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“In de middelbare school ben ik niet of nauwelijks uit de kast (durven) komen. Dit deels door
mijn late besef van mijn geaardheid en de angst uit de kast te komen. Die angst werd in de
hand gewerkt door de school, waar openheid een streefdoel was, maar in werkelijkheid nog
steeds zo niet aanvoelde.”
Bovenstaand citaat geeft sterk de nood weer om ons denken omtrent holebi’s te veranderen.
In wat wij zien als een moderne samenleving wordt sterk duidelijk dat er geen sprake is van
gelijkwaardigheid, maar eerder een schijnheiligheid. Doorheen mijn onderzoek wordt sterk
duidelijk dat heteroseksualiteit een geprivilegieerde status heeft en dit ten koste van alle
mensen die volgens hen ‘afwijken’. Mijn onderzoek gaat op zoek naar een mogelijk antwoord
en belicht de sleutelrol van het onderwijs hierin.

Ik heb niks tegen homo’s hé, maar…
Een typische zin die in elke huiskamer in Vlaanderen al eens de revue is gepasseerd. Het
illustreert duidelijk het vertrekpunt van mijn onderzoek. Hoewel er sprake is van België als
een vooruitstrevend land op het gebied van gelijke kansen, betekent dit echter niet dat er een
gelijkwaardige samenleving heerst voor iedereen. Hedendaags is er nog steeds een sterk
taboe rond holebiseksualiteit. Men vindt dat homoseksuelen binnenskamers mogen doen en
laten wat ze willen, maar dat ze buitenshuis moeten voldoen aan de ‘algemeen geaccepteerde
norm’, zoals die door de heteroseksuelen worden vastgelegd. Het is zeker niet mijn bedoeling
om u als lezer op de vingers te tikken, misschien is dat bij u niet aan de orde. Echter wil ik u er
wel op wijze dat onze gehele maatschappij wel spreekt van een positieve houding en dat men
gelijke rechten gaat toekennen aan holebiseksuelen. Echter blijkt dat men in concrete gevallen
toch nog vooroordelen heeft, maar deze worden door henzelf niet herkend. Zo zullen hetero’s
minder bereid zijn om holebi’s gelijk te behandelen, indien het gaat over het adopteren van
kinderen, fysiek contact uiten in het openbaar,…
Het zijn allemaal situaties en discussies waarmee u al zeker bent geconfronteerd geweest en
waarschijnlijk heeft u hier ook een mening over. Het is niet aan mij om u een mening op te
dringen, daarvoor dient deze masterproef niet. Echter wil ik u graag meenemen in het leven
van de holebi’s zelf en u duidelijk maken met welke vormen van discriminatie en
schijnheiligheid zij mee in contact komen. Kort samengevat, ben ik in het leven van
holebiseksuelen in Vlaanderen gedoken en op zoek gegaan naar verhalen en ervaringen die
mij hun leven schetsen. Om op die manier anderen inzicht te geven in deze vaak onzichtbare
problematiek en hoe we deze kunnen aanpakken.

Holebi’s als volwaardige burgers(?)
Doordat holebi’s zich vaak onzichtbaar dienen te maken, heb ik gebruik gemaakt van het
internet om met hen in contact te komen. Doormiddel van een forum te analyseren en
interviews af te nemen, heb ik op deze manier meer inzicht kunnen vergaren in sommige
problematieken en gebeurtenissen die holebi-jongeren meemaken. Velen gaven aan dat ze
met heel veel verwachtingen worden geconfronteerd en dat ze zich dienen aan te passen aan
wat de heteroseksuele meerderheid wil. Dit zorgt voor een enorme druk en angst op deze
jongeren. Samen met de voor hen opgelegde coming out, die hen nog extra verplicht om
zichzelf kenbaar te maken en hen ‘afwijking’ nog verder bloot te leggen.
Daarnaast beschrijven ze op welke manieren de maatschappij en die burgers hen
discrimineren. Naast fysieke agressie (gay bashing) en ook verbale agressie (uitschelden op
straat, op school,…) werd duidelijk dat holebi’s bepaalde rechten ontnomen worden, die voor
hetero’s heel normaal zijn. Zoals kinderen adopteren, kussen in het openbaar en zelf bloed
geven.
Concreet gaf mijn onderzoek aan dat het voor holebi’s en zeker holebi-jongeren niet evident
is om als volwaardige burger te worden aanzien. Dit begint al vanaf de opvoeding en het
onderwijs, waarbij holebiseksualiteit nauwelijks tot zelfs negatief aan bod komt. Dit verschilt
natuurlijk van school tot school. Het is zeker niet zo dat elke school zichzelf negatief uitlaat
ten opzichte van holebi’s. Echter dien ik hier erop te wijzen dat het dus afhangt van uw
woonplaats of een holebi-jongeren zichzelf kan ontwikkelen of in angst zijn jeugd dient door
te brengen.

Afrondend
Een korte schets van mijn masterproef toont aan dat we nog steeds vanuit een hetero-homo
bril onze samenleving bekijken. Duidelijk wordt hierbij dat heteroseksualiteit de bovenhand
heeft en alles hiermee wordt vergeleken. Het gevolg hiervan is dat holebiseksualiteit niet lijkt
ingeburgerd te zijn en dat dit dient te veranderen. Zeker voor holebi-jongeren is het
noodzakelijk dat zij in alle veiligheid zichzelf kunnen ontwikkelen en hun positie als burger in
de maatschappij van de toekomst kunnen bepalen. Echter wringt hier het schoentje en werd
vanuit mijn onderzoek duidelijk dat er vanuit de opvoeding en het onderwijs te weinig
positieve aandacht wordt gegeven aan het fenomeen ‘holebiseksualiteit’. Het lijkt mij dan ook
aangewezen om een uniform kader op te stellen om welke manier seksuele geaardheid dient
aan bod te komen in onze Vlaamse scholen. Zodat op deze manier elke jongere de kans krijgt
om zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Maar er is meer nodig dan enkel alles in de schoot
van het onderwijs te werpen. Onze gehele maatschappij dient de oppositie tussen
heteroseksualiteit en homoseksualiteit te verwerpen, met als doel meer gelijkwaardigheid te
creëren tussen beide doelgroepen. In tijden van seksuele ‘vloeibaarheid’ dient er voorbij
gegaan te worden aan het taboe rond geaardheid en dient men zich niet enkel te focussen op
met wie we naar bed gaan. Er dient niet gesproken te worden van een roze muis in een grijze
massa, maar simpelweg over muizen.

