
Sexy, absurd, grappig, bizar, gewaagd. 
Humor en ernst, ontspanning en spanning wisselen elkaar af in literaire 
stijlen die even divers zijn als de vrouwen waarover deze verhalen gaan. 
Een verrassende ontmoeting bij de kapper, een striptease in een auto, 
een componiste die haar laatste requiem schrijft, een verlegen imker, 
een doortastende sollicitante, een twijfelende studente… en uiteraard 
ook een prinses op het witte paard, allemaal passeren ze de revue.

Verhalen weerspiegelen niet alleen de werkelijkheid, ze geven de 
werkelijkheid ook mee vorm. Als lesbische vrouwen in de literatuur 
onzichtbaar zijn, blijven ze dat ook in het ‘echte leven’. Voor lesbische 
vrouwen is het in de literatuur vaak zoeken met een vergrootglas naar 
verhalen die over hen gaan. Als ze er al in voorkomen dan is het vaak op 
een negatieve of clichématige manier. In deze bundel spelen lesbische 
vrouwen – in al hun diversiteit – de hoofdrol. 
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De auteurs: 

Naast verhalen van getalenteerde beginners zijn in deze bundel ook ver-
halen opgenomen van Sharmila Madhvani (Adem) en Isabelle van Ewijk 
(Verpand). Hoe divers ook, alle auteurs creëren met hun verhalen nieuwe 
beelden van vrouwen die van vrouwen houden. 

“Op het ogenblik dat mijn linkervoet het perron betrad en ik de muffe 
warmte van de treinwagon achter me liet, sloeg de twijfel toe. De straat 
die naar het dorpsplein leidde, lag er in de zinderende middaghitte ver-
laten bij. De rolluiken van de burgerwoningen waren neergelaten, auto’s 
stonden verstomd langs de stoep geparkeerd, er was geen levende ziel te 
bekennen.” 
uit: K., Annelies Mertens

“Heb ik eigenlijk al duidelijk genoeg gezegd dat ik niks van dit alles wil? 
En hoe gelukkig ik was voor ik je kende? 
Mijn geluk was niet van een eenvoudige soort. Het was donker, diep 
en overweldigend. Maar het was precies goed, voor mij. Ik moest soms 
huilen om absurde dingen. Regendruppels tegen het raam, en de manier 
waarop ze naar beneden gleden. Grillige strepen zonlicht over een met 
bladeren bezaaid pad. Een gevonden tak. Soms vind ik het even terug, 
dat gevoel. Dan weet ik weer hoe het is om echt vrij te zijn. Om volkomen 
alleen te zijn, in het diepste van mijn hart.”
Uit: De windstille vrouw – Sharmila Madhvani

“In het leven zijn er verschillende soorten ontgoocheling. Kortstondige of 
langdurige. Ontgoocheling kan ook recht naar het hart gaan. Dit, gecom-
bineerd met iets dat Jeanne dacht niet te hebben, een soort eergevoel 
dat diep verborgen zat, is misschien wel de ergste vorm. Toen de boerin 
haar toevertrouwde dat ze haar passie voor honing niet deelde, was 
ze radeloos. Ze draaide zich om en slofte naar huis. Haar oude botten 
vertraagden haar pas. De rest van de avond zou ze in de zetel zitten, de 
labrador bij haar voeten, haar lievelingsmuziek op de achtergrond.”
Uit: Honing – Isha Van Alsenoy
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