetje, het geeft wel een vertekend
beeld af en toe.” [Niels]
Heteroseksuele jongeren zijn zich volgens Sue Wilkinson vaak weinig bewust van
heteronormativiteit (1994). Homo's daarentegen worden veel geconfronteerd met hun
'anders' zijn, omdat zij niet aan de heteroseksuele norm voldoen, wat bevestigt wordt door
mijn informanten. Voor Niels is zijn seksuele voorkeur slechts een stukje van wie hij is,
andere informanten geven aan dat dit weliswaar een van vele identiteiten is, maar wel
veel invloed heeft op wie zij zijn. Juist door anderen worden zij vaak in de eerste plaats
gezien als 'homo', dat gedeelte wordt uitgelicht. Dit brengt verschillende frustraties met
zich mee. In de eerste plaats geven ze aan dat het lastig is dat mensen hen afrekenen
enkel op de informatie op wie ze verliefd worden. Tegelijkertijd plaatst de gay scene
zichzelf ook buiten de norm en vormen zij een groep waar homoseksuele jongeren niet
mee geassocieerd willen worden.
Identiteit is een complex en dynamisch begrip. In enkele samenlevingen wordt
homoseksualiteit gedefinieerd in seksueel gedrag, vaak als vrouwelijk gedrag en een
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passieve seksuele rol (Elliston 1995). In westerse samenlevingen wordt homoseksualiteit
volgens Deborah Elliston beschouwd als een identiteit (1995). Ook in dit onderzoek
beschrijven de informanten homoseksualiteit als een identiteit. Alle jongens benoemen
zichzelf als ‘homo’, als een onderdeel van hun identiteit. De informanten beschrijven hun
eigen identiteit als intersectioneel, ontstaan door verschillende invloeden, waar door ‘de
buitenwereld’ de nadruk vaak op hun seksuele voorkeur wordt gelegd. Zo vertelt Elmer
dat zijn geaardheid slechts een stuk is van zijn identiteit, maar tegelijkertijd een groot
onderdeel is wat invloed heeft op alles wat hij doet. Wanneer ik hem vroeg waarom dat
zo is, antwoordde hij dat 'liefde het belangrijkst' is. De houding van jongens tegenover
het begrip homoseksuele identiteit is paradoxaal. Aan de ene kant geven zij aan dat hun
homo-zijn invloed heeft op alle onderdelen van hun ‘zijn’, op muzieksmaak, religie,
kledingstijl en gedrag. Aan de andere kant benadrukken ze aan dat zij juist meer zijn dan
‘homo’, een hok waar zij wel ingedeeld worden door anderen. Wanneer ik informanten
vroeg om zichzelf te beschrijven, deden zij dit in termen als ‘vriendelijk, zorgzaam, een
denker’. Het karakter wordt omschreven, dit wordt als belangrijker gezien dan wat zij
doen en met wie zij het doen. Niels is “Een normale jongen die toevallig homo is”. Geen
van hen beschrijft zichzelf in eerste plaats als homo. Elmer vertelde dat ‘hokjesdenken’
niet per se slecht is, omdat iedereen mensen indeelt en op deze manier orde geeft. Wel
heeft hij er moeite mee dat anderen hem in een hokje indelen waar hij zichzelf niet per se
thuis voelt, en geen keuze erin heeft om daar ingedeeld te worden. Dit komt doordat hij
zich niet verbonden voelt met een stereotype homo, waar hij door anderen wel vaak mee
geassocieerd wordt. Hoewel dit niet in deze termen wordt genoemd, zien de informanten
hun eigen identiteit als een complex en intersectioneel concept. Allen willen niet
gereduceerd worden tot ‘homo’ alleen, maar juist als diverse personen die toevallig op
jongens vallen.
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7 Conclusie
Jongeren en de gay scene, het is een paradoxale relatie. Dit heeft te maken met
identificatieprocessen en het vormen van met name seksuele identiteit. Identiteit is een
complex begrip, wat ik heb benaderd als een dynamisch samenkomen van identificaties,
waarbij op bepaalde tijden en plaatsen wel een duidelijk beeld over de eigen identiteit kan
ontstaan. Door interactie en identificatie met anderen krijgt men een beeld over zichzelf.
De centrale vraag was welke rol de gay scene speelt in zowel constructie als acceptatie
van seksuele identiteit onder homoseksuele jongens in Nederland. De rol die de gay scene
heeft hierbinnen, is dubbel. Aan de ene kant biedt de scene vrijheid voor homoseksuele
jongens om zichzelf te kunnen zijn en mogelijkheden om zich te identificeren, die in het
dagelijks leven weinig voorhanden zijn. Binnen de gay scene voelen zij zich
geaccepteerd in hun seksuele voorkeur, en ervaren zij een gevoel van ‘thuiskomen’. Aan
de andere kant wordt de gay scene geweerd door jongens omdat zij zich niet kunnen
identificeren met het stereotype in de scene. Ook hebben zij weinig behoefte om bij deze
groep te horen. Door eerste contacten binnen de gay scene, krijgen jongeren een
duidelijker beeld over de eigen seksuele identiteit, waardoor zij ook in het dagelijks leven
hier zekerder over zijn en de gay scene als een noodzakelijkheid voor identificatie weg
valt.
Seksualiteit en seksuele identiteit is tegelijkertijd overal aanwezig, als omgeven
door sociale normen en een taboe. Juist door het uitdagen van grenzen, door degenen die
niet volledig aan deze normen voldoen, wordt duidelijk welke normen hier aanwezig zijn.
De periode die bij uitstek wordt gekenmerkt door het uitdagen van grenzen, is de
puberteit en adolescentie. Het ontdekken van de 'zelf', en de eigen seksualiteit speelt
hierbij een grote rol, wat bevestigd is door dit onderzoek. Gedurende deze periode, van
12 tot 18 jaar, komen de meeste homojongeren erachter niet te voldoen aan de hetero
norm. Dit zorgt voor veel twijfel over niet alleen seksualiteit, maar het hele zelfbeeld.
Waar heterojongeren zich kunnen identificeren met hun ouders, leeftijdsgenoten, is dit
voor jongens die zich (ook) tot jongens aangetrokken voelen, problematischer. Binnen de
meeste families wordt weinig over homoseksualiteit gesproken, waar dit wel het geval is
hebben jongens ook minder moeite om uit de kast te komen. Op de middelbare school,
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een belangrijke plaats voor jongeren, wordt hier ook weinig over gezegd. Wel kan
voorlichting, hoe beperkt deze ook is, een gevoel van herkenning bieden en een eerste
stap zijn in de zelfacceptatie. Daarnaast worden jongeren geconfronteerd met stereotypen
en vooroordelen, vaak via de media, waar zij zich niet mee verbonden voelen. Al deze
factoren dragen eraan bij dat identificatie en het ontwikkelen van een duidelijk zelfbeeld,
wat juist belangrijk is in de puberteit, problematisch is voor jongens die ontdekken op
jongens te vallen. In de eigen omgeving wordt vaak geen plaats gevonden om met die
twijfels naar toe te gaan, waardoor er buiten de eigen groep gekeken moet worden voor
identificatie en acceptatie.

Rol van gayscene en voorlichting in identiteitsvorming
Omdat in de eigen omgeving weinig informatie over homoseksualiteit beschikbaar is
waarmee jongeren zich kunnen identificeren, wordt internet vaak bezocht. In de eerste
plaats is internet een plek waar anoniem informatie gevraagd en gevonden wordt over
wat het betekent om homoseksueel te zijn. Daarnaast bieden coming-out verhalen van
anderen steun en herkenning; de jongens komen erachter dat zij niet ‘de enige’ zijn. Ten
slotte wordt internet gebruikt om contact te zoeken met anderen, en worden via internet
bijeenkomsten (‘meetings’) georganiseerd. Met ervaringen van anderen kunnen jonge
homo’s zich identificeren, krijgen zij een duidelijker beeld over zichzelf, en meer
zelfvertrouwen. Wanneer zij zelf meer duidelijkheid hebben over de eigen seksualiteit, en
zichzelf benoemen als homo/biseksueel, volgt de coming-out.
De eerste activiteit in de gayscene volgt binnen een half jaar na de coming out. In
de meeste gevallen is dit een bezoek aan PANN, populaire ‘heterovriendelijke
homofeesten’ die voornamelijk in Utrecht gehouden worden. Deze feesten zijn
toegankelijk en er komen veel jongeren naar toe. De eerste aanraking met de gayscene is
spannend, ongemakkelijk, maar kenmerkt zich ook door een gevoel van thuiskomen en
veiligheid. Door het contact met andere jongeren identificeren homoseksuele jongens
zich en krijgen zij meer zelfvertrouwen. Daarnaast is het positief dat de normen
omgedraaid zijn en het de norm wordt dat jongens op jongens vallen. Hierdoor ervaren
zij meer acceptatie om te experimenteren met dansen, flirten en zoenen. Het gevoel van
veiligheid en ‘jezelf kunnen zijn’ dat op PANN ervaren wordt, heeft ook zijn weerslag op
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het dagelijks leven. Homoseksuele jongens komen op een plaats waar ze geen angst lopen
om negatieve reacties te krijgen op hun seksuele voorkeur, en waar zij niet op hun hoede
hoeven te zijn. Dit is in het dagelijks leven, vooral op straat, wel vaak het geval. Door
deze ervaring van acceptatie krijgen zij meer zelfvertrouwen om ook in het dagelijks
leven opener te zijn over hun seksualiteit en meer zichzelf te zijn.

Jongeren actief in de scene
Na een aantal keer naar PANN geweest te zijn, neemt de behoefte om actief te zijn of te
worden in de gay scene af. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst hebben de
jongens weinig homoseksuele vrienden, en willen hun heteroseksuele vrienden niet graag
naar gaybars. Dit wordt niet als een gemis ervaren; ook bij heteroseksuele vrienden
kunnen zij inmiddels zichzelf zijn. Daarnaast hebben veel van de informanten momenteel
een relatie, waardoor de motivatie om een vriendje te vinden binnen de scene, weg is
gevallen. De jongens hebben een duidelijker beeld over zichzelf en hun seksualiteit, en
voor identificatie is de gay scene minder sterk nodig. De reden waarom jongens naar
PANN feesten gaan, is voor het gevoel van veiligheid, om ‘helemaal los te gaan’, zonder
een risico op negatieve reacties, en ook om gewoon te feesten op muziek die
overeenkomt met hun eigen smaak. Voor de jongens die op het moment single zijn, is een
motivatie ook om op een gemakkelijke manier een jongen te ontmoeten voor seks, dates
of een relatie.
De jongens beschouwen zich niet als actief in de gay scene, omdat zij niet tot een
‘kern’ behoren die gezien wordt in gay bars. Een belangrijke reden hiervoor is dat het
publiek van deze bars vaak ouder is dan zij zelf, vrouwelijk is en op zoek naar seks. Het
vrouwelijke van homo’s wordt beschouwd als een masker wanneer homo’s zo doen
‘omdat ze homo zijn’. Echter wanneer het overdreven wordt, is hier weerstand tegen
vanuit de informanten. Jongens voelen zich niet verbonden met dit stereotype, maar
willen hier ook niet mee geassocieerd worden. Zij geven duidelijk aan dat hoewel de
buitenwereld homo’s vaak in de eerste plaats indeelt op basis van hun seksualiteit, zij zelf
veel meer zijn dan ‘homo’, en ook zo behandeld willen worden. Het niet kunnen
identificeren met de gay scene, wordt echter minder problematisch naarmate zij het
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gevoel hebben meer zichzelf te kunnen zijn binnen hun ‘eigen’ groep van vrienden en
familie.
Dit onderzoek heeft aangetoond aan dat identiteitsconstructie een complex en
veelzijdig proces is. Het laat zien op welke manier identiteit door middel van interactie en
identificatie met anderen tot stand komt, en tegen welke problemen jonge homo’s
aanlopen binnen dit proces. Voor mensen in marginale posities, wie afwijken van de
norm, is identiteitsconstructie problematisch doordat bronnen voor identificatie schaars
zijn en meestal buiten de eigen groep gezocht moeten worden. De wijze waarop jonge
homo’s seksuele identiteit betekenis geven, beleven en uiten, is een dynamisch proces
waarbij persoonlijke, lichamelijke maar vooral ook sociale factoren ene grote rol spelen.
De gay scene is hierbinnen een sociaal netwerk dat een belangrijke functie heeft binnen
de acceptatie, maar ook constructie van de eigen seksuele identiteit onder jongeren. Door
de visie van jongens weer te geven, biedt dit een aanvulling op de al bestaande literatuur
zowel binnen de wetenschap als daarbuiten. Het geeft het belang van kwalitatief
wetenschappelijk onderzoek aan en is op deze manier een bijdrage aan kwantitatief
onderzoek van onder andere het SCP.

Aanbevelingen
Dit onderzoek is verricht naar jongens uit omgeving Utrecht. Hoewel sommigen pas een
paar jaar in deze stad wonen, is het onmogelijk om een generalisatie te geven van heel
Utrecht, laat staan Nederland. Dit onderzoek biedt een inkijk in de belevenis van jongens
in hun omgang met de gay scene, maar geeft ook een overzicht van problemen met
betrekking tot identificatie die zij ervaren. Voor vervolgonderzoek is het noodzakelijk
ook te kijken naar de ervaringen van lesbische/biseksuele vrouwen en meisjes, omdat zij
mogelijk geheel andere ideeën en ervaringen hebben dan mannen en jongens.
Tenslotte enkele aanbevelingen op maatschappelijk gebied. Allereerst is gebleken
dat acceptatie in Nederland niet dusdanig vergevorderd is dat homoseksuele jongeren
zich vrij voelen om zich seksueel te uiten, voornamelijk op de middelbare school.
Seksuele voorlichting over homoseksualiteit biedt herkenning en vormt vaak een eerste
stap in het ingewikkelde proces van zelfacceptatie. Op het moment van schrijven is er
discussie in de Nederlandse politiek over de invoering van verplichte voorlichting over
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homoseksualiteit op middelbare scholen. Dit lijkt mij, op basis van dit onderzoek,
essentieel wanneer gezocht wordt naar manieren om acceptatie in Nederland te
verbeteren en een veiligere omgeving te creëren voor jongeren die twijfelen over hun
seksuele voorkeur.
Homoseksuele jongeren, eenmaal uit de kast, zijn niet erg enthousiast om naar gay
bars te gaan, hoewel PANN feesten meer populair zijn dan ooit. Juist gelegenheden die
specifiek op jongeren gericht zijn, zijn gewild. Dit blijkt ook uit recente ontwikkelingen
in Utrecht, steeds meer groepen worden voor homojongeren opgericht. Deze
ontwikkelingen laten zien dat er iets gaande is binnen de Utrechtse gayscene, er is
blijkbaar wel behoefte om vaker dan een keer per maand bij PANN, andere
homojongeren te ontmoeten. Via internet worden verschillende bijeenkomsten
georganiseerd, waar ook zeker mee door gegaan moet worden volgens informanten. Toch
is er een grote groep die zowel bij gaybars, als dergelijke bijeenkomsten een hoge
drempel ervaart. Dit door angsten om door de buitenwereld gezien te worden, alsook
ideeën over seksuele normen binnen de gay scene. Een toegankelijk café voor zowel
heteroseksuele als homoseksuele jongeren, is een betere optie wanneer gezocht wordt
naar een plaats voor homojongeren.
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26 Indeling op tijd tussen zelfontdekking en comingout. Roel, Jaap, Mark en Leon korter dan drie
maanden, Elmer, Niek, Bastiaan, Wouter en Niels langer dan 1 jaar. Maarten en Evert onbekend.
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Bijlage B Naar PANN met de meeting van comingout.nl
Eenmaal binnen lopen we meteen door naar boven, dit lijkt mij zelf handig
voor hen omdat het de eerste keer is, en ik heb zelf de vorige keren
gemerkt dat dit een goede plek is voor observatie. We bestellen een
drankje. Leon bestelt een flesje bier, wat duur is. Dit merkt hij ook een
paar keer op. Al vrij snel heeft hij het op en bestelt twee nieuwe, voor hem
en voor Niek. We praten wat over koetjes en kalfjes. De anderen staan stil
en kijken om zich heen, terwijl we het hebben over pann en over seksuele
voorkeuren. Na nog twee biertjes beginnen beginnen Leon en Niek samen
rustig te dansen, maar nog altijd krijg ik de indruk dat zij zich niet volledig
op hun gemak voelen[…] Even later zie ik Niek en Krista staan aan de
overkant bij de railing, ik ga bij hen staan. Ik vraag me af waar Leon is,
misschien weer wat bier halen? Waar ze eerst niet echt dansten, is Niek nu
wel aan het bewegen. Hij tilt zijn onderarmen op ter hoogte van zijn
ellebogen, alsof hij twee vuisten slaat, en beweegt zo wat heen en weer. Ze
hebben het naar hun zin, vertellen ze mij. Even later komt Leon terug van
het toilet, en gaan de twee meer samen dansen en zoenen. […] Na een half
uur ben ik hen kwijt en vind ik ze in de Silent Disco. Als ik aan Niek vraag
wat hij ervan vind krijg ik een brede grijns te zien ‘Jaaa, het is zó leuk! Ik
wil nog vaker gaan!’ en klapt hierbij in zijn handen. Leon en Niek kijken
allebei ietwat aangeschoten uit hun ogen. Na een tijd gedanst te hebben
hier, lopen we uit de Silent Disco en gaan weer richting het balkon. Ze
hebben eventjes beneden gestaan, maar vinden het balkon een fijnere plek.
Ik en Krista lopen richting het balkon. Leon en Niek blijven in de hoek bij
de trap staan zoenen. Krista en ik lopen door en ik probeer niet teveel naar
hen te kijken. We kletsen wat, en even later komen Leon en Niek er bij
staan. Er wordt gedanst en gezoend. [aantekeningen van PANN Utrecht 17
maart 2012]

58

Uit de kast, in de scene
Bachelorscriptie Culturele Antropologie

Lieke Schrijvers 3480283

Bijlage C Rol van onderzoeker
Binnen onderzoek, zeker in veldwerk, heeft de onderzoeker altijd invloed op hetgene dat
onderzocht word. In het onderzoek waarop deze scriptie is gebaseerd, was dit zeker niet
anders. Ik heb verschillende homoseksuele vrienden, en het zelf een duidelijke mening
over homo acceptatie en emancipatie. Ook gedurende het schrijven van de scriptie, kwam
soms een enorme frustratie naar boven; mijn gevoel zegt dat er zo veel oneerlijkheid is
voor hen, maar dat er ontzettend weinig aan gedaan kan worden. Hopelijk lever ik met
deze scriptie mijn eigen kleine bijdrage.
Wat ik heb gemerkt is dat ook ik vooroordelen had over de gay scene, maar mijn ideeën
over de positie van jongeren in de scene, zijn ook bevestigd. Al vaker voorafgaand aan
het onderzoek ben ik naar PANN geweest, dus ik was bekend met de sfeer hier. Dit heeft
zeker invloed gehad op mijn beleving van de feesten, omdat ik niet met een geheel open
blik hier naartoe kon gaan. Daarnaast ben ik zelf een vrouw, waardoor het lastig kan zijn
voor jongens om met mij te praten over persoonlijke zaken. Aan de andere kant is mijn
ervaring dat het ook een voordeel is, omdat ik op deze manier dusdanig van hen af stond,
dat informanten zich vrij voelden om hun verhaal te doen. Vaak heb ik gehoord dat
informanten het fijn vonden om met mij te spreken. Ik heb de interviews zo open
mogelijk gehouden, waardoor informanten veel uit zichzelf vertelden. Ik ben zelf niet
lesbisch, wat op sommige momenten voor opmerkelijke situaties heeft gezorgd. Hier
waren alle informanten heel benieuwd naar, al snel werd mij gevraagd of ik ‘gewoon
hetero was’, waar ik altijd eerlijk op heb geantwoord. Hoewel dit nooit met zekerheid te
zeggen is, heb ik niet het idee dat dit er voor heeft gezorgd dat participanten minder open
waren. De positie van mij tegenover de informanten is dubbel; aan de ene kant
vriendschappelijk, maar ik hou toch altijd een afstand omdat ik ‘er iets mee ga doen’, met
wat zij mij vertelden. In alle gevallen heb ik de anonimiteit benadrukt en behouden.
Wanneer zij vertelden over hun eigen ervaringen, heb ik niet geoordeeld, maar het werd
wel duidelijk dat ik ‘aan hun kant’ stond qua opvattingen over homoseksualiteit en
acceptatie hiervan.
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