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Holebipioniers gehuldigd in erfgoedboek
Standaardwerk vertelt de geschiedenis van holebi’s en transgenders in Vlaanderen
Op zaterdag 18 april 2015 stelde Het Roze Huis-çavaria Antwerpen het boek ‘Holebipioniers, een
geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen’ geschreven door Paul Borghs,
voor. Het boek is het resultaat van een tweejarig erfgoedproject waarbij Het Roze Huis 35 pioniers
interviewde van de jaren ’50 tot vandaag.
Vandaag hebben holebi’s en transgenders heel wat wettelijke rechten opgebouwd en is er een grotere
maatschappelijke aanvaarding van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Het Roze Huis
startte een project op met steun van de Vlaamse Overheid en nam 35 interviews af met personen die
een belangrijke rol gespeeld hebben om dit waar te maken.
Aan de hand van de interviews en bijkomend onderzoek schreef Paul Borghs het boek ‘Holebipioniers’.
Hierin vertelt hij niet enkel de geschiedenis van de Vlaamse, maar ook die van de internationale
beweging, en plaats deze in een brede maatschappelijke context.
“De verhalen van de pioniers zijn een aandenken aan ieder die zich heeft ingezet voor holebi’s en
transgenders en een herinnering aan tijden waarin holebi’s en transgenders niet over gelijke rechten
beschikten of moeilijker aanvaard werden”, aldus Thomas Jans, projectcoördinator van Het Roze Huis.
“Ze bieden een beeld van het collectief verleden van de holebi- en transgendergemeenschap. Tegelijk
houden deze verhalen ons wakker. Gelijke rechten zijn nooit definitief verworven en stereotypen
zullen steeds in vraag gesteld moeten worden.”
“Het boek ‘Holebipioniers’ is uniek. Nooit eerder werd de geschiedenis van de holebi- en
transgenderbeweging in Vlaanderen zo uitvoering beschreven en gedocumenteerd”, aldus Paul
Borghs, auteur van het boek. “Er kan dan ook gerust gesproken worden van een standaardwerk.”
Naast het boek, is er ook een website, www.holebipioniers.be, waarop je heel wat info kan vinden
over de geschiedenis en fragmenten uit de interviews kan bekijken. Je vindt er ook een educatief
pakket voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs.
Het boek ‘Holebipioniers’ - ca. 370 blz. geïllustreerd en in kleur - verscheen bij boekhandel en uitgeverij
’t Verschil, de enige uitgeverij in de Benelux exclusief gericht op boeken rond het holebi- en
transgenderthema.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie:
Foto’s van de presentatie en het boek om te publiceren bij een artikel kan u vinden op onze website:
http://www.hetrozehuis.be/press-room
Boekrecensie: recensie-exemplaren
leen.swinnen@epo.be.
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Meer over “Het Roze Huis - çavaria Antwerpen”
Met meer dan dertig aangesloten holebi- en transgenderverenigingen vervult Het Roze Huis-çavaria
Antwerpen een belangrijke rol binnen de Vlaamse holebi- en transgenderbeweging. Met meer dan
150 vrijwilligers en een klein professioneel team werkt de organisatie aan de aanvaarding van het
holebi- of transgenderzijn, ook bij minderheden in onze samenleving zoals allochtonen en ouderen.
Met al die verenigingen, een eigen werking en een huis aan de Draakplaats, wil Het Roze Huis-çavaria
Antwerpen er zijn voor elke holebi, transgender en sympathisant in de provincie Antwerpen.
Let op! De volledige naam van de vereniging is ‘Het Roze Huis-çavaria Antwerpen’, maar u mag ook
verkort ‘Het Roze Huis’ gebruiken. We zijn een organisatie in de stad en provincie Antwerpen, die op
Vlaams niveau nauw samenwerkt met de grotere koepelvereniging ‘çavaria’, maar werken wel
onafhankelijk. Çavaria komt van ‘ça va’ en ‘varia’, en schrijft u dus met de franse ‘ç’, en mag u met
kleine letter schrijven.

