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Mijn vaste kamer
goedkoper op het net
Al tien jaar boek ik elke zomer dezelfde hotelkamer in Frankrijk. Bij
mijn vertrek leg ik ze vast voor het volgende jaar. Door lang op voor-
hand en rechtstreeks bij het hotel te boeken, dacht ik een goed tarief te
hebben. De prijs is de voorbije jaren lichtjes gestegen, maar niet onrede-
lijk. Een oefening op de Trivago-website leerde me echter dat het veel
goedkoper kan. Doe ik er beter aan om tot de laatste minuut te wachten?
Leg ik het hotel deze veel lagere prijs voor? Ik voel me een beetje bedrogen.
Y.V.G. uit Brugge
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Goede manieren gaan nooit 

uit de mode. Onze journaliste 

LENE KEMP
S vraagt zich af 

wat wel en niet kan in een snel

veranderende wereld.

Bijbetalen en toch geen ruimte
Laatst vloog ik met een lagekostenmaatschappij naar Milaan. Ik had betaald om een koffer in te 
checken en had een shopper mee als handbagage. Toen ik op het vliegtuig kwam, moest ik  mijn shop-
per uit het bagagerek halen om plaats te maken voor een trolley van iemand die alleen met hand -
bagage reisde (en dus niet had bijbetaald). Toen ik opmerkte dat ik vond dat ik mocht rekenen op een
comfortabel zitje met voetruimte omdat ik extra had betaald om mijn koffer in te checken, klonk het
laconiek: ‘Dan dient u maar klacht in.’ Ik stond perplex. Hoe had ik moeten reageren?
H.J. uit Kasterlee

Panty’s of niet in de zomer?
Ik ben hostess voor een groot Japans bedrijf. Ik ontvang buitenlandse bezoekers, begeleid hen tij-
dens hun verblijf in België, doe verkooppresentaties, enzovoort. Onlangs kreeg ik een berisping
omdat ik bij dit extreem warme weer geen panty’s droeg. Terwijl mijn benen perfect presentabel
zijn. Is het nu echt zo onbeleefd om tijdens de zomer de panty’s achterwege te laten?
P.O. uit Lint

Als u voor een hippe start-up zou werken, zou
u in pyjama naar kantoor kunnen,  maar als
uw werkgever panty’s vraagt, dan draagt u
panty’s... Loopbaancoach Gretel Vlogaert
(www.risesmart.be) : «Kledingvoorschriften
verschillen van sector tot sector en zijn heel
bedrijfsafhankelijk. Ook functie-inhoud, vei-
ligheid en hygiëne kunnen een rol spelen. Het
mag duidelijk zijn dat een job op een bouw-
werf om heel andere kleding vraagt dan kan-
toorwerk.  En zelfs daarbinnen zijn er verschil-
len, naargelang de cultuur of geschiedenis
van de organisatie. In de consultancywereld
of bij multinationals zal je vaker formelere
kledij zien dan in de culturele of mediasector
bijvoorbeeld. Over het algemeen wordt er te-
genwoordig minder vaak een klassieke outfit
verwacht en eerder een comfortabele doch
professionele, ook welcasual chic genoemd.
Er zijn ook bedrijven waar het op vrijdag —
Casual Friday — minder formeel mag, of waar
het op kantoor losser kan, zolang er een ge-
kleder vestje klaar ligt voor een klantenbe-

zoek. Ook het modebeeld speelt mee. Snea-
kers en polo’s bijvoorbeeld zijn nu veel meer
aanvaard dan vroeger.  Maar los van wetge-
ving, veiligheidsvoorschriften en mode-
trends is het de werkgever die de regels be-
paalt. In jouw geval ben jij de eerste kennis-
making met het bedrijf. Dat vraagt om een
formelere uitstraling. Dat je voor een Japanse
onderneming werkt, betekent dat die ge-
woontes en cultuur zullen doorwegen, en
Japanners prefereren nu eenmaal een klas-
siek professioneel imago. Uiteraard kan je bij
twijfel vragen wat er van je verwacht wordt
en wat je mag aanpassen bij andere weers-
omstandigheden. Elke ochtend even kijken
wat er op je agenda staat en je voorbereiden
op onverwachte ontmoetingen kan je al veel
verder helpen.  Ben je nieuw in een bedrijf?
Ga dan voor neutrale kledij die bij jouw per-
soonlijkheid past, niet te chic en niet te
casual. Na een tijdje zal duidelijker worden
wat de gangbare kledingstijl is en kan je meer
experimenteren.»

Om de hogere tarieven en lange
wachttijden aan de carrousel te
vermijden, proberen steeds
meer passagiers uitsluitend met
handbagage te reizen. Ergerlijk,
want strikt gezien bestaat die uit
dingen die je nodig hebt op het
vliegtuig: een boek, je telefoon
en laptop, iets om je te verfrissen
na de reis... Maar dat is al lang
niet meer het geval. Mensen
proppen alles in een trolley, wat
extra’s in een draagtas en ver-
wachten dat het allemaal mee
mag in de cabine. Luchtvaart-
maatschappijen — hoewel som-
mige het misbruik in de hand

werken — zitten daar net zo mee
verveeld als u. Het veroorzaakt
vertragingen bij het vertrek,
frustratie bij de reizigers en
hoofdpijn bij het cabineperso-
neel dat alles weggepropt moet
krijgen, rekening houdend met
het feit dat iedereen zijn trolley
in de buurt wil hebben. Het helpt
natuurlijk niet dat de politiek
tussen de maatschappijen ver-
schilt: de ene hanteert een be-
perking op het gewicht, de an-
dere niet, en ook de toegelaten
formaten wijken telkens lichtjes
af. U vindt al die informatie bij uw
ticket, of op de website van de

maatschappij. Steeds vaker
wordt er beslist om handbagage
in het ruim te zetten, omdat het
niet anders kan, of bieden maat-
schappijen gratis check-in van
handbagage aan. Er wordt aan-
gedrongen op een uniforme re-
gelgeving, maar voorlopig zijn
we nog niet af van de stormloop
op de ‘overhead compartments’.
Los van dit alles hebt u recht op
een crew die op zijn minst cor-
rect en professioneel is, laat
staan vriendelijk. Het antwoord
dat u kreeg, valt in geen enkele
van die categoriën. Daar kan u
effectief klacht voor indienen.

«Ik zie de begrippen
mannelijk en
vrouwelijk als
vloeiend, niet als
strikte definities.
Nee, ik wil geen
zwaarwichtige
theorie verkon digen
of iemand keuzes
opdringen. Ik pleit
gewoon voor meer
verdraagzaamheid.»
Een gesprek met
theatermaker Neal
Leemput (27) over 
M, V en X, en over
meer nuance in 
het debat over
genderidentiteit.
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Dat gevoel herken ik. De trouwe abonnee wordt
zelden beloond, terwijl de nieuweling bedolven
wordt onder cadeaus, kortingen en voordelen. Al
is dit probleem een beetje ingewikkelder dan dat. 
Hospitality experte Viviane Vogels (www.vvnp-
communication.be):  «Een hotelier, of hij nu tien of
honderd kamers beheert, heeft één doel: elke
nacht zoveel mogelijk opbrengst uit elke kamer
halen. Het is belangrijk voor ogen te houden dat
een kamer (of overnachting) geen ‘houdbaar-
heid’ heeft. Elke nacht dat een kamer leeg staat, is
een verloren nacht die nooit meer ingehaald kan
worden. Het vastleggen van de kamerprijzen is
kernfysica geworden: dagelijkse kosten van een
kamer (gebruikt of niet), kosten van onderhoud
tijdens verblijf, aangeboden extra diensten die
(soms) extra personeel vragen (bijv. conciërge,
roomservice, wifi, afgesloten parking, enz.), het
aanbod van de concurrentie en marketing/pro-
motiekosten, om maar de voornaamste te mel-
den. Hotels zijn meestal aangesloten bij grote
boekingssystemen om zoveel mogelijk bereik te
hebben. Die websites verwachten als tegenpres-
tatie voor de zware promotie die zij voeren – en
die erg duur is – zeer scherpe prijzen, waarop de
hotelier dan nog eens tot 20% (!) commissie moet
betalen. Haast elk hotel — tenzij je kamers het

hele jaar rond gevuld worden door vaste klanten
— moet aangesloten zijn op die sites om een
goed bezettingspercentage te halen. In dit geval
weet ik niet of het om een keten- of familiehotel
gaat, dus kan ik moeilijk oordelen waar het
schoentje knelt. Slimme hoteliers profileren zich
alleszins op vele reserveringssystemen met zeer
lage prijzen voor een beperkt aantal kamers. Zo
staan ze zichtbaar in het systeem. Ik kan je echter
verzekeren dat dat nooit de beste kamer van het
hotel is! Op internet kan je ook nooit de kamer
kiezen, zoals jij al jaren doet. Je zegt zelf: de prijs is
door de jaren heen lichtjes gestegen maar niet
onredelijk en zal vast wel onder de maximumprijs
liggen. Je trouw wordt beloond door het toezeg-
gen van steeds dezelfde kamer, wat voor de hote-
lier soms kan resulteren in een leegstaande ka-
mer voor één of meer nachten om aan die wens te
kunnen voldoen. Als het prijsverschil je echt
stoort, zou ik ter plaatse bij het begin van je vol-
gende verblijf rustig praten met de hoteluitbater.
Hij zal je zeker uitleggen hoe het zit en de context
schetsen. Misschien zit er als ‘compensatie’ een
extraatje in. Hoteliers geven niet graag een tarief-
vermindering, maar zullen makkelijker een aperi-
tiefje in de bar, een gratis toegang tot de spa of
gratis wifi wegschenken.»

Hebt u een etiquettevraag? Mail naar lene@hln.be

Gender voor
dummies
Gender:
betekent letterlijk: geslacht, ver-
wijst naar de culturele, sociale en
psychologische invullingen van
mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Genderdiversiteit:
aandacht voor de verschillen en
verscheidenheid binnen de aspec-
ten van genderidentiteit, -rol en 
–expressie. Gaat verder dan de 
bekende M/V-indeling.

Genderdysforie:
het onbehagen wanneer biolo-
gisch geslacht en genderidentiteit
niet overeenstemmen.

Genderexpressie:
het uiten van het innerlijk beleefde
gendergevoel.

Genderidentiteit: 
innerlijke beleving van het vrouw
en/of man zijn.

Gender 
non-binair persoon:
iemand die mannelijke en vrouwe-
lijke identiteitskenmerken combi-
neert, zich man én vrouw voelt, of
noch man noch vrouw, die zich bui-
ten deze hokjes plaatst.

Een volledige terminologie, van an-
drogyn tot travestie op www.trans-
genderinfo.be

We denken zoveel zaken te moeten die 

eigenlijk niet hoeven. Journaliste LENE

KEMPS zoekt — soms alleen, soms

met ervaringsdeskundigen — uit

wat we best eens mogen laten.

NIKS
MOET...
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IET... KIEZEN   OF  JE  MAN   OF  VROUW  BENT

«M,  V  of  X... 
Het  is meer  dan

wat  futiel  gezeur
over  woorden»

Mag het iets
minder?
Wie bij Facebook een pro-
fiel aanmaakt, kan kiezen
uit maar liefst 56 gender -
identiteiten. Ja, 56. Wie de
juiste omschrijving daar-
tussen nog niet vindt, kan
er zelf nog eentje aanma-
ken.

De lijst waaruit gekozen kan
worden: Agender, Androgy-
ne, Androgynous, Bigender,
Cis, Cisgender, Cis Female, Cis
Male, Cis Man, Cis Woman, Cis-
gender Female, Cisgender
Male, Cisgender Man, Cisgen-
der Woman, Female to Male,
FTM, Gender Fluid, Gender
Nonconforming, Gender
Questioning, Gender Variant,
Genderqueer, Intersex, Male
to Female, MTF, Neither, Neu-
trois, Non-binary, Other, Pan-
gender, Trans, Trans*, Trans Fe-
male, Trans* Female, Trans
Male, Trans* Male, Trans Man,
Trans* Man, Trans Person,
Trans* Person, Trans Woman,
Trans* Woman, Transfemini-
ne, Transgender, Transgender
Female, Transgender Male,
Transgender Man, Transgen-
der Person, Transgender Wo-
man, Transmasculine, Trans-
sexual, Transsexual Female,
Transsexual Male, Transsexual
Man, Transsexual Person,
Transsexual Woman, Two-Spi-
rit (zowel een mannelijke als
een vrouwelijke ziel bevattend,
in de Indiaanse cultuur, red.).

Steeds meer ouders willen hun kinderen gen-
derneutraal opvoeden, dus zonder hen van bij
het begin in een bepaalde richting te duwen.
Sommige ouders gaan daar vrij ver in. Ze delen
het geslacht van het kind niet mee aan de omge-
ving en geven het een neutrale naam, zoals
Charlie, voor Charlotte of Charles, en kleden het
afwisselend in jurkjes en broeken.
Genderneutraal opvoeden is moeilijk, want on-
bewust geef je bepaalde normen door: meisjes-
baby’s worden mooi en lief genoemd, jongens
noemt men groot en sterk. Meisjes worden op
hun uiterlijk beoordeeld, jongens op hun kwali-
teiten. Woede wordt meer geaccepteerd bij jon-
gens, meisjes mogen huilen. 
Is het erg dat we meisjes en jongens anders op-

voeden? De meningen verschillen. Sommige ou-
ders vinden een stereotyperende opvoeding
een betere voorbereiding op de realiteit omdat
de maatschappij nog steeds doordrongen is van
de klassieke opdeling, anderen zijn ervan over-
tuigd dat je de talenten van het kind niet naar
waarde schat door hen meteen in een bepaalde
richting te duwen.  Zo wordt een meisje niet aan-
gemoedigd om wetenschapper of wiskundige
te zijn, terwijl ze daar misschien goed in is.
Is het verschil tussen meisjes en jongens louter
bepaald door de opvoeding, of ook biologisch?
Overheerst natuur of cultuur? Eigenlijk weten
we dat nog steeds niet zeker en houden experts
het erop dat de waarheid ergens in het midden
ligt.

Genderneutraal opvoeden: 
HIJ  SPEELT  MET  POPPEN, 

ZIJ  KLIMT  IN  BOMEN

Regenboog-
taaltips
In het streven naar een in-
clusieve samenleving
bracht de stad Amsterdam
een boekje uit om mensen
te helpen met een gender-
neutraal taalgebruik
(www.amsterdam.nl). Ook
de Vlaamse overheid zet in
op genderneutraliteit
(www.overheid.vlaande-
ren.be/genderneutraliteit).
Zo gebruiken we beter de
woorden ‘mensen’ en ‘aan-
wezigen’, dan ‘dames en
heren’. We zeggen liever
‘ouders’ of ‘opvoeders’ dan
‘vader en moeder’. We zeg-
gen liever niet ‘homohu-
welijk’, maar wel ‘burgerlijk
huwelijk voor mensen van
hetzelfde geslacht’.
Functies worden neutraal:
‘poetshulp’ in plaats van
‘poetsvrouw’, ‘verpleeg-
kundige’ in plaats van ‘ver-
pleegster’. Minder vanzelf-
sprekend is het om ‘hij’ en
‘zij’ te vermijden en te ver-
vangen door ‘die’ of ‘hen’.
‘Hen’ gaat naar de winkel,
of ‘die’ brengt melk mee.
Het ligt moeilijk in de oren. 

p de trein worden de ‘reizigers’ verwelkomd, bij
een speech de ‘aanwezigen’, niet meer de ‘dames
en heren’. Steeds vaker wordt er gesproken over
je partner en niet meer over je man of vrouw.
Een kind heeft ouders, niet altijd een papa en
mama. Vacatures worden neutraal uitgeschre-
ven, niet langer voor M/V. Als je op officiële do-
cumenten toch een geslacht moet invullen, is er
plaats voor een derde optie: naast M en V, is er nu
ook X. Hema vermeldt op de etiketten van de kin-
derkleding niet meer of ze voor jongens of meisjes
bestemd zijn en smolt beide afdelingen samen tot
één departement: kids. Zelfs de stereotiepe figuur -
tjes op de toiletten verdwijnen. Maatregelen om te

komen tot een genderneutrale maatschappij. Een duur woord
voor een wereld waarin iedereen welkom is en zich op zijn/haar
gemak voelt, ongeacht zijn seksuele geaardheid, genderidentiteit
of -expressie.
Het lijkt een luxediscussie, futiel gezeur over woorden in een cul-
tuur die al zeer tolerant is. Neal Leemput (27): «Veel mensen vin-
den dit muggenzifterij. Ze zeggen: ‘Jij ziet eruit als een man, jij
kleedt je als een man, jij bént een man.’ Ik denk dat de waarheid
genuanceerder is.» Neal is er van overtuigd dat het verschil kan
maken om wat meer grijstinten te zien tussen de klassieke zwart-
wit man-vrouwopdeling. 
«Wat meer empathie en tolerantie voor degenen die zich niet zo
goed voelen bij de genderstereotypes, zou fijn zijn. Als we gender
zouden kunnen zien als een schaal van 1 tot 5, waar je gerust op 3
mag staan, wordt het leven voor een heleboel mensen een stuk
makkelijker en minder pijnlijk.»

Hokjesdenken
Hij heeft pas zijn geboortekaartje teruggevonden en toont het ge-
dichtje dat erop staat: «D’een had een jongen gedacht, d’ander een
meisje verwacht; maar aan hun wensen kon ik mij niet storen, zoals
ik was, ben ik geboren.»Het past wonderlijk wel bij de persoon die
hij nu is: een trotse homoseksuele man die zijn vrouwelijke kant
exploreert in zijn artistieke werk en weigert mee te doen aan het
hokjesdenken.
Over zijn seksuele identiteit is Neal duidelijk: hij voelt zich
aangetrokken tot mannen. Het is de genderidentiteit waar
hij mee worstelt. «Ik ben geen vrouw, dat weet ik zeker. Ik
heb ook niet het gevoel dat ik in het verkeerde lichaam zit.
Maar ik ben evenmin een man zoals die vandaag in onze
samenleving beschreven wordt, of zoals die in de homo-
gemeenschap gedefinieerd wordt.»
Neal groeide op in een piepklein, conservatief dorp
waar het niet vanzelfsprekend was om je als homo-
seksueel te outen, laat staan een genuanceerd debat
te voeren over je genderidentiteit. «Ik heb me als
jongen heel ongelukkig gevoeld in dat hokje dat
‘mannelijk’ heet», zegt Neal. «Heel oncomforta-
bel in mijn eigen lichaam. Ik voelde al snel dat ik
niet was zoals de anderen. Ik voelde me aange-
trokken tot jongens. Ik hield niet van voetbal.
Als jongen moest je onbevreesd zijn, werd
me verteld, nooit pijn voelen. Terwijl ik 
direct pijn had en van alles bang was. Je
toetst jezelf af aan al die clichés die je te
horen krijgt, en kan maar één conclusie
trekken: ik pas niet in de ‘vormpjes’,
maar wat ben ik dan? Ik had geen enkel
rolmodel.»

De schemerzone
«Mijn vader baatte het dorpscafé uit,

waar één keer per jaar de ‘enige’ homosek -
sueel van het dorp optrad als travestiet, onder

grote hilariteit. Het riep bij mij alleen meer vragen
op en het vergrootte het gevoel dat ik nergens thuis-

hoorde.»
Vanaf zijn veertiende wist Neal dat hij in het theater wou,

maar zelfs in die creatieve cocon ervoer hij de kracht van de 

binaire wereld. «Er zijn rollen voor mannen en vrouwen, en er is
niets tussenin. Sommige audities durfde ik niet aan. Ze gaan me
te verwijfd vinden, dacht ik dan, te veel homo. Als jonge acteur
word je meestal gevraagd als bad boy, en dat was ik niet.»
Bij gebrek aan geschikte rollen en stukken, ging hij ze uiteindelijk
zelf schrijven. In voorstellingen als ‘The Good People’, ‘Always
The Tragic’, ‘Everything I’ve Always Wanted - and more’ en instal-
laties als ‘Selfless Dreams/Queer Confessions’ worden de tinten
grijs wél opgezocht. De personages zijn geen man of vrouw, maar
gewoon personages.
«Mijn stukken spelen in de schemerzone. Met onze lichaamstaal
en kostuums willen we de grenzen tussen mannelijk en vrouwe-
lijk vervagen. Maar de verhalen gaan in essentie niet over gender
non-binair zijn. We behandelen universele thema’s als liefde en
verlies, het effect van macht en geld, de heersende prestatie-
drang… En de acteurs zijn toevallig personages die genderfluïde
zijn.»

Gelijkgestemden
Het is een leven in een beschermde bubbel, daar is hij zich van be-
wust. «Ik heb mijn plaats gevonden, in mijn dagelijkse leven ben
ik meestal omringd door gelijkgestemden. Als je uit die bubbel
stapt, merk je de verandering van het klimaat. Het debat over
genderneutraliteit kan heftige reacties uitlokken, terwijl je er ab-
soluut niemand mee schaadt. Als jij je honderd procent man of

vrouw voelt, fijn. Maar waarom zou je anderen hun eigen percen-
tages niet gunnen? Het is makkelijk om je op sociale media vro-
lijk te maken over transgenders en homo’s, om het gesprek over
gender non-binair zijn af te doen als idioot en overdreven. Het is
makkelijk om te vergeten welke impact dat conservatieve denk-
patroon kan hebben op het leven van anderen die zich niet met-
een terugvinden in die enge hokjes. Ik wil niemand genderneu-
traliteit opdringen. Veel jongens houden van voetbal. veel meis-
jes spelen graag met poppen. Ik vraag wat meer begrip en tole-
rantie voor andersdenkenden, dat is alles.»
Tegelijkertijd is er een kleine angst om uitsluitend en alleen met
de genderproblematiek vereenzelvigd te worden. «Zo’n groot
deel van mijn leven is het nu ook weer niet. Ik voel me in de eerste
plaats theatermaker, en misschien op de 27ste plaats homo en op
de 29ste genderfluïde. Het is niet mijn volledige identiteit. Ik ben
gewoon Neal met al zijn facetten.»

www.nealleemput.com
‘The Good People’ op 25 augustus op Short Wood festival in Wette-
ren; op 26 augustus op de Cultuurmarkt in Antwerpen; 6 en 7 no-
vember in DE Studio in Antwerpen.

«Als we gender kunnen zien
als een schaal van 1 tot 5, 
waar je gerust op 3 mag 
staan, wordt het leven voor
een heleboel mensen een
stuk makkelijker»

«Mijn vader baatte het dorps -
café uit, waar één keer per jaar
de ‘enige’ homoseksueel van
het dorp optrad als travestiet, 
onder grote hilariteit. Het riep
bij mij alleen meer vragen op»
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