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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ter afronding van de vierjarige opleiding Toegepaste Psychologie aan 

de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek is gericht op het bespreekbaar maken van lhbtiq+ onder 

mannen met een migratieachtergrond om uiteindelijk de acceptatie te vergroten. 

Naast dat ik dit een heel interessante opdracht vond, waarbij ik vanaf het begin gemotiveerd was om 

iets moois neer te zetten, vond ik het een uitdaging om onderzoek te doen naar zo’n complex 

onderwerp. De reden hiervoor is dat het onderwerp mij persoonlijk raakt en ik gemerkt heb, dat ik het 

moeilijk vond om tijdens de interviews te horen dat er diepe overtuigingen waren die tegen 

homoseksualiteit zijn. Hoewel ik mij hierin altijd zo neutraal mogelijk heb opgesteld, vond ik dit de 

grootste uitdaging. Toen mij vooraf aan een interview gevraagd werd of ik lesbienne was, omdat de 

respondent dat belangrijk vond om te weten voordat hij met mij verder wilde praten, voelde ik een 

beetje hoe het moet zijn om beoordeeld te worden op je geaardheid. Het hoeft naar mijn mening niet 

uit te maken wat iemands geaardheid is om met in gesprek te gaan. Van dichtbij maak ik mee dat het 

niet vanzelfsprekend is om hand in hand te lopen als je homoseksueel bent, omdat dit nog altijd nare 

reacties oproept. Ik vind het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en hierin gerespecteerd hoort 

te worden. Vandaar dat ik heel dankbaar ben dat ik de kans heb gekregen om hier onderzoek naar te 

doen en mijn steentje heb kunnen bijdragen. 

Als eerst gaat mijn dank uit naar Daadkr8, de organisatie waar ik mijn afstudeerscriptie voor mocht 

schrijven, een mega-interessante opdracht. In het bijzonder wil ik Freija Derks bedanken voor de 

begeleiding vanuit Daadkr8. Daarnaast wil ik Magdy Khalil en Ahmed Imel bedanken voor de tijd en 

aandacht die zij hebben gestoken in het meedenken over mijn onderzoek. Ook gaat mijn dank uit naar 

mijn afstudeerbegeleider vanuit de Hogeschool van Amsterdam, namelijk Ed Caffin.  

 

Tenslotte ben ik dank verschuldigd aan mijn vriend Robin voor het meelezen en helpen verbeteren van 

mijn geschreven stukken. En een compliment dat je het hebt volgehouden om de afgelopen maanden 

met mij in een huis te hebben geleefd. Het schrijven van een scriptie met de bijbehorende druk die ik 

heb gevoeld, heeft me niet altijd een leuke vriendin laten zijn.  

Mijn beste vrienden Niek en Jeffrey wil ik bedanken voor het wekelijks aanhoren van mijn 

scriptieverhalen. Jullie zijn de reden dat ik erachter ben gekomen hoe belangrijk ik het vind dat 

iedereen mag zijn wie hij/zij is en verliefd mag zijn op wie hij/zij wil. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Hillegom, 17 juni 
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Samenvatting 
Daadkr8 is een mannencentrum in Amsterdam-West. Dit centrum biedt verschillende 

activiteiten en cursussen aan voor mannen. De doelgroep bestaat uit mannen met een 

migratieachtergrond.  

Voor deze organisatie is onderzoek verricht naar het bespreekbaar maken van lhbtiq+ onder mannen 

met een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur. Het doel hiervan is om meer acceptatie 

te ontwikkelen onder de doelgroep tegenover lhbtiq+. Hiervoor is de hoofdvraag ‘Hoe kan Daadkr8 

lhbtiq+ bespreekbaar maken onder mannen met een migratieachtergrond vanuit een islamitische 

cultuur?’ opgesteld.  

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande hoofdvraag, is zowel praktijk- als 

literatuuronderzoek uitgevoerd. Het literatuuronderzoek was gericht op relevante wetenschappelijke 

artikelen en het literatuuronderzoek heeft bestaan uit het houden van interviews met de doelgroep, 

een aantal professionals en het uitvoeren van observaties tijdens bijeenkomsten die gingen over 

lhbtiq+. Hieruit is als belangrijkste aanbeveling gebleken dat de dialoogavonden met gastsprekers of 

filmmateriaal voortgezet kunnen worden om lhbtiq+ bespreekbaar te maken en de acceptatie te 

vergroten. Hierover is een adviesrapport opgesteld waarin is opgenomen aan welke voorwaarden 

voldaan moet worden en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de organisatie. In het adviesrapport 

zijn nog aanvullende adviezen te vinden en een do’s en dont’s lijst over het bespreekbaar maken van 

lhbtiq+.   
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1. Inleiding 
Op 1 april 2001 werd in Nederland, als eerste land ter wereld, het homohuwelijk wettelijk vastgelegd. 

Hierdoor werd het mogelijk om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht (Amnesty International, 

z.d.). Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders steeds positiever staan tegenover seksuele 

diversiteit. Toch is het een feit dat er kleine groepen zijn in de samenleving die hier altijd al negatiever 

tegenover staan, bijvoorbeeld niet-westerse migranten of kerkgangers (van der Kaaden, 2018). Een 

recentelijk voorbeeld is de Nashville-verklaring. Dit is een pamflet waarin beschreven staat dat het 

huwelijk alleen is bedoeld voor man en vrouw. Deze is opgericht door verschillende protestantse 

dominees. Hierover ontstond veel ophef (Schipper, 2019). Seksuele diversiteit bevindt zich voor 

sommige groepen nog altijd in de taboesfeer. 

  

1.1 Organisatieomschrijving 
Daadkr8 is een mannencentrum dat behoort tot SEZO Maatschappelijke Dienstverlening. SEZO biedt 

hulp aan bewoners van Amsterdam Nieuw-West bij verschillende vragen en problemen rondom zorg 

en welzijn. Om bij te dragen aan emancipatie voor zowel mannen als vrouwen heeft SEZO een 

vrouwencentrum (Vrouw en Vaart) en een mannencentrum (Daadkr8) opgericht. Daadkr8 biedt 

programma’s en activiteiten aan voor mannen. Het doel hiervan is dat de mannen zichzelf ontwikkelen 

en een netwerk opbouwen. De mannen die bij Daadkr8 komen, hebben allemaal een 

migratieachtergrond. Daadkr8 is daar niet specifiek op gericht, maar de programma’s die zij aanbieden, 

bijvoorbeeld Nederlandse les, worden voornamelijk gevolgd door mannen met een 

migratieachtergrond. De programma’s die worden aangeboden zijn educatief, actief, gericht op 

persoonlijke ontwikkeling en sport/bewegen en worden gevolgd in groepsverband. De achtergronden 

van de mannen zijn divers, namelijk Marokkaans, Turks, Pakistaans, Afghaans, Indiaas, Surinaams en 

Afrikaans. Het grootste gedeelte van de doelgroep is islamitisch.   

 

1.2 Probleemanalyse 
Daadkr8 wil onderwerpen die taboe zijn bespreekbaar maken onder de doelgroep waarmee zij werken. 

Het taboeonderwerp waar dit onderzoek op werd gericht, is lhbtiq+1. Volgens een onderzoek van het 

Sociaal Cultureel Planbureau (2014) zou de meerderheid van de moslims in Nederland 

                                                           
1 De afkorting lhbtiq+ staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseksueel en Queer. 
Lesbisch staat voor een vrouw die zich aangetrokken voelt op seksueel en/of romantisch gebied tot een vrouw. 
Een homoseksueel is een man die zich seksueel en romantisch voelt aangetrokken tot een man. Iemand die 
biseksueel is voelt zich tot beide geslachten aangetrokken. Een persoon die transgender is, voelt zich 
vanbinnen het andere geslacht dan dat hij/zij fysiek is. Een interseksueel is iemand die is geboren met zowel 
mannelijke als vrouwelijke kenmerken, hierbij valt te denken aan een hermafrodiet. En iemand die queer is, is 
iemand die zichzelf niet een bepaalde gender of seksuele identiteit toekent. Het ‘+’teken staat voor alle overige 
variaties die niet heteroseksueel zijn of binnen de afkorting staan (GSA, z.d.). 
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homoseksualiteit afkeuren en vindt driekwart het een probleem als hun kind een relatie heeft met 

iemand van hetzelfde geslacht. De wens van Daadkr8 was om door lhbtiq+ bespreekbaar te maken de 

acceptatie te vergroten onder hun doelgroep. 

 

Sinds oktober 2018 houdt Daadkr8 zich bezig met het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. 

Om dit te doen, werken zij samen met een aantal partners. Deze partners organiseren bijeenkomsten, 

hierna dialoogavonden genoemd, over taboeonderwerpen. Dit programma wordt ‘Daadkr8 verbreedt 

je Horizon’ genoemd. Toch heeft Daadkr8 geen zicht op hoe deze methode valt bij de doelgroep en of 

dit passend is. In oktober 2018 heeft een dialoogavond plaatsgevonden waarbij twee gastsprekers 

tijdens een Nederlandse les hun verhaal deden. Vooralsnog weet Daadkr8 niet of dit een passende 

aanpak is die uiteindelijk zal zorgen voor vergroting van acceptatie. Daadkr8 wil erachter komen hoe 

het onderwerp lhbtiq+ bespreekbaar gemaakt kan worden onder hun doelgroep op een manier die 

past en uiteindelijk zal zorgen voor meer acceptatie.  

 

1.3 Partners 
Zoals eerder benoemd, werkt Daadkr8 samen met een aantal partners om taboeonderwerpen 

bespreekbaar te maken. Deze partners zijn:  

▪ Connecting Differences 

Deze organisatie zet zich in voor organisaties die conflicten ervaren tussen bepaalde groepen 

door deze groepen samen te brengen. Door trainingen en programma’s in te zetten is het doel 

om deze conflicten weg te nemen (Connecting Differences, z.d.). In het geval van Daadkr8 

worden mannen met een migratieachtergrond en individuen uit de lhbtiq+-community 

samengebracht. 

▪ Stichting Kezban 

Deze stichting houdt zich bezig met het bespreekbaar maken van gevoelige en complexe 

onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over huiselijk- of eer gerelateerd geweld. Met dit 

laatste wordt fysiek en mentaal geweld bedoeld dat wordt gepleegd vanuit een collectieve 

mentaliteit als reactie op (of dreiging van) het schenden van de eer van een persoon en 

daarmee de eer van zijn familie (Van Vossole, 2012). Ook lhbtiq+ is een onderwerp dat 

bespreekbaar wordt gemaakt.  

▪ Stichting Emancipator 

Emancipator is een organisatie die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Hiermee bedoelen 

zij een wereld waarin ieder individu zich veilig, vrij en gelijkwaardig voelt. Volgens Emancipator 

is hier zowel vrouwen- als mannenemancipatie voor nodig. Door verschillende thema’s aan te 

halen, onder andere seksuele diversiteit, laten zij mannen zien welke invloed zij daarop kunnen 
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hebben. Hiervoor ontwikkelen zij projecten. Op deze manier krijgen de mannen meer kansen 

om op te komen voor geweld, stereotypen te kunnen doorbreken en hun eigen seksualiteit 

een betekenis te kunnen geven (Emancipator, z.d.). 

 

1.4 Probleemstelling 
Daadkr8 wil een manier om lhbtiq+ bespreekbaar te maken op een manier die past bij de doelgroep 

en zorgt voor een vergroting van acceptatie. Momenteel weten zij niet hoe de bestaande methodieken 

worden ontvangen door de doelgroep. Daadkr8 adviezen over of deze methodiek passend en 

werkzaam is en/of verbeterd moet worden.  

 

1.5 Hoofd- en deelvragen  
Onderstaand de hoofdvraag met bijbehorende deelvragen: 

Hoe kan Daadkr8 lhbtiq+ bespreekbaar maken onder mannen met een migratieachtergrond uit een 

islamitische cultuur? 

1. Welke psychologische, culturele en religieuze mechanismen zorgen ervoor dat lhbtiq+ moeilijk 

bespreekbaar is onder mannen met een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur?  

2. Wat zijn werkzame manieren om in te zetten bij het bespreken van lhbtiq+ onder mannen met 

een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur? 

3. Wat zijn de ervaringen van professionals in het bespreken van lhbtiq+?  

4. Hoe ervaart de doelgroep van Daadkr8 het bespreken van lhbtiq+ in dialoogvorm? 

 

1.6 Globale onderzoeksopzet 
Om de deelvragen te beantwoorden, is gebruik gemaakt van zowel literatuur- als praktijkonderzoek.  

 

1. ‘’Welke psychologische, culturele en religieuze mechanismen zorgen ervoor dat lhbtiq+ moeilijk 

bespreekbaar is onder mannen met een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur?’’ 

 

Om deze deelvraag te beantwoorden, is literatuuronderzoek uitgevoerd.  

 

2. ‘’Wat zijn werkzame manieren om in te zetten bij het bespreken van lhbtiq+ onder mannen met 

een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur?’’ 

  

Voor de beantwoording van deze deelvraag, is literatuuronderzoek ingezet. 

 

3. ‘’Wat zijn ervaringen van professionals in het bespreken van lhbtiq+? ‘’ 
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De beantwoording op deze deelvraag is gevonden door praktijkonderzoek. Hiervoor zijn verschillende 

professionals met expertise in het bespreken van taboes in het werkveld geïnterviewd. Met ieder van 

hen is een open interview afgenomen waarin de ervaringen van de professionals centraal stonden. 

Daarbij is ook gesproken over do’s en dont’s in het bespreken van dit onderwerp. Deze 

onderzoeksmethode wordt ‘best practices’ genoemd. Dit houdt in dat er een aanpak of werkwijze 

bestaat die werkt. Deze aanpak of werkwijze wordt beschikbaar gemaakt voor anderen zodat 

overname mogelijk is en dit kan leiden tot verbetering (Wareham & Gerrits, 1999). Tevens wordt een 

medewerker van Daadkr8 geïnterviewd over zijn ervaringen in het bespreekbaar maken van lhbtiq+ bij 

de doelgroep.  

 

4. ‘’ Hoe ervaart de doelgroep van Daadkr8 het bespreken van lhbtiq+ in dialoogvorm?’’ 

  

Deze deelvraag is beantwoord door praktijkonderzoek uit te voeren. De doelgroep van Daadkr8 is 

geïnterviewd middels half-gestructureerde interviews. De onderzoeker wilde erachter komen wat de 

ervaring van de doelgroep was in het bespreken van lhbtiq+ in de huidige methode die worden 

gebruikt. Daarnaast zijn vrije observaties uitgevoerd tijdens twee dialoogavonden.   
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2. Methoden 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uiteengezet. Hierin wordt toegelicht op welke manier de 

data is verzameld en hoe deze is geanalyseerd.  

 

2.1 Onderzoeksgroep 

De doelgroep van Daadkr8 bestaat uit mannen tussen de 35 en 65 jaar oud met verschillende 

demografische achtergronden, namelijk:  

▪ Marokkaans  

▪ Turks 

▪ Pakistaans 

▪ Afrikaans 

▪ Surinaams 

▪ Indiaas 

Het grootste gedeelte van de doelgroep is islamitisch. Er is een steekproef genomen van zes mannen 

met een islamitische culturele achtergrond waarmee interviews zijn afgenomen. 

Vooraf was gekozen om twaalf mannen te interviewen, namelijk zes mannen na twee dialoogavonden. 

Omdat dit wegens de beperkte opkomst bij de dialoogavonden en een aantal mannen niet wensten 

deel te nemen aan het onderzoek, zijn in totaal zes mannen geïnterviewd. Namelijk drie mannen na 

twee verschillende dialoogavonden.  

Naast interviews met de doelgroep, zijn vier professionals uit het werkveld geïnterviewd om hun 

ervaringen in kaart te brengen over het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen en wat zij 

werkzame manieren vinden om deze bespreekbaar te maken. Van de geïnterviewde professionals was 

een drietal afkomstig van organisaties die expertise hebben op het gebied van taboeonderwerpen 

bespreekbaar maken. De overige professional was een medewerker van Daadkr8 die een dialoogavond 

over lhbtiq+ heeft begeleid. Wie deze professionals precies zijn en hoe de interviews zijn ingericht, 

wordt later in dit hoofdstuk toegelicht.  

 

2.2 Dialoogavonden 
Bij Daadkr8 hebben in 2019 twee dialoogavonden plaatsgevonden over lhbtiq+. Na beide 

dialoogavonden zijn de mannen die behoren tot de onderzoeksgroep geïnterviewd. De eerste 

dialoogavond was gericht op het verkennen van het onderwerp. Hierbij werd een uitleg gegeven over 

lhbtiq+ waarbij een filmfragment werd laten zien over een Turkse homoseksuele jongen. Hierover 

werd vervolgens een dialoog gehouden waarin keuzevrijheid in het vinden van een liefdespartner 

centraal stond.   
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De tweede dialoogavond heeft bestaan uit een filmfragment en gastspreker die zijn verhaal deed voor 

de doelgroep. Het filmfragment dat werd laten zien, was afkomstig uit een documentaire waarin een 

dochter uit een Marokkaans-Belgisch gezin lesbienne was en hierover in conflict kwam met haar 

ouders. In het fragment waren meerdere lhbtiq+’ers te zien en af en toe kwam een ouder aan het 

woord. Na het filmfragment werd aan de groep gevraagd wat zij hadden gezien en wat zij hiervan 

vonden. Hierover ging de groep met elkaar in gesprek. Hierna kwam de gastspreker aan het woord. De 

gastspreker was een 21-jarige homoseksuele jongen met een Syrische achtergrond en opgegroeid in 

een islamitisch gezin. Hij vertelde over zijn jeugd in Syrië, hoe hij erachter is gekomen dat hij 

homoseksueel was, hoe zijn geaardheid de relatie met zijn familie heeft beïnvloed en hoe hij dit 

ervaarde. Nadat hij zijn verhaal had gedaan, mocht de groep vragen stellen aan de gastspreker. 

Hierover werd met elkaar in gesprek gegaan.  

 

2.3 Procedure 
De onderzoeksgroep bestond uit mannen die verschillende activiteiten of cursussen volgden van 

Daadkr8 en aanwezig waren bij de dialoogavond over lhbtiq+. De onderzoeker is hierbij aanwezig 

geweest en heeft zich aan het begin voorgesteld. Hier is benoemd dat onderzoek gedaan werd voor 

Daadkr8 en dat om die reden een aantal mannen vanuit de groep achteraf gevraagd zou worden om 

deel te nemen aan een interview. De mannen werden hierdoor al voorbereid en op de hoogte gesteld 

van het onderzoek en de interviews. Achteraf heeft de onderzoeker samen met een medewerker van 

Daadkr8 de mannen benaderd voor het interview. Deze interviews zijn in de dagen na de dialoogavond 

gepland op dagen dat de mannen al bij Daadkr8 waren voor een activiteit. Hierdoor waren zij reeds 

aanwezig waardoor de kans op no-show werd verlaagd. Er is binnen de onderzoeksgroep sprake van 

een doelgerichte steekproef. De respondenten zijn uitgekozen op basis van bepaalde kenmerken 

(Verhoeven, 2014). Zo zijn de respondenten uitgekozen op het feit dat zij aanwezig zijn geweest bij 

een dialoogavond en een islamitische achtergrond hadden, omdat het onderzoek hierop 

gespecificeerd is. De experts zijn uitgekozen op basis van hun ervaring in het bespreekbaar maken van 

lhbtiq+ of andere complexe onderwerpen.  

 

2.4 Afspraken met de opdrachtgever 
De meetinstrumenten zijn vooraf met de opdrachtgever besproken en bij akkoord is de onderzoeker 

begonnen met het afnemen van interviews. Daarnaast heeft de opdrachtgever toestemming gegeven 

voor het interviewen van de doelgroep en het opnemen hiervan. 

2.5 Meetinstrumenten 
De dataverzameling voor de deelvragen die middels praktijkonderzoek zijn beantwoord, heeft bestaan 

uit ongestructureerde-, half-gestructureerde interviews en vrije observaties.  
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2.5.1 Ongestructureerde interviews 

De ongestructureerde interviews zijn gebruikt om professionals te interviewen. Om erachter te komen 

wat hun ervaringen zijn in het bespreken van lhbtiq+, was het van belang om de inbreng van de 

respondent maximaal te houden. De onderzoeker heeft de praktijkdeelvraag ‘wat zijn de ervaringen 

van professionals in het bespreken van lhbtiq+?’ als rode draad gehouden voor het gesprek. Verder is 

het verloop van het gesprek afhankelijk gehouden van de respondent (Verhoeven, 2014). De 

geïnterviewde professionals behoren tot de eerdergenoemde organisaties, namelijk: 

▪ Stichting Kezban 

Hiervan is Saniye Tezcan geïnterviewd. Omdat zij jarenlange ervaring in het bespreekbaar 

maken van complexe onderwerpen bij verschillende doelgroepen heeft en trainingen geeft om 

professionals op te leiden tot dialoogleider, is zij geïnterviewd. De focus van het interview 

heeft gelegen op wat zij als werkzame manieren ervaart om lhbtiq+ bespreekbaar te maken 

onder groepen met een islamitische culturele achtergrond.  

▪ Emancipator 

Geïnterviewd is Patrick Engels. Omdat hij werkt als dialoogleider en bijeenkomsten begeleidt 

over seksuele diversiteit, is hij geïnterviewd over zijn algehele ervaring in het bespreekbaar 

maken van lhbtiq+. Daarnaast zijn werkzame manieren vanuit zijn ervaringen besproken.  

▪ Connecting Differences 

De oprichter hiervan is geïnterviewd, Chris Bouma. Hij heeft als doel om groepen samen te 

brengen om meer acceptatie te creëren. Om zijn jarenlange ervaring in het bespreekbaar 

maken van lhbtiq+ door gastsprekers in te zetten, is hij geïnterviewd. Hierbij is gevraagd naar 

werkzame manieren vanuit zijn ervaringen.  

 

Naast bovenstaande professionals, is een medewerker van Daadkr8 geïnterviewd omdat hij een 

dialoogavond over lhbtiq+ heeft begeleid bij de doelgroep van Daadkr8. Het interview heeft als focus 

gehad wat de ervaring is in het bespreekbaar maken lhbtiq+ onder specifiek de doelgroep van Daadkr8. 

Hierbij werd onder andere gevraagd of de aanpak anders zou zijn als hij nog een dialoogavond zou 

leiden. Ook werd zijn algehele ervaring besproken over de dialoogavond en de groep.  

 

2.5.2 Half-gestructureerde interviews 
De half-gestructureerde interviews zijn ingezet tijdens interviews met de doelgroep. Deze interviews 

zijn gehouden voor de beantwoording van de praktijkdeelvraag ‘hoe ervaart de doelgroep van Daadkr8 

het bespreken van lhbtiq+ in dialoogvorm?’  Vooraf zijn topics opgesteld waarbij vraagstellingen zijn 

bepaald met de opdrachtgever zodat dat deze aan zouden sluiten bij het taalniveau van de doelgroep.  

 



15 
AFSTUDEERSCRIPTIE                            TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

Deze topics zijn: 

▪ Ervaring dialoogavond 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de dialoogavonden met gastspreker en 

filmmateriaal een werkzame manier zijn in het bespreekbaar maken van lhbtiq+ en het 

vergroten van acceptatie hier tegenover. Omdat onderzocht moet worden of deze manier past 

bij de doelgroep van Daadkr8, is dit topic toegevoegd.  

▪ De kijk van de doelgroep op lhbtiq+ 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de houding tegenover lhbtiq+ negatief kan zijn 

door culturele en religieuze mechanismen die hierin een rol spelen. Echter is gebleken dat de 

negatieve houding niet vanzelfsprekend is door de verschillende interpretaties van de Koran 

die voor elke moslim anders kan zijn. Ook was het van belang om de houding tegenover het 

onderwerp te onderzoeken omdat dit van invloed was op welke interventie vanuit de 

literatuur passend zou zijn. Hierom is onderzocht hoe de kijk op lhbtiq+ is bij de doelgroep van 

Daadkr8 en of dit een barrière vormt voor het bespreekbaar maken.  

Om dit topic te bespreken, is fotomateriaal gebruikt (figuur 1). Gekozen is voor fotomateriaal 

waarop mensen te zien zijn met een overeenkomstige achtergrond als de doelgroep om 

erachter te komen hoe zij hier tegen aankijken. Ook heeft dit beeldmateriaal bijgedragen aan 

de validiteit omdat dit een duidelijk beeld gaf waarover het interview ging en geen verwarring 

kon ontstaan over de betekenis van lhbtiq+. Al het gebruikte fotomateriaal is te vinden in de 

bijlage.  

▪ Behoeften van de doelgroep in het bespreken van lhbtiq+ en eventuele verbeterpunten 

Om de aanpak van Daadkr8 aan te passen aan de behoeften van de doelgroep, is dit topic 

gebruikt.  

 

Omdat geïnterviewd is met een topiclijst die voorafgaand aan het interviewen is voorgelegd aan de 

afstudeerbegeleider van de Hogeschool van Amsterdam, is de validiteit bewaakt.  

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen, is een proefinterview gehouden met een 

medewerker van Daadkr8. Het voordeel hiervan was dat er al werd geoefend met de topiclijst en 

eventuele fouten of de structuur aangepast kon worden (Verhoeven, 2014). Dit heeft geresulteerd in 

een aanpassing in de volgorde van topics, namelijk om het interview te beginnen met het topic de 

ervaring van de dialoogavond in plaats van de kijk van de doelgroep op lhbtiq+.  
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Figuur 1: Collage lesbiennes ingezet tijdens interviews 

Deze half-gestructureerde interviews hebben plaatsgevonden in twee sessies, namelijk na de twee 

dialoogavonden. Omdat interviews zijn afgenomen met zes verschillende deelnemers, veranderde de 

topiclijst alleen in de vragen over de ervaring van de dialoogavond omdat de inhoud van de avonden 

verschilde. De volledige topiclijsten staan in de bijlage.  

Alle interviews zijn opgenomen met een recorder. Voor deze opnames hebben de respondenten een 

consent form getekend waarin zij verklaren vrijwillig deel te nemen aan het interview. Ook staat in het 

consent form dat alle informatie anoniem blijft. Het gehele consent form is te vinden in de bijlagen. 

Omdat de gesprekken zijn opgenomen en achteraf zo vaak als nodig kon worden teruggeluisterd, 

verhoogt dit de betrouwbaarheid van de resultaten (Verhoeven, 2014). Vervolgens zijn de interviews 

teruggeluisterd en verbatim uitgetypt. Deze staan in de bijlage.  

 

2.5.3 Vrije observatie 
Tijdens beide dialoogavonden is de onderzoeker aanwezig geweest om vrije observaties uit te voeren. 

Tijdens deze observatie staat het onderwerp vast, namelijk hoe de dialoogavond is verlopen, maar is 

het afhankelijk van de situatie wat geobserveerd wordt (Celestin-Westreich & Celestin, 2012).  

Hierover zijn aantekeningen gemaakt. Vooraf was vastgesteld dat de onderzoeker tijdens de 

observatie ging letten op drie onderwerpen, namelijk: 

▪ Inhoud van de avond 
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Hiernaar is gekeken om te kijken of de inhoud overeenkwam met de gevonden werkzame 

methoden vanuit de literatuur.  

▪ Reacties van de doelgroep 

Dit onderwerp is relevant voor de praktijkdeelvraag ‘hoe ervaart de doelgroep het bespreken 

van lhbtiq+ in dialoogvorm?’ Hierbij is gelet op de reacties van de doelgroep na het zien van 

filmmateriaal en het luisteren naar de gastspreker. Daarnaast is gelet op uitspraken over 

lhbtiq+ tijdens de dialoog. Opvallende gebeurtenissen werden meegenomen in de interviews.  

▪ Proces  

Gelet is op het proces van de dialoogavond. De aanpak van de dialoogleider stond hierbij 

centraal. Er is gekeken of de aanpak aansloot op de bevindingen uit de literatuur en op de 

doelgroep.  

 

Omdat er meerdere methoden van dataverzameling zijn gebruikt, is sprake van triangulatie. Er is 

gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek waaronder interviews en observaties. 

Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de resultaten (Verhoeven, 2014).  

 

2.6 Data-analyse 

2.6.1 Interviews 
Door de verzamelde gegevens uiteen te rafelen en hier een structuur in aan te brengen, worden deze 

geanalyseerd (Verhoeven, 2014). Hiervoor zijn verschillende stappen ondernomen, namelijk: 

1. De onderzoeker heeft allereerst de verbatim uitgetypte interviews teruggelezen en in kleine 

fragmenten verdeeld. Dit wordt uiteenrafelen genoemd.  

2. Vervolgens is de onderzoeker begonnen met het toekennen van woorden die het fragment 

het beste beschreven. Deze stap wordt open coderen genoemd.  

3. Hierop volgde het groeperen van de termen. Er werd een eerste ordening aangebracht.  

4. Vervolgens werd een hiërarchie aangebracht in de termen om te bepalen welke code het 

belangrijkst was en welke daarop volgden.  

5. Daarna is axiaal gecodeerd. Dit is het zoeken naar verbanden tussen begrippen. Hierbij zijn 

hoofd- en subgroepen gemaakt van de codes en is gekeken naar welke bij elkaar horen. Deze 

zijn per topic in een schema geplaatst met bijbehorende fragmenten. 

6. Vervolgens is een codeboom opgesteld (Verhoeven, 2014). 

De codeboom en schema’s staan in de bijlage.  
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2.6.2 Vrije observaties 
Tijdens beide dialoogavonden heeft een open observatie plaatsgevonden waarbij gelet werd op de 

eerdergenoemde onderwerpen. Hiervan zijn aantekeningen gemaakt waarvan twee verslagen 

geschreven zijn. Deze zijn te vinden in de bijlage. Deze twee verslagen zijn na afloop naast elkaar gelegd 

en met elkaar vergeleken. Deze vergelijkingen en interpretaties van de observaties zijn te vinden in het 

resultatenhoofdstuk. Met deze resultaten is de convergente validiteit nagegaan door in de interviews 

terug te komen op de ervaring van deze dialoogavonden en eventuele gebeurtenissen nog eens te 

bespreken en te kijken of de bevindingen vanuit de observaties terugkomen in wat de respondenten 

zeggen (Celestin-Westreich & Celestin, 2012). 
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3. Literatuurdeelvragen 
In dit hoofdstuk worden de eerste twee deelvragen beantwoord. De beantwoording op deze vragen 

is gevonden door middel van literatuurstudie.  

3.1 Welke psychologische, culturele en religieuze mechanismen zorgen ervoor 

dat lhbtiq+ moeilijk bespreekbaar is? 

Omdat de culturele en religieuze mechanismen rondom het bespreken van lhbtiq+ dicht bij elkaar 

liggen en met elkaar verbonden zijn, worden deze gezamenlijk toegelicht.  

 

3.1.1 Culturele en religieuze mechanismen 
Allereerst kan een mogelijke negatieve houding ten opzichte van het onderwerp een verklaring zijn 

waarom het onderwerp moeilijk bespreekbaar is. Dit kan een reden zijn dat men minder bereid is om 

hierover het gesprek aan te gaan. Om die reden wordt in kaart gebracht welke culturele en religieuze 

mechanismen een rol kunnen spelen in de houding tegenover lhbtiq+. Wel is het moeilijk om 

uitspraken te doen over deze mechanismen en met name over de Koran, het heilige boek binnen de 

islam (Kligerman, 2007), omdat er niet één interpretatie van bestaat (Vandewaeren, 2005). De Koran 

wordt geïnterpreteerd op een manier waarbij rekening wordt gehouden met verschillende punten 

waaronder de context en de tijd waarin geleefd wordt, aldus Wagemakers (2015). Op verschillende 

punten zijn de meningen onder moslims verdeeld over de interpretatie van de Koran, aldus Derkx 

(2005). Voor elke moslim kan dit verschillen. Om die reden is het moeilijk om hier uitspraken over te 

doen. Hieronder worden een aantal mogelijke redenen benoemd die kunnen zorgen voor een 

negatieve attitude tegenover lhbtiq+ onder mannen van een islamitische culturele achtergrond.  

 

1. Seksuele diversiteit is veelal taboe 

Volgens Cense, de Neef en Visscher (2018) is seksuele diversiteit in veel samenlevingen en religies, 

waaronder ook de islamitische, een taboe. Daar waar heteroseksualiteit gezien kan worden als de 

norm, geldt voor homoseksualiteit dat dit gezien kan worden als een zonde. Adamczyck en Pitt (2009) 

bevestigen dit door te stellen dat de meeste religies de neiging hebben om homoseksuele gedragingen 

te zien als onnatuurlijk, onzuiver en goddeloos. Cense et al. (2018) zijn van mening dat 

homoseksualiteit door etnische minderheden niet alleen als een probleem gezien wordt omdat het 

seksuele gedrag als zondig wordt gezien, maar ook omdat homoseksualiteit wordt gekoppeld aan het 

overschrijden van gendernormen.  

 

2. Gendernormen zijn veelal conservatief 

Gendernomen worden door het European Institute for Gender Equality (z.d.) gedefinieerd als normen 

en verwachtingen waar mannen en vrouwen zich in het algemeen aan houden binnen een bepaalde 
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samenleving, cultuur en gemeenschap. Dit zijn dus ideeën over hoe mannen en vrouwen zijn en hoe 

zij zich horen te gedragen. Met andere woorden: Volgens Cense et al. (2018) bestaat een conservatief 

beeld over hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen waarbinnen homoseksualiteit niet past.  

 

3. Het patriarchaat laat weinig ruimte voor homoseksualiteit  

Bos (2016) stelt dat patriarchaat een factor is die ervoor zorgt dat veel religies moeite kunnen hebben 

met homoseksualiteit. Hij noemt dat binnen veel religies sprake is van een mannenheerschappij, 

waarbij wordt verwacht dat mannen vooraan lopen en bovenaan staan, bijvoorbeeld in de moskee. 

Ook hieruit blijkt dat er sprake kan zijn van een duidelijk beeld over waar mannen en vrouwen aan 

moeten voldoen. Homoseksualiteit verstoort dit rollenpatroon. Vandewaeren (2005) bevestigt dat de 

opvatting dat mannen boven vrouwen staan, kenmerkend kan zijn voor de islam. Homoseksualiteit 

gaat in tegen de ideeën over hoe een man zich hoort te gedragen.  

 

4. Bepaalde interpretatie van Koranteksten demoniseren homoseksualiteit 

Verschillende bronnen (Kligerman, 2007; Peter & Vellenga, 2007; Shamsi, 1994) beweren dat 

homoseksuelen binnen de Koran worden gekoppeld aan een profeet genaamd Lut. Volgens Shamsi 

(1994) was Lut de boodschapper van een regio waarin de mensen openlijk uitkwamen voor hun 

homoseksualiteit. Peter & Vellenga (2007) beweren dat de Koran dit op meerdere plaatsen als 

‘gruweldaden’ beschrijft. Echter gaat het altijd om een van de vele interpretaties, zoals eerder 

benoemd. De interpretatie van de Koran kan een rol spelen in de houding tegenover lhbtiq+, maar dit 

hoeft niet altijd zo te zijn.  

 

5. Angst voor gezichtsverlies, collectivisme en groepsdruk 

Tot slot is een cultureel mechanisme dat het moeilijk kan maken om lhbtiq+ bespreekbaar te maken, 

de angst voor gezichtsverlies. Dit heeft te maken met de collectivistische cultuur waaruit men kan 

komen. Deze collectivistische cultuur, ook wel de wij-cultuur genoemd, geldt voor veel 

migrantengroepen met een niet-westerse achtergrond (Hooghiemstra & Verharen, 2013). In de 

collectivistische cultuur staat het belang van de groep centraal. Binnen deze cultuur ligt de nadruk 

onder andere op het voorkomen van gezichtsverlies (Shadid, 1988). Met gezichtsverlies wordt een 

schaamtegevoel beoogd dat onlosmakelijk is verbonden met aanwezigheid van anderen (Mooij, 2012). 

Dit zou dus ook zo kunnen zijn bij de doelgroep van Daadkr8. Vooral in collectivistische culturen voelt 

men een sterke druk om te voldoen aan de verwachtingen van de cultuur en maatschappij (Martens, 

2005). Omdat de dialoogavonden over lhbtiq+ plaatsvinden in groepsverband, is de kans aanwezig dat 

groepsdruk hierin een rol speelt. Binnen groepen hebben mensen de neiging om zich aan te passen 

aan de groep, ook wel conformisme genoemd (Aronson, Wilson & Akert, 2014). Het zou kunnen dat 
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de doelgroep zich conformeert aan de sociale normen die gelden binnen de groep en niet bespreken 

wat zij zelf per individu vinden. 

 

3.1.2 Psychologische mechanismen 
1. Extra gevoelig voor de normatieve sociale invloed  

Een psychologisch mechanisme is de normatieve sociale invloed. Dit houdt in dat mensen zich 

conformeren zonder dat de opvattingen die openlijk worden overgenomen, daadwerkelijk tot 

innerlijke acceptatie leiden. Bij Daadkr8 kan dit betekenen dat de deelnemer zich openlijk conformeert 

aan de groep waardoor het lijkt alsof er (meer) acceptatie is tegenover het onderwerp, maar dit 

vanbinnen bij de deelnemer niet zo is. Daarbij komt dat iemand vanuit een collectivistische cultuur 

gevoeliger is voor de normatieve sociale invloed dan iemand vanuit een individualistische cultuur. 

Zoals eerder benoemd is de kans groot dat niet-westerse migranten vanuit een collectivistische cultuur 

komen. Het kan dus zijn dat de doelgroep van Daadkr8 gevoeliger is voor de normatieve sociale 

invloed. De reden hiervoor is dat conformisme binnen collectivistische culturen als iets positiefs wordt 

gezien. Binnen deze culturen ligt de nadruk namelijk op de groep in plaats van op het individu (Aronson 

et al., 2014).  

Het is dus mogelijk dat een bepaalde mate van groepsdruk meespeelt tijdens de dialoogavonden wat 

een belemmering kan vormen voor het bespreekbaar maken van lhbtiq+ en het vergroten van 

acceptatie. Daarbij komt dat het onderwerp complex is en de angst voor gezichtsverlies ervoor kan 

zorgen dat de deelnemers niet vrijuit durven te spreken over het onderwerp. De doelgroep van 

Daadkr8 komt hoogstwaarschijnlijk vanuit een collectivistische cultuur waardoor zij gevoeliger zijn 

voor de druk van de groep. 

 

Er zijn verschillende mogelijke redenen voor een negatieve attitude tegenover lhbtiq+ onder mannen 

van een islamitische culturele achtergrond. Daarnaast zijn zij, doordat zij waarschijnlijk afkomstig zijn 

uit een collectieve cultuur, gevoeliger voor de normatieve sociale invloed wat het vrijuit bespreken van 

lhbtiq+ in de weg kan zitten en eventueel kan zorgen voor een barrière in de vergroting van acceptatie.  

 

3.2 Wat zijn werkzame manieren om in te zetten bij het bespreken van lhbtiq+?   
Volgens Felten (2016) zijn er verschillende effectieve methodieken om in te zetten in het bespreekbaar 

maken van lhbtiq+ om de acceptatie te vergroten. Deze methodieken zijn gericht op een doelgroep 

met een niet-westerse achtergrond, net als de doelgroep van Daadkr8. 

 

1. Inzetten van een lhbtiq+’er 

Allereerst is een methodiek om een ontmoeting met een lhbtiq+ ‘er in te zetten. Hier worden niet-

lhbtiq+’ers getuige van het verhaal van een iemand die daar wel toe behoort. Deze methodiek komt 
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voort uit de contacttheorie van psycholoog Gordon Allport (Felten, 2016). Deze theorie stelt dat 

contact met individuen vanuit een andere groep kan leiden tot een positievere houding tegenover 

deze gehele ‘outgroup’ (Schwartz & Simmons, 2001). Bij Daadkr8 is dat door de doelgroep in contact 

te laten komen met iemand uit de lhbtiq+-community zodat de houding positiever zal worden.  

 

Positief effect van contacttheorie uit verschillende onderzoeken 

Het effect van de contacttheorie lijkt positief omdat verschillende onderzoeken aanduiden dat de 

contacttheorie een positief effect heeft op het verminderen van vooroordelen. Uit onderzoek blijkt 

dat de contacttheorie een van de weinige methoden is die blijkt te werken in het verminderen van 

vooroordelen (Pauluck & Green, 2009, aangehaald in Felten, 2016). Ook haalt Felten (2016) een meta-

analyse aan van Bartoş, Berger en Hegarty (2014) waarin contact tussen een groep en een lhbtiq+’er 

als werkzaam wordt benoemd. Daarnaast wordt een ander onderzoek van Pettigrew en Tropp (2006) 

aangehaald bestaande uit 515 studies waaruit blijkt dat in 94% van de gevallen de vooroordelen zijn 

verminderd door contact met de ‘outgroup’.  

Uit onderzoek blijkt dat mensen die positief tegenover homoseksuelen staan, meer openstaan voor 

ontmoetingen met hen (Brown & Hewstone, 2005, aangehaald in Felten, 2016). Zij gaan ervan uit dat 

door ontmoetingen met lhbtiq+’ers de houding positiever wordt en men steeds meer openstaat voor 

nieuwe ontmoetingen wat bijdraagt aan een nog positievere houding. Verschillende onderzoeken 

duiden aan dat de contacttheorie een werkzame methode is om lhbtiq+ bespreekbaar te maken en te 

zorgen voor een vergroting van acceptatie.  

Om de contacttheorie juist uit te voeren en een positief effect te creëren, is het belangrijk om rekening 

te houden met verschillende voorwaarden. Het is belangrijk om rekening te houden met deze 

voorwaarden, omdat anders het tegenovergestelde gewenste effect bereikt kan worden, namelijk een 

negatieve houding. Onderstaand de voorwaarden (Felten, 2016):  

▪ De groep waarmee de lhbtiq+’er in contact komt, mag niet zorgen voor een bedreigd gevoel 

bij de lhbtiq+’er. 

▪ Het verhaal van de lhbtiq+’er moet inleving en empathie oproepen bij de groep  

▪ Het verhaal bevat negatieve ervaringen met betrekking tot discriminatie. Dit draagt namelijk 

bij aan het inleven van de groep. 

▪ Een aansluitende voorwaarde is dat de deelnemers openstaan om zich in te leven in de 

lhbtiq+’er. Een extreem negatieve houding tegenover lhbtiq+ vormt een barrière voor 

inleving.  

▪ Een andere voorwaarde is dat de kwaliteit van het contact positief moet zijn omdat negatief 

contact averechts werkt.  
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▪ De kwantiteit van het contact is belangrijk. Hoe vaker contact is, hoe meer de kans bestaat 

dat de vooroordelen verminderen.   

▪ De ontmoetingen zijn het meest effectief is wanneer de doelgroep vrijwillig deelneemt aan 

de bijeenkomst.  

 

2. Lhbtiq+ in de media laten zien 

Als tweede wordt lhbtiq+’ers in de media benoemd als een methode door Felten (2016).  

Bij deze methode wordt via bijvoorbeeld een serie of film inzicht gegeven in het leven van iemand uit 

de lhbtiq+-community. Volgens Felten, Emmen en Keuzenkamp (2015) draagt het laten zien van het 

leven van een lhbtiq+’er en de moeilijke punten hiervan, bij aan het vormen van een positievere 

houding tegenover lhbtiq+ omdat de kijkers meer empathie ontwikkelen. De contacttheorie werkt dus 

niet alleen face-to-face maar ook via media. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Schiappa, 

Gregg en Hewis (2006) waaruit blijkt dat het regelmatig bekijken van de serie Will & Grace zorgt voor 

een positievere houding tegenover lhbtiq+’ers. Deze serie gaat over een homoseksuele advocaat Will 

en zijn beste vriendin Grace die heteroseksueel is. Deze personages worden in de serie regelmatig 

vergezeld door Jack, een excentrieke homoseksueel, en de heteroseksuele Karen. Bij het zien van deze 

serie wordt de kijker getuige van een vriendschap tussen een homoseksueel en een heteroseksueel, 

wat kan zorgen voor een grotere acceptatie bij de kijker. Hierop is de parasociale contacthypothese 

van toepassing. Deze hypothese is afgeleid van de eerder benoemde contacttheorie. Deze hypothese 

stelt dat parasociale interactie via de media op eenzelfde manier verwerkt wordt als de 

interpersoonlijke interactie en dat hier dezelfde voordelen als bij de contacttheorie werken. 

Parasociale interactie houdt in dat mensen een houding ontwikkelen tegenover mensen van de 

televisie, ongeacht of deze mensen fictief zijn of niet (Schiappa et al., 2006). 
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3. Denkbeeldige ontmoeting met lhbtiq+’er wanneer de attitude extreem negatief is 

De derde methode die Felten (2016) aanhaalt, is een denkbeeldige ontmoeting met een lhbtiq+’er. 

Deze methode doelt erop dat iemand zich moet voorstellen om een prettige ontmoeting te hebben 

met een lhbtiq+’er. Ook deze methode is afgeleid van de contacttheorie en wordt ‘denkbeeldig 

contact’ genoemd. Deze methode wordt ingezet wanneer contact met een lhbtiq+’er voor te veel 

gevaar zorgt, bijvoorbeeld wanneer de groep een extreem negatieve houding hiertegenover heeft. 

Ook voor deze methode geldt een voorwaarde: 

▪ De deelnemers moeten een script bedenken over hoe de ontmoeting verloopt. Hierbij moeten 

de deelnemers bedenken hoe zij handelen en praten in het contact en hoe de reactie zal zijn 

op een lhbtiq+’er. Bij deze methode is het belangrijk om te benoemen dat het moet gaan om 

positief contact.  

 

4. Niet-lhbtiq+’ers dragen de boodschap uit positief aan te kijken tegen lhbtiq+ 

De vierde methode die Felten (2016) benoemt, is de sociale norm inzetten. Hierbij wordt de boodschap 

uitgedragen dat de niet-lhbtiq+’ers in de omgeving positief denken over lhbtiq+. Verschillende 

onderzoeken tonen aan dat het inzetten van de sociale norm bijdraagt aan het vormen van een 

positievere houding (Blanchard, Crandall, Brigham & Vaugn, 1994; Monteith, Crandall, Eshleman & 

O'Brien, 2002; Deeneen & Toonman, 1996, aangehaald in Felten, 2016).  

Ook bij deze methode zijn verschillende voorwaarden om rekening mee te houden, namelijk:  

▪ De boodschap moet worden uitgedragen door iemand binnen de groep of iemand met gezag.  

▪ Ook is het belangrijk dat de boodschap positief is. Praat dus over bijvoorbeeld gelijke 

behandeling in plaats van discriminatie.  

▪ Daarnaast is het belangrijk om te benoemen wat mensen vinden in plaats van wat mensen 

doen.  

▪ Als laatst moet de boodschap niet te ver afstaan van de sociale norm van de groep en een 

beetje aansluiten. Het inzetten van de sociale norm is vooral effectief bij mensen vanuit een 

collectivistische cultuur.  

 

5. Laat niet-lhbtiq+’ers pleiten voor lhbtiq+ 

De vijfde methode die Felten (2016) aanhaalt, is om een niet-lhbtiq+’er te laten pleiten voor lhbtiq+. 

Deze methode komt voort vanuit cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is spanning waarvan 

de oorzaak is dat de houding en gedrag niet met elkaar overeenkomt. Deze dissonantie kan 

gereduceerd worden door gedrag te veranderen, cognities te veranderen of nieuwe cognities toe te 

voegen (Aronson, Wilson & Akert, 2014). Wanneer iemand redenen moet bedenken waarom 
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discriminatie tegen een bepaalde groep niet goed is, kan deze persoon het hier mee eens worden en 

kan de negatieve houding positiever worden.  

 

6. Richtlijnen voor bespreekbaar maken van taboeonderwerpen 

Evans, Avery, en Pederson (1999) beschrijven tot slot een aantal richtlijnen voor het bespreken van 

taboeonderwerpen. Allereerst is het belangrijk om als gespreksleider geen informatie weg te laten uit 

angst dat het weerstand oproept. Het is van belang dat de gespreksleider kan vertellen en vragen wat 

hij/zij wil. Wanneer iemand aangeeft om niet over een onderwerp te willen praten, is dat de eigen 

keuze. Hierop volgt dat de gespreksleider niet moet invullen voor een ander wat aanstootgevend is. 

Daarnaast wordt benoemd dat taboeonderwerpen die gevoelig liggen binnen de cultuur zorgvuldig 

moeten worden gesproken en bewustzijn moeten creëren. Hierbij kan de gespreksleider overheden 

aanhalen die homoseksualiteit verbieden, om hierover het gesprek aan te gaan. Hierbij kan de 

gespreksleider indringende en brede vragen stellen, zoals ‘in hoeverre moet de wet de rechten van 

lhbtiq+’ers beschermen?’ Ook benoemen zij dat het belangrijk is om de relevantie van het onderwerp 

aan te duiden door gebruik te maken van bijvoorbeeld krantartikelen of filmmateriaal over lhbtiq+. 

Verder wordt benoemd dat duidelijke richtlijnen over het gewenste gedrag belangrijk zijn om te geven. 

Tenslotte is het belangrijk om de mening van de gespreksleider zo minimaal mogelijk te houden. De 

groep moet zelf nadenken over hun mening en niet beïnvloed worden door de mening van de 

gespreksleider.  

 

Er bestaan dus verschillende werkzame manieren om lhbtiq+ bespreekbaar te maken waarbij wordt 

gewerkt aan het vergroten van acceptatie. Daarnaast zijn er richtlijnen die belangrijk zijn tijdens het 

voeren van een gesprek over lhbtiq+.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek bij de doelgroep en professionals 

weergegeven. Allereerst worden de resultaten vanuit de observaties weergegeven. Vervolgens 

worden de resultaten vanuit de interviews met professionals weergegeven. Daarop volgen de 

resultaten vanuit de interviews met de doelgroep.  

 

4.1 Observaties dialoogavonden  
Tijdens beide dialoogavonden zijn vrije observaties uitgevoerd. Hierbij is gelet op de inhoud van de 

avond, de reactie van de doelgroep en het proces. Aan de hand van deze onderwerpen worden beide 

dialoogavonden hieronder beschreven.  

 

4.1.1 Inhoud van de avond 
De twee dialoogavonden waren qua inhoud redelijk verschillend. Bij de eerste dialoogavond lag de 

focus vooral op het prikkelen van de doelgroep met het onderwerp lhbtiq+ met een uitleg over deze 

afkorting. Daarnaast werd een filmfragment getoond dat gerelateerd was aan het onderwerp, namelijk 

over een homoseksuele Turkse jongen. Hierop volgde een dialoog. De tweede dialoogavond stond in 

het teken van een gastspreker, namelijk een 21-jarige homoseksuele jongen vanuit Syrië. Deze 

gastspreker vertelde over zijn homoseksualiteit en de invloed daarvan op zijn leven. Naast de 

gastspreker werd ook een stuk van een documentaire laten zien dat gerelateerd was aan het 

onderwerp, namelijk een Belgisch-Marokkaans gezin waarvan een dochter lesbienne was en in conflict 

kwam met haar ouders vanwege haar geaardheid. In deze documentaire kwamen meerdere 

lhbtiq+’ers aan het woord met af en toe een ouder. De documentaire heette ‘Mijn zus Zahra’. Beide 

avonden waren in de vorm van een dialoog, wat inhoudt dat er een groepsgesprek is geweest tussen 

de deelnemers, eventueel de gastsprekers en de dialoogleider. 

 

4.1.2 Reactie van de doelgroep 
De opkomst van de doelgroep was verschillend bij beide avonden. Bij de eerste dialoogavond was de 

opkomst zes mannen. De doelgroep was niet expliciet kort van tevoren op de hoogte gebracht over de 

dialoogavond. Voorafgaand aan de tweede dialoogavond was vanuit Daadkr8 een sms verstuurd naar 

de mannen over dat een bijeenkomst zou plaatsvinden en dit resulteerde in een opkomst van elf 

mannen, bijna het dubbele. De deelnemers gingen bij beide dialoogavonden met elkaar het gesprek 

aan over lhbtiq+. Hierbij deelden zij hun mening, zowel positief als negatief. Bij de eerste dialoogavond 

sprak een deelnemer uit dat hij het toch lastig zou vinden als iemand in de directe omgeving 

homoseksueel zou zijn, ondanks dat vlak ervoor een andere deelnemer had gezegd dat 

homoseksualiteit geen probleem was en dat homoseksuelen net zo goed mensen zijn als ieder ander. 
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Bij de tweede dialoogavond liep een deelnemer tijdens het verhaal van de gastspreker weg en is niet 

meer teruggekomen. Tijdens het verhaal van de gastspreker vroeg hij ‘oké, dus je bent homo?’ 

Vervolgens gaf hij aan dat hij het hele verhaal niet hoefde te horen, omdat het naar zijn mening te lang 

zou duren. Tijdens een interview met een andere deelnemer kwam naar voren dat de man wegliep 

vanwege zijn negatieve houding tegenover het onderwerp. Na het stuk van de documentaire opperde 

een deelnemer dat het vaak aan de cultuur ligt dat er druk op bijvoorbeeld homoseksualiteit staat. 

Meerdere deelnemers bevestigden dit door te zeggen dat het door de omgeving komt. Aan de 

gastspreker werd de vraag gesteld of hij homoseksueel of moslim was. Hij antwoordde hierop dat hij 

allebei was. Meerdere deelnemers schudden hierbij hun hoofd en een enkeling fluisterde in zichzelf 

dat dat niet mogelijk was. Opvallend was dat na de tweede dialoogavond, met de gastspreker, niet alle 

deelnemers applaudisseerden nadat de dialoogleider daarom vroeg.  

 

4.1.3 Proces 
Voorafgaand aan beide dialoogavonden gaven de dialoogleiders aan hoe de omgang met elkaar zou 

zijn voor die avond. Zo gaf de dialoogleider van de eerste dialoogavond aan dat er geen goed of fout 

zou zijn en dat ieder een eigen mening mocht hebben. De dialoogleider van de tweede dialoogavond, 

iemand anders dan de dialoogleider van de eerste avond, benoemde dat iedereen respectvol met 

elkaar diende om te gaan. Vervolgens hield zij een voorstelrondje waarbij iedereen vertelde wie hij of 

zij was, wat zijn of haar afkomst was en waar hij of zij woonde.  Ook benoemde zij de relevantie van 

het bespreken van dit onderwerp, namelijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.  

 

4.2 Interviews professionals 
Verschillende professionals zijn geïnterviewd voor de beantwoording van de praktijkdeelvraag ‘Wat 

zijn de ervaringen van professionals in het bespreken van lhbtiq+?’ Hieronder worden de resultaten 

weergegeven vanuit deze interviews. Dit hoofdstuk eindigt met een conclusie van de resultaten die 

antwoord geven op de deelvraag.  

De drie professionals die zijn geïnterviewd zijn afkomstig van drie verschillende organisaties, namelijk: 

▪ Stichting Kezban 

▪ Emancipator  

▪ Connecting Differences 

Zoals in de methoden al benoemd, houden deze organisaties zich bezig met het bespreekbaar maken 

van complexe onderwerpen. Deze professionals hebben ervaring in het bespreekbaar maken van 

onder andere seksuele diversiteit onder verschillende doelgroepen. Hierom zijn zij geïnterviewd.  
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4.2.1 Geïnteresseerde doelgroep 
Een van de respondenten, de dialoogleider van de eerste dialoogavond, geeft aan dat hij de 

dialoogavond zeer positief heeft ervaren, ondanks de lage opkomst. Hij geeft aan dat de opkomst altijd 

onzeker is bij deze doelgroep. Verder geeft hij aan dat de mannen erg geïnteresseerd waren in het 

onderwerp, omdat de deelnemers aandachtig luisterden en vragen stelden over het onderwerp. Een 

andere respondent sluit hierop aan over zijn ervaring bij een ander moment waar lhbtiq+ bespreekbaar 

werd gemaakt onder de doelgroep van Daadkr8. Een derde respondent bevestigt dit ook op aan door 

te benoemen dat de doelgroep, ondanks de taalbarrière, makkelijk kan praten over onderwerpen die 

lastig lijken. Uit de ervaring blijkt dat de doelgroep geïnteresseerd is in het onderwerp.  

 

 

‘Ik vond de mannen heel geïnteresseerd. Ze vroegen ook wat alles 

betekende. Voor sommige mannen was het nieuw en voor 

sommige mannen een eyeopener.’ 
 

 

4.2.2 Collectieve cultuur 
Een respondent gaf aan dat hij heeft gemerkt dat de doelgroep van Daadkr8 veel belang hecht aan de 

mening van de groep. Als voorbeeld geeft hij hiervoor dat als een kind homoseksueel zou zijn, op de 

eerste plaats gekeken wordt naar de omgeving in plaats van naar het kind. Dit heeft volgens hem te 

maken met het willen vermijden van roddels in de buurt. Dit duidt op de collectieve cultuur, zoals in 

het literatuuronderzoek bevonden is als mogelijke reden dat lhbtiq+ moeilijk bespreekbaar is.  

 

 

 

‘Bijvoorbeeld die man die zei van 'ik heb er geen probleem mee, 

maar als het een van mijn kinderen zou zijn, dan zou ik er wel 

problemen mee hebben want de omgeving gaat moeilijk doen'. 

Dus zo zie je maar dat ze meer rekening houden met de collectieven 

dan wat ze eigenlijk zelf vinden.’ 
 

 

4.2.3 Taalbarrière 
Meerdere respondenten geven aan dat de taalbarrière een belemmering kan vormen bij de doelgroep. 

Een van deze respondenten geeft aan dat het werkt om iemand aanwezig te hebben die af en toe de 

vertaalslag kan maken naar het Arabisch. Een andere respondent geeft ook aan dat die wens er vooral 

is voor de Arabische taal, omdat hij merkt dat de mannen die Arabisch spreken het meeste moeite 

hebben met het begrijpen wat er gezegd wordt. Wel benoemt een van de respondenten dat het door 
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vragen een aantal keer te herhalen of concreter te stellen, de taalbarrière gedeeltelijk kan worden 

opgelost.  

 

4.2.4 Groepsproces bewaken 
Ook benoemen meerdere respondenten dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat niet enkele 

personen de groep domineren. Een respondent geeft uit ervaring aan dat het wel eens voorkomt dat 

één iemand constant aan het woord is waardoor de rest van de groep niet praat. Dit is een valkuil waar 

de dialoogleider bewust van moet zijn en op kan anticiperen. Het is namelijk zo, volgens de respondent, 

dat de persoon die constant aan het woord is de groep kan beïnvloeden waardoor de individuen niet 

allemaal hun verhaal kunne vertellen. Een respondent gaf aan wel enige groepsdruk te hebben 

opgemerkt bij de doelgroep van Daadkr8. Meerdere respondenten gaven aan dat om dit tegen te gaan, 

het van belang is dat de dialoogleider ervoor zorgt dat iedereen aan het woord komt.  

 

4.2.5 Religie buiten dialoog laten 
Een respondent geeft aan dat het belangrijk is om de religie buiten de dialoog te houden omdat dit 

zorgt voor een discussie. Er is namelijk niet één waarheid. Een andere respondent haakt hierop in door 

te stellen dat je alleen diepgaand op de religie in mag gaan als er een geleerde aanwezig is en dat is 

meestal niet het geval.  

 

4.2.6 Materiaal waarmee de doelgroep zich identificeert 
Meerdere respondenten gaven aan dat het inzetten van materialen waar de doelgroep zich mee kan 

identificeren werkt. Een respondent gaf aan dat het inzetten van gastsprekers vanuit de lhbtiq+-

community een werkzame manier is omdat de doelgroep dan ziet dat iemand met gelijkenissen ook 

homoseksueel kan zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen, waardoor het interactief 

is. Een andere respondent heeft benoemd dat interactiviteit werkzaam is. Een respondent gaf aan dat 

het inzetten van bijvoorbeeld filmmateriaal waarin een bicultureel2 iemand gepresenteerd wordt, 

werkt. Ook hier gaat het erom dat de doelgroep zich kan herkennen.  

 

4.2.7 Veilige setting 
Alle respondenten hebben benoemd dat een veilige setting zeer belangrijk is bij het bespreken van 

lhbtiq+. Om een veilige setting te creëren werd benoemd dat het werkt om voorafgaand aan de avond 

met de groep te bespreken wat de omgangsregels zijn voor die avond. Deze kunnen gedeeltelijk 

worden opgesteld met de groep en gedeeltelijk al worden gegeven door de dialoogleider.  

 

                                                           
2 Iemand die afkomstig is uit twee culturen (van Dale, z.d.) 
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Een aantal regels die door de respondenten benoemd wordt, zijn de volgende:  

▪ Spreek vanuit jezelf 

▪ Geef elkaar geen advies 

▪ Laat elkaar uitpraten 

▪ Luister naar elkaar  

Een respondent gaf aan dat er een veilige setting gecreëerd kan worden door voorafgaand aan de 

dialoog met de groep te eten. Op die manier leren de deelnemers en dialoogleiders elkaar al kennen. 

 

4.2.8 Gesprekstechnieken 
Over de gesprekstechnieken werd genoemd dat het belangrijk is om open vragen te stellen. Dit staat 

tegenover de eerder benoemde taalbarrière. Soms is het nodig om een concrete en gesloten vraag te 

stellen omdat een open vraag te lastig is voor de doelgroep. Benoemd werd ook dat soms tussendoor 

samenvatten belangrijk is om te kijken of iedereen elkaar begrijpt.  

 

4.2.9 Algemene ervaring  
Een respondent geeft aan dat het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen altijd weer anders is. 

Een andere respondent sluit hierop aan dat er niet één manier is om dit aan te pakken, omdat iedere 

groep weer anders is en verschilt in bijvoorbeeld niveau en taal.  

 

4.3  Interviews doelgroep 
Interviews met de doelgroep zijn afgenomen voor de beantwoording op de praktijkdeelvraag ‘Hoe 

ervaart de doelgroep het bespreken van lhbtiq+ in dialoogvorm?’ Hieronder worden de resultaten 

vanuit deze interviews weergegeven. In totaal zijn zes deelnemers geïnterviewd die hebben 

deelgenomen aan een van de twee dialoogavonden die hebben plaatsgevonden over lhbtiq+. 

Daarnaast hebben alle deelnemers die zijn geïnterviewd een islamitische culturele achtergrond. 

Gekozen is voor deze respondenten omdat zij hun ervaringen over de avonden kunnen delen. Ook 

wordt aan het einde van dit hoofdstuk een conclusie gegeven die antwoord geeft op de deelvraag. 

 

4.3.1 Attitude 
Een aantal respondenten gaf aan dat lhbtiq+ verboden is wegens de religie. Hierbij werd onder andere 

als reden gegeven dat de man en de vrouw voor elkaar zijn geschapen. De man hoort dus bij de vrouw 

en andersom, volgens een paar respondenten. Een respondent gaf aan dat hij het niet kan begrijpen 

dat iemand homoseksueel is en dat het een fout in de opvoeding is. De respondent gaf ook aan dat de 

religie en homoseksualiteit niet samengaat. Een andere respondent gaf aan dat wanneer 

homoseksualiteit dichtbij komt, bijvoorbeeld zijn kind, dat hij er dan wel heel veel moeite mee zou 

hebben. Toch geeft een andere respondent aan er helemaal geen problemen mee te hebben, ook niet 
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als het in zijn directe omgeving voor zou komen. Hij geeft aan respect te hebben voor de mensen en 

juist heel erg tegen geweld tegenover lhbtiq+’ers te zijn. Een andere respondent gaf aan zelf geen 

moeite mee te hebben maar de omgeving wel druk kan geven. Dit bevestigde een andere respondent 

door te zeggen dat in het land van herkomst in de omgeving veel gepraat wordt en homoseksualiteit 

verboden is.  

Over het veranderen van geslacht werd onder andere gezegd dat het niet is toegestaan. Ook hierbij 

gaf een respondent aan erg veel moeite mee te hebben als iemand uit de eigen omgeving zou 

veranderen van geslacht. Of dit te maken heeft met het geloof, wist de respondent niet. Wel gaf hij 

aan dat hij het persoonlijk niet goed zou vinden. Meerdere respondenten geven dus aan het een lastig 

onderwerp te vinden omdat het ingaat tegen de geldende normen binnen de cultuur. Een andere 

respondent gaf aan er helemaal geen probleem mee te hebben. Een andere respondent reageerde 

door te zeggen dat hij het raar vond, maar na doorvragen bleek dat hij het raar vond omdat hij er niet 

bekend mee was en niet per se omdat hij het slecht vond.  

 

4.3.2 Grotendeels positieve ervaring over dialoogavonden 
Over de dialoogavonden waren de meeste respondenten positief. Meerdere respondenten gaven aan 

dat zij moeite hadden met de taal en het soms moeilijk te begrijpen vonden. Een respondent gaf aan 

het prettig te vinden als er iemand is die de vertaalslag naar het Arabisch kan maken. Qua positieve 

punten werd door meerdere respondenten benoemd dat ze nieuwe informatie hebben opgedaan. Zij 

waren voorafgaand aan de dialoogavonden niet bekend met het onderwerp. Een aantal respondenten 

merkten op dat er onder de deelnemers een negatieve houding tegenover het onderwerp heerste. 

Hierover opperde een respondent dat hij denkt dat meerdere dialoogavonden over het onderwerp 

zullen helpen om deze negatieve gedachten te verhelpen. Hij gaf aan dat meer informatie en kennis 

over het onderwerp zal helpen om de negatieve gedachten om te zetten. Ook gaf een respondent aan 

het goed te vinden dat Daadkr8 dit soort avonden houdt, omdat op die manier kennis wordt 

doorgegeven over het onderwerp en de acceptatie vergroot wordt. Als voorbeeld gaf hij dat hij bij de 

avond is geweest en wanneer hij naar zijn land van herkomst gaat, waar het een minder geaccepteerd 

onderwerp is, kan uitleggen dat lhbtiq+ is aangeboren en dat het oké is. Op die manier wordt, volgens 

de respondent, de kennis verspreid.  

 
 

‘Belangrijk. Gisteren was ik bij de dialoogavond met het thema. 

Wanneer ik terugga naar Pakistan waar een kind een lhbtiq+’er 

is maar mensen er slecht over praten dan kan ik vragen waarom 

ze dat doen en uitleggen dat dat kind hetzelfde is als ons. Het is 

een probleem dat mensen dat niet accepteren.’ 
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Meerdere respondenten gaven aan dat de afwisseling van film, praten en eventueel de gastspreker 

(niet alle respondenten hebben de gastspreker meegemaakt) als prettig hebben ervaren. Ook gaven 

meerdere respondenten aan zich veilig te hebben gevoeld in de groep en hun mening makkelijk 

durfden te delen. Ook als deze mening inging tegen de groep. Een respondent gaf aan misschien niet 

te hebben deelgenomen aan de dialoogavond als hij van tevoren op de hoogte was gesteld van het 

onderwerp. Hij wist niet dat het onderwerp lhbtiq+ was. Hij gaf aan lhbtiq+ nooit te kunnen begrijpen 

en het niet nuttig vond om erover te praten. Zijn gedachte over het onderwerp zouden niet kunnen 

veranderen. De avond vond hij duidelijk.  

 

4.3.3 Meerdere deelnemers bereid om nog een dialoogavond te volgen 
Meerdere respondenten gaven aan weer deel te nemen aan een dialoogavond als die er weer komt. 

Een respondent gaf aan niet deel te nemen omdat hij het nut er niet van inziet om over dit onderwerp 

te praten, omdat zijn negatieve gedachten volgens hem niet kunnen veranderen.  

 

4.4 Praktijkdeelvragen 
Hieronder volgt een samenvatting van relevante praktijkdata dat is opgedaan voor de 

praktijkdeelvragen.  

 

4.4.1 Wat zijn de ervaringen van professionals in het bespreken van lhbtiq+?  
De algehele ervaring van professionals is dat geen enkele groep hetzelfde is. Iedere groep verschilt van 

elkaar waardoor er geen standaardaanpak is die werkt bij elke groep. Toch worden enkele werkzame 

manieren benoemd. Uit ervaring van professionals kwam naar voren dat het inzetten van materiaal 

waarmee de doelgroep zich kan identificeren goed werkt. Bij Daadkr8 is dat bijvoorbeeld een 

gastspreker die een islamitische achtergrond heeft of een film waarin karakters voorkomen met een 

gelijke achtergrond. Daarbij komt uit ervaring dat het belangrijk is om aan het begin van de avond 

iedereen al aan het woord te laten, zodat de drempel om de rest van de avond te praten minder hoog 

is. Alle professionals benoemen dat een veilige setting de basis is voor een goede dialoogavond.  

Qua gesprekstechnieken gaven professionals aan dat het stellen van open vragen belangrijk is. Hier 

tegenover staat de taalbarrière die bij de doelgroep van Daadkr8 aanwezig is. Wanneer er een 

taalbarrière is, is het juist verstandig om gesloten vragen te stellen.  

Uit ervaring geven professionals aan dat het binnen een groep voorkomt dat enkele personen de groep 

domineren. Dit werkt negatief voor de dialoog. Hier moet de dialoogleider op letten. Dit kan door zelf 

het woord aan andere deelnemers te geven.  
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De professionals hebben de doelgroep van Daadkr8 ervaren als een geïnteresseerde groep die toch 

best makkelijk over het onderwerp lhbtiq+ kunnen praten. Wel geven professionals aan dat de 

groepsdruk bij deze doelgroep aanwezig is en zij vanuit een collectieve cultuur komen.   

 

4.4.2 Hoe ervaart de doelgroep het bespreken van lhbtiq+ in dialoogvorm? 
Het grootste gedeelte geeft aan de dialoogavonden als positief te ervaren. Zowel de dialoogavond met 

gastspreker als zonder worden goed ontvangen. Een deelnemer heeft de avond niet positief ervaren 

omdat hij het niet nuttig vindt om over lhbtiq+ te praten. Dit heeft te maken met zijn negatieve kijk op 

het onderwerp en het feit dat hij aangeeft niet van gedachten te kunnen veranderen. Een aantal 

deelnemers hebben aangegeven dat het goed is om over dit onderwerp te praten, omdat dat ervoor 

kan zorgen dat de negatieve gedachten van sommige deelnemers omgezet kunnen worden in 

positievere gedachten.  

De afwisseling tussen film, het voeren van een dialoog en de gastspreker wordt als positief ervaren.  

Daarnaast geeft een aantal deelnemers aan niet bekend te zijn geweest met het onderwerp totdat ze 

deelnamen aan de dialoogavond. De deelnemers geven aan dat het soms lastig te begrijpen is door de 

taalbarrière. Een deelnemer is weggelopen tijdens de dialoogavond met gastspreker. Een andere 

deelnemer geeft hierover aan dat de reden hiervan was dat de man negatief aankeek tegen het 

onderwerp. De doelgroep was tijdens deze bijeenkomst vooraf niet op de hoogte gesteld van de 

inhoud van de avond wat een oorzaak zou kunnen zijn dat de man weg is gelopen.  
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5. Conclusie en aanbeveling  
In opdracht van Daadkr8 is onderzoek gedaan naar het bespreekbaar maken van lhbtiq+ onder mannen 

met een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur. Hiervoor is een hoofdvraag met 

deelvragen opgesteld. De hoofdvraag luidt:  

 

Hoe kan Daadkr8 lhbtiq+ bespreekbaar maken onder mannen met een migratieachtergrond vanuit een 

islamitische cultuur?  

 

In dit hoofdstuk wordt deze hoofdvraag beantwoord waarop de aanbevelingen volgen. 

  

5.1 Conclusie 

Verschillende redenen voor mogelijk negatieve attitude tegenover lhbtiq+ 
Uit de literatuur is gebleken dat er een mogelijke negatieve attitude bestaat. Echter blijkt ook dat het 

lastig is om er uitspraken over te doen omdat er niet één interpretatie bestaat over de teksten in de 

Koran, maar meerdere. Uit praktijkonderzoek is in ieder geval gebleken dat de attitude bij een deel 

van de doelgroep negatief is omdat homoseksualiteit en religie volgens hen niet samengaat. Een 

andere reden die vaker werd genoemd, is dat de omgeving veel druk oplegt om lhbtiq+ te accepteren. 

Dit duidt op een collectivistische cultuur, waarin groepsdruk een grote rol speelt, zoals uit het 

literatuuronderzoek is gebleken.  

Dialoogavonden worden grotendeels positief ervaren 
Toch blijkt uit praktijkonderzoek dat de doelgroep de dialoogavonden grotendeels als positief 

beoordeelt. Hoewel door meerdere mannen wordt aangegeven dat ze negatief aankijken tegen 

lhbtiq+, geven zij aan de dialoogavonden als prettig en leerzaam te ervaren. Het zou kunnen dat de 

doelgroep weinig van het onderwerp afweet en door meer kennis te vergaren zij toch positiever gaan 

aankijken tegen het onderwerp, omdat zij er meer begrip voor kunnen opbrengen. De attitude van de 

doelgroep vormt dus geen barrière voor het bespreekbaar maken van lhbtiq+. Ook is de attitude niet 

dusdanig negatief dat het gevaar oplevert in persoonlijk contact met lhbtiq+’ers. 

Werkzame manieren om lhbtiq+ bespreekbaar te maken bij Daadkr8 
Onderzocht is hoe Daadkr8 lhbtiq+ bespreekbaar kan maken onder mannen met een 

migratieachtergrond uit een islamitische cultuur. Er zijn verschillende manieren gevonden: 

▪ Inzetten van een lhbtiq+’er. 

▪ Lhbtiq+ in filmmateriaal tonen. 

▪ De medewerkers laten uitstralen dat er positief wordt aangekeken tegen lhbtiq+. 

▪ De groep laten pleiten voor lhbtiq+. 
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▪ Deelname aan dialoogavonden moet vrijwillig zijn 

 

Daarnaast zijn er een aantal punten belangrijk voor de dialoog: 

▪ De gespreksleider houdt zijn mening minimaal. 

▪ De gespreksleider houdt geen informatie weg uit angst dat deze informatie weerstand 

oproept. 

▪ De gespreksleider vult niet in voor de groep wat aanstootgevend is. 

▪ Niemand verplichten om te praten. 

▪ De relevantie van het bespreken van het onderwerp aanduiden.  

▪ Omgangsregels bespreken  

 

5.2 Aanbevelingen 
In totaal worden vier aanbevelingen gegeven met een bijbehorende do’s en dont’s lijst waarin 

punten staan die bijdragen aan het bespreekbaar maken van lhbtiq+ op een passende manier.   

Aanbeveling 1: Zet een lhbtiq+’er in om zijn/haar verhaal te doen 
De eerste aanbeveling is dat de dialoogavonden met gastsprekers vanuit de lhbtiq+-community 

moeten worden voortgezet. Uit de literatuur is gebleken dat dit een werkzame manier is om lhbtiq+ 

bespreekbaar te maken. Daarnaast heeft het praktijkonderzoek uitgewezen dat deze manier 

grotendeels als positief wordt ervaren door de doelgroep. Het is van belang dat het verhaal van de 

gastspreker inleving oproept bij de doelgroep. Deelname aan deze bijeenkomsten moet vrijwillig zijn. 

Aanbeveling 2: Zet filmmateriaal in waarin lhbtiq+ aan bod komt 
De tweede aanbeveling is dat in plaats van een gastspreker Daadkr8 filmmateriaal kan inzetten waarin 

een karakter zit uit de lhbtiq+-community. Het is belangrijk dat het filmmateriaal voor inleving zorgt 

bij de groep. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat deze manier werkzaam is en 

praktijkonderzoek heeft laten zien dat de doelgroep deze manier als positief ervaart. Deelname aan 

deze bijeenkomsten moet vrijwillig zijn.  

Aanbeveling 3: De medewerkers van Daadkr8 stralen uit positief tegenover lhbtiq+ te staan  
Om bij te dragen aan een vergroting van acceptatie onder de doelgroep tegenover lhbtiq+, is de derde 

aanbeveling dat de medewerkers uitstralen dat zij positief staan tegenover lhbtiq+. Op deze manier 

wordt de sociale norm ingezet waarvoor de doelgroep van Daadkr8 gevoelig is door de collectieve 

cultuur waaruit zij komen.  
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Aanbeveling 4: Laat de doelgroep tijdens de dialoogavond nadenken over argumenten die 

pleiten voor lhbtiq+ en deze bespreken 
De laatste aanbeveling is om de doelgroep te laten nadenken over argumenten die pleiten voor lhbtiq+ 

en deze met elkaar te bespreken tijdens de dialoogavond. Dit draagt bij aan het vormen van een 

positievere houding tegenover lhbtiq+. 

Op bovenstaande adviezen wordt uitgebreid ingegaan in het adviesrapport. Hierin is ook een do’s en 

dont’s lijst te vinden met punten die belangrijk zijn in het bespreekbaar maken van lhbtiq+ onder 

mannen met een migratieachtergrond vanuit een islamitische cultuur.  
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6. Discussie  
Binnen dit hoofdstuk wordt het onderzoek geëvalueerd.  

Ondanks dat er interviews zijn gehouden met de doelgroep en er bij een aantal interviews een tolk 

aanwezig was, is het lastig te beoordelen of de informatie die zij gegeven hebben de waarheid is. De 

interviewer heeft tijdens interviews veel gesloten vragen moeten stellen, omdat de open vragen niet 

begrepen werden of een antwoord opleverden dat niet aansloot op de gestelde vraag. Ook met 

vertaling van de tolk werden soms antwoorden gegeven die niet aansloten op de gestelde vraag. 

Tevens kan over de aanwezigheid van de tolk gediscussieerd worden of dit invloed heeft gehad op de 

interviews. De tolk was bekend bij de doelgroep en een enkeling gaf aan het interview alleen te willen 

afleggen met zijn aanwezigheid. De onderzoeker heeft hiermee aangenomen dat dit geen barrière 

heeft opgeleverd, maar geheel zeker kan dit niet worden gesteld.   

 

Doordat lhbtiq+ een gevoelig onderwerp is bij de doelgroep, is de kans aanwezig geweest dat de 

respondenten sociaal wenselijk antwoord hebben gegeven waardoor de validiteit in het geding is. 

Daarbij komt dat er in totaal zes interviews zijn afgenomen. Of de steekproef generaliseerbaar is voor 

de gehele doelgroep, ook wel populatievaliditeit genoemd (Verhoeven, 2014), is niet te garanderen. 

Dit neemt niet weg dat de resultaten alsnog waardevol zijn. Door de respondenten te bevragen over 

hun attitudes tegenover lhbtiq+, is het praktijkonderzoek onbewust een interventie geweest omdat 

lhbtiq+ bespreekbaar werd gemaakt.   

 

De dialoogavonden zijn een goede manier om lhbtiq+ bespreekbaar te maken, maar vereist 

zorgvuldigheid. Het is moeilijk om een standaardaanpak te schetsen die werkt voor de gehele 

doelgroep omdat ieder individu verschilt. Ook is er nog weinig onderzoek gedaan naar het 

bespreekbaar maken van lhbtiq+ onder deze doelgroep. Dit is van invloed op de betrouwbaarheid.  
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Bijlage 2: Topliclijst voor interviews met professionals  
Introductie 

- Bedankt  

- Uitleg over onderzoek (Toegepaste Psychologie, lhbtiq+ bespreekbaar maken) 

- Doel van interview: 1) wat werkt op dit moment? 2) wat werkt er juist niet goed? 3) hoe kan 

dit veranderen? 

- Lhbtiq+ bespreekbaar maken op een prettige manier 

- 15 minuten 

- Anoniem en vertrouwelijk 

- Toestemming voor opname 

Topics: 

• Wat doet *organisatie*? 

• Wat doe jij binnen *organisatie*? 

• Welke onderwerpen maken jullie bespreekbaar?  

• Welke gesprekstechnieken zet je in tijdens het bespreken van een taboe? 

• Waar houd je rekening mee? 

• Wat zijn werkzame manieren om taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken, met name 

lhbtiq+? 

• Wat werkt goed? 

• Wat werkt minder goed?  

• Wat is jouw ervaring in het algemeen in het bespreken van lhbtiq+?  

• Wat zijn volgens jou do’s en don’ts in het bespreken van lhbtiq+ bij de doelgroep van 

Daadkr8?  
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Bijlage 3: Topiclijsten voor interviews met de doelgroep 

Half-gestructureerd interview met de doelgroep na afloop van dialoogavond 1 
Introductie 

- Bedankt  

- Uitleg over onderzoek (Toegepaste Psychologie, lhbtiq+ bespreekbaar maken) 

- Dialoogavonden verbeteren 

- 30 minuten 

- Anoniem en vertrouwelijk 

- Toestemming voor opname (consent form laten tekenen) 

Inleiding: 

Weet je waar de afkorting LHBTIQ+ voor staat?  

- Zo ja: oke, vertel 

- Zo nee: Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer. 

Was je al bekend met deze term voordat je hebt deelgenomen aan de dialoogavond?  

Doorvraag met voorbeeld: Ken je iemand met een van deze geaardheden? Bijvoorbeeld in je familie of 

in je omgeving? 

 

Topics staan dikgedrukt met eronder de bijbehorende vragen 

• Mening over de eerste dialoogavond 

Onderstaande vragen gaan over de ervaring van de deelnemer van de dialoogavond. Deze 

vragen worden gesteld omdat de ervaringen centraal staan en een belangrijk deel zijn van 

het onderzoek. Een aantal vragen gaan over het gevoel van groepsdruk en sociale normen, 

omdat uit de literatuur blijkt dat groepsdruk een rol kan spelen en mensen uit 

collectivistische culturen gevoeliger zijn voor groepsdruk. Dit wordt aan de hand van een 

aantal vragen gecheckt of dit ook speelt bij de doelgroep.  

Wat vond je van het begin van de dialoogavond?  

Doorvraag: Wat vond je fijn? Wat vond je niet fijn? 

Vind je het fijn om van te voren afspraken met elkaar te maken over hoe de avond verloopt, 

bijvoorbeeld dat de dialoogleider zegt dat iedereen elkaar uit laat praten?  

Wat vond je van de indeling van de dialoogavond?  

Wat vond je van de uitleg over lhbtiq+?  

Hoe vond je de dialoog gaan?  

Vind je het makkelijk om vragen te stellen, of juist niet?  

Hoe vind je het om hierover te praten? 

Doorvraag: vind je het makkelijk, moeilijk of misschien ongemakkelijk?  

Voel je je fijn om je mening in de groep te delen?  

Doorvraag: Hoe vind je het als jouw mening anders is dan die van de groep? Vind je het spannend als 

de groep een andere mening heeft dan jij?  
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Vind je het belangrijk om dezelfde mening te hebben als de groep? 

Vind je het na de dialoogavond makkelijker om over te praten, of blijft het moeilijk? 

• Hoe kijkt de doelgroep aan tegen lhbtiq+? 

Onderstaande vragen gaan over de attitude van de deelnemers ten opzichte van het 

onderwerp (lhbtiq+). Uit de literatuur blijkt dat de attitude tegenover dit onderwerp negatief 

kan zijn in culturele en religieuze kringen. Daarnaast komt er uit de literatuur dat er 

schaamte en walging wordt ervaren als er een confrontatie is met openlijke 

homoseksualiteit. Door gebruik te maken van plaatjes en voorbeelden wordt gekeken hoe de 

attitude van de deelnemers zijn tegenover het onderwerp.  

Hoe kijk je aan tegen dit onderwerp?  

Doorvraag met voorbeeld: Hoe zou je het vinden als bijvoorbeeld jouw zoon op mannen valt? En als 

jouw dochter op vrouwen valt? Hoe komt dat?  

*Onderzoeker legt eerste foto voor* 

 

Figuur:  
Linksboven: Sheldrick, D. (2016). Jews & Arabs kiss to protest book ban. [Foto]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/article/2016/01/13/jews-arabs-kiss-protest-book-ban 
Linksonder: Dreamstime. (2015). Smiling gay couple walking hand in hand. [Foto]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://www.dreamstime.com/stock-photo-smiling-gay-couple-walking-hand-hand-garden-image66094890 
Rechtsboven: Valens, A. (2018). The 10 different kinds of gay kissers. [Blog post]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://www.pride.com/dating/2018/2/05/10-different-kinds-gay-kissers 
Rechtsonder: Foley, E. (2017). This gay couple left Iran for a better life. Now wonder if it can last in America. [Blog post]. 
Opgehaald op 3 maart, van https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-
iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_
sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-
nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm 

 

https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/article/2016/01/13/jews-arabs-kiss-protest-book-ban
https://www.dreamstime.com/stock-photo-smiling-gay-couple-walking-hand-hand-garden-image66094890
https://www.pride.com/dating/2018/2/05/10-different-kinds-gay-kissers
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
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Wat vind je ervan als bijvoorbeeld homoseksualiteit in het openbaar wordt geuit, dus als twee 
mannen op straat hand in hand lopen? En als twee mannen kussen?  
Wat heb je hierover geleerd tijdens de dialoogavond?  

*Onderzoeker legt tweede foto voor* 

 

Figuur: Linksboven:   Robinson, T. (z.d.). [Unsplash website]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://unsplash.com/search/photos/lesbian 
Linksonder: The Sociological Cinema. [Pinner]. (z.d.). [Pinterest]. [Pinterest pin] Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://nl.pinterest.com/pin/564638872018955673/ 
Midden: Saturnalia. [Pinner]. (z.d.). [Pinterest]. [Pinterest pin] Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://nl.pinterest.com/pin/221661612895331991/ 
Rechts: Fleurwedding. [Pinner]. (z.d.). Lesbian marriage. [Pinterest pin]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://nl.pinterest.com/pin/843158361459628294/ 

En als twee vrouwen hand in hand op straat lopen? En als twee vrouwen kussen?  

Wat roept dit in jou op als je dit ziet? Wat voel je er dan bij? Wat is jouw reactie?  

Wat heb je hierover geleerd tijdens de dialoogavond? 

*Onderzoeker legt derde foto voor* 

 

 

 

https://unsplash.com/search/photos/lesbian
https://nl.pinterest.com/pin/564638872018955673/
https://nl.pinterest.com/pin/221661612895331991/
https://nl.pinterest.com/pin/843158361459628294/
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Wat zie je hier? → Uitleggen dat het een transman is, dus geboren als meisje en nu een jongen.  

Wat vindt je hiervan? 

*Onderzoeker legt laatste foto voor* 

Figuur: Kroko.dyl. (2018) [Instagrampost]. Verkregen op 5 april 2019 van 
https://www.instagram.com/p/BqF6bbXFSMp/ 
Eigenaar van de foto heeft toestemming gegeven om deze te gebruiken.  

 

https://www.instagram.com/p/BqF6bbXFSMp/
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Figuur: Marie Claire. (2018). Model Loiza Lamers heeft groot nieuws. [Blogpost]. Verkregen op 3 maart 2019, van 
https://marieclaire.nl/celebrity/model-loiza-lamers-heeft-groot-nieuws 

En wat zie je hier? → Uitleggen dat het een transvrouw is, dus geboren als jongen en nu een meisje.  

Wat vind je hiervan? 

Heeft de dialoogavond iets veranderd in jouw mening over mensen met een andere seksuele 

voorkeur?  

Doorvraag: Kijk je nu bijvoorbeeld anders aan tegen transgenders? 

• Behoeften in het bespreken en verbeterideeën 

Onderstaande vragen gaan over welke behoeften de deelnemers hebben tijdens een 

dialoogavond en of zij verbeterpunten hebben. Hier wordt ook de wondervraag in gesteld 

zodat de deelnemers een perfecte dialoogavond kunnen schetsen. Aan de hand hiervan 

wordt gekeken wat verbeterpunten zijn en wat eventueel veranderd moet worden in het 

bespreekbaar maken van het onderwerp om het passender te maken aan de doelgroep. Dit 

is immers het doel van het onderzoek.  

Wat vind jij belangrijk in een dialoog over lhbtiq+?  

Doorvraag: vind je het belangrijk om van te voren afspraken te maken over de avond? Vind je het 

belangrijk dat je je mening kunt geven?  

Wat kan Daadkr8 doen om het onderwerp bespreekbaar te maken op een manier dat voor iedereen 

fijn is, volgens jou?  

Als je de perfecte manier moet beschrijven om dit onderwerp te bespreken, hoe zou dat er dan 

uitzien voor jou? 

Heb je nog andere ideeën om dit onderwerp bespreekbaar te maken?  

https://marieclaire.nl/celebrity/model-loiza-lamers-heeft-groot-nieuws


46 
AFSTUDEERSCRIPTIE                            TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

Half-gestructureerd interview met de doelgroep na afloop van dialoogavond 2 
Introductie 

- Bedankt  

- Uitleg over onderzoek (Toegepaste Psychologie, lhbtiq+ bespreekbaar maken) 

- Dialoogavonden verbeteren 

- 30 minuten 

- Anoniem en vertrouwelijk 

- Toestemming voor opname (consent form laten tekenen) 

Inleiding: 

Weet je waar de afkorting LHBTIQ+ voor staat?  

Zo ja: oke, vertel 

Zo nee: Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer. 

Topics staan dikgedrukt met eronder de bijbehorende vragen 

• Ervaring van de dialoogavond met gastspreker 

Hoe heb je deze dialoogavond ervaren?  

Hoe vond je het dat er een gastspreker was?  

Wat vond je fijn aan deze dialoogavond met documentaire? 

Wat vond je fijn aan dat er een gastspreker was? 

Wat vond je niet fijn aan deze dialoogavond met documentaire? 

Wat vond je niet fijn aan dat er een gastspreker was? 

Vind je het na de dialoogavond(en) makkelijker om over verschillende seksuele 

voorkeuren/geaardheden te praten?  

• Kijk van de doelgroep tegen het onderwerp 

Onderstaande vragen gaan over de attitude van de deelnemers ten opzichte van het 

onderwerp (lhbtiq+). Uit de literatuur blijkt dat de attitude tegenover dit onderwerp negatief 

kan zijn in culturele en religieuze kringen. Daarnaast komt er uit de literatuur dat er 

schaamte en walging wordt ervaren als er een confrontatie is met openlijke 

homoseksualiteit. Door gebruik te maken van plaatjes en voorbeelden wordt gekeken hoe de 

attitude van de deelnemers zijn tegenover het onderwerp.  

Hoe kijk je aan tegen dit onderwerp?  

Doorvraag met voorbeeld: Hoe zou je het vinden als bijvoorbeeld jouw zoon op mannen valt? En als 

jouw dochter op vrouwen valt? Hoe komt dat?  

*Onderzoeker legt eerste foto voor* 
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Figuur: Linksboven: Sheldrick, D. (2016). Jews & Arabs kiss to protest book ban. [Foto]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/article/2016/01/13/jews-arabs-kiss-protest-book-ban 
Linksonder: Dreamstime. (2015). Smiling gay couple walking hand in hand. [Foto]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://www.dreamstime.com/stock-photo-smiling-gay-couple-walking-hand-hand-garden-image66094890 
Rechtsboven: Valens, A. (2018). The 10 different kinds of gay kissers. [Blog post]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://www.pride.com/dating/2018/2/05/10-different-kinds-gay-kissers 
Rechtsonder: Foley, E. (2017). This gay couple left Iran for a better life. Now wonder if it can last in America. [Blog post]. 
Opgehaald op 3 maart, van https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-
iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_
sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-
nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm 

Wat vind je ervan als bijvoorbeeld homoseksualiteit in het openbaar wordt geuit, dus als twee 

mannen op straat hand in hand lopen? En als twee mannen kussen?  

Wat heb je hierover geleerd tijdens de dialoogavond?  

*Onderzoeker legt tweede foto voor* 

https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/article/2016/01/13/jews-arabs-kiss-protest-book-ban
https://www.dreamstime.com/stock-photo-smiling-gay-couple-walking-hand-hand-garden-image66094890
https://www.pride.com/dating/2018/2/05/10-different-kinds-gay-kissers
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
https://www.huffpost.com/entry/gay-couple-refugees-iran_n_5a05fb7ce4b05673aa5928e4?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE5g79h-lUWBC6K0NC_ZIXsyOp3rs73mioAUlpH2TkI7z-iAxw5ki7OnDn1sosbMYgxvV-cfIeWzLa22DqbcnpMUCC5-nSq_fl78CSJUHWpTCPg0JzmT42Bq_tY6FuQhDz72FfW8X5AZ-ouWXU166OhE09Zk4dpGe9_-a6vZ2tGm
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Figuur:  Linksboven:   Robinson, T. (z.d.). [Unsplash website]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://unsplash.com/search/photos/lesbian 
Linksonder: The Sociological Cinema. [Pinner]. (z.d.). [Pinterest]. [Pinterest pin] Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://nl.pinterest.com/pin/564638872018955673/ 
Midden: Saturnalia. [Pinner]. (z.d.). [Pinterest]. [Pinterest pin] Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://nl.pinterest.com/pin/221661612895331991/ 
Rechts: Fleurwedding. [Pinner]. (z.d.). Lesbian marriage. [Pinterest pin]. Opgehaald op 3 maart 2019, van 
https://nl.pinterest.com/pin/843158361459628294/ 

 

En als twee vrouwen hand in hand op straat lopen? En als twee vrouwen kussen?  

Wat roept dit in jou op als je dit ziet? Wat voel je er dan bij? Wat is jouw reactie?  

Wat heb je hierover geleerd tijdens de dialoogavond? 

*Onderzoeker legt derde foto voor* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur:  Kroko.dyl. (2018) 
[Instagrampost]. Verkregen 
op 5 april 2019 van 
https://www.instagram.com
/p/BqF6bbXFSMp/ 
Eigenaar van de foto heeft 
toestemming gegeven om 
deze te gebruiken.  

 

https://unsplash.com/search/photos/lesbian
https://nl.pinterest.com/pin/564638872018955673/
https://nl.pinterest.com/pin/221661612895331991/
https://nl.pinterest.com/pin/843158361459628294/
https://www.instagram.com/p/BqF6bbXFSMp/
https://www.instagram.com/p/BqF6bbXFSMp/
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Wat zie je hier? → Uitleggen dat het een transman is, dus geboren als meisje en nu een jongen.  

Wat vindt je hiervan? 

*Onderzoeker legt laatste foto voor*

 

Figuur:  Marie Claire. (2018). Model Loiza Lamers heeft groot nieuws. [Blogpost]. Verkregen op 3 maart 2019, van 
https://marieclaire.nl/celebrity/model-loiza-lamers-heeft-groot-nieuws 

 

En wat zie je hier? → Uitleggen dat het een transvrouw is, dus geboren als jongen en nu een meisje.  

Wat vind je hiervan? 

Heeft de dialoogavond iets veranderd in jouw mening over mensen met een andere seksuele 

voorkeur?  

Doorvraag: Kijk je nu bijvoorbeeld anders aan tegen transgenders? 

• Behoeften in het bespreken, punten die werken en verbeterideeën 

Wat kan er anders in het bespreken van de verschillende geaardheden?  

Doorvraag: zijn er punten die naar jouw mening verbeterd kunnen worden voor een volgende keer? 

Heb je nog een idee hoe het helemaal anders kan?  

Wat vind jij belangrijk tijdens een dialoogavond? 

 

 

 

https://marieclaire.nl/celebrity/model-loiza-lamers-heeft-groot-nieuws
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Bijlage 4: Consent form 

CONSENT FORM 

 

Betreft: onderzoek voor Daadkr8 om lhbtiq+ bespreekbaar te maken 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel van het 

onderzoek.  

Ik begrijp dat: 

✓ De gegevens ten alle tijden anoniem blijven 

✓ De gespreksopnames alleen beschikbaar zijn voor de onderzoeker  

Ik verklaar dat ik: 

✓ Geheel vrijwillig bereid ben deel te nemen aan het onderzoek 

✓ De uitkomsten van dit interview gebruikt mogen worden voor het onderzoeksverslag  

✓ Toestemming geef om het interview te laten opnemen  

 

 

Naam:  

 

Handtekening: 

 

 

Onderzoeker: ik heb mondeling toelichting gegeven over de aard, methode en het doel van het 

onderzoek. Ik verklaar bereid te zijn om alle vragen over het onderzoek te beantwoorden.  

 

Naam: 

 

Handtekening: 

 

 

Datum: 
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Bijlage 5: Transcripties 

Interviews met professionals 

Chris Bouma van Connecting Differences  

Interviewer: zoals je weet studeer ik Toegepaste Psychologie en voor mijn afstuderen doe ik 

onderzoek naar hoe Daadkr8 lhbtiq+ het beste bespreekbaar kan maken onder hun doelgroep. En 

daarvoor wil ik ook verschillende professionals in het werkveld interviewen om te kijken wat de 

ervaringen zijn en of ik daar iets uit kan halen wat bijdraagt aan mijn beroepsproduct.  

Respondent: je studeerde, wat zei je, psychologie?  

Interviewer: Ja, Toegepaste Psychologie, dat is een HBO-studie.  

Respondent: Aan de HvA? 

Interviewer: Ja, dat klopt. Ben je er oké mee als ik dit gesprek opneem? 

Respondent: Ja, dat is oke. Om te verwerken zeker? 

Interviewer: Ja, ik typ het inderdaad uit.  

Respondent: Ja, oke, als ik maar niet op social media kom. 

Interviewer: Nee nee, maak je geen zorgen.  

Respondent: Even als disclaimer, ik had aanvankelijk mijn collega gezegd van goh wil jij dat doen, 

mijn collega Rahma en Hanonoufi is meer de procesbegeleider en ik ben meer de regelaar en 

organisator maar zij zegt nou ja dat kun je wel dus in principe maar goed je kunt mij gewoon alle 

vragen stellen en ik neem aan dat ik wel een eind kom want wij doen dit al 10 jaar.  

Interviewer: Oke.  

Respondent: Maar eh, ik ben meer iemand die ehm wij hebben verschillende ik bedoel Rahma is 

meer de trainer en procesbegeleider en die het daadwerkelijk doet en ik ben meer die alles er 

omheen doet zeg maar. 

Interviewer: Ja precies, dat was eigenlijk ook mijn eerste vraag. Of je even kort kan toelichten wat 

Connecting Differences, waar dat voor staat eigenlijk en wat jouw rol daarin is. 

Respondent: Ja, oke, nou Connecting Differences is mijn eigen eenmanszaak, de meeste mensen 

denken dat het een stichting is maar het is mijn eigen eenmanszaak en ehm ja samen met mijn 

collega Rahma el Hannoufi, wij zijn allebei zzp-er, geven wij al vanaf 2009 / 2010 trainingen en 

organiseren we bijeenkomsten op het gebied van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit 

en genderidentiteit. En dat doen we vooral in Amsterdam, voor de gemeente Amsterdam, voor 

stadsdelen Nieuw-West en ook voor Zuid. We hebben ook voor Zuid-Oost en Oost dingen gedaan. 

Dus maar allemaal op het gebied van van eenerzijds bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij 

hetero migrantengroepen en anderzijds voor ook empowerment van nou ja het jargon bi-culturele 

lhbtiq+. 

Interviewer: Oke. 
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Respondent: En mijn rol daarin is nou ja ik ben als het gaat om Connecting Differences officieel de 

oprichter/directeur/eigenaar hoe je het ook wilt noemen, maar ik heb dat opgericht en samen met 

Rahma doe ik eigenlijk alles.   

Interviewer: Ja 

Respondent: En daarin ben ik dan meer de organisator en de gene netwerker, op mijn kaartje staat 

organisator, trainer en adviseur. Ik heb wel een trainers en coachopleiding gedaan maar in de loop 

der tijd ben ik erachter gekomen dat ik het leuker vind om dingen te organiseren en te regelen en de 

randvoorwaarden te scheppen en Rahma is dan degene die meer de trainingen geeft. En ik ben er 

dan ook bij. En nou ja, mijn eigen talent is verbinden, mensen met elkaar verbinden. En wat zij doen 

en wat mijn rode draad in mijn leven is werken aan een samenleving waarin het niet uitmaakt wat 

voor achtergrond je bent of je nou homo hetero, man vrouw, of wat voor religeuze of etnische 

achtergrond je dan ook hebt. Dat is de drijfveer om het zo maar even te noemen.  

Interviewer: Wat mooi, vind ik echt een hele mooie gedachte.  

Respondent: Dank je.  

Interviewer: En jullie gebruiken ook gastsprekers toch? 

Respondent: Ja klopt.  

Interviewer: En hebben jullie dat ook al bij Daadkr8 gedaan?  

Respondent: Ja. Klopt.  

Interviewer: Was je daar bij?  

Respondent: Ja zeker, daar was ik bij.  

Interviewer: Oh want hoe ging dat? Daar ben ik wel benieuwd naar.  

Respondent: Je bent specifiek geïnteresseerd voor Daadkr8 natuurlijk. Ja. Nou het is wel mooi dat je 

dat er meteen uithaalt want de gastsprekers zijn eigenlijk meestal het belangrijkste onderdeel van 

zo’n bijeenkomst omdat wij plannen het natuurlijk in en wij hebben er natuurlijk zelf een belangrijke 

rol in maar de gastsprekers blijven altijd het meeste hangen. Wat was ook alweer je vraag?  

Interviewer: Nou ja, hoe is dat verlopen? Hoe reageerde de doelgroep?  

Respondent: Ja nou ja, de vorige keer, ik kan je trouwens wel een verslag mailen hoor, van die vorige 

bijeenkomst. 

Interviewer: Ja, is goed.  

Respondent: Heb ik nog niet aan gedacht. Dat is op zich een intern verslag, maar dat verslag heeft 

Achmed gemaakt trouwens.  

Interviewer: Oh echt?  

Respondent: Maar ik denk dat hij dat wel goed vindt als ik jou dat mail.  

Interviewer: Ja.  
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Respondent: Hij heeft het gemaakt, we hadden toen twee gastsprekers, we hadden een Turkse 

homo-jongen en transvrouw die half Marrokaans en half Nederlands is. Zij heeft een Nederlandse 

moeder en Marrokaanse vader. En ja, dat maakt altijd heel veel indruk op de groep. In dit geval ook 

bij Daadkr8 omdat ja Rahma die leidt het allemaal mooi in en die vertelt dan dingen en die maakt de 

connectie met de groep en alles maar uiteindelijk als ze de persoonlijke verhalen  horen, blijft dat 

vaak heel erg hangen omdat mensen dan ook ja mensen van vlees en bloed zien die ja ze kunnen zich 

daar dan me identificeren met de gastsprekers en denken dat zijn ook gewoon mensen zoals wij en 

dat werkt vaak heel erg goed.  

Interviewer: Oke, en je collega Rahma die leidt dat dan zei je?  

Respondent: Ja klopt.  

Interviewer: Op wat voor manier doet zij dat dan? Hoe pakt ze dat aan? 

Respondent: Ja dat is ehm, ja dat is een goede vraag, daarom dacht ik het is aanvankelijk beter dat je 

Rahma belt maar Rahma zei dat ik het wel kon doen. Ehm kijk, het is echt een kwestie van je hebt 

een bepaald talent om dat te doen en dan werkt dat. En om dat dan te abstraheren naar een 

methode vind ik dan lastiger. Ze is gewoon iemand die heel makkelijk contact maakt met mensen, 

heel goed een veilige sfeer weet te creëren, en ook een situatie waarin iedereen alles mag zeggen, 

maar tegelijkertijd wel dat je het inkadert en daar een bepaalde nou ja het luistert heel nauw zeg 

maar hoe je dat begeleidt. En ik weet dat mijn collega Rahma dat als geen ander kan waarmee je een 

veilige situatie neerzet waardoor ehm iedereen gewoon zijn ding kan zeggen maar tegelijkertijd wel 

met respect naar de gastsprekers en naar iedereen zeg maar.  

Interviewer: Oke, ja, want wordt er dan gezegd van te voren van ehm nou ja iedereen mag zeggen 

wat hij vindt, maar dat is zijn/haar mening of?  

Respondent: Nee, niet op zo’n hele schoolse manier. We hebben niet van te voren dat we allerlei 

regels afspreken. Dat heb je soms wel. Dat bestaat inderdaad wel, sommige dialoogmethodes doen 

dat, maar wij niet. Bij ons is het organisch een beetje zo gegroeid en ehm als er dan iets mis dreigt te 

gaan dan grijpt Rahma wel in. Die is enerzijds laat ze dus ehm creëert ze dus een veilige sfeer waarin 

iedereen zijn ding kan doen maar tegelijkertijd kan ze ook heel directief zijn als het nodig is. 

Interviewer: Oke, en bij Daadkr8, stellen de mannen dan ook veel vragen?  

Respondent: Ja, ze hebben ook vragen gesteld, opmerkingen gemaakt. Rahma vraagt ook heel 

duidelijk aan de deelnemers van goh, om ze te betrekken. Ze laat iedereen aan het woord wie dat 

wil.  

Interviewer: Oke, nou ik weet niet of je op deze vragen antwoord kunt geven maar ik had nog als 

vraag van nou ja wat werkt nou goed op die avond en wat waren dingen waarvan je dacht nou ja dat 

zouden we toch de volgende keer anders aanpakken bij deze doelgroep?  
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Respondent: Ik was daar wel bij maar we hebben natuurlijk zoveel van die bijeenkomsten dat ik niet 

precies iets kan terughalen.  

Interviewer: Dat kan ik me voorstellen.  

Respondent: Wat goed werkt is, ja weet je waarschijnlijk, hoelang, wanneer moet je je opdracht af 

hebben.  

Interviewer: Begin juni moet ik het inleveren.  

Respondent: Want het kan zijn dat waarschijnlijk gaan we wel die bijeenkomsten organiseren en dan 

kun je erbij zijn en dan kun je het zelf zien. En ik ben niet echt van de interpretaties of daar zou 

Rahma dan meer zinnigs over kunnen zeggen. Je kunt haar natuurlijk altijd wel vragen stellen als ze 

dat doet maar ehm even kijken. Je vraag was wat ging goed en wat kan beter?  

Interviewer: Ja, en wat zou je anders doen als je de volgende keer weer bij deze doelgroep bent. 

Respondent: Nou, dat weet ik niet. Rahma is zo ervaren dat het automatisch gaan. We gaan ook niet 

evalueren na zo’n bijeenkomst. Niet dat het de automatische piloot is maar het is zo’n brok ervaring 

dat ik denk ik denk wel dat er een verschil is of je nou met een groep mannen of vrouwen dit doet. 

Interviewer: Ja?  

Respondent: Ja, vrouwen zijn over het algemeen zijn ja, zij staan er meer voor open zeg maar. 

Interviewer: Vrouwen staan er meer voor open?  

Respondent: In zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat vrouwen meer openstaan voor dit soort 

dingen dan mannen. Daarom vonden we het ook heel leuk om dit bij die mannen van Daadkr8 te 

doen want we hebben vaak vrouwengroepen en dit was een mannengroep. Maar je hebt ook 

gemengde groepen. Nee maar ze deden allemaal wel mee dus het was wel ja we vonden het echt 

ehm ja je kan ook Achmed interviewen hoe hij dit heeft ervaren.  

Interviewer: Dat was inderdaad ook het plan.  

Respondent: Want hij kan daar ja hij was daarbij en er waren ook dat ja is eigenlijk wel interessant 

voor jou want dat je een aantal ja Achmed was erbij en Magdy die ken je wel?  

Interviewer: Ja die ken ik wel.  

Respondent: Ja je had er nog een paar. Ik weet t even niet.  

Interviewer: Freija? Marcel?  

Respondent: Freija was er niet bij. Die had het wel georganiseerd maar was er niet. Hassan heet hij 

volgens mij.  

Interviewer: Die ken ik niet.  

Respondent: En dan nog een paar mannen die er bij waren. Die kunnen er misschien ook wel iets 

over vertellen. Het was een hele bijzondere bijeenkomst waar ze heel blij mee waren en daarna zijn 

ze nog gaan napraten en ze vonden het wel mooi dat zegmaar ja dat  het toch over dit onderwerp 

ging op een hele relaxte manier en dat hadden ze nog niet eerder meegemaakt.  
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Interviewer: Oke, ik had dan nog een vraagje, want je zei dat die gastsprekers, eentje had een turkse 

achtergrond en de andere had een half marrokaanse achtergrond toch? 

Respondent: Ja, klopt.  

Interviewer: Hebben jullie daar bewust voor gekozen om deze gastsprekers in te zetten omdat die 

dan ook een ja buitenlandse achtergrond hebben?  

Respondent: Ja. Absoluut. Wij kiezen altijd gastsprekers, wij hebben een behoorlijke groep, we 

kennen vrij veel mensen die dit doen, maar we stemmen altijd de gastsprekers af op de groep. In 

ieder geval bij een mannengroep. We hebben dan dus een turkse homo-jongen en de trans met de 

marrokaanse achtergrond. Dat hebben we speciaal gedaan die voor een deel uit Marrokko kwamen 

en voor een deel uit ja eentje kwam uit Iran eentje kwam uit Pakistan ehmm en volgens mij nog een 

ja we zoeken altijd gastsprekers die een vergelijkbare achtergrond hebben als de deelnemers. Ja. 

Interviewer: Ja, zodat ze zich dan meer kunnen erin kunnen verplaatsen?  

Respondent: Ja. Klopt. Zodat ze zich er meer mee kunnen identificeren. Ik was zelf niet bij de 

vrouwenbijeenkomst maar ehm ja die we ook hadden in Nieuw-West maar daar was ook diezelfde 

man marrokaans-nederlandse transvrouw en daar hadden we ook een lesbische jongedame met een 

curacao’se achtergrond en volgens mij nog een iraanse. Maar dan waren die vrouwen dus nog het 

meest geïnteresseerd in ja die voelde zich nog het meest verweven in het iraanse en marrokaanse 

omdat ze diezelfde achtergrond hadden dus die vonden ze dan het meest interessant. Omdat ze 

denken van ja dat is ook gewoon iemand met dezelfde achtergrond en nou ja. Ahmed bijvoorbeeld 

hebben we ook wel eens gevraagd als gastspreker maar dan hem niet voor Daadkr8 omdat hij daar 

natuurlijk stageloopt. Dus we hebben hem daar niet gevraagd omdat hij daar in een andere rol zit 

natuurlijk, maar we hebben hem wel eens gevraagd. En dat werkt gewoon heel goed.  

Interviewer: Oh ja,  heeft hij wel eens iets als gastspreker gedaan?  

Respondent: Ja, maar dus niet bij Daadkr8. Hij is meegeweest met ons trainingsweekend. Voor de 

gemeente Amsterdam hebben we een keer per jaar een trainingsweekend voor biculturele lhbtiq+ 

en anderzijds hetero’s uit Amsterdam. En Ahmed was vorig jaar mee op trainingsweekend. Magdy 

Khalil kenden we al die had ik een keer gebeld dat we iets met hem wilden gaan doen en toen zei die 

ik heb misschien wel iemand die mee wil met het weekend en zo kwam hij bij ons terecht. Maar we 

hebben hem daarna een keer met een groep vrouwen in West, dus niet in Nieuw-West, als 

gastspreker en een keer met een groep jonge meiden van 14 tot 18 ofzo. Ook in West. En ook een 

keer was hij bij een grotere bijeenkomst. Dat doet hij hartstikke goed, met humor en bepaalde ja ja 

ja. En hij is dan iemand als er een marrokaanse groep mannen of vrouwen is dan is hij zelf natuurlijk 

als gastspreker omdat hij ook marrokaans is dan sluit dat goed aan. En als we dan in Zuid-Oost iets 

hebben met meer Surinaams of Antilliaans dan ja kijken we of we daar dan een Surinaamse of een 

Antilliaanse gastspreker neer kunnen zetten. Dus ja dat stemmen wij zoveel mogelijk af op de groep. 
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En sowieso altijd iemand met een bi-culturele achtergrond. Ja je kunt er wel een nederlandse witte 

homo zoals ik gaan neerzetten maar dan denken zij ook van nou ja is leuk voor jou maar wat heb ik 

ermee te maken. In de zin van buurman of collega of zo maar als je dan iemand vraagt met dezelfde 

of vergelijkbare achtergrond neerzet dan komt het veel dichterbij. Dan denken ze oh ja dat komt ook 

bij ons voor.  

Interviewer: Ja, oh ja. Want heb je zelf wel eens als gastspreker iets gedaan?  

Respondent: Nee, ik geloof het niet, nee ik voel mij ook in die rol niet zo op mijn plek. Ik ben meer 

iemand die dingen regelt en organiseert en niet om, ja als het, nee ja nee we hebben vroeger wel 

eens een witte nederlandse man of vrouw gehad maar we zijn daar een beetje ja we hebben dat in 

het begin wel gedaan omdat er toen nog weinig ja weinig biculturele met lhbtiq+ die waren er nog 

niet zoveel maar nu wel dus nu zoeken we altijd naar iemand met een vergelijkbare achtergrond. 

Interviewer: Ja precies. Oke, nou ik was er wel doorheen he.  

Respondent: Oke, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik zal jou zo even het verslag mailen van nou ja ik 

stuur je dan alleen het verslag van Daadkr8 want dat is voor jou het meest relevant. Jij doet daar 

onderzoek maar je loopt daar geen stage?  

Interviewer: Ja klopt.  

Respondent: Oke maar je bent er wel al geweest zegmaar? 

Interviewer: Ja ik ben daar elke woensdag sowieso. En straks ga ik interviews afnemen bij de mannen 

dus dan ben ik er nog vaker.  

Respondent: Oooh mooi, ja, dat ga je natuurlijk ook nog doen, ja. Even kijken, in het verslag, Magdy 

Khalil, Marcel Kick was er de vorige keer bij, Thijs Uriot, en Hassan aid Hammou.  

Interviewer: Oh die laatste ken ik niet maar de rest wel.  

Respondent: Die waren erbij. En Ahmed natuurlijk. En ik heb ergens nog wel een lijst met welke 

mannen er toen bij waren maar die heeft Ahmed ook wel.  

Interviewer: Ja dat zal ik even aan hem vragen.  

Respondent: Ik stuur je zo even dat verslag.  

Interviewer: Ja, helemaal goed. Hé dankjewel he, fijn dat ik je mocht interviewen.  

Respondent: Graag gedaan, sorry dat je even op me moest wachten maar ik heb het overdag zo druk. 

Interviewer: Geen probleem, begrijp ik helemaal.  

Respondent: Gelukkig. Dag.  

Interviewer: Dag.  
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Patrick Engels van Emancipator 

 
Interviewer: Bedankt dat ik je mag interviewen voor mijn afstudeeronderzoek. Ik doe dus Toegepaste 

Psychologie en ik doe een afstudeeronderzoek naar het bespreekbaar maken van de lhbtiq+-

community bij de doelgroep van Daadkr8. Wat ik uit het interview wil halen is wat jij denkt dat werkt 

in het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen en wat werkt nou juist niet en wat is je nou 

opgevallen bij de doelgroep van Daadkr8 zodat ik daar rekening mee kan houden in het schrijven van 

mijn beroepsproduct. Allereerst wil ik even kort van je weten wat stichting Emancipator is en wat 

jouw rol daarbinnen is. 

Respondent: Emancipator zet zich in voor gendergelijkheid, sociale gerechtigheid zoals we dat 

noemen. We zetten ons in voor mannen en emancipatie want wij geloven dat emancipatie niet 

alleen voor vrouwen is, maar dat mannen daarin ook een rol hebben om tot die gelijkheid te komen. 

Dat doen we op verschillende vlakken. We zijn bezig met genderdiversiteit, vaderschap, werken aan 

de toekomst om bijvoorbeeld meer vrouwen in de techniek te krijgen of meer mannen binnen het 

onderwijs of de zorg. Dus eigenlijk het bestrijden van stereotypen beelden of stereotype 

opvattingen. Ik ben bezig met IMAGINE, dat is het doorbreken van stereotypen en traditionele 

opvattingen over wat typisch mannelijk of vrouwelijk is want daar komt ook ongelijkheid uit voort. En 

ook grenzenconsent en het voorkomen van geweld. Dus dat is best wel een hele rits aan dingen maar 

dat heeft dus wel allemaal met elkaar te maken. Want als we bijvoorbeeld gaan kijken naar 

stereotypen opvattingen over wat mannelijkheid is, dan denken jongeren en ook hier bij Daadkr8 bij 

de Gouden Mannen waar we een brainstorm hebben gedaan, en dan komen er op te staan als 

dominant, sterk, kostwinner, geld, je moet voor je familie zorgen, dus hele traditionele opvattingen. 

Interviewer: Dat zeiden ze over mannen? 

Respondent: Ja, dat zeiden ze over mannen. En bij vrouwen komt er al gauw te staan zorgzaam, 

make-up, goed voor de kinderen, eerlijk, niet thuisblijven, niet de deur uit zonder de man. Dat soort 

opvattingen, dus daarin zie je dus twee totaal verschillende hokjes die ze dan hebben gecrëeerd. Dat 

zien we bij jongeren, dat zien we bij de Gouden Mannen. Dus die opvattingen zijn er vandaag de dag 

nog. En zo proberen we juist met ze te kijken naar hey is dit typisch mannelijk of vrouwelijk, of kan 

dit ook voor allebei? Kan een vrouw ook carrière maken of kan een man ook zorgzaam zijn en met de 

kinderen iets doen? Op die manier proberen we ze aan het denken te zetten. Want die opvattingen 

van mannelijkheid zorgen er dus voor dat een man ten alle tijden sterk moet zijn, geen emotie mag 

tonen, dat vrouw onderdanig en ondergeschikt is aan de man en dat soort opvattingen kunnen dus 

vormen van geweld uitlokken.  

Interviewer: Ja, en vorige week heb je een bijeenkomst hier gehouden he? Hoe is dat gegaan?  
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Respondent: Ja, heel goed. Het was wel nog even zoeken want er is wel een taalbarrière bij 

sommigen, niet bij allemaal, het begrijpen gaat makkelijker dan het zich kunnen uiten in de 

Nederlandse taal. Maar het ging verrassend goed. Je merkt wel dat, dit was ook een taboe-

onderwerp want ze konden wel heel goed praten over waar een vrouw aan zou moeten voldoen in 

hun ogen en de opvattingen daarvan. Met mannelijkheid was dat wel al wat minder. Dan was het wel 

al van ja wat vinden jullie hier nou van, en dan gingen ze naar elkaar kijken van wat vinden we als 

groep? En vervolgens gingen we kijken van hey maar wat als je als man niet mannelijk bent of als 

vrouw niet vrouwelijk? Ja dan krijg je dus heel vaak scheldwoorden zoals dan ben je homo, dan ben 

je lesbie, dan ben je een manwijf, dan ben je een bitch, slet, hoer. En je merkt dus dat die woorden, 

ja dat vonden ze echt, dat wilden ze niet eens uitspreken omdat dat een stapje te ver ging om dat zo 

te benoemen. Hierin waren ze dus heel erg terughoudend om dat te benoemen.  

Interviewer: Het was wel moeilijker om het daar over te hebben?  

Respondent: Ja precies, pas vanaf het moment dat wij aangaven van we zoeken naar scheldwoorden 

en dit soort woorden toen was het van oh mogen we dat dan zeggen? Dus dat was heel, ja, dat zijn 

ze niet gewend zeg maar.  

Interviewer: Dat is misschien nog wat spannend?  

Respondent: Ja, ze gaven ook aan dat ze het niet netjes vonden om dat soort woorden te gebruiken.  

Interviewer: Oh ja?  

Respondent: Ja,  het kan dan aan de generatie liggen omdat ze natuurlijk ouder zijn en dat jongeren 

dat soort woorden meer gebruiken. Maar ze vonden het dus niet netjes en wilden het niet 

benoemen.  

Interviewer: Ah oke, en hebben jullie het op die avond bijvoorbeeld gehad over homoseksualiteit?  

Respondent: Ja, wel op de oppervlakte, dus niet heel erg diepgaand, maar er werd wel gezegd van, ja 

dat was gewoon zo, en ja er is me een opmerking bijgebleven 'ja als je gay bent dan ben je gay' dus ja 

dat was de conclusie. Dus echt diep erop in, dat niet.  

Interviewer: Dus het ging meer over mannelijkheid en vrouwelijkheid?  

Respondent: Ja zeker. En als je dus niet mannelijk genoeg bent dat je dan bestempeld wordt als 

homo of een watje. En wat zij er dan van vonden klopte in hun ogen ook niet, maar ze herkennen het 

wel dat dat op die manier werd, dus dat laat zien dat zij ook als man zijnde moeten voldoen aan een 

sociale norm. En er dus eigenlijk van alles aan doen om maar niet vrouwelijk te zijn. Want als iets 

vrouwelijk karakter of karateristieke kenmerken of vrouwelijke eigenschap, dat willen ze niet. Dan 

wordt je dus bestempeld als homo of gay en dat wil je dus niet als man. Dat zie je wel heel duidelijk.  

Interviewer: En je zei net van dat ze dan naar elkaar gaan kijken van wat vinden we er van als groep? 

Denk je dan dat er dan een soort van groepsdruk is in bijvoorbeeld het vormen van een mening? Dat 

ze dan bang zijn om hun eigen mening te delen omdat het kan afwijken van de norm van de groep?  
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Respondent: Ja, sommige wel, maar er waren wel iets van vier mannen die iets dominanter waren in 

de groep dus die waren meer aan het woord en die vertelden ook meer over hun eigen ervaringen. 

De rest was nogal stil, een beetje aan het kijken en soms ontstonden er gesprekken onderling. Omdat 

ze dat dan niet in de groep durven te zeggen. Dus ik denk dat er wel een soort groepsdruk is of een 

soort van ja je hebt natuurlijk een groep met verschillende culturen, ze hebben allemaal ideeen en 

opvattingen, misschien is het ook wel heel erg spannend voor ze om dat te uiten. Ik denk dat ze dat 

om die reden minder gauw doen. 

Interviewer: En heb je een idee hoe je dat zou kunnen verminderen?  

Respondent: Ja, we hebben dat geprobeerd door een veilige setting te creeeren. We zijn begonnen in 

een kring, dan kan niemand zich al verschuilen achter een tafel of zo. Dan heb je al meer een open 

houding. Vervolgens zijn we begonnen met iedereen een kaart kon uitzoeken die iets zei over henzelf 

en over waarom ze de workshop bijwoonden. Dat ging goed. Toen hebben we ze zichzelf aan de 

hand van een kaart laten vertellen wie ze zijn en wat ze komen doen. Op die manier probeer je 

iedereen al aan het woord te laten. En een soort van hey alles mag gezegd en besproken worden. Bij 

die scheldwoorden lukte dat niet helemaal. En bij het benoemen van woorden die wij graag wilden 

horen, dus hebben we ze zelf een duwtje in de rug gegeven door te zeggen van hey we zijn op zoek 

naar dit soort woorden of kennen jullie dit? En dan gaat het wel vanzelf. Af en toe moet je zelf even 

het voorbeeld of het voortouw nemen en heel nadrukkelijk zijn in wat je van ze wil. Ja, zo dat er 

minder ruimte is om een eigen invulling te geven. Het klinkt misschien gek. Maar op het moment dat 

we aan hen een open vraag stelden van hey wat gebeurt er op het moment dat je als man niet 

mannelijk bent? Dan keken ze elkaar aan van ja, dan ben je gewoon niet een man? Ja oke, maar wat 

zien en horen we dan in een samenleving? Wat gebeurt er dan? En dan zaten ze echt zo naar elkaar 

te kijken van we weten het wel, maar we gaan het dus niet zeggen.  

Interviewer: Oh ja.  

Respondent: En op een gegeven moment vroegen we wordt iemand dan uitgescholden voor homo of 

mietje? En dan zeggen ze wel van ja. En ook dit en ook dat. Dan komt het wel. Dus je moet zelf wel 

veel een duwtje of een stapje zetten.  

Interviewer: En dus heel specifiek zijn in wat je van ze wil?  

Respondent: Precies. Ja. Concrete voorbeelden geven.  

Interviewer: En je hebt meer ervaring in het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen?  

Respondent: Ja klopt. 

Interviewer: Hoe pak je zoiets aan? Los van Daadkr8. Hoe pak je dat aan,  heb je daar een standaard 

manier voor?  

Respondent: Ja. We gebruiken bij onze workshops altijd interactieve methodes, bijvoorbeeld een 

brainstormsessie met jongeren. Dan laten we ze in een estafette op en neer rennen met een stift en 
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dan moeten ze in twee minuten tijd met een stift zoveel mogelijk woorden opschrijven. We zetten ze 

dan in twee teams en het team met de meeste woorden heeft dan gewonnen. Het is dan een 

wedstrijdje. Maar het thema is dan wel bijvoorbeeld mannelijkheid en dan kun je achteraf kijken van 

hey wat hebben ze allemaal opgeschreven? Want dat zijn hun associaties. Ja, dat is een voorbeeld 

rondom gender. We hebben ook een interactieve oefening dat heet 'bodysculpting' en dat mogen ze 

in tweetallen elkaar in een mannelijke of vrouwelijke pose neerzetten. Dus ze gaan niet stilzitten en 

luisteren naar wat wij te vertellen hebben maar ze gaan zelf een soort van ontdekken en doen. En 

daaruit komen de gesprekken ook voort. We sturen ook helemaal niet. We vragen dan van hoe vond 

je dit? Vond je het ongemakkelijk? Wat voelde je dan? Bijvoorbeeld ja bij de bodysculpting worden ze 

in een vrouwelijke positie gezet en dan zeggen de jongens van ja ik voelde me net een wijf of een 

mietje. En dan nou ja, oke hoe komt dat dan? En dan ja mijn benen over elkaar en ik moest dit en 

dat. Maar is iemand dan ook een mietje als 'ie zo zit? En dan zeggen ze nou ja eigenlijk wel. En  vaak 

schrijven we dan al dat soort woorden en opvattingen op en dan gaan we dat bespreken. We zeggen 

ook niet van hey dit is fout of het zit zo, maar we stellen ze gewoon vragen van oke is iedereen die 

dan met zijn benen over elkaar zit een mietje? Ja nee mijn opa doet het ook. Ja oke, dan is dat dus 

niet zo. Dat kan. Dus eigenlijk kan het voor jongens en meisjes. Dus dan eigenlijk door vragen te 

stellen, probeer je ze na te laten denken. En komen ze vaak later tot de conclusie dat wat zij hebben 

als opvattingen niet klopt en dat je niet aan iemands gedrag of uiterlijk kan zien of iemand homo, 

lesbie, hetero of bi is. Dat dat niet perse hoeft zeg maar. Dus op die manier proberen we gesprekken 

aan te gaan. We hebben bijvoorbeeld ook stellingen. En die verpakken we dan heel voorzichtig he, 

een stelling bijvoorbeeld 'je mag thuis komen met wie je wil', laatst deden we dat op een school, echt 

een hele multiculturele klas. Merendeel had Marrokaanse of Turkse achtergrond en door die vraag te 

stellen was het al zo van wat bedoel je er mee? En toen zei ik dat is aan jullie. Dit is de stelling en je 

mag hem invullen en opvatten zoals je wil. Daarna gaan we het gesprek met elkaar aan over of je het 

oneens of eens bent. Merendeel was het oneens. Ja oke hoe interpreteer jij de stelling? Ja als jongen 

mag ik niet met een jongen thuiskomen? En een meisje zei ik mag alleen met iemand thuiskomen als 

die persoon ook moslim is. Oke, maakt het nog uit of het een jongen of meisje is? Ja liever een 

jongen maar een meisje ja, ik weet niet, misschien zouden ze dat toch niet heel erg vinden? Dus dan 

wordt dat toch, ja eigenlijk benoem je helemaal niks, maar ze gaan er zelf al over nadenken en het 

gesprek aan. Dus eigenlijk heel laagdrempelig. Dus niet van we gaan het nu over homoseksualiteit 

hebben en dat ze allemaal hun hakken in het zand zetten en er niks van willen weten of horen. Ze 

gaan eigenlijk, ja ze doen het zelf.  

Interviewer: Dus je opent het met iets interactiefs? En bij Daadkr8 was dat met ansichtkaarten?  

Respondent: Ja met ansichtkaarten dat ze eerst weer in tweetallen gesprekjes gingen voeren over 

wie ze zijn en vervolgens zichzelf dan wel voorstellen aan de groep zodat iedereen een keer aan het 
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woord is geweest en het eigenlijk niet meer eng is om te spreken. En dan vervolgens gingen we 

brainstormen. En na die brainstorm hebben we nog uitgetekend hoe het, Jens kan dat goed, 

uitgetekend hoe dat dan zit vanaf de geboorte tot aan nu. Wat voor invloed dan bepaalde 

opvattingen en sociale normen dan hebben op ons gedrag en ons als persoon. Dus dat hebben zij nog 

uitgetekend. Dat wordt voor hen wel inzichtelijk. Ik had wel het idee dat ze dachten ja. Dus het is wel, 

je moet ze dingen laten doen.  

Interviewer: En ze laten meedenken.  

Respondent: Ja, en het ze zelf laten doen vooral. Dat voorkauwen heeft geen zin als ze zelf 

verbanden leggen dan is dat veel waardevoller en dan is het ook echt iets van hen. Want als zij zelf 

op een flipover of een whitebord bijvoorbeeld hebben geschreven van hey dit is in onze ogen 

mannelijk en vrouwelijk. En dan is het van hen en kan je het gesprek erover aangaan. Wat daarin zo 

goed werkt is dat het gesprek niet direct over hen gaat, van ben jij mannelijk of niet, maar het gaat 

over wat ze hebben opgeschreven, dus het gaat niet direct maar wel indirect over hen. Dat maakt 

het makkelijker want iedereen kan makkelijk praten over een voorwerp maar zodra het persoonlijk 

wordt, wordt het lastiger.  

Interviewer: Je zei net dat er bij sommige mannen wel een taalbarrière is. Hoe heb je dat dan 

aangepakt? 

Respondent: Gelukkig hadden we Achmed die af en toe even iets vertaalde. Verder was het, ja, bij 

sommige mannen merk je dan dat je dan twee of drie keer iets op een andere manier uitlegt. En dan 

ook, ik zag bij mijn collega's, dat die eerst een hele open vraag stelden en eigenlijk werd de vraag, als 

het niet werd begrepen, steeds concreter. En dat is altijd een beetje zoeken, ook in het onderwijs, 

elke groep spreekt een andere taal en gebruikt andere woorden en soms is het gewoon heel erg 

zoeken naar werkt het goed? werkt het stellen van open vragen of moet ik het juist specifiek maken? 

En dat was bij deze groep dus ook. Voor sommige werkte het om te vragen van hey wat vinden jullie 

van mannelijkheid? Of van wat we hebben opgeschreven? En bij de ander moest je echt zeggen van 

oke, ja je moest het echt benoemen. Je hebt deze woorden opgeschreven, dit dit en dit, ben je het 

daarmee eens? Dan moest je het heel anders stellen. Niet algemeen van wat vind je hiervan? Maar 

echt benoemen waar hij iets van moet vinden. Dus dat was een beetje zoeken.  

Interviewer: Maar dat verschilt dus per man?  

Respondent: Ja per persoon verschilt dat.  

Interviewer: En zet je bepaalde gesprekstechnieken in op dat soort avonden of tast je het meer af, 

omdat je het moet aanvoelen zoals je net zei?  

Respondent: Ja, dat is altijd even aanvoelen. Iedereen heeft een andere achtergrond. Ook een ander 

opleidingsniveau. Dat weet je niet van te voren. Dus ja, bij de ene moet je heel concreet zijn en het je 

echt eigen maken. En bij de ander kan je gewoon hele open vragen stellen en die kan dan zelf 
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invulling eraan geven. Dus dat is een niveau verschil. En dat heb je bij de mannen maar bijvoorbeeld 

ook op een school.  

Interviewer: Dus dat is eigenlijk altijd verschillend? 

Respondent: Ja dat is echt aanvoelen. Bij de ene groep is het heel erg proberen van te voren ook aan 

te geven van ja alles is bespreekbaar, je mag alles zeggen, je mag alles vragen, respect voor elkaar is 

ook heel belangrijk, we gaan elkaar niet aanvallen op de mening of op wat hij/zij is of vindt. Ja en 

verder mag alles gevraagd en gezegd worden. Wij zijn daar gewoon als facilitators, ja wij begeleiden 

het gesprek, dus wij kijken hey jij bent nu al veel aan het woord geweest, jij domineert de groep, 

bedankt voor je input, we willen nu iemand anders horen. We zorgen ervoor dat door open vragen te 

stellen en het gevoel te geven van het is een open of safe space. We kunnen gewoon zeggen wat we 

willen tenminste op een respectvolle manier. En het is en het mag bespreekbaar worden gemaakt.  

Interviewer: Dus aan het begin van zo'n avond leg je wel uit dat respect belangrijk is en dat gezegd 

mag worden wat hij/zij vindt?  

Respondent: Ja, dat hebben we bij de Gouden Mannen wel gedaan. Met wat gaan we doen? En hoe 

willen wij met elkaar omgaan de komende tijd? Dit werkt wel met de ouderen, maar met jongeren 

betrekken we ze er dan wel bij. We vragen dan wel vaak van hoe willen jullie de komende twee uur 

met elkaar omgaan? En dan schrijven we gewoon de punten op. Naar elkaar luisteren, elkaar uit 

laten praten, elkaar niet aanvallen op de mening, elkaar accepteren. En dat zijn dan altijd dingen 

waarop je op kan terugvallen. Als er dan iets gebeurd kan je zeggen volgens mij hebben we net met 

zijn allen bepaald dat we ons hieraan gaan houden en ik zou het heel erg op prijs stellen als ook jij je 

eraan houdt. Want je hebt dat samen vastgesteld en dan ja ze waren erbij ze hadden ook kunnen 

zeggen van ik ben het er niet mee eens ik wil dat niet. Dus op die manier doen we dat vaak met 

jongeren. En met de Gouden Mannen hebben we wel besproken van wat hebben jullie nodig, wat 

vinden jullie belangrijk en wat vinden wij belangrijk. EN zo gaan we de komende uur of twee uur met 

elkaar door. Dat is maar net wat je aanvoelt als je denkt het werkt niet kan je altijd nog zeggen van 

hey we gaan afspraken of regels of contracten opstellen.  

Interviewer: En als je nou een volgende keer weer voor deze doelgroep zou staan, zijn er dan 

bepaalde dingen die je meeneemt uit de vorige keer. Wat je dan anders aan zou pakken of juist 

hetzelfde?  

Respondent: Ja, toevallig hebben wij 11 april weer een workshop. Dat gaat over geweld. Ja, wat ik 

zou doen, Ja Achmed er weer bij, die kan dan toch af en toe even een vertaalslag maken of even iets 

nog iets extra's toelichten in de eigen taal. Dat werkt gewoon net even iets beter. Ik zou ze misschien 

toch nog in groepjes laten werken, want we hadden best een grote groep, ik dacht van 15 man ofzo. 

Dat was best een grote groep. En omdat er dan een paar mensen bij zijn die heel dominant zijn 

binnen de groep en graag aan het woord zijn en graag vertellen over hun leven en daar geen moeite 
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mee hebben waren anderen juist wat stiller. Misschien zou ik ze toch in tweetallen of in groepjes van 

drie of vier. En hen iets laten doen. En vervolgens dat ze aan elkaar laten zien wat hun uitkomst is. 

Zodat ze allemaal meedoen en niet dat andere mensen zich proberen te verstoppen of proberen te 

verschuilen. Maar wel onderdeel zijn van het gesprek. Niet dat ik dat heel erg merkte, maar ik had 

wel zoiets van om deze groep meer mee te krijgen is het misschien wel handig om meer in kleine 

groepjes te werken en het dan vervolgens weer gezamenlijk op te pakken.  

Interviewer: Om ze dan eigenlijk allemaal te betrekken in het gesprek?  

Respondent: Ja, inderdaad, precies.  

Interviewer: Als laatst heb ik nog, wat zijn volgens jou nou do's en don'ts in het bespreken van 

lhbtiq+ bij deze doelgroep? Wat denk je dat daarin belangrijk is, of juist niet?  

Respondent: Nou ja, dat je ze eigenlijk respecteert door niet op te leggen. Dus dat is een do. Dus 

respecteren en niet opleggen. En laat ze het vooral zelf benoemen en bespreken. Het enige wat je 

kan doen is open vragen stellen van waarom denk je zo? Kun je een voorbeeld geven? Heb je dit 

eerder gezien? Waarom heb je deze mening? Hebben je ouders je dit vroeger verteld? Of is het iets 

wat je op tv hebt gezien? Waar komt dit vandaan? Komt het uit de Koran waar je iets uit hebt 

opgevat? Dus zodoende. Ik zou dat gewoon doen. Hele open vragen stellen en verder niet dingen 

opleggen. Want dan voelen ze zich ongemakkelijk en dan klappen ze dicht. Alhoewel het soms wel 

goed is om te zeggen van hey zoals bij de brainstorm, wij zijn opzoek naar woorden, zoals mietje, 

watje, homo, kennen jullie nog meer woorden? En dan gewoon kijken wat eruit komt. En als dat niet 

gaat of ze vinden het echt niet fijn, dat je dan ook misschien, ja, het een beetje laat. Want voor hen is 

het natuurlijk, ja zijn gaan al over hun grens door dit bespreekbaar te maken en het gevaar is denk ik 

dat als je ze heel erg over de grens heen pust, dan hoe moet je het zeggen, dan heb je, ja dan is het 

resultaat misschien dat ze niet meer over dat onderwerp willen praten. Omdat het een hele nare 

vervelende situatie is waarin zij zich heel ongemakkelijk hebben gevoeld. Jens vetelt ook altijd je hebt 

een cirkel waarin jij je bevindt, dat is je comfort zone, en dan heb je er een cirkel omheen, dat is 

eigenlijk je dat is een zone waarin je je wel ongemakkelijk voelt maar je wel nog leert, en dan heb je 

dus daarbuiten de dangerzone waarin je dichtklapt en waarin je jezelf zeg maar ook uitschakelt en 

eigenlijk gewoon in de weerstand gaat en niks meer wil of kan en zelf helemaal jezelf afzet van wat er 

wordt besproken of wat er wordt gedaan. Dus heel belangrijk om dus de comfortzone en de 

dangerzone daar de een beetje ja daarbinnen te spelen zeg maar en te kijken van wat kan. Bij de 

mannen zie je heel gauw wel wat wel of niet werkt doordat ze dichtklappen want ze kunnen heel 

goed vertellen en het zijn gezellige mannen en praten veel. Tenminste de meeste mensen praten 

veel, sommige zijn wat stiller, maar ze praten wel graag over van alles en nog wat. En het moment 

dat ze heel stil worden en elkaar gaan aankijken dan weet je van ja misschien zitten ze in de 
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dangerzone. Dan kun je kijken van hey kan ik dit zo benoemen over waar ik naar toe wil of wordt het 

nu zo ongemakkelijk dat we een andere route moeten nemen. Het is vooral heel erg aanvoelen.  

Interviewer: Ja het verschilt toch ook per groep.  

Respondent: Ja, het zijn allemaal mannen met een andere achtergrond en een andere cultuur dus 

misschien maakt dat het ook ongemakkelijker. Als je zou zeggen van we hebben Gouden Mannen 

voor ja je wil mensen ook niet in hokjes plaatsen maar misschien om iets binnen hun eigen cultuur te 

bespreken, ja, nou ja, het is eigenlijk ook heel goed om het er samen over te hebben want we 

hebben een multiculturele samenleving.  

Interviewer: Oké, top. Nou, ik had mijn vragen allemaal wel al gesteld. Heb je nog dingen waarvan je 

denkt dat is ook echt belangrijk of dat heb ik nog niet verteld?  

Respondent: Nou, ik weet niet of het belangrijk is en of je er iets mee kan, als wij op scholen komen 

dan hebben we altijd, hoe zal ik het zeggen, je hebt gender, dus opvattingen over mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. En als man wil je dus als mannelijk gezien worden en vooral niet als vrouwelijk dus 

wat we dan vaak zien is dat er binnen een groep mannen een bepaalde groepsdruk is. Doordat ze 

bijvoorbeeld over vrouwen gaan praten, wij noemen dat kleedkamerpraat, zoals bijvoorbeeld ik zou 

haar doen, ik heb haar gehad, zij is een hoer of een slet, dan wordt je dus als mannelijk gezien want 

dan ben je dus hetero en val je op meiden. Dat zien we bijvoorbeeld ook met een klap op de bil, dan 

willen ze ook stoer of leuk zijn tegenover vrienden en dat is stoer om dat zo te uiten, Of om vrouwen 

na te roepen of fluiten als je met je vrienden bent. Dat zijn allemaal gedragingen om jezelf aan jezelf 

maar ook aan een groep te bewijzen. Om te laten zien dat je mannelijk bent en hetero bent en ja, dat 

je dus vooral niet vrouwelijk bent. Want dat is de andere kant van de medaille. En wat ik altijd doe 

met en wat opvalt bij jongens als we het hebben over geweld. Dat komt er altijd discriminatie in het 

midden. En dat is heel goed, want dat opent een gesprek. Maar wat interessant is en daar ben ik ook 

heel benieuwd naar bij de Gouden Mannen is dus discriminatie van lhbtiq+ is dat anders dan 

discriminatie van mensen met een migratieachtergrond? Dat merken we dus wel bij jongeren die we 

laatst op een workshop hadden. Een jongen zei 'ik vind het heel erg als ik kutmarrokaan wordt 

genoemd' maar hij gaf ook aan dat hij het woord 'neger, zwartjoekel of kankerhomo' dan niet erg 

vond. Dat vond hij dan geen discriminatie. Dus er is ook binnen discriminatie, en dat is misschien, ik 

weet niet in hoever je er iets mee kan omdat je onderzoek gaat over lhbtiq+, maar dus de 

opvattingen over wat discriminatie nou is en dat er eigenlijk meerdere minderheidsgroeperingen in 

onze samenleving aangaat. Mensen met andere culturele achtergrond of mensen met een andere 

geaardheid, ook als vrouw wordt je gediscrimineerd op een seksistische manier. Dus hoe zal ik het 

zeggen. De enige die vrijwel niet veel worden gediscrimineerd of vrijwel niet, dat zijn de blanke, 

blonde heteromannen die het grootste deel van de bevolking zijn, en eigenlijk alle andere groepen 

zoals transgenders, homo's, mensen met een Marokaanse of Turkse achtergrond, die hebben vaak 
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wel te maken gehad met discriminatie, om huidskleur bijvoorbeeld of geaardheid, maar dat wordt 

dus als anders gezien of ervaren. Als het henzelf, vooral bij jongeren, als het henzelf aangaat is het 

discriminatie, maar als het over iemand anders gaat, dan niet. Dat kan te maken hebben dat ze zich 

op die leeftijd minder goed kunnen verplaatsen in anderen, maar ik ben dus heel benieuwd hoe dat 

dan is bij de Gouden Mannen. Of dat zij daar een lijn in trekken, of nou ja, nee dit is toch wel anders.  

Interviewer: Ja inderdaad, interessant.  

Respondent: En laatst bij een workshop zei een jongen met een Marrokaanse achtergrond: ‘homo’s 

en lesbies zijn eigenlijk extra want zij kunnen zich niet voortplanten. Dus eigenlijk tellen zij niet mee.’ 

En eigenlijk weet je al dat zoiets dan van huis uit is aangeleerd. Deze jongen was iets van 13. Dus ik 

denk dat dat van huis uit komt. Dus dit soort opvattingen zijn er nog altijd.  

Interviewer: Jeetje, wat heftig zeg.  

Respondent: Ja he.  

Interviewer: Ja zeker. Bedankt voor dit interview en voor je tijd.  

Respondent: Graag gedaan.  
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Saniye Tezcan van Stichting Kezban 

Interviewer: Zou je kort willen uitleggen wat Stichting Kezban is en wat zij doen?  

Respondent: Stichting Kezban is een zelforganisatie die opgericht is naar aanleiding op de eermoord 

op een Turkse-Koerdische vrouw in Zwijndrecht. Zij was al drie jaar gescheiden van haar man en 

woonde ze samen met haar twee kinderen in Zwijndrecht. En op het moment dat zij besluit om 

alleen op vakantie te gaan naar haar ouders in Turkije kwam de dader haar lastig vallen. En waarom 

vertel ik dat zo uitgebreid? Zij is vermoord in de jaren negentig. In de jaren negentig was het woord 

'eer' en 'eermoord' en 'eergerelateerd geweld' nog niet bekend. De hulpverleners wisten er niets 

vanaf. En over eergerelateerd was er in die tijd zeker nog weinig over bekend. In die tijd zijn er zeker 

veel meldingen gedaan bij de politie, maar dan werd er niet zodanig, er werd wel geluisterd maar er 

werd niet zodanig iets mee gedaan. In het hoofd van de dader waren ze niet gescheiden maar nog 

steeds getrouwd. Dus hij besluit om er een einde aan te maken. Dus hij heeft haar vermoord. Ik ken 

geen vrienden van Kezban maar ik was bezig vanuit mijn adviseurfunctie om die taboes te bespreken 

en een van die onderwerpen was eergerelateerd geweld. En zo is Stichting Kezban ontstaan. De 

onwetendheid was hoog bij geweld en als je het leert kennen dan kun je er wat aan doen. En dat was 

er enerzijds en anderzijds was er bij hulpverleners de handelingsverlegenheid. Men wist dus niet wat 

zij moesten doen en hoe zij moesten handelen. En daarin hebben wij dus een stukje advies gegeven 

richting het Ministerie. En in het nekvel gezeten. En als laatst kwam erachter dat voorlichting niet de 

verdieping zorgt. Dus wel erkennen en herkennen en verandering en dat dat dus minder was. Dus 

laatste jaren werken we in opdracht van de gemeenten en veel meer vanuit de dialoogleiders. Dus 

het opleiden van de dialoogleiders zodat zij dus door kunnen gaan. We werken heel erg naar de 

overbodigheid. We geven onze kennis over. We dragen het over.  

Interviewer: En wat voor onderwerpen maken jullie allemaal bespreekbaar?  

Respondent: Er zijn vijf hoofdthema's, en zelfbeschikking is een rode draad. Eigen keuze kunnen 

maken. Vanuit daar vertrekken wij. En dan hebben we over huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, 

huwelijksdwang, achterlating, seksualiteit en seksuele diversiteit.  

Interviewer: En bij wat voor doelgroepen doen jullie dat allemaal?  

Respondent: Verschillend.  

Interviewer: Dus niet alleen allochtone doelgroepen?  

Respondent: Nee.  

Interviewer: En merk je dan verschil? Bijvoorbeeld de doelgroep van Daadkr8 en andere 

doelgroepen? Omdat je te maken hebt met mannen met een islamitische achtergrond. Hou je dan 

rekening met bepaalde dingen?  
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Respondent: Ja, we leveren maatwerk. Dus als we de training opzetten dan hebben we meestal 

gevraagd om te trainen. Het kan ook goed indenken wat de behoefte is en hoe de doelgroep is. Zeker 

maatwerk. Wij gebruiken onze eigen filmmateriaal. We zetten andere module of andere materialen 

van andere organisaties in. Het is niet zo dat we alleen maar onze eigen films gebruiken. Dat krijgen 

ze gratis. We zetten het op een stick of zo. En wij gebruiken zeker dan andere methoden.  

Interviewer: En wat denk je dat belangrijk is voor de doelgroep van Daadkr8 als je zo'n avond over 

homoseksualiteit geeft?  

Respondent: Belangrijkste is dat de veiligheid er is. De veiligheid van de groep. En de veiligheid is niet 

zo zeer fysiek veiligheid hebben maar dat mensen zich thuis en veilig en vrij voelen. Zodat ze ook 

over taboe-onderwerpen kunnen praten. En wij gebruiken altijd de socratische gespreksmethode. En 

dat is een goede methode omdat het ook geen discussie is en geen debat. Het is geen jij nee. Je geeft 

geen advies aan iemand. Je probeert een empatisch gevoel te creëeren zodat men daar vrij en een 

eigen belevenis in heeft. Een eigen gevoel. Heel erg bij het gevoel blijven. En niet zo zeer van ik vind 

dat. Het is veel meer voelwerk. En daaruit kan je ook bij de deelnemers vragen om respect. En dat je 

dat probeert met open vragen daar in gesprek te treden. Dus heel vaak in een debat denk je dat is 

jouw mening en dat is jouw mening. Daar zorgen wij ervoor dat dat dus niet gebeurt.  

Interviewer: Dus jullie gebruiken de socratische methode?  

Respondent: Ja, een gezamenlijk onderzoek. Er is geen goed of fout maar het is een gezamenlijk 

onderzoek binnen anderhalf uur.  

Interviewer: En in het begin van zo'n avond, leg je het dan uit, geef je dan kaders van dat iedereen 

mag zijn eigen mening hebben om een veilige setting te creëeren?  

Respondent: Ja, wij hebben vijf regels. We schrijven dat op. En soms stellen we dat. Er zijn bepaalde 

gelegenheden dat je ze moet noemen of moet schrijven. Bij sommige groepen die je helemaal niet 

kent dan schrijf je het op een bord of op een flip-over. Dat we dus iedere keer tussendoor kan wijzen 

op de afspraken die we gemaakt hebben.  

Interviewer: En die regels, die hebben jullie al, of die bedenk je met de groep?  

Respondent: De regels geven wij.  

Interviewer: Wat zijn die regels dan?  

Respondent: Dat zijn de regels dat je vanuit jezelf praat en dat er in een dialoog geen gewoon 

gesprek is waarin jouw eigen mening centraal staat. En dat je vragen mag stellen maar geen adviezen 

mag geven. Dus je kan je mening hebben over iets en dat je vragen kan stellen. Geen discussie.  

Interviewer: En vorige keer bij die dialoogavond toen zei je van laat de religie erbuiten he.  
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Respondent: Je mag over religie en seksualiteit praten maar ehm dus het niet op zo'n avond waar 

allerlei onderwerpen besproken wordt. Er is geen deskundige bij. En als je zaken vanuit de religie 

gaat belichten dan moet je ook een Imam of een pastoor hebben.  

Interviewer: Iemand die er echt verstand van heeft.  

Respondent: Dus. Die was niet aanwezig. We hadden het niet over religie en seksualiteit.  

Interviewer: Dus als je over seksualiteit praat, dan niet over de religie? Dan laat je dan los, tenzij  

Respondent: Je kan je eigen belevenis wel vertellen. Het is niet verboden om dat te vertellen. Maar je 

kan wel zeggen van, ik kan bijvoorbeeld vertellen, wat mij vanuit mijn religie en hoe ik dat opgevoed 

ben door mijn ouders en wat ik meegekregen heb en wat ik weet en wat ik zelf vergaard heb over 

kennis over mijn eigen religie en wat ik vind passen en wat niet. Dat is gewoon puur vanuit jezelf. 

Maar iemand kan niet zeggen van religie is dat en dat moet je uitvoeren. Dat is een advies. Om die 

advies te kunnen geven moet je een geleerde zijn.  

Interviewer: Oke. En wat denk je dat  

Respondent: Het is ook sociale acceptatie. Als eentje roept over het geloof dan gaat de andere ook 

roepen dus dan heb je het einde van de dialoog. Dan heb je geen dialoog.  

Interviewer: Dan heb je een discussie.  

Respondent: Dan bevestig je alleen maar hoe hard het is bepaalde oordelen.  

Interviewer: Ja.  

Respondent: Dus dan moet je dat niet doen.  

Interviewer: En wat denk je dat nog meer punten zijn die je eigenlijk niet moet doen op zo'n 

dialoogavond over seksualiteit bij de doelgroep van Daadkr8? 

Respondent: Dat een iemand constant praat. Dan moet je dus zorgen dat iedereen aan het woord 

komt. Dat iemand de hele tijd praat, dat is altijd wel zo in een groep dat een meer praat dan de 

ander, maar wel een evenwicht. Dat het wel een balans is dat iedereen in ieder geval aan het woord 

is gekomen. En als een iemand die kun je als een goudstaaf gebruiken naar zijn mindset. Maar als het 

een negatieve mindset is, moet je als begeleider wel goed zijn om zo iemand dus stop te zetten. 

Want een iemand kan een trend zetten dat de hele groep mee gaat. Zo werkt dat in groepen.  

Interviewer: Dus dan moet je als dialoogleider wat meer initiatief nemen om ervoor te zorgen dat dat 

niet gebeurt?  

Respondent: Ja, dat. Soms klapt de groep ook dicht. Om een of andere reden. Soms kun je dus niet 

voor de veiligheid zorgen. Soms speelt er wat. Soms hebben ze gewoon machtig gegeten of zo, dat 

weet je niet. En onze dialoogleiders worden opgeleid dat ze veilig hun eigen verhaal kunnen 

vertellen. Ze starten dus ook met hun eigen ervaring.  
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Interviewer: En jullie leiden dan andere mensen op als dialoogleider? Heb je zelf ook wel eens een 

dialoog geleid? 

Respondent: Ik? Heel vaak. Kan ook on the job.  

Interviewer: Wat is jouw ervaring daarmee? Wat merk je, wat valt je op?  

Respondent: Wat opvalt is dat, ik vind dat iedere dialoog, ik doe dit al een jaar of twintig. En ik word 

nog steeds wel getriggerd door de groep om steeds meer te doen. Iedere keer is het weer spannend, 

het is nooit saai. En ondanks dat het complexe onderwerpen zijn, lachen we heel veel. Ik zorg ook dat 

er heel veel gelachen wordt.  

Interviewer: Ja, vind je dat belangrijk?  

Respondent: Ja. En dat het niet allemaal als een ernstig en complex onderwerp gezien wordt en de 

sfeer zo wordt. En je stelt wel iedereen aan de orde maar daarnaast wil je wel het gezellige sfeer 

hebben ontstaan. Dus voor mij is het nog dat iedere groep maakt dat het anders is. Ja. En interessant. 

Dus daarom is het voor mij ook altijd spannend van goh wat zal ik vandaag eruit halen. Dus nogmaals, 

de socratische gespreksmethode. Het is iedere keer weer anders. Een andere pad.  

Interviewer: Dus elke keer verschillend.  

Respondent: Ja.  

Interviewer: Hoe heb je de doelgroep van Daadkr8 ervaren?  

Respondent: Heel interessant. Ik vond het ook emotioneel. Bij de training heb ik, gebruik ik wel eens, 

metaforen en dergelijke. En soms een bepaalde manier om naar jezelf te kijken. Zodat mensen eerst 

naar zichzelf moeten kijken voordat ze de andere kant vertellen. Dus gebruik ik de spiegelmethode. 

Dus dat mensen met de spiegel gaan kijken naar wanneer is de eerste ontmoeting met de spiegel. 

Dat is dan bij vrouwen is het altijd lachen en gieren. Vrouwen houden meestal wel van de spiegel. 

Misschien een vooroordeel. Maar meestal is dat zo. En dat heb ik ook bij mannen gebruikt. En dat 

was wel heel erg emotioneel. Ja. Dat was het wel zo dat mannen eigenlijk niet zoveel scheelde van 

vrouwen. Dat is ook een van mijn onderzoeken van ja mannen houden ook best wel van spiegels. 

Juist omdat ze niet ijdel moeten zijn en sterk moeten zijn en dat soort dingen. Ja. En dat was toen zo 

in een vrije ruimte. En we hebben bij de evaluatie gehoord dat het zo leuk was.  

Interviewer: Want dan houd je ze letterlijk een spiegel voor?  

Respondent: Ja.  

Interviewer: En dan wat? Wat vraag je dan?  

Respondent: Ik vraag dan 'wanneer was je eerste ontmoeting met de spiegel?' Wanneer heb ik 

mezelf voor het eerst in de spiegel gezien en gedacht dat ben ik.  

Interviewer: Oke.  
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Respondent: Ja, nou, en bij sommige is dat vier jaar en sommige zijn zestien jaar maar zijn allemaal 

waardevolle ervaringen. En heel vaak voor zichzelf een nieuw verhaal dat dat er zo diep uit kan 

komen.  

Interviewer: Oke, interessant. Want jullie maken vooral taboe-onderwerpen bespreekbaar toch? 

Allemaal complexe onderwerpen?  

Respondent: Ja.  

Interviewer: En zijn er dan nog andere punten die we nog niet besproken hebben waarvan je denkt 

dat het belangrijk is om rekening mee te houden bij deze doelgroep?  

Respondent: Ik denk dat je de commitment bij de doelgroep steeds moet gaan vragen. En doen. Van 

de groep. De groep zal heel snel loyaal met de begeleider zijn. Vertrouwen in de begeleider. Wij 

werken altijd met vaste groepen. Stichting Kezban gaat nooit werving doen en een groep starten en 

een dialoog starten. Wij werken met vaste groepen en vaste begeleiders. Zodat de begeleider ook de 

commitment en de begeleider en de relatie die met de groep heeft dat moet hij dus steeds beter 

ontwikkelen en ook behouden. En na zo'n bijeenkomst is het wel heftig. De draagkracht van de 

begeleiders is voor de groep heel belangrijk. En als je ervaren begeleider bent, merk je wel dat dat 

telt. En als je dus aan het sparren bent over de dialoog van dat is een leuke ervaring en dat gaan we 

volgende keer weer doen. En Daadkr8 weet wel dat als het eigenlijk een probeersel was. Ik heb niet 

op zo'n manier gedaan. Wel op een verschillende manier gedaan. Hier zaten dus drie verschillende 

organisaties met drie verschillende methodieken. Dat kan in principe wel opgezet worden. Maar dan 

moet er ook tussendoor goede overlegmethoden zijn en dan miste ik. Dat was er dus niet. Het 

afstemmen van hoe was de bijeenkomst en wat kunnen we de volgende keer doen. Het gebeurde via 

Ahmed wel en die jongen heeft echt zijn best gedaan om dat allemaal te doen. Ja. Misschien Magdy 

ook zijdelings gevolgd. Maar de organisatie die hadden ook met elkaar moeten overleggen.  

Interviewer: Meer communicatie?  

Respondent: Ja.  

Interviewer: Oke. Dus jullie gebruiken altijd de Socratische Methode?  

Respondent: Ja.  

Interviewer: En zijn er nog andere gesprekstechnieken die je altijd gebruikt? Open vragen zei je 

bijvoorbeeld al.  

Respondent: Ja.  

Interviewer: Zijn er verder nog technieken?  

Respondent: We zijn gewoon altijd leermethoden. Dus ervarend leren. En dat is ook tussen on the 

job training. Wat ik met Ahmed gedaan heb. Die heb ik dus getraind. En hij heeft het een keer gezien 

hoe ik het doe en dan kan hij het zelf doen. En dat is ervarend leren methode. Om te oefenen. Met 

rollenspel. En vervolgens gaan zien hoe het moet. En dan zelf uitoefenen. Dus dat is een, en zo 
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gebeurt het ook bij de groep. Dus als de groep steeds weer verder gaan en staan. Vanuit hun 

ervaringen. Een gezamenlijk onderzoek.  

Interviewer: Ja.  

Respondent: Maar onze methode 'Als Ik Haar Was' is een methode van Movisie. Dat moet je maar 

eens opzoeken.  

Ahmed Imel van Daadkr8 als dialoogleider van de eerste dialoogavond 

Interviewer: Wat heeft Daadkr8 nu al gedaan om dit soort onderwerpen, zoals lhbtiq, bespreekbaar 

te maken?  

Respondent: Voordat de dialoog gisteravond heeft plaatsgevonden, was er eerder een dialoogavond 

waar twee gastsprekers kwamen optreden. Deze gastsprekers kwamen uit de lhbtiq+-community. Zij 

hebben hun persoonlijke verhaal met de groep gedeeld. Het was een Turkse homoseksuele jongen 

en een Marrokaanse transvrouw. Die deelden hun  verhaal met de groep. Er waren toen dertien 

mannen met een migratieachtergrond. Alleen toen was het onderwerp dus niet bekend voor hun. Dit 

werd gedaan tijdens een Nederlandse les. Ze wisten niet dat dit zou plaatsvinden en dat dit 

bespreekbaar werd gemaakt. Alleen wat gisteren wel was, is dat de mannen wel op de hoogte 

waren.  

Interviewer: Over het onderwerp? 

Respondent: Ja, over het onderwerp. Er waren iets van 6 mannen.  

Interviewer: Denk je dat doordat de mannen van te voren op de hoogte waren, dat de opkomst 

daarom laag was?  

Respondent: Nee, ik heb wel gezegd dat het over diverse seksualiteiten zou gaan en dat we daar een 

dialoog over gingen houden.  

Interviewer: Denk je dan dat het beter werkt als je niet van te voren zegt waar het over gaat?  

Respondent: Nou, soms heb je gewoon geen zekerheid. Soms komen ze gewoon niet. Of het nou 

over dit onderwerp gaat of niet. Ze komen of ze komen niet.  

Interviewer: Het is dus eigenlijk heel onvoorspelbaar?  

Respondent: Ja, heel onvoorspelbaar. Ik hoorde net van Rachid dat hij eigenlijk drie gesprekken had 

met zijn cliënten en die zijn ook niet gekomen. Hij is nu ook weggegaan. Hij heeft de laatste tijd heel 

veel no show. Hij weet ook niet hoe het komt.  

Interviewer: Oke. En je vertelde net over die gastsprekers, is dat dan het enige wat er hiervoor aan 

het onderwerp gedaan is om het bespreekbaar te maken?  

Respondent: Sinds ik hier ben wel.  

Interviewer: En ben jij er dan mee begonnen om dit soort dingen op te zetten?  
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Respondent: Nee, die gastsprekers bijeenkomst was toen al gepland. In oktober ben ik hier 

begonnen, en dit was toen vooraf al gepland.  

Interviewer: Dus daarvoor is het niet bespreekbaar gemaakt of dat weet je niet?  

Respondent: Nee, ik denk dat dat de eerste keer was om taboeonderwerpen bespreekbaar te 

maken.  

Interviewer: Eigenlijk hebben jullie de mannen dan in het diepe gegooid door te zeggen 'nou hier zijn 

de gastsprekers'.  

Respondent: Ja 

Interviewer: Hoe ging dat toen?  

Respondent: De voorzitter begon eerst even met een korte uitleg over wat alle letters betekenen en 

wat het inhoudt en wie die mensen waren. En toen kwamen de gastsprekers aan het woord en 

hebben zij hun verhaal gedaan. Toen ging het publiek vragen stellen aan de gastsprekers van 'hoe 

gaan jouw ouders ermee om?' en sommige gaven tips.  

Interviewer: Ja?  

Respondent: Ja, bijvoorbeeld van 'als ik jou was, zou ik het wel aan je ouders vertellen, want dan 

weten ze ervan'. En toen werd die mannen de vraag gesteld van 'wat als het jouw zoon was?' En toen 

werden de mannen geconfronteerd met die vraag. En nadat ze hun vragen hadden gesteld, ze waren 

wel heel benieuwd, de meeste vragen zijn over hoe de collectieven ermee omgaan, dus eigenlijk niet 

vanuit zichzelf maar meer over wat de familie, gezin en de omgeving ervan vindt. Dan ga je er dus 

vanuit dat deze mensen de omgeving waarin zij leven veel belangrijker vinden, want ja schaamte is 

ook iets wat ze dan ook meer, ja.  

Interviewer: Zouden ze schaamte ervaren als hun zoon bijvoorbeeld homoseksueel is? Zouden ze zich 

dan schamen tegenover de buitenwereld?  

Respondent: Ja, en dat ze niet eerst naar het kind kijken maar dat ze eerst naar de buitenwereld 

kijken. Wat vindt de buitenwereld ervan? Ze willen geen roddels. Ze willen een bepaalde eer.  

Interviewer: Is het dan een eerschande als iemand homo is?  

Respondent: Ja. Bijvoorbeeld als je uit een migratiegezin komt, bijvoorbeeld Marokaans of Turks, en 

jouw zoon is bijvoorbeeld homo of lesbienne of een transgender of iets in die richting, dan schaadt je 

volgens hen de eer van de familie. Dan ga je dat negeren.  

Interviewer: Dus dat is een eerschande? Moet die eer dan zeg maar hersteld worden, of?  

Respondent: Ja, soort van herstellen en ontkennen. Er dus niet over praten.  

Interviewer: Als je er niet over praat, is het goed?  

Respondent: Nee, het is niet goed, maar dan is er niks aan de hand.  
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Interviewer: Dus stel iemand is homoseksueel of transgender en de omgeving weet het niet, of die 

praat er niet over, dan is het oke?  

Respondent: Ja, dan is het oke.  

Interviewer: En in dezelfde situatie en de omgeving praat er wel over, dan is het niet oke?  

Respondent: Ja, zolang je geen bevestigingen geeft.  

Interviewer: Oke. Dus als erover gepraat wordt, moet je je mond houden?  

Respondent: Als een gezin bijvoorbeeld een kind heeft die tot een van de letters behoort, dan wil het 

gezin niet erover praten want dan betast je de eer van de familie. Dat aanzien van de familie wordt 

dan een soort van gekleineerd omdat je dit niet mag zijn en als je dat bent dan ben je ziek.  

Interviewer: Want dat ze dus dan denken dat dit een ziekte is, 

Respondent: Het verschilt wel hoor, alle migranten denken anders.  

Interviewer: Weet je er iets over, wat zijn daar soort van de 'regels' voor? Of zijn daar geen 'regels' 

voor? Omdat je zelf ook moslim bent, dacht ik misschien kun je me daar iets over vertellen.  

Respondent: Ja, zeker. Het is ook een taboe-onderwerp, daarom, en daarom is het ook niet 

bespreekbaar. Vanuit de Islam heel veel dingen worden gezegd. Zelf weet ik ook niet echt wat 

precies waar is. Maar wat het meest bekend is, is dat in de Koran staat dat God de vrouw heeft 

geschapen voor een man en een man heeft geschapen voor de vrouw. Maar als je verder kijkt, er 

staat niet in dat een man niet met een man mag gaan of dat een vrouw niet met een vrouw mag 

gaan. Het is heel dubbel allemaal. Maar omdat ze dan vanuit dat citaat uitgaan, dan mag dit dus niet 

meer.  

Interviewer: Oke, dus het is meer een interpretatie?  

Respondent: Er wordt ook gezegd 'jouw lichaam is door God geschapen en dan moet je er ook niet 

aan zitten of veranderingen in brengen tot je weer terugkeert naar God' 

Interviewer: Dus je moet je lichaam eigenlijk houden zoals je geboren bent, en zo ga je weer terug?  

Respondent: Ja, God heeft jou zo gemaakt en je moet zo blijven. Dat wordt dan ook weer gezegd 

waardoor dit eigenlijk allemaal niet mag of niet kan.  

Interviewer: Dus transgender zou in die zin dan niet oke zijn, omdat je dan je lichaam verandert?  

Respondent: Ze zeggen wel dat als je met twee geslachtsdelen bent geboren, dat is dan een fout, het 

kan bijvoorbeeld een handicap zijn, want dan zijn het verschillende oorzaken waar het vandaan 

komt, bijvoorbeeld als er een nicht en een neef zijn getrouwd dan heb je bloedpatroon en zij zijn 

hetzelfde waardoor een handicap kan ontstaan. Dat kan je dan wel corrigeren en aanpassen, want 

dat is de natuur die dat doet.  

Interviewer: Oke.  
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Respondent: Maar dan denk ik ook van 'ja, maar God heeft hem ook zo gemaakt, dus dan moet je het 

toch ook zo laten?' 

Interviewer: Ja, inderdaad.  

Respondent: Daarom is het zo dubbel.  

Interviewer: Maar dat is dan waar vanuit wordt gegaan?  

Respondent: Ja, waar ze dan van uitgaan, ja.  

Interviewer: Oke, en je hebt gisteren die dialoogavond geleid he? Wat vond je ervan om dat zo te 

doen?  

Respondent: Ik vond het eerlijk gezegd een van de beste dialogen die ik ooit heb geleid. De groep 

was klein, er waren 6 mannen, maar ik heb liever 6 mannen die geïnteresseerd zijn dan een grote 

groep die alleen maar ja knikt. Want hier kunnen we meer uithalen dan wanneer er heel veel 

mannen zouden zitten. Ik vond de mannen heel geïnteresseerd. Ze vroegen ook wat alles betekende. 

Voor sommige mannen was het nieuw, voor sommige mannen was het een eyeopener. Je hoort 

verschillende meningen. Voor sommigen is het geen probleem. Voor sommigen is het wel een 

probleem als het dichterbij komt, zoals bijvoorbeeld die man die zei van 'ik heb er geen probleem 

mee, maar als het een van mijn kinderen zou zijn, dan zou ik er wel problemen mee hebben want de 

omgeving gaat moeilijk doen'. Dus zo zie je maar dat ze meer rekening houden met de collectieven 

dan wat ze eigenlijk zelf vinden. Zelf hebben ze er vaak geen probleem mee. Heel dubbel.  

Interviewer: Ja.  

Respondent: De omgeving maakt het voor hen moeilijker dan wat het eigenlijk zou zijn.  

Interviewer: Is dat dan vanuit de cultuur?  

Respondent: Ja, dat is een cultuurding. Bij migrantengezinnen speelt het aanzien van gezinnen dat is 

heel belangrijk. En bij sommige gezinnen zie je dat er zelfs een competitie komt. Van kijk mijn zoon 

die studeert dat en kijk mijn dochter die gaat trouwen met die en die en kijk dit en dat. En dan kan je 

niet komen met 'hey mijn zoon is homo'.  

Interviewer: Nee.  

Respondent: Dat mag dan niet. Dan heb je geen aanzien meer.  

Interviewer: Oke. Wat vond je bijvoorbeeld goed gaan gisteren? Zijn er dingen die je zijn opgevallen, 

bijvoorbeeld?  

Respondent: Ja, ik vond dat als je filmpjes laat zien dat het dan meer tastbaar is voor hen. Dan 

hebben ze gewoon een live-iemand waar ze zich mee kunnen identificeren. Zo heb je wel iemand 

met dezelfde referentiekaders waar ze zich mee kunnen identificeren. Dan is het meer dichtbij. Dat is 

wel anders dan dat het een blonde jongen is. En dan is het voor hun meer van 'ja dat is 

vanzelfsprekend dat hij zo is, want zij zijn zo'.  
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Interviewer: Het is dus wel belangrijk om te kiezen voor iemand met dezelfde achtergrond?  

Respondent: Ja, iemand waar ze zich mee kunnen identificeren. En dat vind ik dus heel mooi. Ik vond 

het ook heel mooi dat ze erop in gaan en veel vragen stellen. Bijvoorbeeld over dat transproces. En 

hoe het daar dan mee zit. Ja.  

Interviewer: En zijn er dan dingen die je de volgende keer anders zou doen? Of dat je denkt dat 

werkte niet zo goed?  

Respondent: Ik vond het echt super goed gaan. Ik denk dat ik zelf niks miste dat ik meer zou kunnen 

doen om dit te bespreken. We hebben keurig alle letters besproken, we hebben een voorbeeld 

gegeven, we zijn erop in gegaan, we hebben verschillende meningen gehoord, de setting was veilig, 

de sfeer was goed, het kwam goed aan bij de mannen, ja, ik denk dat ik dan dat we er meer uithalen 

als er gastsprekers aanwezig zijn. Gewoon live. Dan kunnen de mannen zelf vragen stellen.  

Interviewer: Denk je dat de komende dialoogavond met de gastsprekers anders gaat zijn dan de 

vorige keer met de gastsprekers?  

Respondent: Ik denk het wel, want nu zijn ze er meer mee bekend. Nu zullen de vragen meer 

verdieping krijgen denk ik. Niet meer zo oppervlakkig.  

Interviewer: En die gastsprekers zijn dan weer met dezelfde culturele of etnische achtergrond toch?  

Respondent: Ja.  

Interviewer: Oke. Tof. In het begin gaf je een soort van regeltjes he, van iedereen mag zijn eigen 

mening geven. Vind je dat dat belangrijk is? Denk je dat dat bijdraagt aan de veilige sfeer?  

Respondent: Absoluut. Ik denk dat als je bepaalde afspraken opstelt voorafgaande aan de dialoog dat 

je dan wel werkt aan een gestructureerde dialoog en dat dan mensen ook gewoon zich beter voelen 

als ze dan hun mening mogen uiten en dat we elkaar laten uitpraten en dat we naar elkaar te 

luisteren. Ik vind dat wel belangrijk om dat expliciet te benoemen. Want als je dan momenten krijgt 

dat ze door elkaar heen lopen of niet met elkaars eens zijn met elkaars mening dat we dan wel 

duidelijk hebben van het is belangrijk dat we naar elkaar luisteren en elkaars meningen accepteren 

en dat het geen discussie wordt.  

Interviewer: En zou jij dan als dialoogleider je mening geven?  

Respondent: Ja, als ze mij om mijn mening vragen dan wil ik wel mijn mening delen.  

Interviewer: Ja, oke. En durf je alles te vragen? Want sommige woorden of dingen zijn natuurlijk wel 

taboe. Vind je het dan moeilijk om alles te durven vragen? Of zit je zelf al te denken van 'nee dit kan 

ik niet vragen. Want dit is too much'. 

Respondent: Een van de lastigste vragen die je aan de mannen zou kunnen vragen, hebben we 

gesteld. En dat is, wat zou je doen als het jouw zoon was? Want het is een vraag waarmee je in zijn 

comfortzone gaat. Je vraagt het over zijn zoon. Zijn gezin. Dat is wel shocking. Dat is een van de 



76 
AFSTUDEERSCRIPTIE                            TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

vragen die ik moeilijk vind om te stellen maar ik heb het toch wel  gesteld omdat de setting en de 

sfeer veilig was dat ik dacht dat het wel kon.  

Interviewer: En wat viel je op aan de antwoorden die je kreeg?  

Respondent: Ja, verschillend. Een meneer zei 'ik heb daar geen probleem mee, het is zijn leven, hij 

mag zelf bepalen' en de ander zei 'als het mijn zoon is, dan zou ik het wel moeilijk hebben en dan laat 

ik het gewoon niet toe'. Verschillende meningen. Als het dichterbij komt, is het anders dan dat je er 

gewoon naar kijkt.  

Interviewer: Ja. En wat is jouw gehele ervaring over de avond? Hoe kijk je erop terug?  

Respondent: Gisteren toen het afgelopen was, was ik echt getriggerd. Ik vond het echt super goed 

om het te geven. Ik voelde de interesse van hen en hun aandacht had ik. Je zag dat het, ja, ik vond 

het echt super tof. Ook gewoon het overdragen van kennis en overdragen van wat de woorden 

betekenen en dat die mensen eigenlijk ook zelf naar acceptatie op zoek zijn en dat dat ook een 

struggle is. En dat ze er echt bewust van zijn dat die mensen constant in een bepaalde strijd zitten. En 

dat de maatschappij het alleen maar moeilijker voor ze maken. Als ik naar hun gezichtsuitdrukking 

kijk en de manier waarop zij reageren denk ik wel dat de boodschap is aangekomen. Dat je iedereen 

gewoon in zijn/haar waarde moet laten.  

Interviewer: Ja, mooi. En je wil misschien nog een keer zo'n avond als deze plannen toch?  

Respondent: Ja, voor de mannen die er niet waren.  

Interviewer: Het is inderdaad wel goed dat iedereen hiermee in aanraking komt. Zeker voordat die 

volgende avond is. Maar dat moeten we even kijken met de tijd en zo natuurlijk. En zou je het dan 

precies hetzelfde aanpakken?  

Respondent: Ik zou het precies hetzelfde doen. Ik denk dat het heel laagdrempelig is. Veel zenden en 

interactie. Dat maakt het ook niet saai en juist interessanter. Want als je alleen maar aan het zenden 

bent, dan schiet je er niet zoveel mee op. Dit is juist de kracht van de dialoog. Ik zou het precies, 

identiek, hetzelfde doen.  

Interviewer: En hoe betrek je eigenlijk iedereen erbij? Heb je daar een bepaalde strategie voor?  

Respondent: Misschien toch wel iedereen in het gesprek te betrekken. Door iemand naar zijn mening 

te vragen. Of te vragen of iemand een persoonlijk iets wilt delen. Misschien of iemand ooit in 

aanraking is geweest met iemand gelijk aan het filmpje? Je zag het, als het filmpje afgelopen was, ik 

hoefde ze niet eens te vragen, ze begonnen zelf al te praten.  

Interviewer: Ze praten er inderdaad dan wel makkelijk over. Ik had gedacht dat dat wel minder zou 

zijn.  

Respondent: Ja, dat ik meer moest leiden. Maar nee.  

Interviewer: Dat ging hartstikke goed.  
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Respondent: Wel over de lhbtiq+, over de turkse jongen, toen was het even stil. Ze moesten het even 

laten bezinken. Toen moest ik wel even het gesprek aankaarten door te vragen wat ze ervan vonden. 

En zo komen we in een diepgaand gesprek.  

Interviewer: En heb je dan bepaalde gesprekstechnieken in, of laat je het gewoon zijn beloop gaan?  

Respondent: Wat ik dan meer doe is doorvragen. Op het antwoord vraag ik dan weer door. Want dan 

kan ik meer dingen eruit halen. Ik doe ook het samenvatten en in het kort zeggen wat meneer 

bedoelt. Dan weet ik dat we op een lijn zitten. Dat vind ik heel belangrijk want vaak zeggen zij dingen 

wat ze eigenlijk niet bedoelen. Dan interpreteer ik het net anders dan wat hij zegt. Dus dan vat ik het 

nog even samen.  

Interviewer: Oh ja.  

Respondent: Dat zijn de technieken die ik gebruik. Ja, en ik zeg altijd 'niks is goed, niks is fout. 

Meningen verschillen en die zullen altijd verschillen. Het gaat om wat we ervan vinden. Met het doel 

dat we meer begrip tonen aan anderen.'  

Interviewer: Ja, en denk je dat het ook belangrijk is dat bij zo'n avond iemand aanwezig is om te 

kunnen vertalen?  

Respondent: Ja, bij migrantengroepen. Je merkte toch dat de Surinaamse man het Nederlands goed 

kan. Dus hij heeft geen extra uitleg voor nodig. Maar bijvoorbeeld de Marrokkanen merk je wel dat 

ze soms net de benaming in het Arabisch nodig hebben om het concreet te begrijpen. In die zin is het 

wel nodig. Anders moet je heel veel uitleggen en dat weet je nog niet zeker of iemand het begrijpt. 

Dus ja, ik denk het wel. Het is toch een moeilijk onderwerp.  

Interviewer: Ja. En een taboeonderwerp. En wat denk je dat nou belangrijke punten zijn om rekening 

mee te houden als je dit bespreekbaar maakt bij deze doelgroep?  

Respondent: Ja, wat ik zelf heb ervaren na gisteren wat heel belangrijk is, is het creëren van een 

veilige sfeer. Dat is een van de belangrijkste punten.  

Interviewer: Doe je dat aan het begin?  

Respondent: Ja, aan het  begin even lekker nonchalant met elkaar wat eten en rondlopen. Zo creëer 

je ook een veilige sfeer. Daarna gaan we lekker met z'n allen naar binnen. Dan kaarten we het 

onderwerp aan. Je begint eigenlijk met iets breeds. Gisteren begonnen we met keuzevrijheid, eerst 

over studie, en vanuit daar ga ik door op partnerkeuze en lhbtiq+. Ze begonnen zelf al over 

keuzevrijheid van twee vrouwen samen.  

Interviewer: Ze begonnen er zelf al over, ja.  

Respondent: Ja, en toen liet ik een filmpje zien, aansluitend daarop, over de Turkse homoseksuele. 

Toen gingen we daarop in en door naar de lhbtiq+.  
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Interviewer: Je begint dus eigenlijk heel breed, bijvoorbeeld bij keuzevrijheid, en zo trechter je door 

naar lhbtiq+.  

Respondent: Ja, je begint breed, want dan snappen ze wat keuzevrijheid inhoudt. En dat 

keuzevrijheid ook een deel van dit is. En dan grijp je je kans en dan bespreek je dit meteen.  

Interviewer: Want je zei van 'eerst met z'n allen eten', zou je dat dan echt aanraden om voor elke 

dialoogavond met elkaar te eten?  

Respondent: Ja, nou, niet zo zeer met elkaar te eten, maar ik zeg altijd 'eten verbindt'. Of je nou 

taboe-onderwerpen bespreekbaar maakt, of je nou een workshop geeft over hoe je met geld 

omgaat, of je nou, whatever doet, eten verbindt. En eten zal altijd verbinden.  

Interviewer: Heeft dat te maken met de cultuur, of is dat altijd bij iedereen zo, denk je?  

Respondent: Ik denk dat het bij iedereen is. Ik denk niet dat dat multicultureel is. Ikzelf ook, als ik 

naar een of andere bijeenkomst ga, 'hey is er eten', weet je, en als er geen eten is, dan is de drempel 

hoger om te gaan. Ikzelf he. Ik vind eten gewoon belangrijk. Laat staan mensen die al gesetteld zijn 

en denken 'oke, dit is extra voor mij, dan wil ik wel lekker een hapje erbij'.  

Interviewer: Ja, dus dat is misschien belangrijk om te zorgen voor wat lekkers te eten of drinken erbij. 

Of het liefst allebei.  

Respondent: Ja.  

Interviewer: En heb je nog dingen die voor jou belangrijk zijn om mee te nemen, hoe het beter kan, 

of dat het al goed gaat? Dingen die je echt moet doen of juist niet?  

Respondent: Ja, dingen die je moet doen is even lekker een hapje neerzetten. We gaan dit doen en 

dit bespreken. Ik vind het ook heel belangrijk dat er een veilige sfeer wordt gecreëerd. En wat je niet 

moet doen, ik denk misschien niet op ingaan over religie want dan wek je ze heel erg op. Kijk, religie 

kan je niks veranderen of zeggen dat het niet klopt. Het is iets dat je, dat kan je niet, die mensen zijn 

gelovig. Er is maar één geloof en die bestaat al heel lang. Daar kun je niks aan veranderen. Wie ben jij 

om te zeggen dat het niet zo is. Ik denk dat het belangrijk is om zo min mogelijk de religie erbij te 

betrekken, want de religie geeft een bepaalde, ja, het is zo. Maar wij als mensen kunnen we er wel 

over praten en we hebben een bepaalde mening en een bepaalde ethiek. Snap je?  

Interviewer: Ja, dus je moet de religie niet betrekken in een dialoog?  

Respondent: Ja, niet in een dialoog. Want als je dan de religie betrekt in een dialoog, dan kom je zelf 

in een bepaalde valkuil.  

Interviewer: Ja, misschien dat er dan een discussie ontstaat in plaats van een dialoog?  

Respondent: Ja, een discussie inderdaad. Dat is niet de bedoeling. Want je kan moeilijk zeggen 'fout' 

of 'goed' over een religie.  

Interviewer: Het is natuurlijk ook onduidelijk en dubbel. Het zijn meer verzen toch?  
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Respondent: Ja, en profeten die dingen hebben gezegd. En dat hanteren mensen ook.  

Interviewer: Het blijft dus altijd een interpretatie?  

Respondent: Ja, exact. Vandaar dat ik dat niet aanraad.  

Interviewer: En als je voorbeelden gebruikt. Kies je dan bewust voor zo'n filmpje?  

Respondent: Ja, ik kies wel bewust voor een filmpje waar een bicultureel iemand inzit. Want dan 

maak je het een stukje dichterbij voor de doelgroep.  

Interviewer: En denk je dat het, zou je nog andere materialen kunnen gebruiken, in plaats van alleen 

film? Denk je dat er nog andere dingen zijn?  

Respondent: Natuurlijk gastsprekers die hun persoonlijke verhaal delen en waar mensen ter plekke 

vragen kunnen stellen. Dat is echt een van de effectieve manieren om iets te bespreken. Natuurlijk 

filmpjes kun je laten zien. Door middel van filmpjes zie je ook heel veel, alleen je kan op dat moment 

niet aan die persoon vragen stellen. Maar je kan wel vragen in de groep gooien om samen te 

bespreken. Je kan bijvoorbeeld verwijzen naar heel veel bronnen, bronnen in het Arabisch of in het 

Turks. Dat kun je voorafgaand zoeken en gewoon op het bord schrijven of een link verwijzen. Of 

boeken. Daar kun je altijd naar refereren voor meer informatie.  

Interviewer: Nieuwsberichten of zo?  

Respondent: Ja, kan ook bijvoorbeeld. Een nieuwsbericht over dat er ergens geweld plaats heeft 

gevonden. Wat vinden ze ervan? Dat is ook een mooi materiaal die je kunt gebruiken. Ja. Dat waren 

de belangrijkste materialen wel.  

Interviewer: Ja. Waarom worden deze onderwerpen eigenlijk bespreekbaar gemaakt?  

Respondent: Het belang daarvan voor de doelgroep is dat er meer acceptatie wordt ontstaan hier in 

Nieuw-West. Als je naar bijvoorbeeld naar de cijfers kijkt, vindt er heel veel geweld plaats tegen de 

lhbtiq+-mensen. Het is belangrijk om een stukje bewustwording wordt gecreëerd en dat mensen in 

elkaars waarde worden gelaten. Dat je gewoon weet dat deze mensen echt in een strijd zijn naar 

acceptatie.  

Interviewer: Draagt dat dan ook bij aan de inburgering?  

Respondent: Absoluut. Die mensen, sommige dan, komen ook hier wonen en kunnen geconfronteerd 

worden met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. En als je dit soort 

onderwerpen dan bespreekbaar maakt wordt het duidelijk dat dit hier normaal is. Dat mannen met 

mannen mogen trouwen en vrouwen met vrouwen. Ondanks dat ze uit een land komen waar dit niet 

normaal is, leren zij dat het hier wel normaal is. Dan leer je een van de belangrijkste normen en 

waarden die wij hier hebben, bijvoorbeeld keuzevrijheid. Dat is echt een reden waarom Daadkr8 dit 

wil bespreken omdat ze natuurlijk ook te maken hebben met migrantengroepen die hier wonen en 

die krijgen hier ook bijvoorbeeld Nederlandse les. Het is wel belangrijk om een stukje normen en 

waarden mee te geven. Het zou eigenlijk over de hele wereld gehanteerd moeten worden.  
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Interviews met de doelgroep 

Interviews met de deelnemers naar aanleiding van de eerste dialoogavond 

Deelnemer 1 

Interviewer: We hebben gisteren natuurlijk de avond gehad over lhbtiq. Dat waren deze letters. 
Weet je nog waar ze voor staan? 
Respondent: Ja, niet alles, beetje.  
Interviewer: Ja, en waar denk je dat de L voor staat? 
Respondent: L van homo? Ik weet niet.  
Interviewer: De H is voor homo. De L is voor lesbienne. Dat zijn twee meisjes he.  
Respondent: Oh ja.  
Interviewer: En weet je nog waar de B voor staat?  
Respondent: Bio toch?  
Interviewer: Biseksuelen inderdaad. Weet je nog wat dat inhoudt?  
Respondent: Met alles? 
Interviewer: Dat is bijvoorbeeld als ik verliefd kan worden op mannen en vrouwen. Eigenlijk op 
allebei. Weet je nog waar de T voor staat? 
Respondent: T is man dan gaat naar vrouw toch?  
Interviewer: Heel goed, een transgender. En de I? Weet je die nog?  
Respondent: I dat kan twee verschillende man en vrouw in een lichaam zijn toch?  
Interviewer: Heel goed. En dan hebben we nog de Q?  
Respondent: De Q ik weet niet.  
Interviewer: Dat is misschien wel de moeilijkste he?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: De Q staat voor queer. Dat staat voor iemand die zich bijvoorbeeld heel uitbundig kleedt 
en bijvoorbeeld heel veel leer aanheeft. Iemand die eigenlijk niet een man of vrouw wil zijn maar 
gewoon zichzelf wil zijn. Begrijp je dat?  
Respondent: Ja ik denk het wel een beetje.  
Interviewer: Oké, en was je hier al bekend mee voordat je had meegedaan aan de dialoogavond, of 
heb je dit gisteren pas geleerd?  
Respondent: Nee, ik gisteren Achmed bellen naar mij. Mag morgen komen in de avond? Ja is goed ik 
kom. Dat is het.  
*Tolk vertaalt de gestelde vraag*  
Respondent: Gisteren geleerd.  
Interviewer: Super dat je dat hebt geleerd. Ik wil het eerst even hebben over hoe de avond is 
verlopen. Toen je hier kwam zitten en je zag al die woorden en we gingen de filmpjes kijken. Wat 
vond je daarvan? Het filmpje van de Turkse homoseksuele jongen?  
Respondent: Oh ja. Turkish ja vergeten. Twee mannen ik weet niet waar is Turkish waar is Arabisch 
toch. Lijken allemaal op elkaar.  
Interviewer: Vond je het leuk om zo'n filmpje te zien?  
Respondent: Ik ben anderhalf jaar hier daarom ik niet veel woorden begrijpen. Het is moeilijk voor 
mij.  
Interviewer: Dus je vond het moeilijk om te volgen? 
Respondent: Ja klopt. Ik niet alles begrijpen alleen een beetje.  
Interviewer: En als er dan bijvoorbeeld Engelse ondertiteling bij zou staan, zou je het dan wel 
begrijpen?  
Respondent: Nee, English is ook moeilijk voor mij. Alleen Arabisch.  
Interviewer: Arabisch is jouw taal?  
Respondent: Klopt.  
Interviewer: En van te voren zei Ahmed van 'iedereen mag zeggen wat hij/zij wil, iedereen heeft zijn 
eigen mening' vind jij dat ook? Vind je het belangrijk dat dat wordt besproken van te voren?  
*Tolk vertaalt de vraag*  
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Respondent: Voor mij is belangrijk. Deze antwoord is moeilijk voor mij. Daarom. Ik heb geen 
antwoord van deze situatie.  
Interviewer: Oké, dat kan ook.  
Tolk: Wat hij wilt zeggen is dat hij het prima vindt. Maar hij heeft geen kinderen dus vindt hij het 
moeilijk om een mening te vormen over het onderwerp.  
Respondent: Klopt.  
Interviewer: Oké. Op een gegeven moment gingen we in gesprek met elkaar over de lhbtiq+. Weet je 
dat nog? Vond je dat fijn om met elkaar te praten? 
Respondent: Ja vond leuk Voor mij was mooi en leuk en ook nieuwe woorden praten. Andere 
ideeën?  
Tolk: Je vindt het niet moeilijk om erover te praten?  
Interviewer: Of vind je het juist makkelijk om je mening te geven?  
Tolk: Lhbtiq+ kan moeilijk zijn voor Turkse of Marokkaanse mensen om over te praten.  
Respondent: Oh, ja voor buiten of de familie.  
Tolk: Maar vind je het goed om erover te praten?  
Respondent: Oh ja ik praat met mijn vrouw over deze Lhbtiq+ of zo. Ja. Dit is een situatie van Allah. Ik 
weet niet het is niet voor mij. Is normaal, haha. Ja.  
Interviewer: En een situatie van Allah, wat bedoel je dan?  
Respondent: Iedereen wordt zo geboren. Maar niet voor mij.  
Interviewer: En nu je dit allemaal hebt geleerd he, durf je er dan makkelijker over te praten met je 
vrouw of vrienden? Of is dat toch spannend?  
Respondent: Ja gisteren heb ik met mijn vrouw hierover gepraat. Ja dit is de situatie he, haha.  
Interviewer: En wat vond je vrouw ervan?  
Respondent: Ja ik weet niet hahaha.  
Tolk: Wat zei jouw vrouw?  
Respondent: Ja, goed. Ja, dit is normaal ja, veel mensen hebben deze situatie toch?  
Interviewer: Hmhm.  
Respondent: Ook hier in Nederland. Ook in Marokko. Is niet alleen in deze land. Dit is een situatie en 
deze mensen. Ik weet niet of het goed of niet goed is.  
Interviewer: Dus overal komt het voor, zeg je?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Oké. Dan heb ik nog wat plaatjes die ik graag aan je wil laten zien. Dan wil ik eigenlijk 
even met je kijken naar wat je ziet en wat je ervan vindt.  
*Tolk vertaalt*  
Interviewer: Kijk, als je deze foto ziet. Wat denk je dan? (Foto van transman) 
Respondent: Ja is man toch. Is jongen.  
Interviewer: Zie je dan gewoon een gewone jongen?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: En als ik je dan vertel dat dit een meisje is geweest? 
Respondent: Dit is meisje?  
Interviewer: Dit is een transgender.  
Respondent: Maar het haar is kort toch? Met een snor en een baard?  
Interviewer: Klopt. Maar hij is geboren als een meisje. Dus nu is het een transman.  
Respondent: Oh oke, dit is de situatie.  
Interviewer: Je ziet het niet he?  
Respondent: Hahaha nee.  
Interviewer: Hoe vind je het om dat zo te zien?  
*Tolk vertaalt* 
Respondent: Ja, it's life van deze vrouw of man ik weet niet hahaha.  
Interviewer: Dus het is zijn of haar leven toch?  
Respondent: Ja.  
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Interviewer: Daar heb je gister over geleerd he?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: En als ik je deze laat zien? (Foto van transvrouw)  
Respondent: Oh ja deze is een meisje of vrouw.  
Interviewer: Ja. Deze is geboren als een jongen.  
Respondent: Oh echt? Met nu borsten. Hahahaha.  
Interviewer: Klopt, goed gezien, en nu ook lang haar.  
Respondent: Hahahaha ja klopt.  
Interviewer: Maar zou je het zien?  
Respondent: Is mooi meisje. Jammer.  
Interviewer: Vind je het jammer dat het een jongetje is geweest? 
Respondent: Ja hahahahahahaha. Ja jij niet eh geen verschillende. Ja ik kijken. Dit is vrouw.  
Interviewer: Je zou het niet zien of wel? 
Respondent: Ja, is geen probleem voor mij.  
*Tolk vertaalt vraag nog een keer*  
Respondent: Nee, ik zie het niet.  
Interviewer: Oké, nu heb ik nog twee foto's. Als eerst deze. Wat zie je? (Fotos van lesbiennes) 
Respondent: Vrouw. Ja.  
Interviewer: Wat heb je daar gister over geleerd? 
Respondent: Kusjes. En ze gaan trouwen. Oke.  
Interviewer: Wat vind je daarvan als je dat zo ziet? Ook deze twee meisjes bijvoorbeeld? (Aanwijzen 
van de meisjes met hoofddoek) 
Respondent: Is Arabisch ja. Ik denk dat dit is eerst vriendin.  
Interviewer: Gewone vriendinnen?  
Respondent: Ja klopt. Oké. Dan *gaat verder in Arabisch* 
Tolk: Hij zegt dat ze daarna een relatie hebben. En dat omdat zij geen man heeft gaat ze met een 
vrouw.  
Respondent: Ja, hahahahahaha.  
Tolk: Dus omdat ze geen man kunnen vinden gaan ze samen zegt hij.  
Interviewer: Dus omdat ze geen man kunnen vinden gaan ze maar met elkaar? 
Respondent: Ja toch hahahahahaha 
Interviewer: Oké, haha, dat kan.  
Respondent: Ja weinig mannen in deze tijd. Hahahahaha  
Interviewer: Meer vrouwen zeker? Hahaha  
Respondent: Ja hahaha daarom dat kan ook.  
Interviewer: En dan gaan ze ook trouwen daarom denk je? 
Respondent: Hahahahaha  
Interviewer: Oké, en wat vind je daar dan van? Vind je dat goed of vind je dat niet goed? 
Respondent: Dit is een probleem. Deze situatie. Is moeilijk.  
Interviewer: Je hebt geen kinderen zei je he? 
Respondent: Nee geen kinderen. Maar is niet goed he seksueel. Vrouw met vrouw.  
Interviewer: Vind je dat niet goed?  
Respondent: Ik vraag voor jou. Vrouw met vrouw of vrouw met man, wat is beter?  
Interviewer: Is toch hetzelfde?  
Respondent: Zelfde?! Maar vrouw geen ehm ja kan niet toch. Zonder materiaal.  
Tolk: Hij wil zeggen dat twee vrouwen geen seksuele contacten kunnen hebben. Dus alleen met een 
man en een vrouw kan het.  
Respondent: Ja, normaal, man en vrouw toch? Is normaal. Vrouw en vrouw is wel beetje anders 
toch?  
Interviewer: En wat vind je er dan anders aan?   
Respondent: Normaal heeft een vrouw een man nodig.  
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Interviewer: Waar heeft ze die voor nodig?  
Respondent: Ja, for life toch. Man is een beetje sterk, vrouw nee.  
Interviewer: Vrouwen niet?  
Respondent: Ja, man heeft andere discussie dan is vrouw veilig. Klopt. Begrijp je?  
Interviewer: Ja ik begrijp het.  
Respondent: Ja vrouw is een beetje bang soms. Niet sterk soms. Soms ongesteld en een beetje 
moeilijk.  
Interviewer: Oh ja. Kan kloppen ja.  
Respondent: Nee, mannen altijd goed. Mannen altijd sterk. Mannen altijd, ja. *Gaat verder in 
Arabisch* 
Tolk: Hij vindt dat vrouwen meer veilig zijn als er een man bij ze is dan als er een vrouw bij ze is, 
toch?  
Respondent: Is normaal he. Denk maar he jij met vrouw samen lopen. Daarna twee mannen wat is 
dit? ja beetje.  
Interviewer: Is dat dan gevaarlijk of zo, bedoel je? 
Respondent: Ja dat kan ook. Twee mannen zien twee vrouwen. Ik ga twee vrouwen zien op de straat 
toch met elkaar. Twee mannen zijn tegenliggers. Vrouwen altijd mooi toch. Die mannen niet 
begrijpen die vrouwen zijn met elkaar getrouwd. Daarna ik ga spreken met deze vrouw toch. Daarna 
hier moet beetje vrouw beetje man. De ene vrouw is vrouwelijker dan de andere. De mannelijke 
vrouw is niet sterk maar gaat wel tegen de mannen zeggen ga weg. Daarom. Die vrouw met vrouw is 
niet veilig.  
Interviewer: Dus eigenlijk hebben ze daar een man voor nodig?  
Respondent: Ja klopt, begrijp je?  
Interviewer: Ja, ik begrijp wat je zegt.  
Respondent: Is voor mij he ja sorry.  
Interviewer: Het gaat om jouw mening. Het is juist goed dat je dat vertelt. Dankjewel.  
Respondent: Alsjeblieft. 
Interviewer: Heb ik nog een laatste foto voor je. (Foto van homoseksuelen) 
Respondent: Ja, dit zijn mannen. Dit is een situatie voor mij. Ja. Ik weet niet deze man geboren vrouw 
of deze man?  
Interviewer: Nee, zijn allemaal geboren als man.  
Respondent: Oké nee niet deze situatie? 
Interviewer: Nee, deze behoren tot de H van Homoseksuelen.  
Respondent: Voor mij dit is een beetje verschillend.  
Interviewer: Verschillend? 
Respondent: Ja, ook, kan ook hormonen he?  
Interviewer: Hormonen? 
Respondent: Ja, kan he, hormonen.  
Interviewer: Wat bedoel je daarmee?  
Respondent: Ja, hormonen, ja, die man gezien man. Binnen man nee, buiten man, binnen vrouw, 
toch?  
Interviewer: Oke.  
Respondent: Ja dat kan. Maar deze man moet hier iemand toch? Of zelfde situatie? Deze mannen.  
Interviewer: Wat bedoel je? 
Respondent: Deze mannen. Twee mannen?  
Interviewer: Ja, twee mannen. En die zijn verliefd op elkaar. Die hebben een relatie met elkaar? 
Respondent: *gaat verder in arabisch*  
Tolk: Hij bedoelt meer van in een relatie van twee mannen, je hebt altijd een man die meer 
vrouwelijke hormonen heeft dan de ander.  
Respondent: Ja, of nee? 
Interviewer: Hoeft niet hoor.  
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Respondent: Ik weet niet, geen idee, daarom.  
Interviewer: Snap ik, goed dat je het vraagt. Net hadden we twee vrouwen en toen zei je nou 
eigenlijk hebben ze toch wel een man nodig voor veiligheid bijvoorbeeld. Maar als hier dan twee 
mannen zijn, is dat dan anders voor jou of is het dan hetzelfde?  
Respondent: Oke. Twee vrouwen mag andere man. Twee vrouwen samenwonen en  getrouwd. Dan 
zoeken een andere man.  
Tolk: *vertaalt de vraag*  
Respondent: Ja. Soms die man gezien toch. Die man ja. Dit is normaal, maar dit is life van anderen.  
Interviewer: Het leven van een ander bedoel je? 
Respondent: Ja. Leven van een ander. Ja ik weet niet.  
Interviewer: Hmhm.  
Respondent: Oke. Twee mannen zijn veiliger dan twee vrouwen?  
Interviewer: En wat vind je ervan als deze twee mannen zijn gaan trouwen?  
Respondent: Ja. Getrouwd. Voor mij, voor Marrokaan, nee, dit is situatie, en dan is niet goed.  
Interviewer: Niet goed?  
Respondent: Ja. Kan niet. Islam kan niet.  
Interviewer: Wat zegt de Islam daar dan over?  
Respondent: Ja. De situatie kan niet. Man moet met vrouw, en vrouw moet met mijn. Man niet zitten 
aan man. Vrouw niet zitten aan vrouw.  
Interviewer: Dus de man en de vrouw zijn voor elkaar geschapen?  
Tolk: *vertaalt*  
Respondent: Ja. Deze man toch. Wat is dit. *Gaat verder in Arabisch*  
Tolk: Hij vindt dat de man in zijn positie moet blijven.  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Bedoel je dat een man met een vrouw moet gaan, of?  
Tolk: *Vertaalt* 
Respondent: Kan niet. *Gaat verder in Arabisch*  
Tolk: Hij zegt dat hij het wel moet proberen, maar als het niet aankan moet hij het zelf weten wat hij 
doet.   
Interviewer: Dus hij moet het eerst met een vrouw proberen, of?  
Respondent: Niet belangrijk of moet vrouw. Kan niet. Hij mag proberen. Blijft situatie. Man is man, 
vrouw is vrouw. Dit is in de Arabische cultuur.  
Interviewer: Oke. En zie jij dat dan ook zo, of?  
Respondent: Oke. Ik begrijp het dat in Nederland la liberté, wat is dat?  
Interviewer: Vrijheid.  
Respondent: Ja vrijheid voor iedereen toch. Dat is mooi. Ook voor Arabisch beetje fout is. Toch? Oke. 
Maakt niet uit. Maar ook een man mag met drie vrouwen trouwen. Waarom in Nederland niet deze? 
*Gaat verder in Arabisch*  
Tolk: Hij zegt in Nederland is de vrijheid voor iedereen, bijvoorbeeld in Arabische cultuur mag een 
man met vier vrouwen trouwen. Hij zegt maar in Nederland mag dat dan niet. 
Respondent: Ja waarom?  
Interviewer: Zou je dat willen dan?  
Respondent: Ja twee of drie, ja. Hahahaha  
Interviewer: Oke.  
Respondent: Begrijp je? Waarom mag dat hier niet? Het is toch een vrij land voor iedereen?  
Interviewer: Ja.  
Respondent: Waarom alleen deze mensen? Ik ga denken dit is juist voor mij. Deze man ik ga denken 
die is juist voor jou. Die vrouw ik ga denken die is juist voor hem. Dat mag ook. Maar voor Arabisch 
nee, mag maar één vrouw.  
Tolk: Dus hij vindt dat in Nederland vrijheid is in partner uitkiezen etcetera. Maar wanneer een man 
met vier vrouwen wil trouwen mag dat niet.  
 



85 
AFSTUDEERSCRIPTIE                            TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

Interviewer: In Nederland mag dat niet nee. Het huwelijk mag maar met één iemand.  
Respondent: Ja mag niet. Waarom? Niet correct. En deze mensen.  
Interviewer: Deze mensen mogen ook met één iemand trouwen, niet met meer.  
Respondent: Ik weet het maar is toch anders, man met man en vrouw met vrouw. Is niet normaal 
voor iedereen toch? Honderd procent mensen, twee of drie alleen de situatie. Negentig is goed, 
vrouw man vrouw man, begrijp je? Maar uit honderd mensen alleen twee of één zijn zo, begrijp je? 
*Gaat verder in Arabisch*  
Tolk: Bijvoorbeeld twee op de tien mannen zijn homo en acht zijn dan hetero.  
Respondent: Begrijp je? Deze situatie is niet altijd. Ook Arabisch ook niet iedereen getrouwd met drie 
of vier vrouwen, maar is paar van tien mensen, begrijp je? Dit is liberté, vrijheid. Dit is waar toch.  
Interviewer: Oké, dankjewel.  
Respondent: Alstublieft.  
Interviewer: Even kijken. Dan gaan we nog even hebben over gisteravond. En dan zijn we alweer 
klaar. Wat denk je dat er beter kan. Bijvoorbeeld op zo'n avond als gister. Mis je dan iets, wil je dat 
iets anders gaat?  
Tolk: *Vertaalt* 
Respondent: Ja. Voor mij he? Mensen wonen of geboren beetje man of vrouw. Helpen met 
medicijnen. Deze man maar binnen die vrouw toch? Dit is automatisch. Dokter toch? *Gaat verder in 
Arabisch*  
Tolk: Hij zegt is dat bijvoorbeeld mensen in een bepaalde trans zitten, dat ze naar een psycholoog 
gaan. Misschien missen ze hormonen en dat ze daarna weer goed voelen. *tolk vertaalt gestelde 
vraag*  
Respondent: Oke. Het was goed in de avond. Maar beetje met nieuw mensen komen hier. Meer 
mensen. En praten is beetje moeilijk. Niet alles begrijpen. Maar translate met Arabisch of andere taal 
is beter. Of meneer Ahmed vertellen, dat kan ook.  
Tolk: Dus dat er in het Arabisch meer uitleg wordt gegeven?  
Respondent: Of voor Turkse mensen, of ik weet niet. Maar is belangrijk toch. Dat is het.  
Interviewer: Dus eigenlijk een vertaling?  
Tolk: Een les met meer vertaling.  
Respondent: Ja. Dat is het.  
Interviewer: Oke. En heb je nog andere ideeën om dit soort onderwerpen te bespreken? Gisteren 
deden we een dialoogavond he. Zijn er nog andere manieren hoe we dit bespreekbaar kunnen 
maken met jullie?  
Tolk: *Vertaalt*  
Respondent: Gisteren was goed.  
Tolk: *vertaalt nog een keer*  
Respondent: De boodschap was duidelijk. Voor mij was goed. Praten voor homo.  
Interviewer: Zo was het goed?  
Tolk: *Vertaalt*  
Respondent: Ja. Was goed.  
Interviewer: Over twee weken hebben we weer zo'n avond zoals gister, maar dan ietsje anders. Zou 
je dan weer komen denk je?  
Tolk: *Vertaalt*  
Respondent: Ja, is goed.  
Interviewer: Zou je het leuk vinden om daarna nog een keer met me te praten erover? Net zoals nu?  
Respondent: Ja, is goed. Geen probleem.  
 

Deelnemer 2  

Interviewer: Gister hebben we het over deze letters gehad. Weet je dat nog?  
Respondent: Ja. L is voor Lesbisch. H is voor Homo. B is voor Bio?  
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Interviewer: Biseksuelen, ja. Goed zo.  
Respondent: T is trans ehm ja.  
Interviewer: Transgender, inderdaad.  
Respondent: I he? I is een ja persoon die geboren werd als vrouw en man zeg maar.  
Interviewer: Klopt, goed onthouden.  
Respondent: Deze Q was ehm... Q was eeehhmmm, sorry. Q wat was dat?  
Interviewer: Queer.  
Respondent: Queer ja. Wat houdt dat in?  
Interviewer: Dat zijn mensen die dus zichzelf niet als man en vrouw zien. Ze kleden zich bijvoorbeeld 
heel uitbundig. Bijvoorbeeld mensen die in heel veel leer lopen. Daar hadden we het gister over weet 
je dat nog?  
Respondent: Oh ja.  
Interviewer: Deze mensen willen eigenlijk niet in hokjes geplaatst worden. Dus die zeggen ik ben 
geen vrouw en geen man en ik ben gewoon ik.  
Respondent: En ik schaam me er niet voor. Ik doe wat ik zelf wil.  
Interviewer: Ja.  
Respondent: Ja. Ik begrijp het.  
Interviewer: Super goed onthouden!  
Respondent: Oke.  
Interviewer: Was je hier al bekend mee voordat je mee deed?  
Respondent: Nou, deze was mij bekend (wijst naar de L), deze was mij bekend (wijst naar de H), deze 
is mij bekend (wijst naar de B), deze is mij bekend (wijst naar de T), alleen die twee waren niet 
bekend (wijst naar de I en de Q).  
Interviewer: Dus die waren nieuw voor je?  
Respondent: Ja. Die waren nieuw voor mij.  
Interviewer: Ken jij iemand die een van deze letters is?  
Respondent: Lesbisch ken ik niet. Homo alleen gezien, persoonlijk ken ik niemand.  
Interviewer: Oké, hoe heb je dat dan gezien?  
Respondent: Je kan dat makkelijk zien. Een keer ben ik daar zelf mee geconfronteerd. Een keer liep ik 
naar huis. Was 's nachts. Liep een man met een fiets en die kwam achter mij. Hij sprak me aan.  
Interviewer: Oh.  
Respondent: Ja. Hij zegt tegen mij ik ben homo. Dus ik zeg tegen hem laat mij alstublieft met rust. 
Maar hij wou mij niet met rust laten.  
Interviewer: Oh.  
Respondent: Ik zweer het je. En toen zei ik ik ben ook homo en toen ging hij weg.  
Interviewer: Oh, huh.  
Respondent: Ik zweer het je. Ik vergeet het nooit.  
Interviewer: Oh oke.  
Respondent: Ja echt waar, het was op de Prinsengracht.  
Interviewer: Oke, en was hij dan echt homo denk je of?  
Respondent: Ik weet niet. Hij was dronken denk ik. Hij sprak me aan. Hij had ook aan mij 
vastgehouden. Hij wou niet weg. Ja, echt waar. Hij wou echt niet weg. Misschien als politie komen 
die denken ik ga hem stelen of zo. Het was in de nacht. Dus ik zei tegen hem laat me met rust 
alstublieft weetje. Maar die man blijft aan de gang. En toen ik dat woord zei van ik ben ook homo 
toen ging die weg. Ja.  
Interviewer: Oke. Wat apart.  
Respondent: Ja, echt apart.  
Interviewer: En verder ken je niemand?  
Respondent: Persoonlijk niet. Maar veel gezien.  
Interviewer: Hier in Amsterdam?  
Respondent: Ja.  
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Interviewer: Oke. Dan gaan we het even over gisteravond hebben.  
Respondent: Oke.  
Interviewer: We keken bijvoorbeeld naar het filmpje he, van de Turkse homojongen?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Wat vond je daarvan, om dat zo te zien?  
Respondent: Ja, ik vond dat zijn eigen keuze. Maar hij wordt wel geconfronteerd met zijn familie en 
omgeving en de ouders. Maar achteraf heeft hij het wel verteld en ja. Het is wel geaccepteerd. Ja. 
Dat vind ik wel kunnen eigenlijk in deze land.  
Interviewer: Hmhm.  
Respondent: Vrijheid ja.  
Interviewer: Maar gister zei je van ja als het mijn zoon zou zijn, heel eerlijk, dan vind ik dat best 
lastig.  
Respondent: Nee, voor mij vind ik het lastig ja. Voor mensen is hun probleem. Mensen zoeken zelf 
hun eigen weg weet je, maar als het mijn omgeving zou zijn dan zou ik het wel erg vinden.  
Interviewer: Dus als het voor jou dichtbij komt dan vind je het lastiger?  
Respondent: Ja, zeker, dan vind ik het echt lastiger.  
Interviewer: En wat maakt het dan lastig voor je?  
Respondent: Ik ben zo opgegroeid dat ik er niks mee te maken heb. Begrijp je? Dit is voor mij heel 
apart.  
Interviewer: Ja. Je bent eigenlijk opgegroeid in een omgeving waarin het niet oké was?  
Respondent: Ik ben hier in Nederland opgegroeid. Ik heb hier veel gezien. Maar daar heb ik niks 
tegen. Begrijp je? Maar in mijn omgeving komt dit niet voor. Begrijp je? In mijn familie en kennissen 
of zo. Daar komt dat niet voor.  
Interviewer: Maar dus als het bijvoorbeeld als het jouw kind zou zijn dan vind je dat lastig omdat je 
het niet gewend bent?  
Respondent: Ja, ik zou dat erg lastig vinden ja. Ik wil dat graag niet.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee. Zeker niet. Tuurlijk niet.  
Interviewer: Dus als jouw zoon zou zeggen ik ben verliefd op een jongen, dan zou jij zeggen nee dat is 
niet goed.  
Respondent: Dan zou ik echt gek worden. Ja.  
Interviewer: Zou je het dan verbieden?  
Respondent: Verbidden?   
Interviewer: Nee, verbieden. Zou je dan zeggen nee dat mag niet?  
Respondent: Ik zou heel veel met hem erover praten. Ja. Maar ik hoop niet dat dat voorkomt. Ik 
verwacht het nooit. Nee.  
Interviewer: Oké. En in het begin van de avond zei Achmed van iedereen mag zeggen wat hij en zij 
vindt. Vind je dat belangrijk dat dat duidelijk wordt gemaakt aan de groep?  
Respondent: Ja, tuurlijk. Dat is duidelijk. Ja. Hij kiest ervoor. Ik kies voor een vrouw en hij kiest voor 
een jongen. Dat is zijn eigen probleem. Je kan nooit bij iemand weten wat hij binnen heeft en wat hij 
denkt.  
Interviewer: Oh, oke. Wat hij voelt bedoel je?  
Respondent: Wat hij voelt. Begrijp je? Ieder heeft zijn eigen deur zeg maar.  
Interviewer: Eigen wil bedoel je?  
Respondent: Ja, dat bedoel ik. Een eigen wil.  
Interviewer: Dus als het dichtbij komt, dan heb je er wel meer moeite mee he?  
Respondent: Ja dan heb ik er echt persoonlijk last van.  
Interviewer: En dat komt voort vanuit hoe je bent opgegroeid he?  
Respondent: Ja, zo ben ik opgegroeid. Dat mag bij ons gewoon niet. 
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee, helemaal niet.  
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Interviewer: Mag dat dan niet vanuit het geloof, bijvoorbeeld?  
Respondent: Ook, ja.  
Interviewer: Want wat zegt het geloof dan?  
Respondent: Geloof zegt een man is een man en een vrouw is een vrouw. En die horen bij elkaar. 
Adam en Eva. Die waren geen Eva en Eva of Adam en Adam. Maar gewoon Adam en Eva. In ons 
geloof, de Islam, of ik tenminste geloof in de Islam, ik weet ook niet heel veel, maar wat ik van mezelf 
weet is dat mag gewoon niet.  
Interviewer: Dus dat is uit den boze?  
Respondent: Ja, man mag gewoon kinderen maken of trouwen of niet trouwen. Maar man met man 
trouwen, komt bij ons niet voor.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee.  
Interviewer: Ik heb nog een paar plaatjes die ik graag aan je wil laten zien. Ik wil graag van je weten 
wat zie je eigenlijk? Als ik je deze foto laat zien (foto van transman), wat zie je dan denk je? 
Respondent: Ja, ik zie gewoon een jongeman. Die kleedt zich normaal eigenlijk.  
Interviewer: Een normale jongen? 
Respondent: Ja, een normale jongen.  
Interviewer: En als ik je vertel dat deze jongen eigenlijk is geboren als meisje?  
Respondent: Dat kan zijn. Daarom zei ik net je kan nooit iemand van binnen he.  
Interviewer: Aan de buitenkant kan je het niet zien he?  
Respondent: Is gewoon een normale jongen.  
Interviewer: En als iemand dan van geslacht verandert he, mag dat dan wel? Of juist niet?  
Respondent: Nee, dat mag niet.  
Interviewer: En waarom mag dat dan niet?  
Respondent: In mijzelf denk ik mag niet. Maar ik weet niet.  
Interviewer: Maar jouw mening is dan dat het eigenlijk niet goed is zeg je?  
Respondent: Nee, ik vind het niet goed. Maar als hij als een meisje is geboren en zijn uiterlijk is een 
jongen dan is het hele moeilijke situatie. Maar veranderen van dingen dat vind ik een beetje, ja, 
moeilijk om te zeggen. Zeg maar of het wel mag en of het niet mag. Dat moeten geleerden zijn die 
moeten dat zeggen. Ik weet alleen dat het niet mag. In zulke situaties weet ik niet precies. Nee.  
Interviewer: En jijzelf zegt dan?  
Respondent: In mij is het echt moeilijk. Hij wil als een jongen uitzien maar vanbinnen is het een 
meisje. Is echt moeilijk.  
Interviewer: En is het bij dit ook als het dichterbij komt, bijvoorbeeld als het je kind is, dat je het dan 
moeilijk zou vinden?  
Respondent: Zou ik erg moeilijk vinden ja. Heel erg.  
Interviewer: En dan heb ik hier nog een plaatje (foto van transvrouw).  
Respondent: Ja. Normale meisje. Maar je gaat me straks vertellen dat ze een jongen is.  
Interviewer: Ja, klopt. Dit meisje is geboren als jongen.  
Respondent: Ongelofelijk. Is zij een jongen geweest?  
Interviewer: Ja. Ze is geopereerd en is nu een meisje.  
Respondent: Ja, als je heel goed gaat nakijken en aankijken zeg maar denk je dat die wel een jongen 
was.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Ja, een beetje. Niet echt veel. Eigenlijk kom je niet erachter.  
Interviewer: Nee he?  
Respondent: Ha, nee eigenlijk niet. Grappig is dat. Ogen van een meisje, mond van een meisje, haar 
van een meisje, dus is ongelofelijk.  
Interviewer: En dan heb ik nog twee foto's voor je. Als eerst deze (foto van lesbiennes). Wat zie je 
dan?  
Respondent: Zijn twee getrouwde meisjes. Zijn lesbische? 
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Interviewer: Ja.  
Respondent: De afkomst van deze meisjes zijn ook geen Hollanders he?  
Interviewer: Klopt.  
Respondent: Is Iraans en Arabisch ofzo iets he?  
Interviewer: Daar heb je helemaal gelijk in. Dat zie je gelijk.  
Respondent: Ja zeker. En deze zijn Marokkanen. En deze zijn ook lesbisch? Ongelofelijk.  
Interviewer: Ja. Wat vind je daar dan van?  
Respondent: Deze zijn net als twee, hahaha. Deze zijn ook lesbisch he, en deze ook?  
Interviewer: Ja.  
Respondent: Ja, ik zie het wel hier in Nederland. Hier zou het wel kunnen. Het gebeurt al dagelijks. In 
Marokko zou het wel kunnen zijn maar nooit persoonlijk gezien in mijn leven. Ik ben daar niet 
opgegroeid maar wel vaak daar geweest maar ik heb het nooit meegemaakt of gezien met mijn 
ogen.  
Interviewer: Dus het gebeurt daar niet op straat of zo?  
Respondent: Nee, nooit gezien. Ook niet in mijn omgeving. Er wordt ook niet erover gepraat.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee.  
Interviewer: Is dat dan omdat dat gewoon niet mag, of komt het niet voor?  
Respondent: Omdat het niet mag ook. Maar het mag ook echt niet van de omgeving. De omgeving is 
heel anders. Als iemand zo iets, dan weet iedereen het. Begrijp je? En dan hoor je iedereen zeggen 
die persoon is zo. Dan weet je het ook gelijk. Dan wordt het gelijk bekend gemaakt. Kijk als je in 
Osdorp woont. Maar als je daar in Marokko woont dan weet iedereen het gelijk. Hier in Osdorp niet. 
Mensen gaan naar werk en je ziet mensen weinig.  
Interviewer: Dat is anders?  
Respondent: Dit heb ik nooit in mijn leven gezien maar ik heb wel gehoord dat ze overal in de wereld 
zijn. Ik zou niet denken dat de vrouwen zo zijn, deze. Nee honderd procent niet.  
Interviewer: Omdat je het nooit hebt gezien, of? Of je denkt er niet over na?  
Respondent: Nee, ik denk er ook niet over na. Maar wat ik er net over zei, dat is wat hun van binnen 
hebben. Het uiterlijk zegt een mooie twee dames. Ze kunnen een mooie man krijgen, begrijp je? 
Maar hun zijn anders, dat is de wereld. Ja.  
Interviewer: Ja. Is het dan ook zo, als een van deze dames jouw dochter is, dat je dan denkt nee. 
Respondent: Ja, dat vind ik echt erg. Voor mij persoonlijk wil ik dit graag niet meemaken.  
Interviewer: Oke. En de laatste (foto van homoseksuelen).  
Respondent: Ja, dit is hetzelfde ja.  
Interviewer: Wat vind je hier dan van?  
Respondent: Ja, het kan wel. In Nederland gebeurt het dagelijks. In mijn land, ik heb daar nooit lang 
geweest, alleen vakantie tijd. Maar ik heb nooit zoiets gezien in Marokko. Hier op straat zie je het 
vaak. Vroeger wel meer, nu zie ik het minder. Alleen in de barren en zo denk ik. Maar op straat 
vroeger was dagelijks te zien. Mannen op straat met een man, vrouwen met vrouw. Vrouwen waren 
weinig, maar mannen waren heel veel. Maar nu zie ik dat niet meer.  
Interview: En als je dat dan ziet op straat, wat denk je dan?  
Respondent: Dan draai ik mijn gezicht en ga ik doorlopen.  
Interviewer: Doe je dat dan omdat je het liever niet wilt zien?  
Respondent: Ik wil het liever niet zien, nee. Klopt.  
Interviewer: En doe je dat dan omdat je het vies vindt?  
Respondent: Persoonlijk, eigenlijk, ja. Als je van vrouwen houdt, en je ziet een man met een man, 
tuurlijk is het dan vies.  
Interviewer: Oke, en als je dan twee vrouwen ziet kussen, kijk je dan ook weg?  
Respondent: Ik bemoei me er gewoon niet mee. Is hun eigen probleem. En hun eigen ding. Je ziet 
ook andere dingen die erger zijn dan dit. Ik laat het gewoon erbij en loop verder.  
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Interviewer: En vind je dan het ene erger dan het andere? Vind je dit (wijst naar homoseksuelen) 
erger of minder erg dan dit (wijst naar lesbiennes)? Of is dat juist hetzelfde voor jou?  
Respondent: Eigenlijk is hetzelfde. De oorzaak ervan is hun probleem, alleen wat betreft zeg maar de 
ja, vrijheid in alles, moet je gewoon doen wat te doen moet. Iedereen heeft zijn eigen wil.  
Interviewer: Iedereen zijn eigen wil en gevoelens?  
Respondent: Ja, iedereen zijn eigen gevoelens. Iedereen zoekt wat hij wil zoeken. Dus ik kan nooit me 
ermee bemoeien. Ik zie twee jongens zoenen ik ga geen ruzie maken of zeggen klootzak. Maar 
jongeren doen dat wel weet je, dat moeten ze afleren.  
Interviewer: Dat vind je niet goed?  
Respondent: Nee, dat vind ik niet goed.  
Interviewer: Nee. En bij dit dan hetzelfde, dat als een van hen jouw kind is?  
Respondent: Dan vind ik het echt, nee, dat mag niet nee.  
Interviewer: Oke. Dankjewel. Ik heb nog een paar vraagjes over de avond van gister. Want hoe heb je 
de avond ervaren? Vond je het prettig, of juist niet?  
Respondent: Interessant, ik heb veel geleerd. Meer dingen geleerd. Die dingen kende ik wel jaren, 
lesbisch, homo's, bio's. Er bestaat heel veel seks soorten, maar ik vind het wel interessant.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Mensen hun mening. Iedere keer leer ik iets erbij.  
Interviewer: Vind je het makkelijk om te praten, om je mening te delen?  
Respondent: Ligt eraan welke mening.  
Interviewer: Bijvoorbeeld gister, toen je zei sorry als het mijn kind zou zijn dan vind ik dat toch 
moeilijk. Hoe vind je dat dan om te delen met de groep?  
Respondent: Ja makkelijk.  
Interviewer: Dus voel je je dan veilig genoeg om je mening te delen?  
Respondent: Ja, ik voel me veilig. Weet je waarom, ik zeg de waarheid. Kijk, als hun denken misschien 
wat anders, maar ik denk zo als mij familie lachen dan zou ik het erger vinden. Niet alleen ik, me 
broer, me zus, me familie, iedereen. We zijn met een hele grote familie in Nederland. Er bestaat geen 
een uit de familie die zo is. We maken het niet mee. We weten dat het gebeurd heel veel en vaak.  
Interviewer: Het bestaat he.  
Respondent: Ja.  
Interviewer: En wat zijn voor jou dingen dat als er weer een avond is, dat dat anders moet?  
Respondent: Nee.  
Interviewer: Of wat vond je goed, als je een avond mag kiezen hoe het gaat, dan zou het zo zijn?  
Respondent: Ja, voorlichting is sowieso goed. Je leert er meer van. Dat hoort er ook bij. En ik kom de 
volgende keer ook. Ik luister altijd. Ik neem altijd wat mee. Dat is belangrijk.  
Interviewer: En hoe vond je de filmpjes om te kijken?  
Respondent: Ja, de filmpjes zijn ook leuk.  
Interviewer: Die afwisseling?  
Respondent: Ja. Is leuk. Tenminste weten wat mensen voelen vanbinnen. Hoe kunnen ze dat zeg 
maar ja. En met mensen praten daarover. Die Turkse jongen had echt moeite mee he. Zo lang. Maar 
uiteindelijk heeft de familie het wel kunnen begrijpen. Maar je hebt andere familie die niet kunnen 
begrijpen. Zij sturen jou gewoon weg. Ze zeggen gewoon we hebben geen zoon of dochter meer. Dan 
moet je gewoon wegwezen.  
Interviewer: Ja, hoe vind je dat?  
Respondent: Ik denk dat dat niet kan.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee. Dan wordt het alleen maar erger.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Zeker. Ook als mijn kinderen thuis iets ergs doen, ik stuur ze niet naar buiten. Waar ga ik 
ze naar sturen? Op straat? Begrijp je? Thuis kan je altijd nog praten en tegenhouden. Over dingen 
praten. Maar niet op straat.  
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Interviewer: Je houdt ze dan alsnog dichtbij je?  
Respondent: Ja, ik hou ze dicht bij me.  
Interviewer: Zou je dat dan ook doen als die Turkse jongen, als jij zijn vader was? Dat je hem dichtbij 
wilt houden? En erover wilt praten? 
Respondent: Ja, uiteindelijk kun je er helemaal niks aan doen. Het is zijn keuze. Hij is zo geboren. Je 
kan er niks aan veranderen. Dan liever even erover praten, begrijp je? Maar ik zeg altijd ik hoop dat 
het mij niet gebeurt. Dat blijf ik zeggen. Ja.  
Interviewer: Oké, ja. Want verder vond je de avond goed zei je he?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Denk je dat er nog andere manieren zijn om dit soort onderwerpen bespreekbaar te 
maken? Gisteren hadden we een dialoogavond he. Maar denk je dat er nog andere manieren zijn?  
Respondent: Ik weet het echt niet. Uitproberen misschien. Tweede keer kijken wat eruit komt.  
Interviewer: Over twee weken hebben we weer een avond hierover. Ga je dan weer komen denk je?  
Respondent: Over twee weken? Ja. Ik doe altijd extra dingen omdat ik stage loop. Dus ik maak dan 
die paar uurtjes nog erbij.  
Interviewer: Het wordt een hele leuke avond, leuk als je erbij bent.  
Respondent: Leuk.  
Interviewer: Als je het leuk vind, dan kunnen we daarna weer even over praten wat je er dan van 
vond. Dat wordt een hele andere avond dan gisteren.  
Respondent: Ja we kijken dan wel.  
Interviewer: Ik vond het heel leuk dat je er vandaag alsnog was, dankjewel daarvoor.  
Respondent: Ik vond het ook leuk.  
 

Deelnemer 3 

Interviewer: Als eerst wil ik deze letters aan je laten zien. Komen deze je nog bekend voor? Weet je 
nog waar ze voor staan? 
Respondent: Ja klopt. LHBTIQ.  
Interviewer: Ja. En weet je nog waar deze letters apart van elkaar voor staan? Dus waarvoor staat de 
L? En de H? Als je het niet weet, is het ook goed. Dan leg ik het je uit.  
Respondent: Oke. Ik weet niet meer.  
Interviewer: De L staat voor lesbisch, dat zijn twee vrouwen die op elkaar verliefd zijn.  
Respondent: Oooh, ja, klopt.  
Interviewer: Weet je nog?  
Respondent: Klopt, ja.  
Interviewer: De H is voor homo, dat zijn twee jongens die op elkaar verliefd zijn.  
Respondent: Oh ja, klopt.  
Interviewer: De B is voor biseksueel. Dat is als je verliefd kunt worden op een jongen en ook op een 
meisje. De T staat voor transgender. Dat is dat je als jongen naar meisje gaat of van meisje naar een 
jongen, weet je nog? 
Respondent: Klopt.  
Interviewer: De I staat voor interseksueel. Dat is iemand die is geboren als jongen en als meisje. Dus 
kenmerken van allebei heeft.  
Respondent: Klopt.  
Interviewer: En de Q staat voor Queer. Dat is iemand die eigenlijk zichzelf niet als jongen of meisje 
wil zien. Die doet waar diegene zelf zin in heeft. Die kleedt zich bijvoorbeeld ook heel uitbundig en 
bijvoorbeeld heel veel in het leer.  
Respondent: Ja, ik weet nog, ja klopt.  
Interviewer: We hebben daar een avond over gehad he?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Hoe vond je dat?  
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Respondent: Ik vond het hartstikke leuk.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Ja, zeker.  
Interviewer: We zijn toen begonnen met een filmpje, weet je nog, bijvoorbeeld over de Turkse 
homojongen. Weet je nog?  
Respondent: Ja, klopt, de Turkse jongen.  
Interviewer: Wat vond je van dat filmpje? 
Respondent: Ik vond het een heel mooi filmpje.  
Interviewer: Was het goed te begrijpen voor je?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Dus je snapte precies wat er gezegd werd?  
Respondent: En het filmpje van de Marokkaanse vrouw.  
Interviewer: Dat hebben we ook gezien, ja.  
Respondent: Ja, klopt.  
Interviewer: Wat vond je daarvan?  
Respondent: Ja heel verdrietig. Ik moest gewoon janken.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Ja. (...) 
Interviewer: En daarna ging Ahmed uitleggen he, over de letters, wat het allemaal betekende. Hoe 
vond je dat? 
Respondent: Ik vind heel duidelijk. Ja, zeker. Ik heb respect voor de mensen.  
Interviewer: En toen gingen we met elkaar praten he, over het onderwerp, hoe vond je dat gaan? 
Vond je dat bijvoorbeeld lastig, of juist niet?  
Respondent: Niet lastig. Is gewoon normaal. Het zijn mensen. Iedereen doet wat hij zelf, eigen 
mening, ja, ik vind gewoon normaal.  
Interviewer: Ja? Dus je vond het niet moeilijk om je eigen mening te delen?  
Respondent: Ja, is gewoon normaal. En ik heb respect. Iedereen moet zelf weten. Iedereen heeft 
eigen mening. Ja, soms gaan de mensen op de mensen schelden van homo dit en dit. Op straat en die 
dingen. Dat mag niet hoor.  
Interviewer: Dus ze mogen niet uitgescholden worden, bedoel je?  
Respondent: Soms ik zie wel Marokkaan jongeren gaan schelden tegen die mensen tegen die 
Nederlandse jongens. Waarom gaan ze schelden tegen die mannen dat ze homo zijn. Ik vind dat heel 
erg.  
Interviewer: Ja. Dat vind je niet goed he?  
Respondent: Nee, absoluut niet, nee. Ik ben daar echt tegen. Het zijn ook gewoon mensen net als 
ons. Zij doen gewoon wat zij willen en leven in een vrij land. In andere landen zijn ook mensen zo.  
Interviewer: Je moet iedereen eigenlijk respecteren bedoel je?  
Respondent: Zo is dat. Maar ja, andere kant, wat ben ik? Als ik president of koning dan straffen ik die 
jongens heel zwaar. Pak hem maar en straf. Echt. Je mag niemand anders schelden. Mag niet.  
Interviewer: Nee.  
Respondent: Daar komt veel problemen van. Zeker in Amsterdam. Absoluut.  
Interviewer: Ik heb nog een paar foto's die ik graag met je wil delen. Als eerst heb ik deze foto's. 
(Foto's van lesbiennes) Als je dat zo ziet he, wat vind je daar dan van? 
Respondent: Twee vrouwen. Is toch leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb dit op tv gezien gister.  
Interviewer: Heb je op tv gezien?  
Respondent: Ja, echt waar! Was een vader en moeder en die gaven een meisje een hele oude man 
en zij was nog hartstikke jong. Maar gelukkig zij hebben die man doodgemaakt.  
Interviewer: Gelukkig?  
Respondent: Gelukkig, echt waar. Haar vader van die meisje is arm. Ouders zeggen je moet trouwen 
met deze man. Is heel oude kerel maar hij heeft geld. Zij houdt niet van de mannen. (.....) Lesbisch is 
leuk. Is knap meisje. Het mag. Ik vind het heel leuk. Kijk twee meisjes zoenen elkaar. Heel veel 
vrouwen zoenen elkaar. Overal. Hoef je niet per se lesbisch voor te zijn. Als je bij elkaar op bezoek 
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komt of zo. Kijk, die vrouwen die voelen iets voor elkaar. Maar toch. Die voelen iets als dat ze naar 
bed willen of vrijen. Je merkt het gewoon aan elkaar als vrouwen. Het blijft altijd moeilijk, maar zij 
moeten zelf weten. Echt waar.  
Interviewer: Dus jij vind het oke, of? 
Respondent: Ik vind het echt oke. Helemaal geen probleem hoor. Voor mij niet. Echt niet.  
Interviewer: En stel bijvoorbeeld dat een van hun jouw dochter is?  
Respondent: Als zij zo is, wat moet ik dan doen? Ik kan niks doen. Als mijn dochter zo is, ja, dan zij 
moet zelf weten. Wat moet ik haar tegenhouden? Als zij heb een vriendin, oke, dan is dat goed. Voor 
mij is geen probleem.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee. Absoluut niet.  
Interviewer: En als ik je deze laat zien? (foto's van homoseksuelen) 
Respondent: Dat is twee mannen.  
Interviewer: Klopt. Vind je dat dan anders, of vind je dat hetzelfde?  
Respondent: Dit blijft toch zelfde. Als mannen als meisjes. Ja.  
Interviewer: Dus dat vind je ook oke?  
Respondent: Ja, echt oke.  
Interviewer: En ook als het jouw zoon is?  
Respondent: Nee, geen enkel probleem. Mag zijn eigen leven bepalen. Wie ben ik. Ik vind dit gewoon 
prima joh. Die Iranische jongen. Je weet nog? Wat verleden keer met de film? Hoe heet hij nou. 
Turkse jongen.  
Interviewer: Van het filmpje. Ja ik weet wie je bedoelt. Dat is inderdaad hetzelfde.  
Respondent: Ja, hetzelfde. Meestal die mensen heel aardige mensen. Het is geen probleem. Die 
mensen moeten het zelf weten. Gelukkig. Wees vrij. Kijk als ik straks een vriend heb. Hoef niet elke 
keer mensen denken van. Dan kan je ook gewoon vriend zijn. Of familie of zo. Wij in Marokko 
bijvoorbeeld loopt allemaal hand op de nek of hand in hand. Zoenen elkaar. Wat is dan het 
probleem. Die mensen moeten het zelf weten. Wat zij goed vinden. Als mensen vieze woorden 
zeggen, is het niet goed. Als je gaat schelden tegen een ander voor homo of iets. Dat is niet goed.  
Interviewer: Ik heb hier nog twee foto's, die laat ik je even tegelijk zien (foto's van transgenders). Wat 
zie je?  
Respondent: Dat is een jongen (wijst naar foto van transman). En dat is (wijst naar foto van 
transvrouw), ja, is moeilijk. Lijkt op jongen maar het is een vrouw.  
Interviewer: Kijk, hij (wijst naar foto van transman) is geboren als meisje. Dus hij is geopereerd en nu 
is hij een jongen. En zij (wijst naar foto van transvrouw) is geboren als jongen. Zij is toen geopereerd 
en nu is ze een meisje.  
Respondent: Kijk. Dat kan toch. Kijk. Dat is het.  
Interviewer: Ja. Zou je dat zo zien?  
Respondent: Mijn gevoel is anders. Maar maakt niks uit. Dat is een meisje (foto van transvrouw) en 
dat is een jongen (foto van transman) 
Interviewer: En vind je dat dan ook oke? Iemand verandert dan zijn lichaam. Wat vind je daarvan?  
Respondent: Ja absoluut. Moet zelf weten. Ik wil ook wel, hahaha. Prachtig. Dat dat kan allemaal he. 
Heel mooi. Prachtig hoor, echt.  
Interviewer: Als ik het zo hoor, vind je het allemaal wel oke he?  
Respondent: Ja, geen probleem, serieus. Ik ben echt tegen die mensen die hen gaan uitschelden of 
vieze woorden gaan zeggen. Komen alleen maar problemen van.  
Interviewer: Dat vind je eigenlijk het ergste he? Dat er dan wordt gescholden?  
Respondent: Ja, zeker. Gebeurt vaak in koffiehuis of dansclub of op straat. Op straat gebeurt zeker 
heel veel in Amsterdam. Ja absoluut.  
Interviewer: En als we het dan weer even over de avond hebben he, denk je dan dat er dingen zijn 
die je liever anders zou zien? Voor een volgende keer bijvoorbeeld?  
Respondent: Ja, er zaten een paar jongens toen, een of twee, willen niet over praten. Maar toch wel.  
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Interviewer: Oh ja? Uiteindelijk wel he.  
Respondent: Ja, toen uiteindelijk wel. In het begin hij zegt van wat is dat en zo. Ik zeg wat, is niks aan 
de hand, is gewoon normaal. Gewoon de film gekeken, en toen was het wel goed. Ik zeg wat, is 
gewoon normaal. Is gewoon een mens. Zo geboren. Zo gevoel. Toen hebben we gekletst. In ons land 
is toch ook.  
Interviewer: En denk je dan dat het filmpje heeft geholpen?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Het was natuurlijk film en praten.  
Respondent: Ik vond alles goed en fijn hoor.  
Interviewer: Denk je dat er nog andere manieren zijn om over dit soort onderwerpen te praten?  
Respondent: So what. Duidelijk genoeg.  
Interviewer: Het was duidelijk genoeg? 
Respondent: Ja.  
Interviewer: En in het begin zei Ahmed van iedereen mag zeggen wat 'ie vindt en iedereen heeft zijn 
eigen mening. Denk je dat dat belangrijk is om van te voren te zeggen?  
Respondent: Ja, ik denk het wel.  
Interviewer: Ja? 
Respondent: Ja, ik denk het wel. Er hoeft geen geheim. De mensen zijn gewoon zo. Je ziet zelf de 
film. Is alles duidelijk. Ja.  
Interviewer: Zoals het deze avond was, vond jij het goed?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Er was niks dat je dacht, dat kan de volgende keer anders?  
Respondent: Nee, zo was goed. Was leuk. We hebben film gezien en gepraat. Is hartstikke leuk. Echt 
waar. Super. Ja. Die mensen zijn tevreden. Iedereen tevreden. In de pauze gaan wij Marokkaans 
lullen van wat vindt je ervan.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Ja, iedereen tevreden. Echt. Is heel leuk. Niks aan de hand. Prima zo. Absoluut.  
 

Interviews met de deelnemers naar aanleiding van de tweede dialoogavond 

Deelnemer 4  

Interviewer: Gister hebben we een dialoogavond gehad he.  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Wat vond je ervan?  
Respondent: Kijk. Gisteren had ik hoofdpijn. Maar ik weet het, wat is de probleem van ons. Wat hij 
zegt over het thema. Kijk, van ons, *Arabische zin*, 400 jaar geleden hij zei tegen ons om advies 
geven wie is mooie persoon en niet zeggen van ons wie is lesbienne of wie is wit of wie is *Arabische 
zin* maar hij zegt van ons wie hebben taqwa. Nobel. Behoeden. Deze mensen *Arabische zin*. Een 
woord van iedereen. Als hij lesbienne is maar hij verplicht niet zo in de straat hij zegt ik ben lesbienne 
ik ben hele vrij van wat ik doe. Als hij heeft respect voor ons, hebben wij ook respect voor hem. Dit is 
van European. Maar ik ben moslim. Koran zegt van ons alles. Ja. Maar dat is je nodig kennis. Je weet 
dat niet goed. Kijk Islam *Arabische zin*. Wanneer ik zeg in Engels 'peace' iedereen accepteren. Maar 
wanneer ik zeg *peace in Arabisch* dan is van hij is moslim. Zij weten niet wat betekent. Dat is 
andere dingen. Ja. Het is slechte in mensen. Iedereen moslim, hindoes, jood, christian, dat is slechte 
mensen. Iedere religie ook geen religie geen probleem. Maar iedereen mooie personen en slecht 
personen. Maar niks zeg van dat is lesbienne of dat is gay. *Arabische zin*. Mooie dingen van 
iedereen. Iedereen heeft rechten. Rechten is verplicht van iedereen. Wanneer ik respect jou, jij 
respect van mij. If hij is gay maar hij is mooie prater en dan ik respect hem. Ik niet zeggen dat is gay 
of dat is lesbian. Dat is dat he. Maar cultuurprobleem. Daar is andere cultuurprobleem. Dat is anders. 
Daar is sommige parents, he, ouders, zij niet accepteren de dat is lesbian he. Wanneer dat dan zij 
hebben geen kennis. Bang voor de buurt. Bang van de civilization.  
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Interviewer: De omgeving bedoel je?  
Respondent: Ja, de omgeving. Hij bang van dat. Hij vind niet nodig om te zeggen mijn kind is 
lesbienne. Niet goede kennis heb je dan. Ik ben moslim maar ik weet niet wat Koran zegt. Ik moslim 
maar ik weet niet alles. Deze van weinig kennis. We doen dan slechte dingen. Dat is het probleem. 
Dat is geen probleem als is lesbienne en dat. Dat is cultuurprobleem. Of familieprobleem. Dan hij heb 
geen kennis. Ook bang van de mensen. Iemand die is lesbienne is bang voor de vader of moeder 
maar niet voor Allah. Allah zegt equality. Iedereen samen. Mooie dingen iedereen.  
Tolk: Eigenlijk zegt hij dat mensen als de familie iemand heeft als gay of lesbienne dat zij rekening 
houden meer met de buurt en wat zij ervan vinden dan wat zij zelf van hun kind vinden.  
Respondent: Ja, precies, dat. Dat is bedoel ik. En Islam niet zeggen van dat is lesbienne of dat is gay. 
Islam zegt hoe is het rechte pad. De rechte weg. Dat mensen kunnen accepteren. En ook in de 
civilazation waar je leeft. Daar ook mensen van hoe je karakter is goed en dan hij respect jou. Give 
and take. Dat is het.  
Interviewer: En geldt dat dan voor jou ook? Vind jij het ook belangrijker wat de omgeving vindt dan 
wat jij zelf vindt? Bijvoorbeeld stel dat jouw kind bijvoorbeeld homo is?  
Respondent: Kijk, wat ik zeg. Mijn kind, ik heb geen kind trouwens, maar if ik heb dat, dan ik luisteren 
naar wat Allah zegt. *Citeert een vers uit de Koran* Mensen hebben vaak geen kennis. Als het is mijn 
kind is *Arabische zin*. Maar ik heb kennis ervan. Ik geef hem alsnog mooie school. Het is dan mijn 
kind en ik hou van hem. Ik denk dat het normaal is. Maar ik weet dat wat is mijn buurt of wat is dat 
land. Die zegt van ik meer kijken en denken van ons. En dingen van mijn kind als hij is dat. Ik speciaal 
niet. Dat is het.  
Interviewer: Dus jij zelf zou het niet erg vinden?  
Respondent: Nee.  
Interviewer: Oke. En hoe vind je het om over dit onderwerp te praten? Zoals gister? 
Respondent: Goed. Kijk, Nederland is een vrij land. Hier is geen probleem. Iedereen is veilig hier. 
Deze mensen komen in Nederland. Waarom? Dat is een veilig land. Een vrij land. Dat is goed. Deze 
van hier is geen probleem. Wanneer je geeft kennis aan mensen hier, misschien ze gaan terug naar 
hun land en hij ook praten met andere mensen. Kennis is goud. En dan spread de kennis.  
Interviewer: Dus kennis is belangrijk?  
Respondent: Belangrijk, ja. Dan hij, misschien ik, hier he, en gisteren ik was daar met het thema, en ik 
ga terug naar Pakistan. Wanneer ik ga naar Pakistan en ik ga naar een buurt waar een kind zo is daar. 
Maar de andere mensen dingen slechte dingen zeggen dan ik heb dat kennis. Ik zeg tegen hun 
waarom je doet dat. Zo dat dat dat. Dat is ook zelfde van ons. Ik niet doen dat. Dat is coming van 
natuur. We accepteren dat. Als we accepteren is geen probleem. Probleem is dat mensen is niet 
accepteren dat. Wanneer hij niet kijken naar mensen of zijn lesbian of gay dat hij heeft slechte 
karakters in de straat. En gaan doen slechte dingen. Andere mensen zeggen oke dat is niet goed. Is 
niet goed he in ons buurt. Maar alsnog geef hem mooie scholen. Accept van hun. Hij heb ook 
rechten. Hij is zo zo. En mooie dingen van dit kind zien. Naar moskee gaan. Of naar kerken, geen 
probleem. Met andere kinderen ook. En allemaal spelen met dit kinderen. Niet maken probleem van 
dit kind ook. Ook zelfde van jou, je broer, je zus alles. Dat is kennis. Dat is goed heel veel mensen. Ik 
praat niet Nederlands goed.  
Interviewer: Je doet het hartstikke goed.  
Respondent: Maar ik weet ik slecht. Soms ik Engels praten. Maar het is goed van gisteren veel 
mensen gaan kijken. Drie vier mensen zeiden slechte dingen. Maar wanneer hij pakt kennis, oke, dan 
hij niet accepteren maar later wanneer hij dingen wat is gebeurd en wat is positief worden, dan 
misschien begrijpt het.  
Tolk: Als ik het goed heb begrepen, is het goed dat Daadkr8 zoiets doet voor mannen om die kennis 
zo doen. En misschien ook in hun land dat brengen van oke dit is goed en dit kan zo.  
Respondent: Ja, precies.  
Interviewer: Oke. En er was een jongen die zijn verhaal kwam vertellen, weet je nog, gister?  
 
Respondent: Ja, ja.  
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Interviewer: Hoe vond je dat?  
Respondent: Van dat, kijk, sommige mensen niet zeggen waarheid. In Nederland ik ontmoet met veel 
mensen, heel veel mensen. Slechte mensen hier, hij positief. Alles positief. Maar goede mensen, kan 
niet. Nee. Zo. Geloof mij maar. Ik heb waarheid veel mensen. Sommige praten met mensen en weten 
pas snel wat is gebeurd met hun. Wanneer personen maakt regels hoe kan ik zeggen dat is niet goed. 
Dat is het land. Ik doe goede dingen van deze land ook. Ja. Van mijzelf ook. Ja. 
Interviewer: Oke. Maar vind je het bijvoorbeeld leuk als zo iemand dan zijn verhaal komt vertellen?  
Respondent: Kijk, dat is vrijheid van land. Nu je zegt van je praat met mij. Wanneer ik zeg nee, je zegt 
oke geen probleem. Wanneer ik zeg ja, oke, verhaal zeggen. Wanneer je corrigeert de mensen hoe 
zeggen de waarheid, dat is goed. Kennis van andere mensen. Ja. Les van andere mensen. Ja. Dat is 
goed.  
Interviewer: Dus je krijgt meer kennis van als iemand zijn eigen verhaal komt vertellen?  
Respondent: Ja, precies.  
Interviewer: En over dat je ook vragen kunt stellen?  
Respondent: Ja, precies, ja. Wanneer hij wilt.  
Interviewer: Oke, dus als diegene dat zelf wil?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Bijvoorbeeld die jongen van gisteren wilde het zelf, dus dan is het goed?  
Respondent: Ja, dan is goed.  
Interviewer: Oke. En denk je, als we volgende keer weer zo'n avond willen doen, denk je dan dat er 
dingen zijn die anders kunnen, of beter kunnen?  
Respondent: Het probleem is die tijd. Is hele slechte tijd.  
Interviewer: De avond, of?  
Respondent: Nee, hele woord, terrorist, dat is dat, dat is dat. Wanneer je zegt de waarheid dan 
mensen kijken van je hebt baard, is moslim, dan hij niet luister van jou. Hij is terrorist. Ik hou van 
iedereen maar ik weet dat sommige mensen kijken jou zo slecht. Wat ik zeg, ik niks gedaan, ik zeg 
goeiemorgen, zo. Sommige mensen geen contact maken. Ik ga naar politiebureau. Ik zeg meneer hoe 
gaat het. Hij zegt ik heb geen tijd. Iedere plaats, sommige mensen is goed, sommige mensen is slecht. 
Ik denk positief.  
Interviewer: Oke, en als we volgende week bijvoorbeeld weer een avond willen doen met een 
gastspreker, zou je dan weer dezelfde willen zien of iemand anders?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Bijvoorbeeld iemand die ouder is? Of?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Dus iemand die ouder is?  
Respondent: Ik niet begrijpen.  
Interviewer: We hadden gisteren een jongen die 22 was. Zou je volgende keer iemand willen zien van 
bijvoorbeeld 40?  
Respondent: Dat is niet belangrijk. Als is ouder of is jonger is geen probleem. Maar wat is de 
perfecte. Het thema is belangrijk en de focus. Wat is de beslissing. Het thema is belangrijk. Wat ik zeg 
en waarom ik zeg, je ook weten dat. Wat is dat thema, wat zeggen de mensen. Vandaag ik ook 
hoorde mensen, hij zegt wat is dat, zo niet goed. Ook buiten en hij zegt van wat is dat thema. 
Hoeveel mensen zijn lesbian. En dat is misschien tientallen of vijftallen mensen. Verschillende 
dingen. Kennis is belangrijk. Kennis is goed. Wie er staat is niet belangrijk maar het verhaal wel. Het 
antwoord op vragen is belangrijk. (....) 
Interviewer: Dus je vind het goed dat dit soort avonden er zijn om hierover te praten?  
Respondent: Ja. Vorige keer ik was ook daar, met een vrouw en een man.  
Interviewer: Oh, wat vond je daarvan?  
Respondent: Ja, goed.  
Interviewer: Dat was een transgender volgens mij he, en een homoseksueel?  
 
Respondent: Ja.  
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Interviewer: En vond je dat ook interessant, of vond je dat anders dan gisteren?  
Respondent: Ik zeg jou dat ik herken het van dat. Van mij is geen probleem. Maar I'm not responsible 
for other people what they are doing.  
Interviewer: Hmhm.  
Respondent: Ik heb vanaf mijn tiende epilepsie. (....)  
Interviewer: (....) Ik heb nog een paar foto's die ik aan je wil laten zien. Ik wil graag van je weten wat 
je ervan vindt. Schaam je niet, je mag alles zeggen. *Foto van lesbiennes en homoseksuelen* 
Respondent: Dat is privacy. Privacy. Wanneer ik zie, ik word niet blij van.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee. Dat is persoonlijk. Maar van deze ik zeg jou. Hij ook nodig karakter of moraal. Dat 
is niet verplicht van ons van dat. Ik doen dat en hij is lesbienne. Hij vrijheid. Nee. Hij ook respect voor 
mij cultuur. Ik heb respect van hun cultuur. En respect van mijn cultuur. Mijn cultuur is niet op straat 
je doet dat.  
Tolk: Wat hij net zei. Hij citeerde een citaat uit de Koran. Van je moet respect hebben voor anderen 
en je moet respect terugkrijgen. Maar je moet niet jouw geaardheden uiten want dan toon je geen 
respect voor mij.  
Interviewer: Dus ook niet als je man vrouw bent, maar ook niet als je vrouw en vrouw bent of man en 
man bent?  
Respondent: Ja. Ik niet zo. De regel geeft. De wet. De land wetgeving vrijheid. Ik niet zo zeggen nee 
niet doen. Maar in cultuur, onze cultuur, is niet accepteren van ik niet de straat op mijn vrouw niet 
accepteren wij doen dat. Deze van mensen zijn bang dat is mijn kinderen is gekomen en hij doen dat. 
De andere mensen zeggen kinderen is op straat doen dat dat dat. Deze van hen niet accepteren 
lebian en gay. Hij heb gedaan in huis. Anderen. Maar niet op straat dat.  
Tolk: Dus als de familie geen bevestiging geeft, dan is er niks aan de hand, ook al weten ze het.  
Interviewer: Oke. En dan heb ik nog deze foto's. Als je dit zo ziet, wat zie je? Zie je iets bijzonders, of 
is het gewoon een jongen en een meisje? *foto van transgenders*  
Respondent: Weet ik niet. Maar ik weet niet wat zij van binnen voelen.  
Interviewer: Dit was vroeger een jongetje en dit was vroeger een meisje. Hebben we het gisteren 
over gehad, weet je nog?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Maar als ik het goed begrijp vind je deze avonden goed om kennis op te doen en over te 
dragen, toch?  
Respondent: Ja, klopt.  
Interviewer: Dus als er nog een keer een avond komt, kom je dan weer?  
Respondent: Weet ik nog niet. Maar is goed. Van dat ik heb dat kennis. Alleen mijn taal is probleem.  
Interviewer: Heb je die kennis dan geleerd bij de avonden?  
Respondent: Nee, al van vroeger. Heel veel ervaring dat ik weet dat.  
Interviewer: En gisteren hebben we een stukje film gekeken, weet je nog? We begonnen met film?  
Respondent: Film, ja ik begrijpen, klein beetje begrijpen. Ik heb ook film van Pakistan van dit thema. 
Maar translation is ik weet niet. Ja. Maar is perfect film. Ja. Van hierover. Maar wanneer jij kijkt, jij 
meer begrijpt. In civilazation is niet goed. Wat Islam zegt. Heel helder. Je begrijpt heel helder. Wat 
Islam zegt en wat civilazation, de mensen, zegt en denken. Is heel verschillend. Maar dat is ook 
perfect. Ja. Maar vaak de vader niet accepteren dat de kind. Maar de moeder is houdt van dat. Maar 
hoe kan hij dan groot gedaan? Hij doet gemaakt. Dat is heel verdrietige movie. Ja.  
 

Deelnemer 5 

Eerste aantal minuten zijn niet opgenomen op verzoek van de respondent. Pas vanaf het moment 
dat de respondent aangaf dat de opname mocht beginnen, is deze gestart.  
Interviewer: We gaan het dus over de avond van gisteren hebben. Ja. Wat vond je ervan?  
 
Respondent: Ik werd uitgenodigd voor verbreed je horizon. Ik wist niet waarover het ging.  
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Interviewer: Je wist niet waar het over ging.  
Respondent: Nee, het was een verrassing. Als ik dit had geweten, was ik misschien niet gekomen.  
Interviewer: Nee?  
Respondent: Nee.  
Interviewer: Wat dan?  
Respondent: Het is, ja, ik weet er genoeg van denk ik. Dus daarom zou ik misschien niet gekomen 
zijn. Daarom heb ik ook aan Ahmed gezegd van 'schrijf er even bij waarover het gaat'. Dat wist ik 
niet.  
Interviewer: Dat zou je dus wel van te voren willen weten?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Want je zegt ik weet er al veel van of wil je het er misschien liever niet over hebben? Dat 
kan natuurlijk ook he.  
Respondent: Nou. Ja. Dat is ehm het heeft geen zin.  
Interviewer: Het heeft geen zin?  
Respondent: Het heeft geen zin. Het is hun leven. Zij willen het. Oke. Ik ben het er niet mee eens. Ik 
kan het er ook niet mee eens zijn.  
Interviewer: Vind je het dan niet oke?  
Respondent: Ik vind het niet normaal. Ik vind het niet ehm nee. Maar van de wet mag het, oke, dan is 
voor mij geen reden van is klaar punt. Maar ook al zou het niet mogen dan nog heb ik niks mee te 
maken, maar.  
Interviewer: Maar als ik het zo hoor vind je het niet oke?  
Respondent: Als het mijn buurman zou zijn die man man is, als het vrouw vrouw is is het dan anders. 
Dan zeg ik van oke weet je. Maar als het man man een buurman zou zijn dan nee. Dat vind ik niet 
oke.  
Interviewer: En als je vrouw en vrouw als buurvrouw hebt?  
Respondent: Dan is het van oke weet je. Ik weet niet, dat is toch, ja. Anders.  
Interviewer: Dat kan. Wat is dan voor jou het verschil daarin?  
Respondent: Voor mij maakt het niet uit. Maar als het mijn kinderen zijn en die zien het en die weten 
het. Hoe moet ik dat vertellen? Ik ben moslim. Gisteren heb ik ook aangegeven van wat jullie doen. 
Moslim homo's, dat kan niet. Klaar. Dan ben je een homo en geen moslim meer.  
Interviewer: Dus je moet eigenlijk dan een keuze maken?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Want is het dan verboden volgens de Islam?  
Respondent: Ben jij gelovig?  
Interviewer: (....) 
Respondent: In veel geloven, ook Christendom, dit kan niet. Maar ja, goed. Het is verboden. Man 
hoort bij vrouw. Andersom niet. Klaar.  
Interviewer: En als je bijvoorbeeld een zoon hebt en die zegt van 'papa, ik voel iets voor een jongen.' 
Wat zou je dan doen? Vind je dat ook niet oke? 
Respondent: Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet hoe ik ermee zou omgaan. Als man zeggen van 'je bent 
mijn zoon niet meer'. Maar ik heb drie dochters, maar als een van mijn dochters zou komen, dan vind 
ik het ook niet oke. Dat kan echt niet.  
Interviewer: Dus als je dochter op een meisje zou vallen, dan kan dat niet?  
Respondent: Nee, dat kan niet. Dan heb ik toch, ja, ik ben een beetje anders, daarom zit ik ook hier. 
Ik heb altijd de fout bij mezelf gezocht. En nu zou ik dan ook de fout bij mezelf zoeken van 'wat heb ik 
fout gedaan?' Of wat hebben we met man en vrouw? Hoe hebben we ons kind verkeerd opgevoed?  
Interviewer: Oh, dus je zou dan als dat zou gebeuren denken dat het aan de opvoeding ligt of een 
fout van jou of van jou en je vrouw is?  
Respondent: Ja, dat ligt waarschijnlijk aan de opvoeding.  
 
 
Interviewer: Oke. En hoe vind je het dan om over dit soort onderwerpen te praten?  
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Respondent: Ik kan er wel over praten maar om naar een bijeenkomst te komen, nee. Daar zie ik niet 
het nut van in. Ik vind het alleen jammer, ja, waar het me gisteren om ging, ik ben er niet uitgekomen 
maar hoe kunnen ze zo iets doen? Dus hoe komt het zo ver? Dus lesbienne zijn of, ja, bij mij gaat het 
er niet in. Sorry.  
Interviewer: Dat kan he. Het is goed dat je dat tegen me zegt. Dat kan. Dus van die jongen van 
gisteren denk je dan ook dat het in de opvoeding is fout gegaan?  
Respondent: Ja, we hebben ook die film gezien gisteren. Hij speelde al met poppen. Haal die poppen 
dan weg!  
Interviewer: Oh ja. Jij zou dan die poppen weghalen?  
Respondent: Ja! Ik heb nu een kleindochter. Ja? Mijn oudste dochter is niet getrouwd. Zij is dertig 
jaar en niet getrouwd. Kijk, weet je, ik ben Turks, na je 25e MAX ga je trouwen. MAX  he! 25! Op je 
18e tot je 22e ben je dan al getrouwd, kinderen. Ze is niet getrouwd. Nou, ja, ik vind het jammer. Het 
doet echt pijn. Maar ik ga haar niet dwingen. Er zijn heel veel mensen gekomen om haar hand te 
vragen maar zij wilde niet. Oke. Het is haar keuze.  
Interviewer: Wil ze helemaal niet trouwen, of alleen nu nog niet?  
Respondent: Nou, ik hoop dat ze wel iemand goeds gaat tegenkomen. Dat ze zegt van 'oke, weet je, 
met hem wil ik wel thuiskomen'. Dat hoop je dan. Daar bid je dan ook voor. Maar mijn middelste 
dochter is wel getrouwd en die heeft, ik heb een kleindochter. En mijn grootste dochter die geeft 
haar al auto's als speelgoed. Ik zeg zo nee wacht even. Geen auto's. Gewoon pannen, poppen, 
kammen, het is een meisje. Meisjes dingen. Ik heb niet aan gedacht hoor dat ze dan een lesbienne 
zou worden. Daar heb ik nooit aan gedacht he. Maar het gaat om dat ze een vrouw is en ze moet nu 
al leren. Het is als een spons. Alles pakt ze. Het is de vrouwelijke kant.  
Interviewer: Dus ze moeten eigenlijk al vroeg aanleren wat normen en waarden zijn die bij vrouwen 
horen en andersom dus ook voor jongens?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Dus jongens moeten wel met auto's spelen en weer niet met poppen. Toch? Is dat wat 
je zegt?  
Respondent: Ja. Maar, als je dat zegt dan sta je er niet bij stil van als ik haar met auto's laat spelen 
dan wordt ze misschien gay, daar denk je niet aan, maar dat is gewoon, ja.  
Interviewer: En als we nog een keer zo'n avond zouden doen. En je zou wel weten dat het hierover 
gaat, dan zei je dan kom ik misschien niet?  
Respondent: Nee, gisteren was het gewoon duidelijk. Wat ik wel, ehm, bijvoorbeeld, je hebt 
moslimterrorisme, dat woord klopt niet. Een moslim kan nooit een terrorist zijn. Die gaat nooit 
iemand vermoorden. Dat doet hij niet. En ook moslimhomo. Dat kan gewoon niet.  
Interviewer: Dat zijn dus twee losse dingen?  
Respondent: Als ik zou komen dan zou ik me specifiek op dat. Maar ja, hij of zij heeft zijn of haar 
keuze al gemaakt. En ik ben niet iemand die van die gedachte af kan komen dus dat heeft voor mij 
geen zin. Ik vind het niet oke, maar het is een keuze en bij de wet is het ook toegestaan, ze kunnen 
trouwen, dus van mij is het oke. Wij moeten ook leven naar de wetten van Nederland. Wij wonen in 
Nederland en als moslim moet ik hier leven met de wetten van Nederland, punt.  
Interviewer: Maar behoefte aan nog een avond als gisteren?  
Respondent: Nee, geen toegevoegde waarde. Ik weet wel weer iets over mezelf.  
Interviewer: Wat dan?  
Respondent: Dat is dan wel weer leuk. Dat je denkt van oke shit. Bij zo'n bijeenkomst kan ik me niet 
goed uiten. Want die ene lange jongen die ook hier werkt.  
Interviewer: Ahmed?  
Respondent: Nee, niet Ahmed.   
Interviewer: Magdy? Die naast mij zat?  
Respondent: Magdy. Die Egyptische. Bijvoorbeeld ik vroeg iets en het werd niet goed begrepen en 
ook verkeerde antwoorden kreeg ik en toen sprong Magdy bij van hij bedoelt dit en dit. Dus voor mij 
is het van hey. Voor mij ging het gisteren om, dit heb ik vaker he, voor mij is het van wat moet ik 
doen om wat ik vertel duidelijk over te laten komen. Dus ik zat met mijn hele hoofd ook onderweg 
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hiernaar toe vandaag van oke is er niet ergens een cursus, kan Daadkr8 niet een cursus organiseren 
over hoe ik me beter kan uiten en hoe ik mezelf beter kan formuleren. En hoe ik beter kan 
verwoorden wat ik vind. En hoe ik een duidelijkere vraag kan stellen. Want die vraag die ik stelde dat 
was gewoon. Ik begreep mezelf wel, maar de rest niet echt. En totdat hij zei van hij bedoelt dit en 
dit.  
Interviewer: Hij hielp je daarin he?  
Respondent: Ja, hij hielp me. Dat heb ik heel vaak. Waarom heb ik dat nodig. Dus daar heb ik wel 
behoefte aan. Dat was wel een voordeel voor mij van waar ik moet mezelf op richten. Niet op de 
homo, maar voor mezelf op hoe ik dingen verwoord. Dat wel. Graag een ander onderwerp ja.  
 

Deelnemer 6 

Interviewer: Weet je nog waar we het over hebben gehad dinsdagavond?  
Respondent: Over homo en over seksualiteit van de lesbies en ook de homo en transseksueel en dat 
gaat over die.  
Interviewer: Klopt. En wat vond je van de avond?  
Respondent: Ja, ik vind het echt goed. Goed voor informatie en ik bedoel een beetje met de mensen 
altijd goed, informeren is voor uitleggen en voor mensen. Ik vind het echt goed omdat het komt door 
de cultuur een beetje. Als je het mij vraagt, homo of lesbies, is maakt niet uit. Maar sommige mensen 
door de cultuur of religie en dan weet je anderen verkeerd idee brengen.  
Interviewer: Dat mensen er slecht over denken bedoel je?  
Respondent: Ja. Andere ideeën brengen en dan als je zo informatie geeft is beter omdat mensen ook 
weten. Omdat ik heb laatste jaren gehoord uit Midden-Oosten zijn twee homo mensen door de IS op 
de gebouw naar beneden gegooid.  
Interviewer: Oh, ja, wat vind je daar van?  
Respondent: Dat is echt verschrikkelijk. Niet goed. Ook mens.  
Interviewer: Ja, en je zegt dat het in veel culturen en religies niet oke is toch?  
Respondent: Ja, dan een beetje hoe heet het. Meestal door de religie, geloof, en dan een  beetje 
meer, hoe heet het. Maar die mensen is man of vrouw, is homo of niet. Hormonen in die lichaam. 
Homo niet op de klas zitten of in de maatschappij komen. Maar ik vind niet leuk. Maar jullie hebben 
informatie gegeven dat ik beetje andere mensen beetje begrijpen.  
Interviewer: Dus om mensen daar iets over te leren?  
Respondent: Ja, dat bedoel ik.  
Interviewer: Dus zeg je dan dat je het goed vindt dat dit soort avonden er zijn?  
Respondent: Ja. Klopt.  
Interviewer: En er was eerst, eerst gingen we film kijken, weet je nog? Hoe vond je dat?  
Respondent: Ja, die film, mijn Nederlands helemaal niet goed. Misschien nog een beetje die jongen 
laten vertellen over zijn familie. En dan hij wil andere vriend. Maar door de cultuur ook beetje meer. 
En die andere jongen is gekomen en ook uitgelegd.  
Interviewer: De gastspreker bedoel je?  
Respondent: Ja. Ook goed.  
Interviewer: Ja?  
Respondent: Ja. Ook goed. Misschien die andere man. Hahaha.  
Interviewer: Wat bedoel je?  
Respondent: Die ene man ging meteen weg.  
Interviewer: Oh, ja, klopt. Waarom denk je? 
Respondent: Volgens mij hij vindt het niet leuk. Ik heb gehoord van de maatschappij bijvoorbeeld in 
Nederlandse mannen bij elkaar trouwen. Of vrouw met vrouw. Maar als ik kijk naar Arabische 
landen, meer gehoord, meer homoseksualiteit.  
Interviewer: Wel?  
 
Respondent: Ja. In de maatschappij hoor je het wel.  
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Interviewer: En als we zo'n avond weer gaan doen? Denk je dan dat er dingen zijn die anders kunnen 
of beter kunnen?  
Respondent: Ja, soms bij de cultuur. Echt bij de religie het geloof een beetje met maatschappij. Als ze 
accepteren soms bijvoorbeeld. Bij Turks cultuur of Koerdisch, maakt niet uit. Maar soms ik 
bijvoorbeeld soms mannen of meisje en jongen uit gaat trouwen en dan over een maand of twee 
maand gaat die af scheiden. Maar soms ik zie sommige maatschappij is anderen. Meisje en jongen 
gaan ook uitgaan. Bij elkaar kennen. Ik heb gehoord in Nederland soms ook praten bij elkaar zeggen 
moet voor trouwen ook seks doen. Dan zeggen ze die mensen bij elkaar kennis maken. Dan later niet 
hoe heet het. Af scheiden. Maar bij ons cultuur ik zie meer mensen gaan trouwen. Over hoe heet het, 
of af scheiden. Of misschien niet af scheiden zeg maar, niet blij.  
Interviewer: Niet gelukkig bedoel je?  
Respondent: Ze blijven samen maar niet gelukkig. Maar sommige dingen als je wil uitleggen of 
praten, is voor, ik vind het goed.  
Interviewer: Dus de avond als dinsdag vond je wel goed, of?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Vond je het ook goed te begrijpen?  
Respondent: Ja. Maar soms ik keek die dag ik ben uit anderen mensen praten ik zeg dat is ook goed 
voor uitleggen of informatie. Sommigen zeggen 'ja, ik vind als je homo man of homo meisje, kan 
helpen, maar mijn deur niet open voor deze mensen.' Dat is raar dat zij dat zeggen.  
Interviewer: Dus dat er nog wel slecht over gepraat wordt?  
Respondent: Ja, we waren er net uit en beetje buiten praten en toen ja, dan zeggen ze als je homo 
bent doen ze niet de deur voor je open.  
Interviewer: Dus nog steeds wordt er niet goed over gedacht?  
Respondent: Nee, in hun hoofd nog steeds niet goed. Dat bedoel ik. Nog steeds ze zeggen dat het 
slecht is. In de hoofd is het nog wel anders denk ik.  
Interviewer: Na de avond bedoel je toch?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: En denk je dat als er nog meer avonden komen, dat het dan misschien minder wordt?  
Respondent: Ja. Ik denk als je ze gaat informeren dat dat is goed voor ons en voor andere mensen 
ook.  
Interviewer: En ook met zo iemand die dan komt vertellen he, iemand die dus homo is? Denk je dat 
dat goed is als mensen dan vragen kunnen stellen bijvoorbeeld?  
Respondent: Ik bedoel door de cultuur en door de religie krijg je altijd druk. Ik ben die avond ook 
naar buiten gegaan om te praten. Ik heb gezegd homo of lesbie maakt voor mij niet uit. Dat is 
lichamelijk. Je kan iets niet doen. En die ander zegt 'ja, ik kan bijvoorbeeld als mijn buurman homo is 
en dan als iets gebeurd kan wel helpen maar ik kan niet de deur open doen voor hem en welkom te 
zijn.' Dat is nog een probleem.  
Interviewer: En je zegt dat je het zelf eigenlijk wel oke vindt toch?  
Respondent: Ja, voor mij dat is lichamelijk of met hormonen. Dan kan niet hoe heet het hij doen. Of 
door de opvoeding komen. Of door de leven. Als je wilt weten. Alleen ik heb meer gezien. Niet slecht. 
Dat is ook een mens. Dan mensen sommigen bij het geloof de religie. Maar als je over die dingen 
uitleg geeft en informatie geeft, volgens mij dan wordt het wel goed.  
Interviewer: Dus als ze er meer over leren en informatie krijgen dan wordt het misschien beter zeg 
je?  
Respondent: Ja, dat klopt. Ja. Niet alleen voor de homo maar kan bijvoorbeeld ook over trouwen of 
voor de jongen en meisje kennis en flirten. Maar dit is wel goed.  
Interviewer: Dus het is wel goed om te praten?  
Respondent: Ja. Soms ik heb Turkse journaal lezen. Of twee drie dagen geleden. In Turkije meer 
misselijk. Een klein meisje 5 of 7 door de Imam meisje misselijk. (....) 
Interviewer: (....)  
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Respondent: Soms als je dingen gaat uitleggen en erover praten met de mensen. Dat is goed. In de 
bus was een jongen. Twee andere mensen misselijk.  
Interviewer: Misselijk?  
Respondent: Ze proberen seks te doen. Is nooit gaan uitleggen en toen is misgegaan.  
Interviewer: Oh, ja. Want u komt uit Turkije he?  
Respondent: Ja, klopt, uit Turkije.  
Interviewer: Want bijvoorbeeld in Turkije he. Ik heb hier een paar foto's. Als dit in Turkije is, 
bijvoorbeeld, wat wordt daar dan van gevonden? *Foto van lesbiennes*  
Respondent: Volgens mij mag niet. Ze zeggen is niet goed. Maar voor mij is goed. Ik zeg is niet slecht.  
Interviewer: En heb je eigenlijk kinderen?  
Respondent: Ja, twee.  
Interviewer: Als een van deze jouw kind is, wat vind je dan daarvan?  
Respondent: Als mijn kind is gebeurt, is twee jongetjes.  
Interviewer: Oh, je hebt twee jongetjes. *Pakt foto van homoseksuelen* 
Respondent: Ik kan niks doen. Het is lichamelijk. Nee. Ik zeg dat is door lichamelijk en hormonen. Dus 
ik kan niet gaan straffen. Ook ik kom uit Turkije.  
(....) 
Interviewer: Ik heb nog twee foto's om aan je te laten zien. Wat zie je daar? *Foto van transgenders*  
Respondent: Deze weet ik. Deze is vrouw en deze is man.  
Interviewer: Ja. Dit is nu een jongen. Weet je nog dinsdag. Deze jongen is geboren als meisje. Toen hij 
baby was, was hij een meisje. Maar na een tijdje is hij geopereerd en nu is hij een jongen. Want hij 
was een jongen maar hij zat in een meisjeslichaam. En zij is geboren als een jongetje. En nu is ze een 
meisje. Ook geopereerd.  
Respondent: Jongen?  
Interviewer: Ja, als baby was het een jongetje. En na een tijdje toen zij ouder was, is zij geopereerd 
en nu is zij een meisje.  
Respondent: O, en vroeger was jongen?  
Interviewer: Ja, vroeger was jongen. En deze vroeger was meisje.  
Respondent: Dit vroeger was meisje. Maar nu man geworden.  
Interviewer: Ja.  
Respondent: Wat raar he.  
Interviewer: Ja, vind je dat raar?  
Respondent: Die is oke. Maar die meisje naar jongen is ik heb nooit gezien of gehoord.  
Interviewer: Vind je dat dan anders? Omdat je zegt beetje raar?  
Respondent: Ja, soms zie ik man gaat naar meisje worden. Ik heb meer gezien, maar van meisje naar 
jongen niet. Niet gehoord of niet gezien.  
Interviewer: En vind je dat dan anders? Vind je het ene minder gek dan het ander? Of vind je allebei 
hetzelfde?  
Respondent: Ja, als je zegt dat is met hormonen en lichamelijk dan kan niet iets doen. Maar soms hoe 
heet het, beetje te. Dan gaat hij beetje meer en dan kan ook veranderen. Soms je kan niet iets doen. 
Niet zomaar.  
Interviewer: En als jouw kind zoiets doet, hoe vind je dat dan? Met een operatie? 
Respondent: Ja, ik heb mijn kind alle twee is nu jong.  
Interviewer: Oh, hoe oud zijn ze dan?  
Respondent: 11 en 17.  
(....) 
Respondent: Maar echt, ik vond die avond goed.  
Interviewer: Ja? En denk je nog dat het op een andere manier kan?  
Respondent: Kan ook soms niet alleen over homo. Ook voor lesbie kan ook. Kan ook voor de jongen 
of meisje kennis. Ook over hoe gaat trouwen.  
Interviewer: Dus over verschillende onderwerpen kan het zo?  
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Respondent: Ja.  
Interviewer: Het zijn natuurlijk wel onderwerpen waar sommige mensen het moeilijk vinden om over 
te praten. Toch?  
Respondent: Ja. Beetje moeilijk vinden ja.  
Interviewer: Maar denk je dan dat het alsnog een goede manier is om dan te praten met elkaar? En 
een film te kijken?  
Respondent: Ja, zo is het gewoon goed.  
Interviewer: Dus het zou niet anders moeten?  
Respondent: Nee, zo is goed. Dat is als je gaat praten en over probleem gebeuren praten. 
Bijvoorbeeld over man en vrouw gaan trouwen en daarna die man gaat die vrouw doodmaken.  
Interviewer: Oke. Dus daar zou je het bijvoorbeeld ook over willen hebben?  
Respondent: Ja, hier ook gewoon. Ik heb gehoord in Zaandam een Turkse vrouw door de Turkse man 
met mes is op straat doodgemaakt. Lang geleden. Maar niet kennen maar ik heb gehoord.  
Interviewer: Ja.  
Respondent: Ja, over die dingen uitleggen en praten. Mensen weten wat gebeurt en dan hoor je in 
maatschappij en alles. En hoe komt dat. Kennis.  
Interviewer: Dus dit soort avonden over verschillende onderwerpen zeg je?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: En hoe zou je het vinden als er weer zo'n gastspreker komt? Bijvoorbeeld een lesbienne. 
Of zo iemand *pakt foto van transgender*.  
Respondent: Ja, is goed.  
Interviewer: En vind je het dan leuk om vragen te stellen?  
Respondent: Ja, ik weet sommige mensen vinden het een beetje raar. Soms ik heb meer gezien. Ik 
heb hier ook gezien een Turkse twee mannen en in Turkije. Die kennis van mijn vrouw. (....) 
Interviewer: Hoe vind je het eigenlijk om over dit soort onderwerpen te praten? Durf je dat of vind je 
het spannend?  
Respondent: Soms als je een beetje uitleggen, beter.  
Interviewer: Dus eerst uitleggen wat het is?  
Respondent: Ja, over het onderwerp. Maar dan misschien sommige mensen vinden niet goed en dan 
niet komen.  
Interviewer: En dan komen ze niet?  
Respondent: Ja.  
Interviewer: Dus denk je dat we dan juist wel moeten zeggen waar het over gaat of juist niet?  
Respondent: Ja, volgens mij wel uitleggen. Als je uitleggen volgens mij en dan wel. Misschien moeten 
meer komen mensen. Maar toen meteen zitten en die vrouw begint van seksualiteit en homo.  
Interviewer: Wat dacht je toen?  
Respondent: Ik weet niet. Ik ben ook een voorbeeld van Midden-Oosten geven. Ik weet niet of ik 
goed of niet goed ga geven. Ik zeg je. Die in Midden-Oosten in Syrië twee homo mannen door de IS 
op gebouw naar beneden weggegooid en overleden. En toen ik ben op straat met die andere Turkse 
man praten en die zegt 'ja misschien ook andere iets gedaan die twee op de gebouw weggooien 
beneden.'  
Interviewer: Oke. En was je eigenlijk al bekend hiermee voordat je naar de avond kwam?  
Respondent: Nee.  
Interviewer: Dus het is allemaal nieuw voor jou.  
Respondent: Ja.  
Interviewer: En als we nog een keer zo'n avond zouden doen hierover, zou je dan ook weer komen 
denk je?  
Respondent: Ja, ik kom echt, echt waar.  
Interviewer: En we zitten daar natuurlijk met heel veel mensen. Hoe vind je het dan om je mening te 
geven? Vind je dat spannend?  
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Respondent: Nee. Dat is voor mij niet echt. De andere mensen begrijpen misschien verkeerd. Soms ik 
benoemd ik was een kennis breng naar de België in Brussel. En die getrouwd met een Koerdische 
vrouw. En komt die daar. Toen iemand heb in de facebook volgens mij lang geleden. En ik heb op 
facebook gezien iemand heeft een foto gestuurd. Ik meestal niet gebruik facebook maar toen om te 
kijken. En die een meisje door de anderen groep vrouwen stenen. Ja. Stenen gooien. En die vrouwen 
hoe heet het. Op de grond zo huilen. Dat is echt gebeurd. En ook die sommige vrouwen die gooien. 
En met de telefoontoestel en de camera.  
Interviewer: Die gaan filmen?  
Respondent: Ja. En ik heb toen die vriend en die vrouw gezegd dat is voor religie en iedereen heeft 
verschillende geloof. Mens is mens. Ik kan niet hoe heet het straf geven die meisje. En ik zeg dat 
ieder mens maar geloof is geloof. Daarom die foto. Toen ik echt pijn geworden over die film gezien. 
Echt ik ben echt pijn geworden. Ik zeg ik moet echt bijkomen. En die vrouw zegt 'ja, die stenen niet 
hard gooien'. Bij de oor zo gooien. En dan zo gooien. Ik zeg 'dat is afgelopen en praten'. En ook zo 
gooien en zo gooien. Is allebei hetzelfde.  
Interviewer: Maar waarom doen ze dat dan?  
Respondent: Ja, bijvoorbeeld in de religie, die meisje heb iets gedaan. Of seks gedaan met iemand of 
misschien iets anders. Ik weet het niet.  
Interviewer: Dat zou een reden kunnen zijn dus?  
Respondent: Ja. En dan gaan ze doodmaken. Maar ik ben toen echt pijn geworden. Maar praten is 
goed.  
Interviewer: Dus eigenlijk zeg je dat de avond goed was en dat er misschien wat meer uitleg bij 
moet?  
Respondent: Ja. Bijvoorbeeld wat ik net vertelde over die meisje met stenen, dat is ook een 
voorbeeld van een onderwerp dat ik vind om over te praten. Over culturele.  
Interviewer: Want jij bent moslim toch?  

Respondent: Ja, sji’iten. Ik ga niet veel naar moskee. Maar geloof wel.  
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Bijlage 5: Codeboom 
Codeboom professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attitude

Houding 
tegenover lhbt

Kennis over lhbt

Ervaring 
dialoogavonden

Verbeterpunten

Meerwaarde 
dialoogavonden

Belemmeringen

Opgemerkte 
negatieve attitude 

bij anderen 

Groepsdruk

Mening vervolg

Positief tegenover 
herhaling

Negatief 
tegenover 
herhaling 
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Codeboom doelgroep 

 

 

  

Doelgroep Daadkr8

Ervaring met 
doelgroep Daadkr8

Ervaring 
bespreekbaar maken 

lhbt bij Daadkr8

Ervaring houding 
doelgroep

Onvoorspelbaarheid 
opkomst

Aandachtspunten

Belemmeringen
Mogelijke 

oplossingen

Taalbarrière

Groepsdruk

Verbeterpunten

Groepsdruk

Don'ts 

Werkzame manieren 

Methode

Begeleiding

Gesprekstechnieken 

Ervaringen 

Ervaring bij Daadkr8

Algemene ervaring 
bespreekbaar maken 

taboes
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Bijlage 6: Codeschema’s  

Codeschema van interviews met doelgroep 
  

Respondent Code: Attitude 
Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 

Gisteren geleerd.  
 

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 

Maar is niet goed he seksueel. Vrouw met vrouw.  

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 

Ja, normaal, man en vrouw toch? Is normaal. 
Vrouw en vrouw is wel beetje anders toch?  
 

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 

Normaal heeft een vrouw een man nodig.  
 

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 

Voor mij, voor Marrokaan, nee, dit is situatie, en 
dan is niet goed.  
 

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 

Kan niet. Islam kan niet. De situatie kan niet. Man 
moet met vrouw, en vrouw moet met man. Man 
niet zitten aan man. Vrouw niet zitten aan vrouw.  
 
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Nou, deze was mij bekend (wijst naar de L), deze 
was mij bekend (wijst naar de H), deze is mij 
bekend (wijst naar de B), deze is mij bekend (wijst 
naar de T).  
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 
 
 

Nee, voor mij vind ik het lastig ja. Voor mensen is 
hun probleem. Mensen zoeken zelf hun eigen weg 
weet je, maar als het mijn omgeving zou zijn dan 
zou ik het wel erg vinden.  

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Ik ben zo opgegroeid dat ik er niks mee te maken 
heb. Begrijp je? Dit is voor mij heel apart.  

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Interviewer: En is het bij dit ook als het dichterbij 
komt, bijvoorbeeld als het je kind is, dat je het dan 
moeilijk zou vinden?  
 
Respondent: ja, ik zou dat erg lastig vinden ja. Ik 
wil dat graag niet.  
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Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Interviewer: Dus als jouw zoon zou zeggen ik ben 
verliefd op een jongen, dan zou jij zeggen nee dat 
is niet goed.  
 
Respondent: Dan zou ik echt gek worden. Ja.  
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Geloof zegt een man is een man en een vrouw is 
een vrouw. En die horen bij elkaar. Adam en Eva. 
Die waren geen Eva en Eva of Adam en Adam. 
Maar gewoon Adam en Eva. In ons geloof, de 
Islam, of ik tenminste geloof in de Islam, ik weet 
ook niet heel veel, maar wat ik van mezelf weet is 
dat mag gewoon niet.  

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Interviewer: En als iemand dan van geslacht 
verandert he, mag dat dan wel? Of juist niet?  
 
Respondent: Nee, dat mag niet.  
 
Interviewer: En waarom mag dat dan niet?  
 
Respondent: In mijzelf denk ik mag niet. Maar ik 
weet niet.  
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Interviewer: En is het bij dit ook als het dichterbij 
komt, bijvoorbeeld als het je kind is, dat je het dan 
moeilijk zou vinden?  
 
Respondent: Zou ik erg moeilijk vinden ja. Heel 
erg.  
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

Omdat het niet mag ook. Maar het mag ook echt 
niet van de omgeving. De omgeving is heel 
anders. Als iemand zo iets, dan weet iedereen het. 
Begrijp je? En dan hoor je iedereen zeggen die 
persoon is zo. Dan weet je het ook gelijk. Dan 
wordt het gelijk bekend gemaakt. Kijk als je in 
Osdorp woont. Maar als je daar in Marokko woont 
dan weet iedereen het gelijk. Hier in Osdorp niet. 
Mensen gaan naar werk en je ziet mensen 
weinig.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 

Ik heb respect voor de mensen.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 

Het zijn ook gewoon mensen net als ons. Zij doen 
gewoon wat zij willen en leven in een vrij land. In 
andere landen zijn ook mensen zo.  
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Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 

Twee vrouwen. Is toch leuk. Ik vind het hartstikke 
leuk. Ik heb dit op tv gezien gister.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 

Ik vind het echt oke. Helemaal geen probleem 
hoor. Voor mij niet. Echt niet.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 

Interviewer: En stel bijvoorbeeld dat een van hun 
jouw dochter is?  
 
Respondent: Als zij zo is, wat moet ik dan doen? 
Ik kan niks doen. Als mijn dochter zo is, ja, dan zij 
moet zelf weten. Wat moet ik haar tegenhouden? 
Als zij heb een vriendin, oke, dan is dat goed. 
Voor mij is geen probleem.  
 

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 

Ja, geen probleem, serieus. Ik ben echt tegen die 
mensen die hen gaan uitschelden of vieze 
woorden gaan zeggen. Komen alleen maar 
problemen van.  

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 

Kijk, wat ik zeg. Mijn kind, ik heb geen kind 
trouwens, maar if ik heb dat, dan ik luisteren naar 
wat Allah zegt. *Citeert een vers uit de Koran* 
Mensen hebben vaak geen kennis. Als het is mijn 
kind is *Arabische zin*. Maar ik heb kennis ervan. 
Ik geef hem alsnog mooie school. Het is dan mijn 
kind en ik hou van hem. Ik denk dat het normaal 
is. Maar ik weet dat wat is mijn buurt of wat is dat 
land. Die zegt van ik meer kijken en denken van 
ons. En dingen van mijn kind als hij is dat. Ik 
speciaal niet. Dat is het.  

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 

Tolk: Eigenlijk zegt hij dat mensen als de familie 
iemand heeft als gay of lesbienne dat zij rekening 
houden meer met de buurt en wat zij ervan vinden 
dan wat zij zelf van hun kind vinden.  
 

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Het is hun leven. Zij willen het. Oke. Ik ben het er 
niet mee eens. Ik kan het er ook niet mee eens 
zijn 
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Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Als het mijn buurman zou zijn die man man is, als 
het vrouw vrouw is is het dan anders. Dan zeg ik 
van oke weet je. Maar als het man man een 
buurman zou zijn dan nee. Dat vind ik niet oke.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Voor mij maakt het niet uit. Maar als het mijn 
kinderen zijn en die zien het en die weten het. Hoe 
moet ik dat vertellen? Ik ben moslim. Gisteren heb 
ik ook aangegeven van wat jullie doen. Moslim 
homo's, dat kan niet. Klaar. Dan ben je een homo 
en geen moslim meer.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

In veel geloven, ook Christendom, dit kan niet. 
Maar ja, goed. Het is verboden. Man hoort bij 
vrouw. Andersom niet. Klaar.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet hoe ik ermee zou 
omgaan. Als man zeggen van 'je bent mijn zoon 
niet meer'. Maar ik heb drie dochters, maar als 
een van mijn dochters zou komen, dan vind ik het 
ook niet oke. Dat kan echt niet.  
 

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Nee, dat kan niet. Dan heb ik toch, ja, ik ben een 
beetje anders, daarom zit ik ook hier. Ik heb altijd 
de fout bij mezelf gezocht. En nu zou ik dan ook 
de fout bij mezelf zoeken van 'wat heb ik fout 
gedaan?' Of wat hebben we met man en vrouw? 
Hoe hebben we ons kind verkeerd opgevoed? Ja, 
dat ligt waarschijnlijk aan de opvoeding.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Wat ik wel, ehm, bijvoorbeeld, je hebt 
moslimterrorisme, dat woord klopt niet. Een 
moslim kan nooit een terrorist zijn. Die gaat nooit 
iemand vermoorden. Dat doet hij niet. En ook 
moslimhomo. Dat kan gewoon niet.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Hij of zij heeft zijn of haar keuze al gemaakt. En ik 
ben niet iemand die van die gedachte af kan 
komen dus dat heeft voor mij geen zin. Ik vind het 
niet oke, maar het is een keuze en bij de wet is het 
ook toegestaan, ze kunnen trouwen, dus van mij is 
het oke.  
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Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 

Ja, dan een beetje hoe heet het. Meestal door de 
religie, geloof, en dan een  beetje meer, hoe heet 
het. Maar die mensen is man of vrouw, of is homo 
of niet. Hormonen in die lichaam. Homo niet op de 
klas zitten of in de maatschappij komen. Maar ik 
vind niet leuk. Maar jullie hebben informatie 
gegeven dat ik beetje andere mensen beetje 
begrijpen.  
 

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 

Ik bedoel door de cultuur en door de religie krijg je 
altijd druk. Ik ben die avond ook naar buiten 
gegaan om te praten. Ik heb gezegd homo of 
lesbie maakt voor mij niet uit. Dat is lichamelijk. Je 
kan iets niet doen. En die ander zegt 'ja, ik kan 
bijvoorbeeld als mijn buurman homo is en dan als 
iets gebeurd kan wel helpen maar ik kan niet de 
deur open doen voor hem en welkom te zijn.' Dat 
is nog een probleem.  
 

 

 

 

  

Respondent Code: Ervaring dialoogavonden 
Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 
 

Ik niet alles begrijpen alleen een beetje.  
 

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 
 
 
 

Nee, English is ook moeilijk voor mij. 
Alleen Arabisch.  

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 
 
 
 
 

Ja vond leuk. Voor mij was mooi en leuk 
en ook nieuwe woorden praten. 

Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 
 
 
 
 

Het was goed in de avond. Maar beetje 
met nieuw mensen komen hier. Meer 
mensen. En praten is beetje moeilijk. Niet 
alles begrijpen. Maar translate met 
Arabisch of andere taal is beter. Of 
meneer Ahmed vertellen, dat kan ook.  
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Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 
 
 
 
 

Tolk: Een les met meer vertaling.  
 
Respondent: Ja. Dat is het.  
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 
 
 
 
 
 

Interessant, ik heb veel geleerd. Meer 
dingen geleerd. Die dingen kende ik wel 
jaren, lesbisch, homo's, bio's. Er bestaat 
heel veel seks soorten, maar ik vind het 
wel interessant.  

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 
 

Mensen hun mening. Iedere keer leer ik 
iets erbij.  

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 
 

Ja, ik voel me veilig. Weet je waarom, ik 
zeg de waarheid. Kijk, als hun denken 
misschien wat anders, maar ik denk zo 
als mij familie lachen dan zou ik het erger 
vinden. Niet alleen ik, me broer, me zus, 
me familie, iedereen. We zijn met een 
hele grote familie in Nederland. Er bestaat 
geen een uit de familie die zo is. We 
maken het niet mee. We weten dat het 
gebeurd heel veel en vaak 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 
 

Ja, voorlichting is sowieso goed. Je leert 
er meer van. 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 
 

Ja. Is leuk. Tenminste weten wat mensen 
voelen vanbinnen. Hoe kunnen ze dat zeg 
maar ja. En met mensen praten daarover. 

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 
 

Ik vind heel duidelijk. Ja, zeker. 

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 
 

Ik vond het een heel mooi filmpje.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 
 

Respondent: Ja, er zaten een paar 
jongens toen, een of twee, willen niet over 
praten. Maar toch wel.  
 
Interviewer: Oh ja? Uiteindelijk wel he.  
 
Respondent: Ja, toen uiteindelijk wel. In 
het begin hij zegt van wat is dat en zo. Ik 
zeg wat, is niks aan de hand, is gewoon 
normaal. Gewoon de film gekeken, en 
toen was het wel goed. Ik zeg wat, is 
gewoon normaal. Is gewoon een mens. 
Zo geboren. Zo gevoel. Toen hebben we 
gekletst. In ons land is toch ook.  
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Interviewer: En denk je dan dat het filmpje 
heeft geholpen?  
 
Respondent: Ja.  
 

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 
 

Ik vond alles goed en fijn hoor.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 
 

So what. Duidelijk genoeg.  

Respondent 3 
Na eerste dialoogavond 
 

Nee, zo was goed. Was leuk. We hebben 
film gezien en gepraat. Is hartstikke leuk. 
Echt waar. Super. Ja. Die mensen zijn 
tevreden. Iedereen tevreden. In de pauze 
gaan wij Marokkaans lullen van wat vindt 
je ervan. Ja, iedereen tevreden. Echt. Is 
heel leuk. Niks aan de hand. Prima zo. 
Absoluut.  
 

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 
 

Wanneer je geeft kennis aan mensen 
hier, misschien ze gaan terug naar hun 
land en hij ook praten met andere 
mensen. Kennis is goud. En dan spread 
de kennis.  
 

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 
 

Belangrijk, ja. Dan hij, misschien ik, hier 
he, en gisteren ik was daar met het 
thema, en ik ga terug naar Pakistan. 
Wanneer ik ga naar Pakistan en ik ga 
naar een buurt waar een kind zo is daar. 
Maar de andere mensen dingen slechte 
dingen zeggen dan ik heb dat kennis. Ik 
zeg tegen hun waarom je doet dat. Zo dat 
dat dat. Dat is ook zelfde van ons. Ik niet 
doen dat. Dat is coming van natuur. We 
accepteren dat. Als we accepteren is 
geen probleem. Probleem is dat mensen 
is niet accepteren dat. Wanneer hij niet 
kijken naar mensen of zijn lesbian of gay 
dat hij heeft slechte karakters in de straat. 
En gaan doen slechte dingen. Andere 
mensen zeggen oke dat is niet goed. Is 
niet goed he in ons buurt. Maar alsnog 
geef hem mooie scholen. Accept van hun. 
Hij heb ook rechten. Hij is zo zo. En 
mooie dingen van dit kind zien. Naar 
moskee gaan. Of naar kerken, geen 
probleem. Met andere kinderen ook. En 
allemaal spelen met dit kinderen. Niet 
maken probleem van dit kind ook. Ook 
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zelfde van jou, je broer, je zus alles. Dat is 
kennis. Dat is goed heel veel mensen. 

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 
 

Tolk: Als ik het goed heb begrepen, is het 
goed dat Daadkr8 zoiets doet voor 
mannen om die kennis zo doen. En 
misschien ook in hun land dat brengen 
van oke dit is goed en dit kan zo.  
 
Respondent: Ja, precies.  
 

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 
 

Ja. Les van andere mensen. Ja. Dat is 
goed.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 
 

Ik werd uitgenodigd voor verbreed je 
horizon. Ik wist niet waarover het ging.  
Als ik dit had geweten, was ik misschien 
niet gekomen.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 
 

Ik kan er wel over praten maar om naar 
een bijeenkomst te komen, nee. Daar zie 
ik niet het nut van in. Ik vind het alleen 
jammer, ja, waar het me gisteren om ging, 
ik ben er niet uitgekomen maar hoe 
kunnen ze zo iets doen? Dus hoe komt 
het zo ver? Dus lesbienne zijn of, ja, bij 
mij gaat het er niet in. Sorry.  

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 
 

Nee, gisteren was het gewoon duidelijk. 

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 
 

Ja, ik vind het echt goed. Goed voor 
informatie en ik bedoel een beetje met de 
mensen altijd goed, informeren is voor 
uitleggen en voor mensen. Ik vind het 
echt goed omdat het komt door de cultuur 
een beetje. Als je het mij vraagt, homo of 
lesbies, is maakt niet uit. Maar sommige 
mensen door de cultuur of religie en dan 
weet je anderen verkeerd idee brengen.  
 

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 
 

Respondent: Ja, die film, mijn Nederlands 
helemaal niet goed. Misschien nog een 
beetje die jongen laten vertellen over zijn 
familie. En dan hij wil andere vriend. Maar 
door de cultuur ook beetje meer. En die 
andere jongen is gekomen en ook 
uitgelegd.  
 
Interviewer: De gastspreker bedoel je?  
 
Respondent: Ja. Ook goed.  
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Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 
 

Ja. Ik denk als je ze gaat informeren dat 
dat is goed voor ons en voor andere 
mensen ook.  
 

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 
 

Soms als je dingen gaat uitleggen en 
erover praten met de mensen. Dat is 
goed. 

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 
 

Kan ook soms niet alleen over homo. Ook 
voor lesbie kan ook. Kan ook voor de 
jongen of meisje kennis. Ook over hoe 
gaat trouwen.  

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 
 

Belangrijk, ja. Dan hij, misschien ik, hier 
he, en gisteren ik was daar met het 
thema, en ik ga terug naar Pakistan. 
Wanneer ik ga naar Pakistan en ik ga 
naar een buurt waar een kind zo is daar. 
Maar de andere mensen dingen slechte 
dingen zeggen dan ik heb dat kennis. Ik 
zeg tegen hun waarom je doet dat. Zo dat 
dat dat. Dat is ook zelfde van ons. Ik niet 
doen dat. Dat is coming van natuur. We 
accepteren dat. Als we accepteren is 
geen probleem. Probleem is dat mensen 
is niet accepteren dat. Wanneer hij niet 
kijken naar mensen of zijn lesbian of gay 
dat hij heeft slechte karakters in de straat. 
En gaan doen slechte dingen. Andere 
mensen zeggen oke dat is niet goed. Is 
niet goed he in ons buurt. Maar alsnog 
geef hem mooie scholen. Accept van hun. 
Hij heb ook rechten. Hij is zo zo. En 
mooie dingen van dit kind zien. Naar 
moskee gaan. Of naar kerken, geen 
probleem. Met andere kinderen ook. En 
allemaal spelen met dit kinderen. Niet 
maken probleem van dit kind ook. Ook 
zelfde van jou, je broer, je zus alles. Dat is 
kennis. Dat is goed heel veel mensen. 
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Respondent Code: Mening vervolg 
Respondent 1  
Na eerste dialoogavond 
 

Interviewer: Over twee weken hebben we 
weer zo'n avond zoals gister, maar dan 
ietsje anders. Zou je dan weer komen 
denk je?  
 
Tolk: *Vertaalt*  
 
Respondent: Ja, is goed.  
 

Respondent 2 
Na eerste dialoogavond 

En ik kom de volgende keer ook. Ik luister 
altijd. Ik neem altijd wat mee. Dat is 
belangrijk.  
 

Respondent 4 
Na tweede dialoogavond 

Weet ik nog niet. Maar is goed. 

Respondent 5 
Na tweede dialoogavond 

Nee, geen toegevoegde waarde. 

Respondent 6 
Na tweede dialoogavond 

Ja, ik kom echt, echt waar.  
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Codeschema’s van interviews professionals  
  

Respondent Code: Doelgroep Daadkr8 
Chris Bouma Hij heeft het gemaakt, we hadden toen twee 

gastsprekers, we hadden een Turkse homo-
jongen en transvrouw die half Marrokaans en 
half Nederlands is. Zij heeft een Nederlandse 
moeder en Marrokaanse vader. En ja, dat maakt 
altijd heel veel indruk op de groep. In dit geval 
ook bij Daadkr8 omdat ja Rahma die leidt het 
allemaal mooi in en die vertelt dan dingen en 
die maakt de connectie met de groep en alles 
maar uiteindelijk als ze de persoonlijke verhalen  
horen, blijft dat vaak heel erg hangen omdat 
mensen dan ook ja mensen van vlees en bloed 
zien die ja ze kunnen zich daar dan me 
identificeren met de gastsprekers en denken 
dat zijn ook gewoon mensen zoals wij en dat 
werkt vaak heel erg goed. 

Chris Bouma Ja, ze hebben ook vragen gesteld, opmerkingen 
gemaakt. Rahma vraagt ook heel duidelijk aan 
de deelnemers van goh, om ze te betrekken. Ze 
laat iedereen aan het woord wie dat wil. 

Chris Bouma Het was een hele bijzondere bijeenkomst waar 
ze heel blij mee waren en daarna zijn ze nog 
gaan napraten en ze vonden het wel mooi dat 
zeg maar ja dat het toch over dit onderwerp 
ging op een hele relaxte manier en dat hadden 
ze nog niet eerder meegemaakt. 

Patrick Engels  Ja, heel goed. Het was wel nog even zoeken 
want er is wel een taalbarrière bij sommigen, 
niet bij allemaal, het begrijpen gaat makkelijker 
dan het zich kunnen uiten in de Nederlandse 
taal. Maar het ging verrassend goed. Je merkt 
wel dat, dit was ook een taboe-onderwerp want 
ze konden wel heel goed praten over waar een 
vrouw aan zou moeten voldoen in hun ogen en 
de opvattingen daarvan. 

Saniye Tezcan Heel interessant. Ik vond het ook emotioneel. 
Ahmed Imel Nou, soms heb je gewoon geen zekerheid. Soms 

komen ze gewoon niet. Of het nou over dit 
onderwerp gaat of niet. Ze komen of ze komen 
niet.  

Ahmed Imel Ja, bijvoorbeeld van 'als ik jou was, zou ik het 
wel aan je ouders vertellen, want dan weten ze 
ervan'. En toen werd die mannen de vraag 
gesteld van 'wat als het jouw zoon was?' En 
toen werden de mannen geconfronteerd met 
die vraag. En nadat ze hun vragen hadden 
gesteld, ze waren wel heel benieuwd, de 
meeste vragen zijn over hoe de collectieven 
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ermee omgaan, dus eigenlijk niet vanuit zichzelf 
maar meer over wat de familie, gezin en de 
omgeving ervan vindt. Dan ga je er dus vanuit 
dat deze mensen de omgeving waarin zij leven 
veel belangrijker vinden, want ja schaamte is 
ook iets wat ze dan ook meer, ja.  
 

Ahmed Imel  Ja, en dat ze niet eerst naar het kind kijken 
maar dat ze eerst naar de buitenwereld kijken. 
Wat vindt de buitenwereld ervan? Ze willen 
geen roddels. Ze willen een bepaalde eer.  
 

Ahmed Imel Ik vond het eerlijk gezegd een van de beste 
dialogen. De groep was klein, er waren 6 
mannen, maar ik heb liever 6 mannen die 
geïnteresseerd zijn dan een grote groep die 
alleen maar ja knikt. Want hier kunnen we meer 
uithalen dan wanneer er heel veel mannen 
zouden zitten. Ik vond de mannen heel 
geïnteresseerd. Ze vroegen ook wat alles 
betekende. Voor sommige mannen was het 
nieuw, voor sommige mannen was het een 
eyeopener. Je hoort verschillende meningen. 
Voor sommigen is het geen probleem. Voor 
sommigen is het wel een probleem als het 
dichterbij komt, zoals bijvoorbeeld die man die 
zei van 'ik heb er geen probleem mee, maar als 
het een van mijn kinderen zou zijn, dan zou ik er 
wel problemen mee hebben want de omgeving 
gaat moeilijk doen'. Dus zo zie je maar dat ze 
meer rekening houden met de collectieven dan 
wat ze eigenlijk zelf vinden. Zelf hebben ze er 
vaak geen probleem mee. Heel dubbel.  

Ahmed Imel  Gisteren toen het afgelopen was, was ik echt 
getriggerd. Ik vond het echt super goed om het 
te geven. Ik voelde de interesse van hen en hun 
aandacht had ik. Je zag dat het, ja, ik vond het 
echt super tof. Ook gewoon het overdragen van 
kennis en overdragen van wat de woorden 
betekenen en dat die mensen eigenlijk ook zelf 
naar acceptatie op zoek zijn en dat dat ook een 
struggle is. En dat ze er echt bewust van zijn dat 
die mensen constant in een bepaalde strijd 
zitten. En dat de maatschappij het alleen maar 
moeilijker voor ze maken. Als ik naar hun 
gezichtsuitdrukking kijk en de manier waarop zij 
reageren denk ik wel dat de boodschap is 
aangekomen. Dat je iedereen gewoon in 
zijn/haar waarde moet laten.  

Ahmed Imel Ja, dat is een cultuurding. Bij 
migrantengezinnen speelt het aanzien van 
gezinnen dat is heel belangrijk. En bij sommige 
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gezinnen zie je dat er zelfs een competitie 
komt. Van kijk mijn zoon die studeert dat en kijk 
mijn dochter die gaat trouwen met die en die 
en kijk dit en dat. En dan kan je niet komen met 
'hey mijn zoon is homo'.  

Ahmed Imel Een meneer zei 'ik heb daar geen probleem 
mee, het is zijn leven, hij mag zelf bepalen' en 
de ander zei 'als het mijn zoon is, dan zou ik het 
wel moeilijk hebben en dan laat ik het gewoon 
niet toe'. Verschillende meningen. Als het 
dichterbij komt, is het anders dan dat je er 
gewoon naar kijkt.  
 

 

 

  

Respondenten Code: Aandachtspunten 
Patrick Engels  Ja, heel goed. Het was wel nog even zoeken want er 

is wel een taalbarrière bij sommigen, niet bij 
allemaal, het begrijpen gaat makkelijker dan het zich 
kunnen uiten in de Nederlandse taal. 

Patrick Engels  Ja, sommige wel, maar er waren wel iets van vier 
mannen die iets dominanter waren in de groep dus 
die waren meer aan het woord en die vertelden ook 
meer over hun eigen ervaringen. De rest was nogal 
stil, een beetje aan het kijken en soms ontstonden er 
gesprekken onderling. Omdat ze dat dan niet in de 
groep durven te zeggen. Dus ik denk dat er wel een 
soort groepsdruk is of een soort van ja je hebt 
natuurlijk een groep met verschillende culturen, ze 
hebben allemaal ideeën en opvattingen, misschien is 
het ook wel heel erg spannend voor ze om dat te 
uiten. Ik denk dat ze dat om die reden minder gauw 
doen. 
 

Patrick Engels  Ja, we hebben dat geprobeerd door een veilige 
setting te creëren. We zijn begonnen in een kring, 
dan kan niemand zich al verschuilen achter een tafel 
of zo. Dan heb je al meer een open houding. 
Vervolgens zijn we begonnen met iedereen een 
kaart kon uitzoeken die iets zei over henzelf en over 
waarom ze de workshop bijwoonden. Dat ging goed. 
Toen hebben we ze zichzelf aan de hand van een 
kaart laten vertellen wie ze zijn en wat ze komen 
doen. Op die manier probeer je iedereen al aan het 
woord te laten. En een soort van hey alles mag 
gezegd en besproken worden. Bij die scheldwoorden 
lukte dat niet helemaal. En bij het benoemen van 
woorden die wij graag wilden horen, dus hebben we 
ze zelf een duwtje in de rug gegeven door te zeggen 
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van hey we zijn op zoek naar dit soort woorden of 
kennen jullie dit? En dan gaat het wel vanzelf.  

Patrick Engels  Gelukkig hadden we Achmed die af en toe even iets 
vertaalde. Verder was het, ja, bij sommige mannen 
merk je dan dat je dan twee of drie keer iets op een 
andere manier uitlegt. En dan ook, ik zag bij mijn 
collega's, dat die eerst een hele open vraag stelden 
en eigenlijk werd de vraag, als het niet werd 
begrepen, steeds concreter. En dat is altijd een 
beetje zoeken, ook in het onderwijs, elke groep 
spreekt een andere taal en gebruikt andere woorden 
en soms is het gewoon heel erg zoeken naar werkt 
het goed? werkt het stellen van open vragen of 
moet ik het juist specifiek maken? En dat was bij 
deze groep dus ook. Voor sommige werkte het om 
te vragen van hey wat vinden jullie van 
mannelijkheid? Of van wat we hebben 
opgeschreven? En bij de ander moest je echt zeggen 
van oke, ja je moest het echt benoemen. Je hebt 
deze woorden opgeschreven, dit dit en dit, ben je 
het daarmee eens? Dan moest je het heel anders 
stellen. Niet algemeen van wat vind je hiervan? 
Maar echt benoemen waar hij iets van moet vinden. 
Dus dat was een beetje zoeken.  

Saniye Tezcan Dat een iemand constant praat. Dan moet je dus 
zorgen dat iedereen aan het woord komt. Dat 
iemand de hele tijd praat, dat is altijd wel zo in een 
groep dat een meer praat dan de ander, maar wel 
een evenwicht. Dat het wel een balans is dat 
iedereen in ieder geval aan het woord is gekomen. 
En als een iemand die kun je als een goudstaaf 
gebruiken naar zijn mindset. Maar als het een 
negatieve mindset is, moet je als begeleider wel 
goed zijn om zo iemand dus stop te zetten. Want 
een iemand kan een trend zetten dat de hele groep 
mee gaat. Zo werkt dat in groepen.  
 

Ahmed Imel  Ja, bij migrantengroepen. Je merkte toch dat de 
Surinaamse man het Nederlands goed kan. Dus hij 
heeft geen extra uitleg voor nodig. Maar 
bijvoorbeeld de Marrokkanen merk je wel dat ze 
soms net de benaming in het Arabisch nodig hebben 
om het concreet te begrijpen. In die zin is het wel 
nodig. Anders moet je heel veel uitleggen en dat 
weet je nog niet zeker of iemand het begrijpt. Dus ja, 
ik denk het wel. Het is toch een moeilijk onderwerp.  

Ahmed Imel Ik denk dat het belangrijk is om zo min mogelijk de 
religie erbij te betrekken, want de religie geeft een 
bepaalde, ja, het is zo. Maar wij als mensen kunnen 
we er wel over praten en we hebben een bepaalde 
mening en een bepaalde ethiek. Want als je dan de 
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religie betrekt in een dialoog, dan kom je zelf in een 
bepaalde valkuil.  

 

  

Respondent Code: Werkzame manieren 
Chris Bouma Nou het is wel mooi dat je dat er meteen uithaalt 

want de gastsprekers zijn eigenlijk meestal het 
belangrijkste onderdeel van zo’n bijeenkomst omdat 
wij plannen het natuurlijk in en wij hebben er 
natuurlijk zelf een belangrijke rol in maar de 
gastsprekers blijven altijd het meeste hangen. 

Chris Bouma We hadden toen twee gastsprekers, we hadden een 
Turkse homo-jongen en transvrouw die half 
Marrokaans en half Nederlands is. Zij heeft een 
Nederlandse moeder en Marrokaanse vader. En ja, 
dat maakt altijd heel veel indruk op de groep. In dit 
geval ook bij Daadkr8 omdat ja Rahma die leidt het 
allemaal mooi in en die vertelt dan dingen en die 
maakt de connectie met de groep en alles maar 
uiteindelijk als ze de persoonlijke verhalen  horen, 
blijft dat vaak heel erg hangen omdat mensen dan ook 
ja mensen van vlees en bloed zien die ja ze kunnen 
zich daar dan me identificeren met de gastsprekers en 
denken dat zijn ook gewoon mensen zoals wij en dat 
werkt vaak heel erg goed.  
 

Chris Bouma Ze is gewoon iemand die heel makkelijk contact maakt 
met mensen, heel goed een veilige sfeer weet te 
creëren, en ook een situatie waarin iedereen alles 
mag zeggen, maar tegelijkertijd wel dat je het 
inkadert en daar een bepaalde nou ja het luistert heel 
nauw zeg maar hoe je dat begeleidt. En ik weet dat 
mijn collega Rahma dat als geen ander kan waarmee 
je een veilige situatie neerzet waardoor ehm iedereen 
gewoon zijn ding kan zeggen maar tegelijkertijd wel 
met respect naar de gastsprekers en naar iedereen 
zeg maar. 

Chris Bouma Ja. Absoluut. Wij kiezen altijd gastsprekers, wij 
hebben een behoorlijke groep, we kennen vrij veel 
mensen die dit doen, maar we stemmen altijd de 
gastsprekers af op de groep. In ieder geval bij een 
mannengroep. We hebben dan dus een turkse homo-
jongen en de trans met de marrokaanse achtergrond. 
Dat hebben we speciaal gedaan die voor een deel uit 
Marrokko kwamen en voor een deel uit ja eentje 
kwam uit Iran eentje kwam uit Pakistan ehmm en 
volgens mij nog een ja we zoeken altijd gastsprekers 
die een vergelijkbare achtergrond hebben als de 
deelnemers. Ja. 

Chris Bouma Ja. Klopt. Zodat ze zich er meer mee kunnen 
identificeren. Ik was zelf niet bij de 
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vrouwenbijeenkomst maar ehm ja die we ook hadden 
in Nieuw-West maar daar was ook diezelfde man 
Marokkaans-Nederlandse transvrouw en daar hadden 
we ook een lesbische jongedame met een Curacao’se 
achtergrond en volgens mij nog een Iraanse. Maar dan 
waren die vrouwen dus nog het meest geïnteresseerd 
in ja die voelde zich nog het meest verweven in het 
Iraanse en Marokkaanse omdat ze diezelfde 
achtergrond hadden dus die vonden ze dan het meest 
interessant. Omdat ze denken van ja dat is ook 
gewoon iemand met dezelfde achtergrond en nou ja. 
Ahmed bijvoorbeeld hebben we ook wel eens 
gevraagd als gastspreker maar dan hem niet voor 
Daadkr8 omdat hij daar natuurlijk stageloopt. Dus we 
hebben hem daar niet gevraagd omdat hij daar in een 
andere rol zit natuurlijk, maar we hebben hem wel 
eens gevraagd. En dat werkt gewoon heel goed. 

Patrick Engels Ja. We gebruiken bij onze workshops altijd 
interactieve methodes. 

Patrick Engels Ja, dat is echt aanvoelen. Bij de ene groep is het heel 
erg proberen van te voren ook aan te geven van ja 
alles is bespreekbaar, je mag alles zeggen, je mag alles 
vragen, respect voor elkaar is ook heel belangrijk, we 
gaan elkaar niet aanvallen op de mening of op wat 
hij/zij is of vindt. Ja en verder mag alles gevraagd en 
gezegd worden. Wij zijn daar gewoon als facilitators, 
ja wij begeleiden het gesprek, dus wij kijken hey jij 
bent nu al veel aan het woord geweest, jij domineert 
de groep, bedankt voor je input, we willen nu iemand 
anders horen. We zorgen ervoor dat door open 
vragen te stellen en het gevoel te geven van het is een 
open of safe space. We kunnen gewoon zeggen wat 
we willen tenminste op een respectvolle manier. En 
het is en het mag bespreekbaar worden gemaakt.  

Patrick Engels Ja, dat hebben we bij de Gouden Mannen wel gedaan. 
Met wat gaan we doen? En hoe willen wij met elkaar 
omgaan de komende tijd? Dit werkt wel met de 
ouderen, maar met jongeren betrekken we ze er dan 
wel bij. We vragen dan wel vaak van hoe willen jullie 
de komende twee uur met elkaar omgaan? En dan 
schrijven we gewoon de punten op. Naar elkaar 
luisteren, elkaar uit laten praten, elkaar niet aanvallen 
op de mening, elkaar accepteren. En dat zijn dan altijd 
dingen waarop je op kan terugvallen. Als er dan iets 
gebeurd kan je zeggen volgens mij hebben we net met 
zijn allen bepaald dat we ons hieraan gaan houden en 
ik zou het heel erg op prijs stellen als ook jij je eraan 
houdt. Want je hebt dat samen vastgesteld en dan ja 
ze waren erbij ze hadden ook kunnen zeggen van ik 
ben het er niet mee eens ik wil dat niet. Dus op die 
manier doen we dat vaak met jongeren. En met de 
Gouden Mannen hebben we wel besproken van wat 
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hebben jullie nodig, wat vinden jullie belangrijk en 
wat vinden wij belangrijk. En zo gaan we de komende 
uur of twee uur met elkaar door. Dat is maar net wat 
je aanvoelt als je denkt het werkt niet kan je altijd nog 
zeggen van hey we gaan afspraken of regels of 
contracten opstellen.  

Patrick Engels Ja, wat ik zou doen, Ja Achmed er weer bij, die kan 
dan toch af en toe even een vertaalslag maken of 
even iets nog iets extra's toelichten in de eigen taal. 
Dat werkt gewoon net even iets beter. Ik zou ze 
misschien toch nog in groepjes laten werken, want we 
hadden best een grote groep, ik dacht van 15 man 
ofzo. Dat was best een grote groep. En omdat er dan 
een paar mensen bij zijn die heel dominant zijn 
binnen de groep en graag aan het woord zijn en graag 
vertellen over hun leven en daar geen moeite mee 
hebben waren anderen juist wat stiller. Misschien zou 
ik ze toch in tweetallen of in groepjes van drie of vier. 
En hen iets laten doen. En vervolgens dat ze aan 
elkaar laten zien wat hun uitkomst is. Zodat ze 
allemaal meedoen en niet dat andere mensen zich 
proberen te verstoppen of proberen te verschuilen. 
Maar wel onderdeel zijn van het gesprek. 

Patrick Engels  Nou ja, dat je ze eigenlijk respecteert door niet op te 
leggen. Dus dat is een do. Dus respecteren en niet 
opleggen. En laat ze het vooral zelf benoemen en 
bespreken. Het enige wat je kan doen is open vragen 
stellen van waarom denk je zo? Kun je een voorbeeld 
geven? Heb je dit eerder gezien? Waarom heb je deze 
mening? Hebben je ouders je dit vroeger verteld? Of 
is het iets wat je op tv hebt gezien? Waar komt dit 
vandaan? Komt het uit de Koran waar je iets uit hebt 
opgevat? Dus zodoende. Ik zou dat gewoon doen. 
Hele open vragen stellen en verder niet dingen 
opleggen. Want dan voelen ze zich ongemakkelijk en 
dan klappen ze dicht. 

Saniye Tezcan Belangrijkste is dat de veiligheid er is. De veiligheid 
van de groep. En de veiligheid is niet zo zeer fysiek 
veiligheid hebben maar dat mensen zich thuis en 
veilig en vrij voelen. Zodat ze ook over taboe-
onderwerpen kunnen praten. En wij gebruiken altijd 
de socratische gespreksmethode. En dat is een goede 
methode omdat het ook geen discussie is en geen 
debat. Het is geen jij nee. Je geeft geen advies aan 
iemand. Je probeert een empatisch gevoel te 
creëeren zodat men daar vrij en een eigen belevenis 
in heeft. Een eigen gevoel. Heel erg bij het gevoel 
blijven. En niet zo zeer van ik vind dat. Het is veel 
meer voelwerk. En daaruit kan je ook bij de 
deelnemers vragen om respect. En dat je dat probeert 
met open vragen daar in gesprek te treden. Dus heel 
vaak in een debat denk je dat is jouw mening en dat is 
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jouw mening. Daar zorgen wij ervoor dat dat dus niet 
gebeurt.  

Saniye Tezcan Ja, een gezamenlijk onderzoek. Er is geen goed of fout 
maar het is een gezamenlijk onderzoek binnen 
anderhalf uur.  

Saniye Tezcan Ja, wij hebben vijf regels. We schrijven dat op. En 
soms stellen we dat. Er zijn bepaalde gelegenheden 
dat je ze moet noemen of moet schrijven. Bij sommige 
groepen die je helemaal niet kent dan schrijf je het op 
een bord of op een flip-over. Dat we dus iedere keer 
tussendoor kan wijzen op de afspraken die we 
gemaakt hebben.  

Saniye Tezcan Dat zijn de regels dat je vanuit jezelf praat en dat er in 
een dialoog geen gewoon gesprek is waarin jouw 
eigen mening centraal staat. En dat je vragen mag 
stellen maar geen adviezen mag geven. Dus je kan je 
mening hebben over iets en dat je vragen kan stellen. 
Geen discussie.  
 

Saniye Tezcan Je kan je eigen belevenis wel vertellen. Het is niet 
verboden om dat te vertellen. Maar je kan wel zeggen 
van, ik kan bijvoorbeeld vertellen, wat mij vanuit mijn 
religie en hoe ik dat opgevoed ben door mijn ouders 
en wat ik meegekregen heb en wat ik weet en wat ik 
zelf vergaard heb over kennis over mijn eigen religie 
en wat ik vind passen en wat niet. Dat is gewoon puur 
vanuit jezelf. Maar iemand kan niet zeggen van religie 
is dat en dat moet je uitvoeren. Dat is een advies. Om 
die advies te kunnen geven moet je een geleerde zijn.  

Saniye Tezcan Wat opvalt is dat, ik vind dat iedere dialoog, ik doe dit 
al een jaar of twintig. En ik word nog steeds wel 
getriggerd door de groep om steeds meer te doen. 
Iedere keer is het weer spannend, het is nooit saai. En 
ondanks dat het complexe onderwerpen zijn, lachen 
we heel veel. Ik zorg ook dat er heel veel gelachen 
wordt.  
 

Saniye Tezcan Ja. En dat het niet allemaal als een ernstig en complex 
onderwerp gezien wordt en de sfeer zo wordt. En je 
stelt wel iedereen aan de orde maar daarnaast wil je 
wel het gezellige sfeer hebben ontstaan. Dus voor mij 
is het nog dat iedere groep maakt dat het anders is. 
Ja. En interessant. Dus daarom is het voor mij ook 
altijd spannend van goh wat zal ik vandaag eruit 
halen. Dus nogmaals, de socratische 
gespreksmethode. Het is iedere keer weer anders. 
Een andere pad.  

Ahmed Imel Ja, ik vond dat als je filmpjes laat zien dat het dan 
meer tastbaar is voor hen. Dan hebben ze gewoon 
een live-iemand waar ze zich mee kunnen 
identificeren. Zo heb je wel iemand met dezelfde 
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referentiekaders waar ze zich mee kunnen 
identificeren. Dan is het meer dichtbij. Dat is wel 
anders dan dat het een blonde jongen is. En dan is het 
voor hun meer van 'ja dat is vanzelfsprekend dat hij zo 
is, want zij zijn zo'.  
 

Ahmed Imel Ja, iemand waar ze zich mee kunnen identificeren. En 
dat vind ik dus heel mooi. Ik vond het ook heel mooi 
dat ze erop in gaan en veel vragen stellen. 
Bijvoorbeeld over dat transproces. En hoe het daar 
dan mee zit. Ja.  

Ahmed Imel Absoluut. Ik denk dat als je bepaalde afspraken 
opstelt voorafgaande aan de dialoog dat je dan wel 
werkt aan een gestructureerde dialoog en dat dan 
mensen ook gewoon zich beter voelen als ze dan hun 
mening mogen uiten en dat we elkaar laten uitpraten 
en dat we naar elkaar te luisteren. Ik vind dat wel 
belangrijk om dat expliciet te benoemen. Want als je 
dan momenten krijgt dat ze door elkaar heen lopen of 
niet met elkaars eens zijn met elkaars mening dat we 
dan wel duidelijk hebben van het is belangrijk dat we 
naar elkaar luisteren en elkaars meningen accepteren 
en dat het geen discussie wordt.  

Ahmed Imel Misschien toch wel iedereen in het gesprek te 
betrekken. Door iemand naar zijn mening te vragen. 
Of te vragen of iemand een persoonlijk iets wilt delen. 
Misschien of iemand ooit in aanraking is geweest met 
iemand gelijk aan het filmpje? Je zag het, als het 
filmpje afgelopen was, ik hoefde ze niet eens te 
vragen, ze begonnen zelf al te praten.  

Ahmed Imel 
 
 
 

 

Wat ik dan meer doe is doorvragen. Op het antwoord 
vraag ik dan weer door. Want dan kan ik meer dingen 
eruit halen. Ik doe ook het samenvatten en in het kort 
zeggen wat meneer bedoelt. Dan weet ik dat we op 
een lijn zitten. Dat vind ik heel belangrijk want vaak 
zeggen zij dingen wat ze eigenlijk niet bedoelen. Dan 
interpreteer ik het net anders dan wat hij zegt. Dus 
dan vat ik het nog even samen.  

Ahmed Imel Dat zijn de technieken die ik gebruik. Ja, en ik zeg 
altijd 'niks is goed, niks is fout. Meningen verschillen 
en die zullen altijd verschillen. Het gaat om wat we 
ervan vinden. Met het doel dat we meer begrip tonen 
aan anderen.'  
 

Ahmed Imel Ja, wat ik zelf heb ervaren na gisteren wat heel 
belangrijk is, is het creëren van een veilige sfeer. Dat 
is een van de belangrijkste punten.  

Ahmed Imel Ja, aan het  begin even lekker nonchalant met elkaar 
wat eten en rondlopen. Zo creëer je ook een veilige 
sfeer. Daarna gaan we lekker met z'n allen naar 
binnen. Dan kaarten we het onderwerp aan. Je begint 
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eigenlijk met iets breeds. Gisteren begonnen we met 
keuzevrijheid, eerst over studie, en vanuit daar ga ik 
door op partnerkeuze en lhbtiq+. Ze begonnen zelf al 
over keuzevrijheid van twee vrouwen samen.  

Ahmed Imel Ja, ik kies wel bewust voor een filmpje waar een 
bicultureel iemand inzit. Want dan maak je het een 
stukje dichterbij voor de doelgroep.  
 

Ahmed Imel  Natuurlijk gastsprekers die hun persoonlijke verhaal 
delen en waar mensen ter plekke vragen kunnen 
stellen. Dat is echt een van de effectieve manieren om 
iets te bespreken. Natuurlijk filmpjes kun je laten zien. 
Door middel van filmpjes zie je ook heel veel, alleen je 
kan op dat moment niet aan die persoon vragen 
stellen. Maar je kan wel vragen in de groep gooien om 
samen te bespreken. Je kan bijvoorbeeld verwijzen 
naar heel veel bronnen, bronnen in het Arabisch of in 
het Turks. Dat kun je voorafgaand zoeken en gewoon 
op het bord schrijven of een link verwijzen. Of 
boeken. Daar kun je altijd naar refereren voor meer 
informatie.  
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Bijlage 7: Open observaties tijdens dialoogavonden 

Dialoogavond 1 

Open observatie dialoogavond over lhbtiq+ van Kezban 

Datum: 9 april 2019 

Dialoogavond vanuit Stichting Kezban 

Dialoogleider: Ahmed Imel 

Aantal deelnemers: 6 

Duur van de avond: 2 uur 

Locatie: Daadkr8 

Inhoud van de avond 

De dialoogavond begon met een uitleg over waar de dialoogavond over ging. De dialoogleider 

benoemde hier ‘keuzevrijheid’ als hoofdonderwerp van de avond. Er werden drie filmpjes gebruikt 

om de deelnemers een beter beeld te kunnen geven van het onderwerp. Het eerste filmpje dat werd 

laten zien, was een filmpje over een vrouw die was uitgehuwelijkt. Na afloop van dit filmpje, 

ontstond er een gesprek. Vervolgens werd er een filmpje laten zien van een jongen die tegen de wil 

van de ouders in, had gekozen voor een kunststudie. Na afloop van dit filmpje, ontstond er weer een 

gesprek. Als laatst werd een filmpje laten zien over een Turkse homoseksuele jongen. Na afloop van 

dit filmpje, kreeg de groep een uitleg over de letters LHBTIQ. Vervolgens ontstond hierover weer een 

gesprek. Als afsluiting vroeg de dialoogleider aan de groep wat ze van de avond vonden.  

Linkjes naar de filmpjes zijn hieronder weergegeven: 

Filmpje 1 (uithuwelijking): https://www.youtube.com/watch?v=oKe8kZP4Cqw 

Filmpje 2 (studiekeuze): https://www.youtube.com/watch?v=XOZX7SK-wSY 

Filmpje 3 (homoseksuele jongen): https://www.youtube.com/watch?v=zHtyZofz61Q&t=55s 

 

Reactie van de doelgroep 

Vanuit de deelnemers kwam dat je problemen thuis  bespreekt. Nog voordat het filmpje over de 

homoseksuele jongen werd laten zien, begon een deelnemer over twee meisjes die met elkaar 

trouwen. Hierover werd eerst gelachen. Vervolgens werd de opmerking gemaakt dat iedereen dat 

zelf moet weten maar dat er wel slecht over gedacht werd. Hierbij zei een van de deelnemers dat er 

wel schaamte bij komt kijken. Een deelnemer zei dat als zijn dochter met een meisje wil zijn, dat hij 

dat wel prima vindt maar dat het er wel aan ligt of het andere meisje goed is. Het andere meisje 

moet er niet voor zorgen dat zijn dochter bijvoorbeeld gaat drinken en uitgaat.  

Na afloop van het filmpje over de homoseksuele jongen kwam als reactie van een van de deelnemers 

dat het tegenwoordig een normale zaak is. Een andere deelnemer gaf aan dat het moeilijk is om over 

te praten en dat in zijn land van herkomst (Eritrea) homoseksuelen gevangen worden genomen. Een 

andere deelnemer gaf aan dat het een andere tijd is waarin iedereen doet wat hij of zij zelf wilt en 

dat hij dat prima vindt. Nog een andere deelnemer gaf aan dat hij het helemaal geen probleem vindt. 

De laatste deelnemer gaf aan dat als het zijn eigen kind is, dat hij het dan wel erg vindt. Wel werd de 

conclusie getrokken door de groep dat je zo wordt geboren, dus met een lhbtiq+-achtergrond. God 

heeft je zo geschapen. Een van de deelnemers gaf aan blij te zijn dat hij hetero is. Een van de 

deelnemers gaf aan dat de Islam toekent dat mensen deze gevoelens kunnen hebben. Als laatst 

begon een van de deelnemers over dat helaas de Marokkaanse jongeren de Nederlandse lhbtiq+’-

mensen uitschelden. Als reactie hierop kwam dat dit absoluut niet mag. Een andere deelnemers 

reageerde door te zeggen dat deze Marokkaanse jongeren niet begrijpen wat deze mensen voelen en 

https://www.youtube.com/watch?v=oKe8kZP4Cqw
https://www.youtube.com/watch?v=XOZX7SK-wSY
https://www.youtube.com/watch?v=zHtyZofz61Q&t=55s
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dat het minder moet. Een andere deelnemers reageerde met dat het niet minder wordt, maar juist 

alleen maar meer.  

De dialoogleider vroeg als slot wat de deelnemers van de avond vonden en wat zij meenamen vanuit 

de avond. De deelnemers gaven aan dat ze nieuwe woorden hadden geleerd. Ze gaven aan kennis 

mee te nemen over seksuele diversiteit. Ook gaven ze aan door deze nieuwe kennis meer begrip te 

kunnen tonen.  

Proces 

Allereerst vertelde de dialoogleider waarover de avond zou gaan. De dialoogleider benoemde dat het 

belangrijk was dat iedereen vanuit zichzelf sprak. Ook zei hij dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ was. Daarbij 

benoemde hij dat het niet de bedoeling was om elkaar adviezen te geven. De avond stond in het 

teken van een dialoog. Ieder mocht zijn/haar mening hebben en delen. Zoals eerder benoemd, 

werden er drie filmpjes laten zien waarop bij alle drie de filmpjes een gesprek werd gestart. De 

dialoogleider had hierin een grote rol, maar de groep begon na afloop van de filmpjes over 

uithuwelijking en studiekeuze zelf al te praten. Na het filmpje over de homoseksuele jongen duurde 

het iets langer voordat de groep begon te praten. De dialoogleider gaf na dit filmpje eerst een uitleg 

over de letters LHBTIQ. Vervolgens vroeg hij wat de deelnemers hiervan vonden. Op die manier 

ontstond er een gesprek. De deelnemers stelden vragen over de verschillende letters. De letters 

werden gepresenteerd op een bord. De filmpjes werden gepresenteerd door gebruik te maken van 

een beamer.  

Dialoogavond 2 

Open observatie dialoogavond over lhbtiq+ van Connecting Differences  

Datum: 23 april 2019 

Dialoogavond vanuit Connecting Differences 

Dialoogleider: Rahma el Hanoufi (Chris Bouma ook aanwezig) 

Aantal deelnemers: 11 

Duur van de avond: 1,5 uur 

Locatie: Daadkr8 

Inhoud van de avond 

De dialoogleidster heette iedereen welkom bij de dialoogavond. Er werd vervolgens een 

voorstelrondje gehouden. Iedereen in de ruimte stelde zichzelf kort voor door te vertellen wie hij/zij 

was, hoe oud hij/zij was en wat de afkomst was.  

Vervolgens begon met een stukje uit de documentaire ‘Mijn zus Zahra.’ Deze documentaire gaat over 

een Belgisch-Marokkaans gezin waarvan een dochter lesbienne is. In het stukje dat werd laten zien 

aan de groep, waren homoseksuele jongens aan het woord. Ook de moeder van een van de jongens 

kwam in beeld. Allen vertelden hun verhaal en ervaringen over het leven met hun seksualiteit en de 

weg die zij hebben afgelegd.  

Na het stukje film werd er een dialoog gehouden met de groep. Hierin werd gepraat over het 

onderwerp lhbtiq+.  

Vervolgens was er een gastspreker, Fadih. Fadih was een 21-jarige jongen van Syrische afkomst die 

twee jaar in Nederland woont. Hij is homoseksueel en vertelde hierover zijn verhaal aan de groep. Hij 

vertelde dat hij is gevlucht vanuit Damascus in Syrië. Hij groeide op in een gezin in de middenklasse. 

Het gezin waarin hij opgroeide was wel moslim maar niet heel streng. Hij gaf aan al vroeg bewust te 

zijn van zijn leven in een ‘hypocriete’ samenleving waardoor hij heeft geleerd om dingen te 

verbergen. Hij werd verliefd op een jongen uit zijn klas waardoor hij erachter kwam dat hij 

homoseksueel was. Toen hij 15 jaar was vonden zijn ouders hem te vrouwelijk en namen hem mee 

naar een arts om te vragen of hij mannelijke hormonen kon krijgen. Dit werd niet gegeven. Fadih 
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legde uit dat zijn ouders altijd hebben gewild dat hij anders zou zijn. Hierdoor is hij in een depressie 

geraakt. De band met zijn familie verslechterde. Fadij is eerst gevlucht naar Duitsland. Hier heeft hij 

10 maanden gewoond. Zijn ouders zijn ook gevlucht naar Duitsland. Om toch meer afstand te nemen 

van zijn ouders, is Fadih in zijn eentje naar Nederland gevlucht. Een week geleden is de moeder van 

Fadih bij hem geweest en is meegegaan naar een speech van Fadih over zijn homoseksualiteit. Zijn 

moeder accepteert het nu wel. Met zijn vader heeft Fadih oppervlakkig contact. Met zijn broer heeft 

Fadih helemaal geen contact meer. Alle drie wonen zij nog in Duitsland.  

Reactie van de doelgroep 

Documentaire 

De dialoogleidster vertelde dat in het Turks en Marokkaans ‘homo’ een scheldwoord is. De groep 

beaamt dit. Een man opperde de Pride in Amsterdam. Een andere man gaf aan dat er in India (zijn 

land van herkomst) niet veel homo’s zijn. Een andere man pakte zijn telefoon en zocht een Turkse 

transgender op om aan zijn buurvrouw (de onderzoeker) te laten zien. Hij gaf aan dit een mooie 

vrouw te vinden die goed kan zingen. Een andere man gaf aan dat hij zijn zoon liever aan de drugs 

ziet gaan dan dat zijn zoon homoseksueel is. Een andere man gaf aan dat homoseksualiteit van de 

cultuur en het geloof niet mag en dat het leven van de homoseksuelen of lesbiennes kapot is omdat 

zij last krijgen van reacties van de omgeving. Hieraan werd toegevoegd dat zowel religie als omgeving 

druk opleggen. Een man liep weg en gaf aan dat hij even moest lopen omdat hij last had van zijn knie. 

Een andere man liep weg om naar de wc te gaan.  

De dialoogleidster opperde dat een vrouw in de documentaire aangaf al te weten dat haar kind 

homo was sinds hij heel klein was. Daar voegde ze aan toe dat het vaak eerder wordt geaccepteerd 

als meisjes met auto’s spelen als wanneer jongens met barbies spelen. Ze vroeg aan de doelgroep of 

zij dit herkenden. Drie mannen knikken en zeggen ja.  

Gastspreker 

Fadih begon met zijn verhaal. Na een paar zinnen vroeg een van de deelnemers of hij al vragen 

mocht stellen. De dialoogleidster gaf aan dat Fadih eerst zijn verhaal zou doen en dat er vervolgens 

vragen gesteld mochten worden. De deelnemer stond op en vertrok. Hij is niet meer terug gekomen.  

Een deelnemer vraagt of homoseksualiteit een keuze is geweest. Fadih ontkende dat. Een andere 

deelnemer vroeg of Fadih al homo was voordat het oorlog was in Syrië. Hij antwoordde met dat hij 

zo is geboren. Een andere deelnemer vraat of er in Syrië problemen zijn met homoseksualiteit. Fadih 

bevestigde dit. Een andere deelnemer gaf aan dat het in veel geloven en culturen verboden is om 

homo te zijn en dat Fadih nu voor een keuze staat: homoseksueel of moslim. Hij vroeg waar Fadih 

voor kiest. Fadih antwoordde dat hij allebei is. Een man zei zachtjes in zichzelf ‘dat kan niet’. Een 

andere man trok zijn wenkbrauwen op en zei: ‘praktiserende moslim die homo is?’ Een andere man 

vroeg zich af waarom homo’s niet normaal kunnen lopen.  

Na afloop werd door de dialoogleidster gevraagd om een applaus. Opvallend was dat niet alle 

deelnemers klapten.  

Proces 

De dialoogleidster heette iedereen welkom. Vervolgens werd er een voorstelrondje gehouden. Na 

het voorstelrondje legde de dialoogleidster de relevantie van de avond uit aan de doelgroep, 

namelijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het doel was om meer begrip en respect voor elkaar 

te krijgen. Wel gaf ze aan dat ze niet verwachtte dat iedereen na één avond een compleet andere 

denkwijze had, alhoewel dat natuurlijk wel mooi zou zijn zei ze. Ze legde uit dat fysiek geweld pijn 

doet maar verbaal geweld, zoals schelden, ook. Ze voegde toe dat de avond in het teken stond om 

van elkaar te leren. Ze gaf aan dat het doel was om respectvol met elkaar om te gaan. Vervolgens 

checkte ze bij de doelgroep of ze begrepen wat ze had verteld door te vragen ‘begrijpen jullie wat ik 
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zeg?’. Ze vroeg vervolgens wie er allemaal homo’s of lesbiennes kende. Vervolgens leidde ze de 

documentaire in door te vertellen waarover het ging en dat ze een klein stukje liet zien. Ze vertelde 

erbij dat er na de documentaire gepraat ging worden en vervolgens de gastspreker aan het woord 

zou komen. Wanneer ze een vraag stelde, gaf ze zelf de beurt aan een deelnemer.  

 


