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isha van alsenoy

CoLumn isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereldbur-
ger met een hardnekkige schrijfmi-
crobe. Ze houdt van ontdekkingen 

en uitdagingen, blijft immer 
kritisch en verwonderd.
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Een podium met daarop Majo Van Ryckeghem, 
holebipionier en auteur van het boek ‘Thuiskomen, 
scènes uit een lesbisch bestaan’, Anke Hintjens, 
boegbeeld van de Holebifederatie in de periode 
dat het huwelijk werd opengesteld voor holebikop-
pels, Petra De Sutter, arts-gynaecologe en politica, 
Sam, projectcoördinatrice bij Merhaba vzw, Ellen 
Sleeuwaert, voorzitster van het Regenbooghuis 
Limburg en lid van de raad van bestuur van çavaria, 
en ikzelf, als columnschrijfster voor ZiZo. Verder heb 
ik niet moeten zoeken naar inspiratie voor deze 
column. Het gebeuren vond plaats als afsluiter van 
de L-day in Antwerpen op 1 oktober laatstleden. 
Wij, vier generaties lesbische 
vrouwen, gingen met elkaar 
in debat over engagement 
en beweging. Sandra Van den 
Eynde van Sensoa leidde met 
verve en humor het debat in 
goede banen.
De spontane interventies 
van de moderatrice daagden 
het publiek uit waardoor 
vrouwenstemmen uit de 
zaal klonken. Fijn om vast te 
stellen dat het een echt debat 
werd. Conclusie: engagement 
is nodig om zichtbaar te 
blijven. Dat al onze rechten 
‘verwezenlijkt’ zijn, is geen 
reden om geen engagement meer op te pakken.
In het kader van deze editie over leeftijd, kijk ikzelf 
even terug in de tijd. Holebi-engagement is niet 
gisteren geboren. Suzan Daniel, geboren in 1918 in 
Brussel, stichtte in 1953 de eerste Belgische  homo/
lesbische groepering, het Centre Culturel Belge 
(C.C.B.). Het waren de jaren vijftig. Vrouwen mochten 
nog maar sinds 1948 gaan stemmen. Later, tegen de 
achtergrond van de tweede feministische golf in de 
jaren zeventig, begon de holebibeweging zich echt 
te vormen.
We zijn vandaag decennia verder. Initiatieven 
als ‘Holebipioniers’ (www.holebipioniers.be: een 
onderzoeksproject over de geschiedenis van de 
holebibeweging aan de hand van 35 getuigenissen 
en onderzoek) zijn schitterend, want ik stel vast dat 
steeds minder holebi’s hun geschiedenis kennen.  
De vraag ‘of het allemaal nog wel nodig is?’ wordt 

zelfs openlijk gesteld, ook tijdens het debat 
op de L-day: “Lesbiennedagen, verenigingen, 
de BLGP’s, … daar kruipt zoveel energie in en 
wat halen we eruit? We kunnen nu toch trouwen en 
gezinnen stichten?” Sterker nog, ik kom regelmatig 
lesbische vrouwen tegen die nog nooit van de Lesbi-
ennedag gehoord hebben. 
Voor mij was het zoeken naar de geschiedenis van 
de beweging een manier om mijn identiteit een 
beetje vorm te geven. Onze zoektocht naar wie 
we zijn en hoe we door de maatschappij worden 
gezien, is bepaald door die geschiedenis. We zijn 
bijna allemaal opgegroeid in een heterogezin en we 

hadden geen voorbeelden. 
Ik was nieuwsgierig naar 
lesbiennes: hoe zien hun 
gezinnen eruit? Welke 
boeken lezen ze? Zijn ze 
gelukkig? …  Ik zocht naar 
referentiekaders die we 
in deze heteronormatieve 
samenleving niet vinden. 
Het is een ongemakkelijke 
evenwichtsoefening. Re-
spect voor de geschiedenis 
van onze beweging, voor 
de pioniers, de lobbyisten 
en de barricadespringers 
enerzijds, anderzijds wil ik 
medemensen die geen zin 

hebben in geschiedenislessen en maatschappelijk 
engagement ook niet voortdurend met de vinger 
wijzen. Daarom geef ik graag ruchtbaarheid aan 
initiatieven die op een leuke manier onze ‘herstory’ 
meegeven. Vrijplaatsen, waar je jezelf kan zijn, zonder 
te moeten voldoen aan ‘verwachtingen’, zijn enorm 
belangrijk. Niet enkel voor jezelf, maar ook voor het 
vervolg van de geschiedenis. Een mooi voorbeeld van 
een dergelijke vrijplaats is L-Salon in Gent. Op 4 februari 
2017 houden zij trouwens een avond over #herstory: 
het perfecte moment om je kennis over wilde wijven bij 
te spijkeren. 
Ondertussen blijf ik benieuwd naar hoe we de komende 
jaren verder zullen breien aan de geschiedenis van de 
holebi- en transgenderbeweging in België, Europa en 
de wereld. In 2017 vieren we veertig jaar strijd voor 
holebi- en transgenderrechten. Blijf je engageren om 
zichtbaar te blijven. Let’s Sparkle! 

Ik stel vast dat 
steeds minder 
holebi’s hun 
geschiedenis 
kennen


