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Samenvatting 

Living Through Becoming is mijn proefschrift gebaseerd op een 

onderzoeksproject dat is gestart in 2012. Dit project werpt licht op verschillende, 

onderling verbonden aspecten van het dagelijks leven van de Chinese lesbische vrouw 

en de subjectiviteit van women loving women in China tijdens het laatste decennium. 

De gegevens zijn voornamelijk verzameld in vijf maanden veldwerk in 2013 en 2014 

uitgevoerd in twee steden in China: in Kunming (provinciehoofdstad van Yunnan) en 

Sjanghai. Als etnografische studie in een tijdperk van globalisering, doordrenkt met 

feministisch gedachtegoed en ethiek, bevat dit proefschrift naast analyses van mijn 

persoonlijke ervaringen tevens anekdotes van vrienden, verhalen van informanten uit 

eerdere studies, werken van fictie, casuïstiek besproken in ander onderzoek, alsmede 

het heersende discours in het dagelijks leven en de media in China.  

‘Subjectivity (subjectiviteit)’ is het sleutelbegrip waarop mijn onderzoek is 

gebaseerd en bovendien een thema dat verdere verkenning verdient binnen de Chinese 

context. Mijn benadering om subjectiviteit te bestuderen is sterk geïnspireerd door 

Rosi Braidotti’s feministisch-filosofisch-nieuwe materialistische theorie van ‘nomadic 

subjectivity (nomadische subjectiviteit)’. Deze benadering roept op tot 

creatief-kritische projecten waarbinnen ‘figurations (figuraties)’ (te weten de accurate, 

complexe, gesitueerde, belichaamde, verschilbevestigende, altijd-wordende en 

decentrerende locaties) van hen die zich in de periferie bevinden in kaart worden 

gebracht.  

Het hoofddoel van mijn project is om het concept ‘subjectivity (subjectiviteit)’ 

persoonlijk te observeren, te interpreteren en te ervaren.  Ik heb onderzocht hoe dit 

concept specifiek wordt belichaamd door Chinese women loving women, door middel 

van subtiel afgebeelde ‘life maps’ over de ‘becoming (wordingsreizen)’ van de kennis, 

waarden, gevoelens, praktijken en lichamen van deze vrouwen. Ik kijk in vijf 

specifieke, maar toch met elkaar verweven thema’s: (1) globalisering; (2) 

heteronormativiteit; (3) seksuele oriëntaties en genderuitingen; (4) liefde en seks; (5) 
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uit de kast komen. 

Methodologisch gezien zijn mijn etnografisch veldwerk, evenals mijn latere 

gegevensanalyses en geschreven stukken, leerprocessen van het traject van de 

feministische ‘ethico-onto-epistem-ology (ethico-onotto-epistem-ologie)’, die mijn 

studie, mijn leven en mezelf/mijn ‘zelf’ verandert in zijn wat we gewoonlijk 

‘onderzoeksresultaten’ noemen. In totaal verzamelde ik informatie van eenenveertig 

vrouwen in de leeftijd van begin twintig tot midden veertig, via semi-gestructureerde 

interviews, informele gesprekken, participerende observaties en focusgroepen.  

In het hoofdstuk over globalisering (hoofdstuk 2) probeer ik ‘globalisering’ niet 

te zien als een al reeds gevormde macroachtergrond waartegen mijn informanten 

leven; in plaats daarvan bestudeer ik ‘globalisering’ als een serie en veelvoud van 

‘entanglements (verwikkelingen)’ van tijd, ruimte, verbeelding en realiteit. Uit deze 

entanglements (verwikkelingen) ontstaat het gevoel van ‘zelf’ en de ‘wereld’ van 

mensen en ‘intra-act (intra-acteren)’ en veranderen ze. Juist deze processen zijn het 

ontstaan van ‘globalisering’ en ‘subjectiviteit’. Specifiek analyseer ik de instabiele en 

onverwachte machtsverhoudingen tussen een onderzoeker en haar informant, waarin 

verschillende dynamieken worden aangewakkerd door fysieke participatie in globaal 

toerisme of symbolische identificatie met geglobaliseerde (of eerder 

Euro-Amerikaanse) homo- en lesbische culturen. Een dergelijke dynamiek heeft niet 

alleen de vaak veronderstelde machtsongelijkheid tussen onderzoekers en informanten 

verschoven, gewijzigd, verworpen, maar ook bewust of onbewust de mensen 

gemarginaliseerd wiens kennis, ideeën, idealen en levensstijlen verondersteld wordt 

‘achterlijk’ en ‘geïsoleerd’ te zijn. 

 In het hoofdstuk over heteronormativiteit (hoofdstuk 3), behandel ik het 

concept ‘passionate aesthetics’, gemunt door Saskia E. Wieringa, en pas ik het toe 

voor het analyseren van heteronormativiteit. Ik wijs hierbij op de beperkingen van het 

concept ‘heteronormativity (heteronormativiteit)’ zelf, waaronder zijn essentialisering 

en dichotomisering van de concepten heteroseksueel/homoseksueel, de veronderstelde 

verbanden tussen heteroseksueel-normaal en homoseksueel-abnormaal, en de 



Summary of Dissertation (Dutch)    Living Through Becoming Author: Yiran Wang; Translator: Wanda Klein 

3 

 

ongevoeligheid voor dat esthetische streven dat complexer en paradoxaler is dan de 

dichotomie normaal-abnormaal. In contrast hiermee nodigt het concept passionate 

aesthetics ons uit om echt te onderzoeken wat ‘beter’, ‘mooier’, ‘wenselijker’ en 

‘dichter bij het ideale’ is binnen de domeinen van het leven van mensen die 

betrekking hebben op sexualiteit en gender. Dit concept is tevens gevoelig voor 

subtiele veranderingen, subversieve processen en onverwachte mogelijkheden. 

Daarnaast is passionate aesthetics ook gevoelig voor de onwetendheid, discriminatie 

en het geweld dat voortkomt uit het najagen en opleggen van het ‘betere’ leven.  

Recent onderzoek naar verlangens en relaties tussen vrouwen in het hedendaagse 

China hebben aangetoond dat een collectieve neiging en een geïnternaliseerd 

individueel verlangen bestaat naar ‘normal’ te zijn. Echter, ik stel dat, in plaats van dit 

genoegen nemen met ‘gewoon normal’ te zijn, mensen—ook diegenen die ‘normal’ 

lijken binnen een samenleving- het doorgaans waarderen om ‘bijzonder’ te zijn in 

positief opzicht, te weten af te wijken van het banale, superieur aan het ‘gewone’, 

maar zonder stigmas. Daarom heb ik in dit proefschrift moeite gedaan om gevoelig te 

zijn voor de verschillen die afwijken van het ‘normale’, zonder hierbij een binair en 

oppositioneel begrip van gelijk/verschillend te hebben.  

In het hoofdstuk over seksuele oriëntaties en genderuitdrukkingen (hoofdstuk 4), 

bekijk ik de T- en P-identificatie, evenals de T-P-relatie, die zo controversieel is dat 

deze tegelijkertijd wordt toegepast, bekritiseerd, verlaten en/of en zich opnieuw 

toegeëigend tussen hedendaagse Chinese lesbiennes. Als vrouwelijke homoseksuele 

praktijken gebaseerd op de verdeling en koppeling van geslachtsdynaden, worden de 

T-P-praktijken vaak bekritiseerd als een imitatie van heteronormatieve mannelijkheid 

en vrouwelijkheid. In dit hoofdstuk beschrijf ik echter de T-P dynamiek als een 

‘half-geoefend en half geïmproviseerd dansduet’, en gebruik het als een figuratie voor 

het waarnemen, begrijpen en verbeelden van T- en P-identificaties en T-P-relaties. Ik 

onderzoek hoe verschillende seksuele oriëntaties (bijvoorbeeld homoseksualiteit, 

heteroseksualiteit en biseksualiteit) en genderidentiteiten (bijvoorbeeld Sommige 

sub-identiteiten in T-P-relaties) strategisch gedefinieerd, hiërarchisch gewaardeerd en 
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creatief (her) toegeëigend en (zelf) geïdentificeerd worden, door mijn informanten 

voor hun eigen bestwil. Hun aandacht wordt vooral besteed aan het begrip ‘pureness 

(chun)’, waarbij het erom gaat om welke verschillende paradoxen, competities en 

onderhandelingen er bestaan. Ik analyseer de genuanceerde stigma’s die 

respectievelijk zijn verbonden aan biseksuele vrouwen, Ps, ‘iron Ts (tie Ts)’, ‘pure Ps 

(chun Ps)’ en ‘pure vrouwen’, door verschillende women loving women in 

verschillende omstandigheden. Ik bespreek ook zowel de revolutionaire elementen als 

de beperkingen van de recent gepopulariseerde discours van ‘feminine T (niang T)’ en 

‘masculine P (ye P)’. 

 In het hoofdstuk over liefde en seks (hoofdstuk 5) probeer ik een theoretisch 

en methodologisch meervoudig gebrek aan taal te overwinnen wanneer ik denk, praat 

en schrijf over ‘verliefd worden’ en ‘seks hebben’. Als een poging probeer ik een 

‘vertaler’ te worden die de levensverhalen van mijn informanten over liefde en seks 

onderzoekt en het verzwegene luid maakt, het gestandaardiseerde verandert en het 

cliché verandert in iets nieuws. Tegelijkertijd worden mijn eigen affectieve en 

lichamelijke ervaringen van liefde en seks verweven met mijn studie ook een 

specifieke ‘vertaling’ van liefde en seks voor vrouwen van hetzelfde geslacht. Om 

precies te zijn, analyseer ik eerst de ‘eerste liefde zonder articulatie’, die dubbelzinnig 

gebeurt tussen jonge vrouwen of meisjes, zonder expliciet als ‘love/aiqing’ te worden 

bestempeld, maar vaak hun eerste exploratie, twijfel, of/en bevestiging van hun 

affectieve gevoelens en seksuele oriëntaties. Vervolgens vergelijk ik de verschillen 

tussen de betekenis van ‘gepassioneerd (liefde)’ en ‘romantisch (liefde)’ in reguliere 

en mannelijke werken van westerse geleerden en die van de Chinese vertalingen van 

deze termen. Ten slotte onderzoek ik hoe mijn informanten en ik het concept ‘seks 

hebben’ definiëren tussen vrouwen. Hoewel de fysieke (f)act van ‘penetratie’ een 

bepalende rol speelt in de geuite versies van de definitie, brengen sommige subtiele, 

aarzelende, tegenstrijdige metaforische uitdrukkingen over seks mij implicaties en 

inspiraties over hoe we een idee kunnen uitbreiden en verrijken. 
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In het hoofdstuk over ‘uit de kast komen’ (hoofdstuk 6), ga ik terug naar het 

thema ‘chugui/coming out the closet’, nadat ik er aandacht aan besteedde in mijn MA 

scriptie. Onder de elementen die een obstakel vormen voor coming-out of zelfs het 

idee om uit de kast te komen ondenkbaar maken in Chinese context, is ‘kinderlijke 

vroomheid (xiao, filial piety)’ een meest opvallende. Er wordt algemeen aangenomen 

dat het idee en het ideaal van ‘coming-out’, dat voortkomt uit het individualisme, 

identiteitspolitiek en mensenrechtenbewegingen in westerse culturen, niet van 

toepassing is op de Chinese samenleving en het Chinese volk. Er wordt ook beweerd 

dat de alternatieve strategieën voor “coming-out” toegepast door Chinese 

niet-heteroseksuele individuen, zoals ‘coöperatief huwelijk (xingshi hunyin, 

cooperative marriage)’ en ‘thuiskomen (coming home)’, unieke lokale creaties zijn, 

die op hun beurt westerse geleerden en activisten inspireren om niet alleen 

identiteitspolitiek, maar ook queer-theorie te heroverwegen. Ik twijfel echter in mijn 

studie aan het gebruikelijke vermoeden dat de ouders van Chinese niet-heteroseksuele 

individuen conservatieve, koppige beschermers zijn van heteronormativiteit en het 

patriarchaat, die de ‘kinderlijke vroomheid’ op een uniforme, rigide manier definiëren 

en gemakkelijk verlamd zijn door de coming out van hun kinderen zonder enige 

veerkracht of een ‘onverwacht’ antwoord genuanceerd van totale teleurstelling, 

verdriet en woede. Een dergelijk vermoeden is niet alleen ahistorisch—omdat de 

houding ten opzichte van niet-heteroseksualiteit varieert tussen verschillende 

generaties ouders—maar ook de ouders anders maakt, en niet hun subjectiviteit te 

zien als reizen in ‘wording’ net als die van hun kinderen. Ik betwijfel ook de 

essentialistische aanname dat ‘coming-out’ een min of meer wortelloos idee is in 

China, dat zelf de mogelijkheid van een transregionaal reis en verplaatsings concept 

beperkt heeft. Deze bekentenis heeft sommige mensen gemarginaliseerd die, samen 

met hun families, dapper chugui beoefenen en nieuwe betekenissen geven, en die hun 

leeftijdsgenoten aanmoedigen om chugui te verkennen in plaats van het alleen maar 

volledig onmogelijk te vinden. Bovendien roep ik op tot meer observaties en 

beschrijvingen die chugui/coming-out verhalen uit de oorspronkelijke familie van een 
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niet-heteroseksueel individu declasseren, bijvoorbeeld om te zien hoe de coming out 

naar hun kinderen is. Zulke multiple-directionele analyses kunnen ons helpen de 

verschillende figuraties van ‘thuis’ opnieuw te verbeelden. Niettemin, wat ik evenzeer 

benadruk, is dat we geen enkele figuratie van ‘thuis’ als de ultieme vervulling van de 

mens zouden moeten idealiseren, en dat we het streven naar coming out van een eng 

verbeeld en uniform geëvalueerde utopie van ‘gekozen familie’ moeten decentreren. 


