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In verschillende mate 
Notities voor een inleiding over gender en jeugdliteratuur door 

Orlando Verde  

Ik excuseer me op voorhand voor de fouten die ik nu zal maken. Spreken over gender is 

niet iets dat ik vaak doe, dus heel veel van de kennis en de woordenschat mis ik. Ik 

vraag dus begrip en geduld. Maar ook kritiek: uw opmerkingen zal ik vandaag enorm 

waarderen. 

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor 

deze uitnodiging. Niet alleen als ‘schrijver’ - 

voor een podium en een publiek - maar ook 

als burger die ijvert voor de aanwezigheid 

van meerdere standpunten in zo veel 

mogelijk discussies. Zeker ook als we 

spreken over jeugdliteratuur ben ik 

dankbaar dat de bijdrage van iemand met 

mijn profiel wordt gevraagd. 

“Iemand met mijn profiel”, wat houdt dat 

in? Geen onbelangrijke vraag. Ik ben een man. Ik ben opgegroeid in Latijns-Amerika. 

Wat zou dat kunnen beteken? Zou ik dan een ‘macho’ zijn? Zou ik het moeilijk hebben 

met homoseksualiteit, bijvoorbeeld? Ik kan beschrijven waar ik opgegroeid ben, op 

voorwaarde dat dat niet zal bepalen hoe jullie naar mensen zullen kijken, maar, 

hoogstens, naar sociale fenomenen. 

Ik ben 40 jaar oud. Ik ben opgegroeid in een gezin met een vader die altijd buitenshuis 

werkte en een moeder die altijd in huis werkte. Ze lazen me nooit voor. Thuis waren er 

boeken, maar lezen was voor mij iets functioneels. Het plezier van het lezen is iets dat ik 

nog altijd minder beleef dan ik zou willen. Ik was een blij kind. Ik had geen angsten, ik 

had het niet moeilijk op school. Mijn jeugd was niet veel anders dan die van de meeste 

mensen: spelen, studeren, naar tv-kijken, eten, slapen. Sociale dynamieken onder 

kinderen horen daar ook bij: je werd verwacht sterk te zijn, slim te zijn, grappig, dapper, 

propere schoenen te dragen.  

" De Venezolaanse vrouwen staan bekend  

als de mooiste van de wereld. En dat heeft gevolgen." 

 

Maar meisjes, dat is een ander verhaal. Er bestaat bij ons een schoonheidscultus die 

zich vooral toespitst op vrouwen. Miss Venezuela is een statement: de Venezolaanse 

vrouwen staan bekend als de mooiste van de wereld. En dat heeft gevolgen. Een liefje 

van mijn zusje verwachtte dat ze een borstvergroting zou ondergaan. Hij zei daarvoor te 

willen betalen. Dat vond ze een belediging en toen ging ze weg van hem, maar er zijn 

ook meisjes die minder weerstand kunnen bieden aan een streng verwachtingspatroon. 

Fitness, schmink, kledij: Venezolaanse vrouwen moeten gemiddeld meer investeren in 
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hun uiterlijk dan, zeg maar, de gemiddelde Belgische vrouw. Je zou het zeker kunnen 

zien als uiting van een machocultuur. Zo ook de grote posters van halfnaakte vrouwen 

langs de autostrade. Maar ja, die vind je ook hier. En een slogan zoals “mannen weten 

waarom” is nogal choquerend voor deze Latijns-Amerikaanse macho. We hebben hier 

te maken met een andere, maar ook ernstige vorm van onevenwicht. 

De vrouwen waren in onze media vooral wulps en schaars gekleed. Onderdanig en 

vrolijk. Met de tijd werd het profiel van de vrouw rebels en assertief, maar vaak nog 

altijd in dienst van de mannelijke verwachtingen. De professionele vrouw, de 

onderneemster, de politica, de combattieve alleenstaande moeder mocht de 

schoonheid niet achter zich laten. Andere, minder mooie vrouwen, waren er ook, maar 

dan minder prominent in beeld. 

Vrouwen vertegenwoordigden anderzijds ongeveer de helft van de leerlingen in de 

universiteit waar ik studeerde, ondanks de focus op harde wetenschappen en 

ingenieursopleidingen. Op kantoor werd die verhouding behouden, naar mijn ervaring. 

Dat kan ik niet zeggen over technologische labo’s hier bij ons, waar de afwezigheid van 

de vrouwen pijnlijk zichtbaar is. Ik heb meer vrouwen gezien in een computerlabo in 

Kuwait, met hoofddoeken aan, dan in elektronicabedrijven in Europa. Dus ja, alles is 

complexer dan het lijkt. De Venezolaanse context is in de voorbije jaren ook nog verder 

geëvolueerd. 

 

"In het derde jaar van de lagere school was er een jongen met krullen,  

 zijn naam ontgaat mij. Zijn gedrag was lichtjes ‘anders’ en  

ik weet nog dat hij altijd het doelwit was van grapjes." 

 

Ik werd 30 jaar geleden vooral verwacht me te gedragen als een jongetje. In het derde 

jaar van de lagere school was er een jongen met krullen - zijn naam ontgaat mij. Zijn 

gedrag was lichtjes ‘anders’ en ik weet nog dat hij altijd het doelwit was van grapjes. 

Dergelijke grapjes werden later een keer ook op mij gericht. Ik vond het niet erg. Het 

waren grapjes, maar mijn moeder kon er niet mee lachen. Een jaar later zou ik op mijn 

eentje zijn, in de hoofdstad. Ik moest alleen naar de unief op mijn vijftiende. Dat moet 

een angstaanjagende gedachte zijn voor een moeder. 

Tijdens mijn universitaire jaren pendelde ik vaak. Tijdens een busrit tussen Caracas en 

Maracay streelde eens een oudere man met zijn linkerhand mijn rechter been, zachtjes, 

terwijl ik naast hem ingedommeld was. Ik wist niet wat te doen, ik was nog altijd 15. 

Toen zijn hand bleef klimmen en het ondubbelzinnig werd dat hij mij betastte, 

verzamelde ik al mijn moed om hem tegen te houden: ik vroeg of dat moeilijk was, een 

homo te zijn. Geen geschreeuw, geen geweld, alleen een poging om te praten met een 

onbekende. 

Hij vertelde zijn verhaal en raakte me niet meer aan. Hij had, denk ik, meer nood aan 

een gesprek dan aan een prooi. Een vijftienjarige jongen die nog jonger lijkt, blijft tot 

nader order een prooi. Hij gaf me zijn visitekaartje op het einde van de rit. Toen ik het 

vertelde aan mijn moeder, vroeg ze of ze dat visitekaartje kon zien. Ze versnipperde het 
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en gooide het in de vuilbak. Omdat het een homoseksuele man was? Omdat het een 

oudere man was? Omdat ik een kind was? Ik denk alles tegelijkertijd, meer dan een 

Latijns-Amerikaanse moeder was ze op dat moment vooral een moeder. Zulke reacties 

hoeven vaak geen uitleg, omdat ze universeel zijn. 

Venezuela was geen eenvoudige plek om op te groeien als homoseksuele man, denk ik. 

Maar ik spreek van 35 à 20 jaar geleden. Toen was het overal moeilijker voor holebi’s. 

Homoseksualiteit wordt, nog altijd, HEEL BREED gezien als iets dat je moet “begrijpen”. 

Als iets waar mensen mee bezig zijn als het voorkomt en (in verschillende mate) met de 

hoop dat het niet voorkomt. 

En dat geldt niet exclusief voor ‘andere culturen’, ‘niet-westerse samenlevingen’ of 

religieuze gemeenschappen. Dat is (in verschillende mate) een uitdaging in Venezuela 

of in België of in de Verenigde Staten. Los van de geografische context, moet je nog 

altijd worstelen met het feit dat wat voor sommigen ‘normaliseren’ is, of 

‘sensibiliseren’, voor anderen gelijk staat aan ‘promoten’. En iets promoot je niet als je 

de hoop koestert dat het niet voorkomt.  

Ik ben opgegroeid in een context waarin homoseksualiteit gereduceerd werd tot een 

karikatuur in de media. Die karikatuur namen wij over (ik ook) om grappig te doen, 

maar volgens mij ook om ‘iets’ te bewijzen. Elegante of ronduit vulgaire dingen te 

roepen aan vrouwen die op straat lopen, zelfs wanner je vrouw en kinderen aanwezig 

zijn, maakte toen voor sommigen nog deel uit van de mannelijkheid. De zaal te verlaten 

als mannen met elkaar tongzoenen op het scherm, hoorde er voor anderen ook bij. Die 

vijandige houding op school, dat alarm bij ‘symptomen’ van homoseksualiteit, achteraf 

gezien was dat ook een manier om zich te bewijzen.  

 

"Ik heb studies gelezen over de houding tegenover homoseksualiteit in 

oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Latijns-Amerika.  

Holebi’s werden vaak gezien als magische wezens die  

meerdere seksuele identiteiten in zich hielden." 

 

Nu, is dat altijd zo geweest? Ik heb studies gelezen over de houding tegenover 

homoseksualiteit in oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Latijns-Amerika. Holebi’s 

werden vaak gezien als magische wezens die meerdere seksuele identiteiten in zich 

hielden. Met de Europese, katholieke conquista kwam alleszins ook de bestraffing van 

homoseksualiteit, en dus ook de angst en de afgunst. Homofobie maakte op ons 

continent deel uit van het pakket van westerse normen en waarden. 

In ‘het westen’ zoals we het vandaag kennen, gaan we er vaak van uit dat openheid 

voor homoseksualiteit ons onderscheidt van de barbarij. Maar was er niet onlangs een 

mars “voor het traditionele gezin” door de straten van Antwerpen? Werden 

homokoppels toen niet door onze ordediensten geadviseerd om niet te provoceren met 

expliciete vertoningen van affectie? Hoe lang geleden was homoseksualiteit nog 

strafbaar in Engeland? Er is overal (in verschillende mate) werk aan de winkel en 

misschien is zelfonderzoek ‘een begin’ om dichter te komen bij de ander. 
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Er moet overal in verschillende mate gewerkt worden aan evenwichtige man-vrouw 

verhoudingen en normalisering van homoseksualiteit. De grootste fout die we vandaag 

maken is de indruk geven dat er één volmaakte samenleving is, en andere contexten die 

nog niet rijp zijn. 

 

"De vraag blijft, bewust van een uitdaging die zich niet beperkt tot de 

ander: hoe schrijf je over gender? Hoe breng je verhalen tot ouders en 

gezinnen die daar vaak niet op zitten wachten?" 

Ik zoek in mijn schrijfsels geen bewuste balans tussen mannen en vrouwen of tussen 

trans- en cisgender. Een schrijver is vaak maar een instrument van het verhaal, dat is 

geen romantisering. Heel vaak is het verhaal wat het is en zit je daar wat te typen. Maar 

de auteur is daarom niet vrijgesproken van verantwoordelijk voor het resultaat. Het is 

wel belangrijk dat je personages, wie ze ook zijn en wat ze ook doen, plausibel 

overkomen binnen de grenzen van hun wereld. Vertellen vanuit het standpunt van een 

vrouw is iets dat een mannelijke schrijver naar behoren moet kunnen doen (en 

omgekeerd, in alle richtingen). Zich te kunnen inleven in iemand die je niet bent, 

behoort tot de elementaire vaardigheden van de schrijver. 

Hoe zorg je dan voor een balans tussen personages, achtergronden en narratieven in de 

literatuur van een specifieke context? Ik zou om te beginnen die verantwoordelijk 

leggen bij de organisaties die het overzicht moeten behouden. Het Vlaams Fonds der 

Letteren? Bij uitbreiding ook het Vlaams Audiovisueel Fonds? Ze kunnen onevenwicht 

detecteren en verandering stimuleren, met oog op een gezond kunstenlandschap. Maar 

ook op individueel niveau behoort het tot de taak van de schrijver om onevenwicht te 

detecteren in zijn of haar werk. En daar iets aan te doen. Ik schreef eens een film waarin 

de balans tussen mannen en vrouwen en tussen culturele achtergronden belangrijk 

was. Toen een vrouwelijk personage te licht was in verhouding tot andere personages, 

heb ik haar personage laten smelten met een onscheidbaar goede vriend van haar die 

een ander karakter had. Het resultaat was een vrouwelijk personage dat complexer was, 

boeiender, sterker, echter. En ik vermoed dat zij twee altijd één waren, enkel wist ik dat 

initieel niet. 

Ik zou zeggen dat je over gender schrijft op dezelfde manier dat je over alles schrijft: in 

een eerste stap met eerlijkheid, in een tweede stap met strenge zin voor zelfkritiek [1]. 

De rest van het proces zal in elk geval anders verlopen. Geschiedenis als invalshoek? Dat 

kan. Als informaticus ben ik altijd verontwaardigd geweest door de oneerlijke 

behandeling van de vader van alle computers: Alan Turing, tot de dood gedreven door 

een veroordeling voor ‘indecency’, de naam gegeven aan zijn seksuele relatie met een 

andere man, in de jaren vijftig, in het Verenigd Koninkrijk. Het verhaal van de magische 

indianen is tegelijkertijd geschiedenis en een fascinerende mythe. 

Is de realiteit die we willen beschrijven té beperkt op vlak van man-vrouw 

verhoudingen? Niemand verplicht ons om ons te beperken tot een onvolmaakte 

realiteit, we kunnen een realiteit scheppen, schrijvers worden zelfs verwacht om vorm 
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te geven aan de realiteit. Al zien we die niet rondom ons, we mogen gerust een 

gesluierde moslima aan de balie laten staan. Moeten, zelfs. 

Het is vooral interessant om zich af te vragen welke van onze personages mannen en 

vrouwen zouden kunnen zijn, of queer, of moslim, of arm, of rijk, of blind. Gewoon, 

omdat dát normaal is, al hoort het vaak niet tot het automatisme van de artistieke 

creatie. 

Ik schrijf soms over vrouwen of vanuit een vrouwelijk perspectief. Dat is niet bewust. 

Een personage is tijdens dat proces niet ‘een vrouw’ maar ‘een personage’ dat ook 

toevallig een vrouw is. Het is vooral een moeder, of een moordenaar of een slachtoffer. 

Zelf heb ik, nu ik er naar kijk, ook opvallend veel homoseksuele personages op mijn 

conto staan. Een van hen was een jongen die op de bus werd versierd door een oudere 

man. Of een jongetje dat gepest werd omdat hij zijn verliefdheid voor een andere 

jongen niet kon verbergen. Die personages ben ik niet. Maar ze zijn ook niet anders dan 

ik [2]. Rodaan Al Galidi schrijft in zijn inleiding voor ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg: 

“Misschien zal mij gevraagd worden of dit mijn verhaal is. Dan zeg ik: nee. Maar als mij 

gevraagd wordt: Is dit ook jouw verhaal? zeg ik volmondig: ja”. Ergens is er een 

gedeelde menselijkheid die ons verbindt. Daar ligt er een onmeetbare kracht in. Zo 

krachtig is dat, dat sommige mensen ons willen overtuigen van hoe onoverbrugbaar 

onze verschillen zijn. 

Ik begon deze interventie met een vraag 

voor geduld en kritiek. Ik zal daarbij 

toevoegen dat ik dat vraag omdat ik elke 

dag bijleer. Omdat ik een fundamenteel 

andere mens ben geworden naarmate ik 

studeerde, mensen leerde kennen, 

boeken las en naar films keek. Laat ons 

dus vooral afstand nemen van het idee 

dat we iets weten over wie een lezer is 

omwille van zijn profiel, maar ook van 

het idee dat we weten wie een persoon 

zal zijn, omwille van wie hij vandaag is. 

Dat zal ons, hoop ik, stimuleren om in de essentie van onze eigen menselijkheid te 

zoeken om anderen te verstaan. 

Bedankt voor jullie aandacht. 

[1] Jezelf voortdurend in vraag stellen. Die nederigheid zal je helpen om correct te handelen. 

[2] En dit mag anderzijds niet verward worden met een egocentrisch gevoel van universaliteit. 

 

Orlando Verde las deze tekst voor tijdens de netwerkdag van 17 maart 2017 over culturen en 

rolpatronen van Studio Sesam en nik-nak 


