
98

isha van aLsenoy

CoLumn isha Werpt op

Isha is een enthousiaste wereld-
burger met een hardnekkige 
schrijfmicrobe. Ze houdt van ont-
dekkingen en uitdagingen, blijft 
immer kritisch en verwonderd.
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Sparkle in de Vooruit in Gent. Een avondvullende 
show, om veertig jaar strijden voor holebi’s en trans-
genders te vieren. En toegegeven: een krop in de keel. 
Paul Rademakers (96) betrad het podium en schui-
felde voorzichtig naar de sofa, waar hij naast Ludo 
Smits (63) plaatsnam. Herinneringen ophalen aan de 
eerste jaren. Het onthalen van mannen die twijfelden, 
hen geruststellen en verzekeren dat het ook kon, dat 
‘anders-zijn’. De humor die Paul etaleerde. Hij pakte, 
met zijn charme en zijn zilveren jaren, met gemak de 
hele zaal in. Hij zette, als oudste nog levende pionier 
in de holebi- en transgenderbeweging, de toon. 
Vanavond draaide om ons, de ontelbare vrijwilligers 
die keitjes, stenen en rotsen 
bijdroegen aan veertig jaar 
engagement. 
Mooie mensen passeerden. 
Muziek, filmpjes en eerlijke ge-
tuigenissen. Kippenvel tijdens 
de tussentekstjes van Liliane 
Saint-Pierre, haar openheid is 
teder. En kippenvel tijdens de 
korte performance van Sarah 
Bettens. Zij is er tenslotte 
‘ééntje van ons’. En toen viel 
het me op. Waar waren de 
lesbiennes? Gelukkig kon 
Ingrid Pelssers getuigen over 
de jarenlange inzet als deel 
van Werkgroep Politiek van 
çavaria: de intense periode die 
resulteerde in het goedkeuren 
van de antidiscriminatiewet, de 
openstelling van het homo-
huwelijk en het mogelijk maken van adoptie, de grote 
strijdpunten van de holebibeweging. En ik weet het, 
het is een eeuwige nagel waar wij lesbo’s op klop-
pen. Maar uiteindelijk maken we ongeveer de helft uit 
van de holebipopulatie en werden we niet evenredig 
getoond op het podium. Als het gaat over onze eigen 
avonden en plechtigheden moeten lesbiennes nog 
meer zichtbaar zijn! 
Op de werkvloer maak ik me ook nog altijd druk over 
de verhouding mannen-vrouwen. Te weinig vrouwen 
komen aan bod als spreeksters in panels, als verte-
genwoordigsters van sectoren, als woordvoersters 
van bedrijven. Ik kom nog altijd op studiedagen die 

worden afgesloten met een podium vol mannen. 
Alsof vrouwen om meningen, woorden en input 
verlegen zitten. Ik blijf het schrijven op de feed-
backformulieren: “Waar waren de vrouwen?” 
In december 2015 concludeerde de Europese Raad 
in het kader van gendergelijkheid in besluitvorming: 
“Hoewel vrouwen in de EU meer dan de helft van de 
bevolking en van de kiezers uitmaken en hoogopge-
leid zijn, blijven zij ondervertegenwoordigd in besluit-
vormingsposities op alle niveaus. Gelijke deelname 
van vrouwen en mannen aan de besluitvorming is 
een kwestie van rechtvaardigheid, eerbiediging van 
de mensenrechten en goed bestuur. Gendergelijk-

heid in de besluitvorming is 
noodzakelijk voor een betere 
afspiegeling van de samenle-
ving en een sterkere en beter 
functionerende democratie.” 
Een druilerige zondag in 
maart. Ik repte me naar Oos-
tende, waar Cathérine On-
genae, geïnterviewd werd 
over haar boek ‘#seksisme’. 
In ‘#seksisme' leggen tien 
vrouwen de patronen ervan 
bloot. Of het nu over on-
haalbare ideaalbeelden gaat, 
over de hardnekkigheid van 
traditionele rollenpatronen, 
of het bijna onverwoestbare 
victim blaming: vrouwen 
overdrijven niet, en dit boek 
bewijst het.  
Cathérine noemde quota 

een “noodzakelijk kwaad”. Op de criticasters die zeg-
gen dat ‘quota’ ervoor zouden kunnen zorgen dat een 
“iets minder geschikte vrouw in een raad van bestuur 
terecht zou komen”, antwoordde ze: “Er zitten zoveel 
minder gekwalificeerde mannen in allerlei raden van 
bestuur, en daar stellen ze zich veel minder vragen bij”. 
Dus, ladies, samengevat:  vraagt men jou om je 
mening, om deel te nemen aan een debat, om op een 
podium plaats te nemen, om een raad van bestuur te 
versterken, en je hebt er energie, tijd en goesting voor: 
heb vertrouwen in jezelf. En als je zelf invloed hebt op 
wie op podia mag plaatsnemen: blijf zoeken.  

Als het gaat 
over onze eigen 
avonden en 
plechtigheden 
moeten lesbien-
nes nog meer 
zichtbaar zijn!


