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Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 
hardnekkige schrijfmicrobe. 
Ze houdt van ontdekkingen 
en uitdagingen, blijft immer 
kritisch en verwonderd.

BRON VAN LESBISCH ZIJN
isha van alsenoy

column isha werpt op

De bibliothecaresse had mooie donkere ogen achter 
een zwart brilmontuur. Als ik ’s woensdags mijn kar-
renvrachtje boeken kwam inwisselen, voelde ik mijn 
hart kloppen tot in mijn keel als zij achter het centraal 
gesitueerde bureau zat. Zo’n grijze, zware, ijzeren 
bureau, met een groene vloeipapieren onderlegger. 
Daar zat zij zelf te lezen of te schrijven, omringd door 
stempels en fichebakken. Zenuwachtig legde ik de 
uitgekozen boeken op haar bureau. Zij opende ze één 
voor één, nam het kaartje er uit en bestempelde het. 
Ik zocht haar ogen. Haar vingers waren slank, haar 
nagels kort en gelakt. Als er tussen mijn uitverkoren 
boeken iets zat wat ik zelf verdacht vond, begonnen 
mijn handpalmen al anticiperend te zweten. Ze ne-
geerde me totaal. Het waren de laatste jaren 80 van 
de vorige eeuw. 

Liefde voor boeken lag voor 
de hand. Om woorden voor 
die andere liefde te vinden, 
heb ik langer gezocht. Tot ik 
botste op mijn eerste ‘lesbi-
sche boek’ getiteld ‘The Wild 
Good. Lesbian Photographs & 
Writings on Love’. Ondertus-
sen ben ik vergeten waar ik 
het heb gekocht. Wat wel vast 
staat, is dat ik het zelf heb ge-
vonden én betaald. Met warme wangen ben ik toen 
thuis gekomen, kriebels in mijn buik en tintelende 
vingers. Eerst alle foto’s bekeken, dan diagonaal gele-
zen. Blijven hangen bij die drielettercombinatie ‘s e x’ 
om ten slotte opgelucht adem te halen. ‘Lesbisch zijn’ 
wordt beschreven, bewonderd en bediscussieerd. 

Deze ontdekking was geen eindpunt, maar het begin 
van een zoektocht naar ‘de bron van lesbisch zijn’. 

“[…] from the moment I walked into her house, I knew 
Eudora was gay, and that was an unexpected and wel-
come surprise. It made me feel much more at home and 
relaxed, […] it was refreshing to know I wasn’t alone.”* 
Uiteindelijk ben ik aanbeland bij de film ‘Mädchen 
in Uniform’ en het boek ‘The Well of Loneliness’ van 
Radclyffe Hall. Ouderwets, maar echt en toch ergens 
herkenbaar. Daarna had ik het gevoel ‘mee’ te zijn, en 
al de rest was nieuw en ontdekking. Leuk, zo behoren 
tot een subcultuur en daar zelf je invulling aan geven.

Die warme wangen van toen deden me denken aan 
mijn jeugdige veellezerij en oppervlakkige vlinders 
voor de biebdienares. Als ik mijn ogen sluit, komt de 
geur weer terug, van de boeken, van bladzijden door 
te veel vingers beduimeld. Oh ja, wat herinner ik me 

mijn overmoed, de kinderboeken in het 
lokale filiaal had ik al verslonden, toen ik 
me waagde aan de ‘jongvolwassenen’-
afdeling. Prille liefde, hartstocht, intense 
en verwarrende vriendschappen. Blijven zoeken naar 
verhalen waarin ik me herkende, waarin ik een glimp 
kon opvangen van meisjes die iets voelden voor meis-
jes. Woorden had ik toen niet, last van mijn hormonen 
des te meer. 

De bibliotheek anno 2013. Alles geautomatiseerd. 
De computer om je boek op te zoeken, de code om 
het te vinden, de scanner om het te kunnen meene-
men. Als je het komt terugbrengen, zet je het in een 
kast die ‘leest’ welk boek het is en je doorverwijst 

naar de betaalautomaat om 
je te-laat-boete te betalen. Er 
komt geen mens meer aan te 
pas. Ook geen warme wangen, 
zenuwachtig geschuifel tussen 
de boekenrijen voor je het boek 
effectief meeneemt. Zelfs geen 
crush op de bibliothecaresse 
van je dromen. 

Vandaag staat bovendien alles 
geanalyseerd op het internet. Er 
zijn e-boeken. Een combinatie 

van nullen en enen in e-ink die een verhaal vertellen. 
Over liefde, alsof dat te vatten is in 0 of 1. Iets waar-
gebeurd past beter. Je hebt het ding op je schoot en 
met je vinger veeg je van pagina naar pagina. Het 
weegt niet veel, zo’n e-reader, en je kan er duizend 
boeken op stallen, veel meer dan op mijn Ikea-boe-
kenkast. Daar ben ik al aan een dubbele rij begonnen. 

E-ink en geautomatiseerde bibliotheken. Geen sexy 
biebdienaressen meer te trotseren als je (pikante) 
literatuur uit het schap wil nemen. Alleen maar 
voordelen? Hmmm … Wat ik wel zeker weet is dat ik 
opgelucht ben dat Pia Fraus’ nieuwste collectie ‘Meer 
vrijages’ op papier werd gedrukt. Want dat zou me 
een geklungel worden met de e-reader … 

*Audre Lorde: Zami, A New spelling of My Name (1982) - uittrek-

sel staat op pagina 97 in ‘The Wild Good. Lesbian Photographs & 

Writings on Love’, edited by Beatrix Gates, Anchor Books, 1996

Liefde voor boeken 
lag voor de hand. Om 
woorden voor die an-
dere liefde te vinden, 
heb ik langer gezocht
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