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iSha van alSenoy

CoLumn iSha Werpt op

Isha is een enthousiaste wereldburger 

 met een hardnekkige schrijfmicrobe. 

Ze houdt van ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer kritisch en 

verwonderd.

VAN ‘DINING ROOM TABLE’ 
NAAR #SMILEWITHPRIDE Fo
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In juni laatstleden was voor het eerst in Mexico een 
reclamespot op televisie te zien waarin een homokop-
pel een rol speelt. De Colgate-tandpastareclame toont 
twee jonge homo’s die hun nieuwe appartement be-
trekken. Tijdens het verslepen van de sofa komen ze op 
de trap een opa en zijn kleinzoon tegen. Na een kort 
moment van stilte bieden de man en de jongen hun 
hulp aan bij het verhuizen. Slagzin van de spot: ‘Soms 
heb je enkel een glimlach nodig’. Na de lancering werd 
Twitter overspoeld met positieve reacties en #Smile-
WithPride. 
In 1994 lanceerde Ikea als 
eerste multinational in de 
VS een reclamespot waarin 
een homokoppel expliciet de 
hoofdrol speelde. Op YouTube 
kan je de spot terugvinden 
met de zoekopdracht ‘Ikea 
Dining Room Table’. Hij werd, 
ondertussen 22 jaar geleden, 
uitgezonden in en rond New 
York, Philadelphia en Washing-
ton na 10 uur ’s avonds, om 
niet samen te vallen met de 
tijd waarin kinderen voor de 
beeldbuis zaten (‘family hour’). 
Niettemin werd de advertentie 
ruim geboycot. Geen verras-
sing, we hebben het over de 
periode dat adverteerders de show van Ellen DeGene-
res lieten vallen nadat ze openlijk haar coming-out had 
gedaan op televisie.
Dergelijke televisiespots tonen aan dat holebi’s al lan-
ger ontdekt zijn als een doelgroep voor adverteerders. 
Ofwel omdat holebi’s gezien worden als kapitaalkrach-
tig en het dus waard zijn om een businessmodel voor 
te ontwikkelen, ofwel als een manier om het imago 
van het adverterend bedrijf op te krikken. Wat de 
motivatie van de multinationals ook is, ‘meer geld ver-
dienen’ is in elk geval één van de redenen. Ze houden 
graag rekening met de holebimarkt. De waarde ervan 
in de VS wordt geschat op 70 miljard dollar, zo schreef 
Aaron Paquette in 2014 op VisionCritical.com.
Advertenties met een positief holebithema hebben, als 
ze goed gemaakt zijn en rekening houden met een paar 
do’s-and-don’ts (zoals opletten met stereotypen, een 
geloofwaardig verhaal vertellen, consequent zijn en je 

bedrijf ook holebivriendelijk organiseren) wel een 
positieve invloed op de algemene beeldvorming 
van holebi’s. Iedereen, ook onze homofobe me-
demens, ziet holebikoppels er immers in afgebeeld als 
doorsneekoppels die net als ‘u en ik’ geïnteresseerd zijn 
in een stevige tafel of een kwalitatieve tandpasta. 
Stel je voor dat producten daarenboven ook nog eens 
gecreëerd zijn door een LGBTQ-iemand. Een ‘regen-
booglijn’ Ikea-meubelen of een aparte ‘gay’ kledinglijn bij 
H&M. Zelfs met een apart label. Zo ben je zeker dat de 
producten die je koopt, ook gemaakt zijn door iemand 

die net als jij opgroeide in een 
heteronormatieve omgeving, 
die mogelijk enkele complexe 
liefdesaffaires achter de rug 
heeft en die wat ruimer 
denkt over de man-vrouw-
verhoudingen. Toegegeven, 
voor meubelen is het wat 
vergezocht. Voor kledij en 
datingapps dan weer niet. 
Georganiseerde reizen op 
maat van holebi’s, waar je 
in het hotel niet meer moet 
vragen om de bedden tegen 
elkaar te schuiven, zijn al lang 
niet meer weg te denken. De 
markt vecht immers om onze 
roze euro’s.

Hoe ver gaat onze roze sympathie? Geven we al eens 
een extra euro uit omdat we een holebizaak kunnen 
steunen? Houden we daarnaast ook rekening met hei-
kele thema’s, zoals eerlijke kledij of milieubewuste pro-
ductietechnieken? Mijn aanvoelen is dat we hier wel 
wat laten liggen. In onze overgedigitaliseerde wereld is 
het makkelijker om een paar euro uit te sparen via een 
webbestelling dan om op te zoeken of de leverancier 
er eerlijke productietechnieken op nahoudt.
Laat ons dus klein beginnen. Holebiboekhandels heb-
ben het niet gemakkelijk, zowel in Vlaanderen als in 
Nederland. Boekhandel ’t Verschil heeft zichzelf (nood-
gedwongen) nieuw leven ingeblazen in de vorm van 
Kartonnen Dozen. Hopelijk neemt hij een vliegende 
start in de Draakstraat. Zelf bestel ik er regelmatig boe-
ken, ook al verzenden ze niet gratis binnen de 24 uur. 
Want eigenlijk wil ik niet leven in een wereld waarin 
Kartonnen Dozen niet kan overleven.

Advertenties met een 

positief holebithema 

hebben wel een 

positieve invloed op 

de algemene beeld-

vorming van holebi's.


