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EN LESBISCHE GESCHIEDENIS-LESBIAN HERSTORY ARCHIVES-EN HOE HET VERDER GAA

Wat en hoe

Mariëtte: zit sinds ' t begin bij ' t
Lesbisch Archief en vind ' t hardstikke
leuk om me bezig te houden met publiciteit, met name de nieuwsbrief en het
verwerken van de post, die hopelijk in
grote getale binnen zal stromen.
Stelly: zit er ook al sinds het begin bij
en mijn interesse gaat uit naar het opzetten van een kaartensysteem, wat naar
ik denk moeizaam maar ook plezierig werk
is.
Jas: zit ook vanaf het begin bij het Lesbisch Archief en maak graag ontwerpen
voor buttons, affiches en stempels.
Annemiek: zit al vanaf het prille begin
bij het archief en als ze me niet in
toom houden koop ik hele antiquariaten
op (de lesbische boekenschat wel te verstaan). Ook vind ik het leuk om me bezig
te houden met catalogiseren, kaartjes
schrijven voor de kaartenbak etcetera.
Renée: ben een van de nieuwe vrouwen in
het collectief en voor zover ik er nu
al over heb nagedacht, wil ik me gaan
beziq houden met het interviewen vam
veel dames, artikels schrijven én rondsnuffelen naar materiaal voor het archief.
Marian: ben er ook een van de nieuwe garde
en wil me hard gaan inzetten voor publiciteit en wil ook dolgraag oudere lesbische dames gaan interviewen voor het
archief.
Maria: zit sinds afgelopen j a n uari bij 't
archief en vind 't heel leuk heel veel
rond te snuffelen naar boeken voor het
archief en ze te lezen natuurlijk.
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De nieuwsbrief is een uitgave van
het Lesbisch Archief Nijmegen.
"Vriendinnen van het archief"
krijgen haar gratis thuisbezorgd.

Oplage: 100 exemplaren
Losse verkoop: Vrouwenboekhandel
de Feeks.

Redactie en lay-out: Mariëtte
en Luuk.
Typewerk: Willemijn.

Verder werkten mee:
Zjan: collage project Nijmegen Lesbisch
Stelly: verslag WUV-werkgroep lesbische
geschiedenis,
Willemijn: recentie Fem Rutke 'Dakloos
worden I ,
Jeepee: The lesbian Herstory Archives in
New York.

Met dank aan:
Jos, voor het gebruiken van haar stempels;
dames van Vrouwentongen, voor haar lay-out
adviezen en het gebruik van de ruimte.

Druk:

~~~~stellen II
Zjan: houd me bezig met het project
'Nijmegen Lesbisch' en publiciteit.
Ben bezig met het boekje 'Lesbische
vrouwen en fascisme' en reis daarvoor
door het hele land om met oudere dames
te praten over haar leven tijdens de
tweede wereldoorlog.
Luuk: heb de financiën op me genomen en de
publiciteit, waarvan met name nu de
nieuwsbrief de meeste tijd vraagt.

Stempel.

stichting Lesbisch Archief
Postbus 1220
Nijmegen.

Zonder voorafgaand overleg met de
redactie mogen uit deze nieuwsbrief
géén tekst, foto's of tekeningen
worden overgenomen.

Girorekening: 3056049
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EN HOE HET VERDER
dus nog niet zoveel nieuws te melden
hebben. En op de tweede plaats de kostenfactor: de uitgaven voor het maken van de
nieuwsbrief zijn hoger dan de inkomsten
ervan. Maar rest de vraag om de hoeveel
maanden moeten we dan wel de nieuwsbrief
uitgeven? Deze vraag staat nog open. Er
wordt nog verder over gepraat.
Ook vonden de meeste vrouwen dat we verder
moesten we rken aan een categoriesysteem en
discussiëren over het aanschafbeleid.
Aangezien dit in It verleden nog maar zeer
summier aan de orde is geweest vanwege
andere beslommeringen werd besloten om dit
een hoge prioriteit te geven . Dit hield in
dat we besloten de komende vier tot zes
vergaderingen , een keer per week , alleen
maar te wijden aan het opzetten van een
categoriesysteem i vervolgens de daarop
volgende vergaderingen (4-6) te praten
over het aanschafbe leid .
Daarmee komen we ook meteen bij een volgend punt: Wanneer kunnen we ons archief
openen? In de rondvraag kwamen zeer uiteenlopende suggesties naar voren , variërend van october 184 tot lente 185. We
kwamen tot de slotsom dat de openings datum in grote mate afhankelijk was van de
vorderingen met het opzetten van het
categoriesysteem en het aanschafbeleid.
Toch hopen we binnen voorgenoemde tijdspanne het Lesbisch Archief Nijmegen te
kunnen openen en te kunnen laten zien en
laten gebrUiken door a l die dames die nu
al ongeduldig staan te trappelen. We
hebben ook al een leuk idee voor de
opening: het project Nijmegen Lesbisch,
daar willen we op die feestelijke dag iets
mee doen. Bij de opening wil l en we graag
een fototentoonstel ling houden over tien
jaar Nijmeegs Lesbisch Leven, maar ...
Enkele foto's hebben we al, maar we zouden
er graag nog veel meer willen ontvangen
met bijvoorbeeld een bijpassend tekstje .
Wie 0 wie zou deze foto's af wi llen staan
of wi llen uitlenen aan ons? Reacties
schrijven naar postbus 1220, Nijmegen met
vermelding van naam en adres (dan komen we
ze afhalen).
Buiten de voornoemde factoren die nodig
zijn voor de opening van ons archief kwam
er nog e en grote moeilijkheid b ij, namelijk
onze huisvesting. Zoals jullie weten
beschikken we op dit moment over een
(slaap)kamer van o ngeveer 3 bij 3 . 5 meter
bij een vrouw van ons archief in huis.

Op 12 januari 1984 kwam het oude collectief plus vier nieuwe vrouwen v,o or het
eerst bij elkaar. De ' oude' collectiefleden hadden deze vergadering voorbereid
en een 'variabele ' takenlijst opgezet.
Deze lij st werd aan de nieuwe collectiefl eden ter beoordeling voorgelegd. 't Was
een ruwe werkschets van de opzet van het
archief en een taakomschrijving voor de
vrouwen binnen het archief . Na gezamenlijk
overleg kwamen we toen tot de volgende
taken en verantwoorde lijkheden:
- Postbus legen en post verwerken.
- Financiën.
- Contacten met andere (vrouwen) groepen .
- Schenkingen en aanschaf materiaal; onder
andere het opmaken van testamenten en/of
cont.racten .
- Publiciteit: het verzorgen van de nieuws brief; artikelen schrijven voor (v r ouwen)
kranten; buttons , stempels en affiches
maken.
- Kaartensysteem: het opzetten van een
categoriesysteem (door het gehele collec t ief wordt er over nagedacht); lijs ten maken van het aanwezige materiaal en
het bijhoude n hiervan.
- Audio-vis uele verzamel ing: het opnemen
va n , voor ons , nuttig materiaal ~an
radio en t elevisie.
- Kn i psels: he t uitknippen van artikelen
uit dag- en weekbladen en tijdschriften.
We l ke vrouwen, buiten het archief, zouden dit voor ons willen doen? Reacties
schrijven naar postbus 12 20, Nijmegen.
- Project Nijmegen Lesbisch: het in kaart
brengen van tien jaar Nijmeegs Lesbisch
leven, in al haar facetten.
Het b l eek dat er per taak drie vrouwen
waren die deze op haar wilde nemen. De
eindverantwoordelijkheid zal door één van
de drie vrouwen gedragen worden.
Toen we de inhoud van elke taak nog eens
met het hele collectie f doorspraken bleek
dat sommige vrouwen wat moeite hadden met
enkele onderdelen van taken, zoals het
driemaandelijks uitkomen van de nieuwsbrief. De overwegingen hierbij waren dat
we op de eerste plaats nog niet open zijn ,
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In het begin waren we razend en thousiast
dat we die ruimte hadden. Maar na verloop
van tijd kreeg eeniede r van ons haar
bedenkingen: de ruimte ligt vrij ver van
het centrum , er is geen telefoon ; we
voelen ons er niet zo thuis omdat je op
ongeregelde tijden bij iemand in huis moet
zijn. Aangezien we geen eigen ingang
hebben, zou het stor end kunnen zijn voor
de bewoonster. Alles bij elkaar opgeteld
leidt dit ertoe dat het op deze manier
niet werkt. Ondertussen kregen we te horen
dat er op het Antoniusplein, dus in het
centrum , nog een ruimte was waar we
gebruik van konden maken, maar dit zou maar
voor ten hoogste één jaar zijn. Dan zou de
gemeen te er wooneenheden gaan bouwen.
Aangezien we geen zin hebben om tijd en
energie te gaan stoppen in iets wat later
aan de gemeente ten goede komt , vi el dit
dus af. Ook \Ii'as ons ter ore gekomen dat er
concrete plannen waren om een Homohuis op
te richten in de binnenstad . Di t homohuis
wilde ook aan groepen uit de vrouwenbeweging ruimte ter beschikking stellen.
Er zou een vergadering van het Homohui s
plaatsvinden voor alle belangstellenden.
Een van onze vrouwen had de statuten van
te voren in kunnen zie n en daaruit bleek
in eerste i nstantie dat we , als we een
ruimte zouden claimen , niet autonoom
zouden kunnen blijven; maar ons in moesten
passen in een van te voren r eeds uitg e dachte structuur. Aangezien wij autonoom
willen blijven en integratie met de homobeweging een soort ' ver van mijn bed show '
voor ons i s , viel dit ook af.
Maar toen , bij het ideeën uitwisselen over
deze nieuwsbrief, kwam een vrouw erachter
dat er in haar \Ii'oonhu i s al sinds een half
jaar een grote kelderruimte vrij was, waar
wij -als Lesbi sch Archief- gebruik van
konden maken als we wilden. In dat huis
wonen alleen vrouwen en het ligt vrij dicht
bij het centrum; er is telefoon en we
hebben een aparte ingang (de kelderdeur) .
Dus géli j k een kijkdag georganiseerd en er
naar toe . Alleen is de kelder wat vochtig ,
maar als we dat probleem kunnen oplossen
hebben we wellicht onze nieuwe, definitieve
archiefruimte !
Hier volgt weer een maar .. . Als we met het
categoriseren, aanschafbeleid en de ruim't e
klaar zijn.. zou je zeggen dat we alle
voorwaardescheppende factoren al hadden om
tot een opening van ons archief te komen .
Maar dan missen we er nog een in dit rijtje
namelijk: de Poen!
Tot nu toe mogen we al vijftien vrouwen
' Hartedief van het Lesbisch Archief '
noemen. De'ze vrouwen s teunen ons met een
maandelijkse financië l e bijdrage van
tenminste f 2 , 50. Dit is - jammer genoegnog niet voldoende om een archief te ope- ,
nen laat staan draaiende te houden . Dus
b ij deze doen we weer een appèl op alle
andere vrouwen die nog geen vriendin van
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het Lesbisch Archief zijn. Jullie kunnen
op elk postkantoor een machtigingskaart
halen om elke maand een door jullie zelf
te bepalen bedrag (minimaal f 2 , 50) te
laten overschrijven op gironummer 3056049
t.n.v. Stichting Nijmeegs Lesbi s ch Archief,
postbus 12 20 , Nijmegen. Dan krijgen jullie
een gratis button en de nieuwsbrief.
P.S. Niet vergeten een begeleidend kaartje
met je naam en adres op te sturen naar
postbus 1220 , anders weten we niet aan wie
we de button plus nieuwsbrief moeten
sturen.
Aangezien wij een rêgionale functie vervullen kunnen de vrouwen uit de provincies
Noord-Brabant , Limburg en Gelderland hun
solidariteit tonen en zorgen dat het
Lesbisch Archief open gaat door middel van
zowel financiële als materiële ondersteuning . Een leuk nieuwtje hierbij is
dat onze nieuwsbrief ook al verkrijgbaar
is bij vrouwenboekhandel Boekennel te
Eindhoven . Hierbij onze dank aan de ondersteuning vanuit die contreien want ook
daar hebben we al twee vriendinnen.
Ondertussen zal jullie wel opgevallen zijn
dat het postbusnummer in deze nieuwsbrief
een ander is dan in onze eerste nieuws brief. Na anderhalf jaar dankbaar gebruik
t e hebben gemaakt van de postbus van V .T.V.
hebben we eindelijk een eigen postbus:
let op nummer 1220. Ook V . T .V. bedankt
voor deze geste.
Zoals jullie gelezen hebben is er nog volop werk te doen voor ons. Maar wél leuk
werk! Dus als het ons enigszins meezit
kunnen we tussen october ' 84 en lente ' 85
onze deuren opengooien voor jullie.
In elk geval TOT DAN ... .
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-----~rd-Y--~- -Van 15 december t/m 21 december 1983 was er hier in Nijmegen de Winteruniversitei t
Vrouwenstudies , in navolging op de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1981 te Amsterdam .
Eén van de thema ' s op de Winteruniversiteit was Sexualiteit. Daaronder viel, benevens
andere werkgroepen, ook de werkgroep lesbi sche geschiedenis . Deze wer kgroep kwam vier
dagen bij elkaar; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag .
Ik was een van de vrouwen die deelnam aan deze werkgroep . Jammer genoeg echter, werd ik na
dinsdag ziek en heb ik de laatste twee dagen de werkgroep mis moeten lopen . Nietemin
hieronder een indruk van hetgeen ik heb meegemaakt .
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De opze t was , dat bijeenkomsten van de werk groep verdeeld zouden zijn in een gedeelte
t heorie op maandag en din s dag en een gedeelte praktijk op donderdag en vrijdag .
Al doende b l eek dat deze s cheiding e igenl i jk niet te trekken was , daar vrouwen
v a na f h e t begin af aan al, haar ervaringen
zowel op het geb i ed va n het onderzoek wat
sommige n d eden , alswel haar ervari ngen vanuit he t dagel ijks e leven als lesbische
vrouw , aan e lkaar uitwisse lden .
Mi jn in te r esse voor de z e werkgroep kwam
ene rzij ds voo r t uit mi j n e igen e rva ringe n
met onderzoek doen vanuit mijn studie ,als we l uit een ni euwsgi e righeid naar de vrouwen persoon l ijk i waar ze vandaan kwamen en
hoe ze ieder voor zich bez ig waren.
Al met a l was er wat be treft het aan bod o p
de WUV me er dan genoeg en was de werkgroep
l esbis che geschiedenis ' s morgens en ' s mid dags a l een h ele klus om te volge n.
Voor de we rkgroep lesbische gesch i edenis
was er ee n dusdanige be l angste l ling dat de
dames organis atrice s , aan he t begin van de
we rkg roep ,met het aantal van dertig vrouwen ,
besloten deze gr ote groep te splitse n , in
t wee groepen van Vijftie n vrouwen .
De werkgroep bestond zowe l uit vrouwen die
o nder zoe k doe n naar l e sbi s che gesch iedenis
als uit vrouwen d ie nog nooit van lesbisc he
geschi edenis hadden gehoord en gewoon hee l
nieuwsgier i g waren naar hetgeen andere dames te verte llen hadden.
' s Maa ndags b egonnen we,na een informatief
rondje wie wie was en wat ze wilde i n deze
we rkgroep , met d e vraagstelling : ' lesbische
geschiedschrijving -- wat houdt dat in '; '
Wat mij daarbij erg opvie l was dat de ge sprekken hierover voornamelijk g inge n over
de l esb i sche geschiede nis van r o nd de eeuwwisse ling met daarbij het accent op de geschiedenis van de v rouwen in Frankrijk,uit
de zogenaamde Parijse kring(René Vivien ,
George Sand en anderen} . Daarbij viel de ge schi edeni s van Anna Blaman en haar k ring
nog nèt binnen de gesprek sstof . Over bi jvoorbeeld de eigen gesch i edenis , zoals i eder
die v andaag de dag beleeft, werd niet ge-

sp rok e n.De gesprekken gingen al sne l ove r
in discussies over allerlei defin i ties die
e r z ijn over wat er wel o f niet lesbisch te
noemen iS . Dit gebeurde bij vraagste llingen
als : mogen wij vrouwen die in 1920 met e l kaar samenw,oon den , nu wel of niet l esbi sch
noeme n e n zo ja, hoe veronderstel je dat
dan? Of b ij: Een vrouw is getrouwd maar
h eeft naast haar huwelijk een " buitene ch t elij ke relatie" met een vrouw.Is deze v r o uw
lesbisch te noemen ja, of nee ?

Hierbij liepen de discussies hoog op , daa r
er nèt zovee l
vóór ' s als tege n ' s door
vrouwen werden ingebracht.
Te constateren valt dat deze discussies op
alle p lekken worden gevoerd , zowe l noor
vrouwen die bezig zijn met onder zoek/ a ls
bi jvoorbeeld d oor v rouwe n die bezig zij n
meteen verzame lbeleid binnen een l esbisch
archief . De vraag : wat is lesb i s ch of wat kan
als zodanig lesb i sch genoemd worden , is een
s t eeds t erugk ere nde vraag , waarop gewoon
geen éé n duidig a n twoord te vi n den is.
Na deze e motione le discussies li et Judi th
Schuif na de pauze zi en hoe je bezig kunt
zijn met onderzoek a l s je een hele berg
texten hebt en niet weet wat de bron daarvan is en de tijd waarin het ~eschreven is.
In kleine groepjes konden we ons buigen
over één van de zeven fragmenten d i e z ij
op een stenci l had gezet en waar gee n data,
bronvermelding en de rgelijke bijstond, met
de volgende vragen konden we aan de slag:
Wat voor een soor t te xt is het ? Wat is e r
wel /niet lesbi sch aan? Uit welke tijd zou
het komen ? Wie zou het gesch reven kunnen
hebben ? Voor wie zou het geschre ven zijn ?
Oe zeven fragmenten werden uite i nde l ijk
zeer goed ingeschat , beha lve dan ee n f r ag ment we l k uit de pottenkrant van Nijmegen
was gehaald . Dit fragment was namelijk een
parodie op de " Li eve Lita ' s van b ijvoo rbee l d de Libelle die een paar jaar t erug
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in de pottenkrant werden gezet.Het werd
dan ook door v r ouwen die de nijmeegse
I
pottenkrant niet kenden , zeer overtuigd en '~IHI, .
s erieus als een ingezonden brief naar de
Viva of naar de Sek ingeschat,wat bij de
•

•

•

•

bespreklng natuurll Jk de nodlge hl1arltelt
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opleverde.Naast de fragmenten Ult de boek -
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a pleee to reed-ta do re s e a rc h
to brawse

t:o aee who we ware end who we are
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NO MORE LOST NAMES, FACES, VOICES .

OOk~\

met liederen een bee l d van de lesbi~nne,
door de jaren heen zien .
~
~
De vo l gende dag vertelde Annet Mevis over
haar onderzoek, "o r a l h i story",haar ervaringen met inte rviews opzetten en. voerbereiden en wat er zoal komt kijken bij d it

LESBIAN. HERSTORV
ARCHIVES

~

The Lesbian Herstory Archives 1n New York ,
een bron van inspiratie.

werk . In de themamap was hierover een zeer
duidelijk stuk geschreven , wat zeer duide lijke en concrete informatie geeft.
Ook Antien die interviews doet voor het
lesbisch archief in Leeuwarden , vertelde
haar ervaringen en vooral over de moeilijkheden d i e gepaard gaan met het interviewen door haar van voornamelijk oudere dames
in de dorpen op het platteland in Friesland .
Het blijkt dan dat er veel vromven bang zij n
met name die vrom-/en die de oor log hebbe n
meegemaakt en terec-t graag ':lillen Vleten wat
er met de geluidsbanden v'lordt gedaan , hoe en
\.Jaar het wordt bewaard. Het is dan vooral
zaak om heel discreet en met alle respect
deze vrouwe n t e benaderen . Dit v e r gt veel
tiid en geduld.Antien vertelde dat één i nte;vie . . , gewoonlijk een paar maanden tijd
vraagt, zeker gezien de inten site it van het
interview: het 9 roberen samen zoveel mogelijk door te nemen v an «et leven van de vrouw
met behu l p van fotoalbums, krantenknipsels
etcet2 ra.Het komt daarbij . . /el eens voor dat
de bandrecorde r uit moet m"tdat de vrouw
door alle emoti es d ie haar verhalen kunnen
oproepen, niet meer verder kan of wilt gaan.
Zoals Antien erover verte l de , \vas heel prettig en rusti g . Het was duidelijk dat deze
vrouw heel Cjoed in dit werk was.
Nu,t:vee maanden na de \vUV,blijft het voor
mij nO'J - s ·t eeds heel moeilijk te zeggen wat
ik geleerd heb en wat ik er bijvoorbeeld
heel co~creet mee kan in het lesbisch ar
chief . Dat ik e r wijzer van geworden be n,
blijft nietemin s taan .
stehy .

lito kongresbunde l winteruniversiteit
vrouwenstudies 1983 (te vinden op
het dok.de Feeks.
"Werk in uitvoering. Een overzicht
van lesbiografiese publikaties. "
door Marij Derks.
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Heeft Maaike Meyer al niet alles gezegd
wat e r valt te zeggen over de Lesbian
Herstory Archives (in ' De roddel van de
een i s de geschiedenis van de ander ' dat
verscheen in Lover 81/4)? Ik heb haar
artikel voor de gelegenheid herlezen en
blijf het een mOOi/entousiast/stimulerend
verhaal vinden.
Toch is het anders om een bezoeker van
een middag te zijn, dan om er vier maanden
te werken, zoals ik heb gedaan in het
voorjaar van 1982. Op zo ' n middag kun je
je welwillend/genietend oog laten glijden
over alle materiaal en kun je een beetje
s nuffe l en terwijl als je er werkt, je
overal kunt aankomen met je vingertjes
(en steeds weer nieuwe dingen ontdekt) .
I k ben altijd al zo ' n maniak geweest die
fi jn alles uitknipt, dateert en opbe r gt
en die de boeken in de kast heeft s taan
naar kategorie en daarbinnen op alfabet.
Maar dan gaat het nog om een bescheiden
verzame ling; bovendien heeft het alleen
ten doel dat ik alles terug wee t te
vinden.
Wat dat betreft heb ik daar mijn hart op
kunnen halen , en me heerlijk kunnen verl ustigen aan hangmapsystemen naar onderwerp , op persoon en op organisatie.
Hun maniakaliteit was nog groter dan de
mijne . Aan archivarisch verantwoord
plakband, roestvrije nietjes en een speciaal, houdbaarder soort kopieerpapier
had ik nog nooit gedacht. Toch is dat iets
waar wel reke ning mee moet worden . gehouden ,
wil je het materiaal bewaren voor de toe komst , en niet allee n gebruiken nu.
Denk niet dat het een saaie, cleane boel
wordt op die manier , iets dat ten onder
gaat aan degelijkheid . Okay, in de eigenli jke archiefr uimte mag niet gerookt
worden en je mag er niet je lunchpakketje
van boterhammen met jam wegwe rken, maar
zelfs dan . .. Het archief is veel meer en
hee l anders dan een traditioneel archief.
Het is geen ops l agplaats waar iedereen in
stilte en eerbied studie moet maken. Het
is een dee l van het lesbisch leven in
New York, het is een plaats waar van alles
gebeur t/samenkomt/broeit.
I n de boekenkasten , hangmappen, archiefdozen en fotoverzameling (er i s een album

)

van een heel serieuze, e n bijzonder
drakerige, damestrouwpartij b.v.) zijn
allerlei vormen van lesbisch leven te
vinden en dames van allerlei soort.
Die veelzijdigheid en veelkleurighe id is
er ook bij degenen die op bezoek komen
bij het a rchief . Het is geen p lek voor
enkel intelektuele types die artikelen/
skripties/boeken schrijven. Er zijn er
ook die gewoon 's middags een romannetje
komen lezen of een kijkje komen nemen/
een babbeltje komen maken, ' omdat het alweer zo lang geleden i s dat ik hier was :'
Dat bezoek wordt bevorderd, doordat het
archief ook zelf aktief naar buiten treedt.
Er zijn diashows waarmee de dames regelmatig op toernee gaan (bij lesbische
e venementen , maar ook naar scholen e . d.),
er is een nieuwsbrief die onregelmatig
uitkomt (als een rijke dame geld geeft) ,
er worden avonden georganiseerd op het
archief ove r ' hot is s ues ' in de beweging,
waar vrouwen voorlezen uit hun werk of
vertellen over hun aktiviteiten .
Regelmatig heb ik mij verbaasd over de
energie van de dames archief: elke avond
telefoon tj es op het antwoordapparaat,
bijna dagelijks bezoekers over de vloer,
een nooit kleiner wordende stapel 'nogop- te-bergen-materiaal ' I minstens een keer
per maand zo 'n avond organiseren , op
toernee gaan , en dan nog een baan .

meer in huis dan ' ie denkt , al is het maar
die ene button die uitgedee l d werd indertijd in de pottengrot. Ik snap dat niet
iederee n bandjes volpraat om d ' r hele
geschiedenis eens te vertellen en ook dat
niet iedereen meteen haar dagboeken komt
brengen (later wel, hoop ik .. . ) .
Vooraleerst is het belangrijkste om op een
"andere manier te gaan kijken naar alle
verschij ningen van lesbisch leven om je
heen en je bewust te worden dat het de
moeite waard is om het te bewaren.
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Toen ik wegging na vier maanden had ik het
gevoel nog lang ni et alles eruit te hebben
gehaald wat er in zat en ik puilde uit van
energie: zoiets moeten we in Nijmegen ook
op poten zetten ...
Inmiddels is er een groep daarmee aan het
werk, allerlei voorwaardescheppend werk is
gebeurd (een stichting en zo) , maar veel
hangt af van anderen. Vaak is het een
kwestie van één stenc il of één affiche
meer afdrukken, een kopietje maken, iets
uitknippen , niet ' die ouwe troep ' weggooien en zorgen dat dat bij het archief
terechtkomt. Volgens mij heeft iedereen

N. B. De nieuwsbrief van het lesbisch
archief new york is te vinden in het nijmeegs archief.
Het artikel Van Maaike Meyer is daar ook.
Voor degenen die naar New York gaan is er
nog veel meer te vinden dat de voorpret
kan bevorderen.

Jeepee

Het adres van het archief in New York:
Lesbian Herstory Archives
P . O. Box 1258
New York . New York 10116
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NEDERLANDSTALI G
Brawn RITA MAE: Ruby fruit Jungle; de avonturen van
Molly Bolt
Buuren van HANNEKE / Vilder d e paul: Als je me de
bek openbreekt

Döblin Alfred : De twee vriendinnen en hun gifmoor d
Joubert MARLIS E: Rode granaat (Klipkusl
Luccioni KAARTJE: Alles anders
!-tuli sch Barry : Twee vrouwen

Nijhoff A. U.: Venus in ballingschap
Perkins CHARLQ'l"l'E : Hoederland

wal schap CII RLA: Rozen in Jericho (in bU,ndel ' vandaag ' )
\-l'anrooy ANNETTE: Onwetende vamp i eren
Î'iolff BETJE / Dek cn AAGJE : Oe historie van />lejuffrouw

Sa r a Burgerhart

TIJDSCHRIFTEN

NEDERLANDSTALIG
DIVA Landelijk le sbisch tijdschrift
n r.l mr t . ' 82 met o . a . Belgische lerares
ontslagen
nr.2 mei ' 82 met o . a. Lesbisch zijn op Cuba
nr . 3 juli ' 82 met o . a . Lesbi sch anarchisme
nr.4 sept . ' 82 met o .a. foto ' s en interview
Diana Blok en Marlo Broekman
nr.5 nov. ' 82 met o.a . ve~slag internationaal
vrouwenfestival in de melkweg
nr . l jan . '83 met o . a . De politiek van de
heupbeweg ing
nr.2 mrt. ' B3 met o .a . interview met Ca rla
Brünott
nr . 3 mei ' 83 met o.a. Potten in het onderwijs
nr . 4 j uli ' 83 me t o . a. recen,t ie Het lesbi sch
lichaam - Monique Wittig

ENGELSTALI G
Abbot SIDNEY

I

Love BARBAAA: Sappho ...'as a riCJht-on

wornan
Answer DUSTY; Rosamund Lehmann
CM' P; Fem~lc Homosexuali ty
Mallet-Joris F~~~COISE; The laving and thc daring
Suyin HJ\t~: Cast but one shadow; ','linterlove

DUITSTALIG
Kuckuc INA; Der Kampf ge gen Unte rdrückung

SCRI PTI ES
Kok ELLIE; Lesbiese vrou.... en en hulpverle ni ng
Oosten van MARIA; Alle vrouwen zijn lesbies; over
homofilie en

twee feministes uit de eerste golf
nr . S sept . ' 83 met o . a . Potte n in de bajes
nr . G nov . ' 83 me t o . a . Hoc l esbisch is de tango?
Lesbies Ne t Nieuws nr.~ winter ' ~ l; een uitgave van
het Lesbies Netwerk
Gek luisterde Levens nr.l mei ' 78 met o . a. Amazones
i n grootmoeder s tijd
l'laga zijn nr. 92 i uitgave Stichting Musische Vorming
met o .a . Flipoges , potten- en f likkerfes t i val
Rotterdam 1980
Vrouwenkrant Den Haag n r. 6 sept . '79 ; Lesbics themanUllllr.er
Compote nr .l ' 78 ; femin i stisch blaad je voor vr ije
lie fde, sex en kultuur; drie artikelen van
Lesbian left
Homologie nr. 2 dec .' 79 met o.a , artikel over
Mas ters en Johnson
nr.3 mrt .' 80 met o . a . Mar li te llalbert sma over
l esbische pulp
nr.4 nov. ' 82 ~et o . a. artikel Het vrouwbee l d
in lesb ische bestsellers
De verkeerde krant l ste jrg . nr.l mrt. ' 78

ken lank:
LESBIAN FEMINIST
NEWSPAPER

Pottenblad nr:~ okt .' Bl met o . a. boekbespreking
' Cactus ' door Anna Wilson
nr . G febr . '82 met O.a . artikel I k en mijn
heterovriendin

nr . 7 apr . ' 82 met O. a . artikeltjes over
sexua liteit
nr.B juli ' 82 met O. a . ar tike l over butch femme relaties in de vijftige r jaren
nr . 2 zome r ' 83 met o . a . ingezonden brief ove r
het roze gebaar
nr . 12 wi nte rnummer ' 83/ ' 84 met o . a. presentatie Lust en Gratie
coc Mediatheek ; Video/film/geluid tentoonstellingen
catalogus
Archivaria; Lesbisch Arch ief Leeu..... arden ;
nr.l juni '82
nr . 2 okt . '82
nr.3 sept . ' S3

Winkeldochter 6 ; uitgave vrouwenboekhandel de Feeks;
met een e xtra bijlage lesbisch ; juli ' 82

OU I TSTALI G
Lesbenfr ont nr.14 apr. ' 82
Frauen und Film nr . 28 juni ' 81 me t o . a . Der lesbische
Vampirfilm
Frauenbeziehung - Frauenliebe; uitgave Frauenzentrum
München; ' 78 ee r ste jaar g . 15 apr.

ENGELSTA LI G

1
)

Maenad; a women ' s literay journal
Sinister Wi sdom , vol.l issue 2 ' 76
Lesbian Tide; july/aug. ' 78
Lesbian ,c onnection; vol.IV issue 8; uitgave Helen
Diner Memorial Women's center
Leshian Hers tory Archives News 4; feb r . ' 78
Lesbian Herstory Archives News 5, spring ' 79
Voices , a newsletter of SAGE (senior Action in a
Gay Environment ); autumn ' 82
Radical America: gay poli tics in Calaforn ia; vol.13
no.4 jUly/aug. ' 79
G,t'I:H:!II Mountain Dyke News; Benington/vermont,
vol.1 nO. 2 july/aug. '80
vol . l no . 3 sept . ' 80
vol.l no.5 nov. ' 80
Big Apple Dyke News; lesbian feminist monthly,
dec. ' 80
mar ch ' 81 tiro feb. ' 82 (10 nummers)
Lesbian Ri sing; lesbian femi nis t newspaper ,
june 1977
spring/summer 1980
december 1977
winter 1980
spring 1978
spring 138 1
spring 1979
winter 1981
The Lesbian; uitgave van the Insider , minneapo lisl
Minneso ta USA,
aug . 1980
nov. 1981
apr. 1981
feb. 1982
july 198 1
apr. 1982
a ug . 198 1
july 1982

Hieronder een l ijst van de nummer s van de jaargangen
Sek , die wij nu in het archief hebben , met daarbi j
de door ons uitgekozen hoofdartikelen.
N.B . Jaargang ' ?9 blijkt (nog} voornamelijk ge richt
op fl ikk ers te zijn.
' 78 dec. n r..12; Lezers sch rijven
' 79 ja~ . nr.l
Flikkerpunk en homopop
febr . nr.2
Tegen gedwongen hete r oseksualiteit
mrt. nr.3
Flikkerkultuur ee n mijthi jf?
apr. nr.4
De roze driehoek: teken van een
keuze
mei
nr . 5
HomO 'jn de bajes
juni n r.6
Tien~aar .na Stonewall
juli nr.7
t-l oed~~liefde en pedofilie
aug. nr . B
Seks in stoombaden
sept . nr. 9
Avonturen van kontaktadverteerders
okt . nr.I Q; Zestig jaar homofilm
nov. nr. 11; Po tten door de eeuwen heen: Lesbisch
Prachtboek
dec. nr.12 ; Voorlichting anno 1915
Jaarbericht 1979
' 8Q jan . nr . I
S.1>1.
febr. nr . 2
Vertaalste r Gerardine Franken over
Djuna Barnes
mrt. nr .3
Berlijn 1930: het Sodom van Europa
apr . n'r . 4
Pottenkuns t
me i
nr .S
De levensgevaarlijke blijde boodschap van Youth for Christ
juni nr. 6
Homodemonstrati e 28 juni Amsterdam
juli nrJ7
Ishefwood toegesproken door
Boudewijn Büch
a'flg . nr.8
Homoliteratuur uit Amerika
sept . nr.9
Lesbisch Festival 17-18 oktober
Amsterdam
okt . nr. l O; Homo ' s e n het bejaardentehuis
nov . nr . 11; Niet gemakkelijker dan in Suriname
dec. nr.12; Cuba: macho ' s contra homo' s
Jaarberich t 1980
, 81 jan . nr.l
Ilis; Lesbiese Internationale
febr . nr . 2
Homozelfverdedi ging
mrt. nr . 3
Flikkers op school
apr. nr.4
OOk zo? ook zo :
nr.S
mei
Homoseksualiteit en de Politiek
juni nr . 6
Homoweek ' 81 Den Bos ch
De homosexueelen - 35 autobiograjuli nr . 7
phieën door mr. dr . Benno J . Stokvis
Alcoholisme
aug. nr . B
Potten en pijn
sept . nr.9
okt. nr . IO ; Jaarbericht 1981
nov . nr. 11; coc 35 jaar Homojaarboek
dec. nr .12; Kerst aflevering
Kinderporno
' 82 jan . nr . l
Landelijk Lesbi sch DIVA
febr. nr . 2
Homo ' s in het leger
mrt. nr . 3,
Fascisme tegen homo ' s en vrouwen
apr. nr . 4
HOIDO'poli trek
mei
nr . S
Homoreisgidsen
juni nr . 6
Ame rsfoort, de kei, de kater, de
juli nr . ?
kick ;
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en lesbisch~
Op deze pag ina's vind je een greep uit he t materiaal over
(~

10 jaar lesbies leven i n Nijme gen

dat nu al in het
De vrouwen

~,

MEGEN LES-

HILVERSUM - He t NOS·radl·
oprogramma ,Meer over mmder',
,stem ,sten van de sprekende
mi nderheId', bestaa t tien jaar.
Ter gelegenheid daarvan wordt
op vrijdag 9 februari een speci·
aal programma uitgezonden on·
der het motto ,Hemel op aarde'
ofwel ,Hoe ziet de eruit uit
wanneer bepaalde minderheidsgroepen hun doel bereikt?'
bereikt?"
In dit programma komen de
volgende groepen aan het

1972- 1982) , voor zover

archief aanwe z ig is .

van ~.
~q

U

het projekt " NIJ-

BISCH " zijn net

begonnen

om deze p eri kaart te

ode in

brengen

. Een beetje

ma teriaa l

hebben we a l ,

maar we wil-

Tien jaar "Meer
over minder"

woord.

len ALLES :

van

foto ' s , affi-

ches, aktiviteiten-

e n aktieverslagen

gedichten , levens-

de -lipirîtisten,
de
haha 's en gerefor·
meerden IHllversum 2 11.03 uurl.
UI T: dl' Gl"lIa r sL'hrmsbC'de ,
' I ' ':a' 1,
/979

verhalen , informatie over u itgaansleven , over groepen , over
onde rlinge relaties en re l atievormen . I edereen die haar in-

LENTE-A VOND
Pottengrot " By Bobb y" staat

formatie , v erhaal , materiaal aan ons kwijt wil is van harte
"'leikern ! Stuur dan even een be richtje over hoe we met je in

kontay.t kunnen komen naar postbus 1220, Nijmegen , t . a . v .
,projekt "N IJMEGEN LESBISCH ".

P.S . :als j e mate riaal hebt dat je wel aan ons wilt

ge v~ n

~~~~~~~~~~~~

maar

waarvan je niet wilt dat het openbaar gemaakt wordt , dan kun-

zondagavond in het teken van de
lente . Dankzij de medewerking
van modehu is PalJemietje bestaat
de gelegenheid om van 22·23 uur
kennis te nemen van de nieuwste
snufjes uit de voorjaarskolle kti e
van deze gerenommeerde zaak.
Dit aJ les o nder het genot van een
drankje en een hapje .

en we daar rege lingen voor treffen .

.. HfOt Li('d Van DJ,!!!. "

Refrei n, Zij is (1(' haven
mijn ~(}t~ ('n bakc>n
:;:ij i .;, voor mij de vrouw
wa~r ik OP bouw.
Waar zou lk blijven
zonder die wi jven
(>n wi e uit het ka f é
krijgt wip nou mee ?
{'Ie spann inq stijgt met he t uur
wJ e k r ijgt wie op den duur
epnza amhC' id l/laakt mi j n teven z uu r

0, ZAL I 6 E

TWEEZAAMHEID

Elke woensdag tegC'n tienen
ga ik naar het vrouwk<!\fé
wan t rlan zie ik zoveel vrouwen
gec>n m~nnen, g('~n voethal geen tv
en ik d r ink dan fijn een pil sje
speel dan l lipper o f biljart
voel mij fijn b ij a l die vrouwen
vooral bij Oicmt j p.!; g ulle hart
Refrein .. .
Dien kri jg ik van jou enen
uit dat grote voe tbal fust
goed voor amsterdamse schenen
en ' t heropwekke n van mi j n lust
is hier nog wel wat te halen
kan ik hie r mijn g<!\ng wel gaan
o l moet ik s trak s toch beta l en
ziet Dien mij nu nog steeds niet

~taan

Refre in: 7.i j is de ha ven
mi j n r ots en baken
zij is voor mij de vrouw
waar ik op bouw
waar 7.0U 7.e blij ven
zonde r die wijve n
c-n w.te ui t het ka fé
kri jgt Dien nou mee? ?
+ 1977, ter ere JI' ln dl?
ban'row•• VGn 'de Za Pai:r:'

Praatgroep lesbische
vrouwe!.
Billnenkor: slart er weer con pra<.lt·
groep VO(" lesbIsche vrouwen. W il Je
hierover ,nfofmatte, Del ;lan naar
UIT : KlI->:i p w.Jtl, .Îlmi

10

19 8.~

Iedere ochtend betekent het
ontwaken voor mij een ongekend geluk .
De warme zijdeachtige huid
v an mijn vriendin heeft
urenlang mijn lichaam gekoester d.
Golven van gelukzaligheid
en geborgenhe i d stromen door
mi jn kloppende aderen .
Geen schoner begin van deze
morgen zou i k me kunnen bedenken .
Gedurende de dag , als onze
wegen zich gescheiden hebben ,
draag ik het rust ige gevoe l
met me mee dat zij er is .
De zor gen en beslommeringen
van onze huishouding delen
we moe i teloos en zonder problemen samen .
De hond betuigt z i j n l iefde
en trouw aan e lk van ons .
(

.. )

UrT: i'O'rlF.f/KRANT, 1!i,imt1(7Pn roei i 980

N'jt'\E&Ht 10 MEI78
BESTE VI\OUWEI1~

HET ONAFHAt\\\tL'll\ US[HES fEMltllHIH GENOOnc.HAP

Of: ..~\'\AlPOT~ OI\GRI't\SHl\l G-EDLlREI'tDE- OE ~AMD Juni
ALLH.lE\ A~IV\il\THi ut DE STAD N'lMECrEtl Ot\\)E"'"H
MoTlO: LlEVEp,. LHBIES."
I
~ET G-E-HOOTscHAP NOOI'" JULLIE ~m9.S!) \lAt\ HAR.'e UIT
OM ~!} OftE PESTIVITEITEN AAr\\JUIG-TE 2'1'\.
InrrHlOTEt\ HET PMGMI1I1A VAN OHE MAAND. VOO~
DIVERSE AK T '" \T IHTEI'l ~ur'\ltEt\ ~ Bu',Ett rt'JMi "i t\
kAARTfI'\ RH~IWrf\tN B!l MARIAI't DP.IE~~t( PROP.I3ROMSTRAAT 3\ N~t1E(j.Et\ TiI.:OGO~2181.1S .
I
OP OE SLolAvo\'\D, 18 .lUtH. \USI.\E\'\ \J~i(N (11\001 fEEST

GEOIH,AJ'{ISEERD lIi HET PAND 01.\2

m

ORAl'\j~~\N&~lI.\2.

DIE VILLEN BL'JVEI'\ OVERt-IAt\o\TI:\'\ MOETEN t:l\T DOOR·
vrIJEN VÓÓR \iET von~AL TOEI\t\oOI Et\ VÓÓR \o\H fHn. ~__

VRf\&fli liMit

I NlIC.HTl NG-EN:

MET

UIT DE NOTULEN VAN DE EERSTE VERGADERING
VAN HET LESBISCH ARCHIEF NIJMEGEN

m

GROETJES

DE .. KNRLPOT"

" Er doen zich in het pottenwereldje vee l
ontwikk e lingen voor , waarvan weinig of niets
bewaard bli j ft , waarover nauwelijks v e rder
wordt nagedacht of getheoretiseerd . Hiermee
geven we de mann€:lijke geschiedschrij v ing
vrij s pel e n onz e geschiedenis uit handen .
Dit kunnen we vermijden door te schrijven
over wat ons bezighoudt , door dagboe ken , boeken , pub l ikaties van en óve r potten door de
tijden heen op te spor en en te bewaren , doo r
kata l ogi aa n te lebben e t c .. Maar ook door
lesbisch Nijmegen in kaart te brengen zoals
het was , en langzamerhand werd tot wat het
nu i s .
7 mei 19 82

he t li j kt a lweer
zola n!]
ge l eden
da t wij sliepe n
naakt
wij sliepen naa kt
dichtb i j e l kaar
1 i chamen

Nijmeegse POllen- en
FlIkkerdag

e n gedachten

Op zaterdag 19 ju ni a.s. o rganiseren
cen aantal Nijm eegse pOllen · en
lIik kerorganis aties (o.a COC:
Werkgroep Roze Tent) voor de
zevende m aa l de '·Nijmeegse
Potten · en Flik kerdag ·',
Het programma is als vOlg"
Va naf 1·1 00 uur ManileSfatle en
DernonS lr atl ~ vana f oe Ganzenheuvel ,
waar de Roze Tent SliJal opoesteld
onder he l mollo, ' Opgevecd lol
hetero , Ihh.ker/ leSbles dl lMm ZIJn '
s Avonds is (ir van"f 21 on 'Alr Çrool
feest irl 0 '42 aan oe OrrlnJcslnCjel 42
te NIJmegen, meI Cl:t1 apart Ponönt.:alû

a l l een wi j tweeën we ten
hoe dat wa s

waar de vrouwenband Vendetta" om
23 ,00 uur optreedt.

,

UIT: KU- nt eULJs. jl.mi 1982

be iden waren naakt
he t

1i c hamen naa kt

gedachten naa kt
ik be n zo gelukk ig
maart 1975

Ove r Lesbisch Nijmegen
1972 , 1973 , 19 74 , 1976

UIT: ' de verkeerde kl'allt, ' .
e

1 ;iaaY'(!lI'l9 nl' . 1} mal1l't 1 978

en 1981 is in ons archief helaas nog" geen
publi ceerbaar materi aa
a a nwezig . .. .
' - - -....::..- - -_ _ _..J

1982 :

LEVE DE POTTEUZE VR IEND INSCHAPPEN.
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EEN BOEKJE OPEN OVER
1//11////////////1111 // ///// ///// //////// /// //// // ////// 11 //////11// 11 // ///
In de toekomst zal i n de nieuwsbrief vaker ee n boek genome n worden uit
bescheiden voorraad van het arc hief , waarover dan het ee n en ander v e rte ld wordt .
Dit k ee r ' Dakloos wo r de n ' waarmee Fem Rutke i n 1964 haar r omandebuut maakte;
omda t het een \vat ouder boek i s en omdat de nu ong eveer 48-j ari ge Fem Rutke
a ls s chrijfste r minder bekend is .
In ' 54 pub li ceerde ze haar eerste gedichte n ; ze vlas toen a l s journa l iste
vJe rkzaam in De n Haag . I n de periode ' 60- ' 74 werden e r ve r sch illende
dichtbundels van h aar uitgegeven en schreef ze ook meer r el i g i eus wer k.
Ze i s als dichteres bek ende r da n a l s r omansch ri jfster . Toch heeft ze
naast ' Dakloos worden ' nog een roman ~esch reven: ' De Nesthond ' in
1965 , alsmede een biograf i e en ee n autob i og ra f i e .
Na ee n pe ri ode a l s dramaturge bij de NCRV- radio gewerkt te hebbe n , woonde ze lange r e tijd achtereenvolgens in Be l g i ë , Itali ë
en de V. S . Na haar terugkomst in Neder l and publicee rd e ze in
1978 opni e uw een dichtbundel : ' Averechls Gewete n '.
Uit het voorwoord in deze bunde l is het vOlgende c itaat :
' rem Rutke is een dich t eres die in hoge mate politiek en
godsdienstig betr okken is en in de gedichten vi nden wij
de wee rslag van haar worsteling om rolitiek en chri stendom zo niet met elkaar t e verzoenen , dan toch a l s
twee sterke polen van het bestaan met e lkaar in
eve m... icht t e b r e ngen . '
Eenzelfde zoe ken naa r eve nwi cht vond ik in haar
roman ' Dakloos worde n '. Zij het , dat het hier
mee r gaat om een evenwicht tussen de maatschappe lijke omstandigheden en het indi viduele zoeken naar het wezen li jke .
De ch r iste l ijke betr okke nheid van de overi0ens joodse Fem Rutke is ook in de r oman terug te v inden , niet in morali se ~ende zin , maar als onderdeel van
.Jeffies (houfdpersoon in de roman)
zoeken naar diepte .
1I1
liet verhaal is heel direkt vanui t
Jeff i e gesch reve n; alleen datge ne wat nû belang r ijk is
wordt verteld .
r-Usschien wo rd t de schrijfstijl een beetje duidelij k
1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111
uit de volge nde samen Amsterdam - de zes ti ger j aren - zolder feestjes - opium vatti ng van het boe k ,
e xperime nte ren , ook met v rijen.
waar in vr i j veel ci Dat i s zo ' n beetje de achtergrond waartegen het zoeken van
taten voorkome n .
Jeffie naar echtheid , ' hart' , of noem het liefde, uitgetekend
Het verhaal is
wo rdt . 'Ik kon er niets aan doen, ik had ee n h ardnekki ge vraag
niet zo gecomwaarvan ik niet af kon komen , ee n vraag om belevi ng . Om de i n zet
p liceerd; de
van iema nds persoon : een afwijking dus , gezie n het tijdsqegeven ,
spanning zit
een for se wo rp in een proe s tende ruimte . I
meer in de
Deze vraag van Jeffie , dat vasthoude nd zoeken , roept b i j de mannen
manier
me t wi e ze omgaat voor a l angst op .
waarop
André i s daarin het ee rlijkst , hij vlucht ; ' - to1ie ben jij? had hi j gehet gevraagd . En: \oJ'a t i s dat aan je waar ik niet tegenop kan? Later had hij
schre voor zich uit gestameld : - Zonder dat je het Heet, p uur je , eis j e . Ope n
v en
ben je gesloten , e n ges loten ben je ope n. Het is bedriegelijk weet je .'
is.
Mar jo , de l e ide r van het g roep je dat elkaar op elke zolde r wee r tegenkomt,

I

I

I

FEM RUTKE

DAKLOOS WORDEN
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is vooral slim. Hij doorziet haar beweegredenen beter en maakt er een machtsstrijd
van. De echte krachtmeting komt later,
wanneer Jeffie hem zelf weer opzoekt nadat
ze uit Amsterdam vertrokken is.
Nico l ijkt nog het meest op een vriend en
is het misschien het minst als hij zich
plotseli ng niet meer laat zien ; 'Hij had
geen funktie meer , hij meende me te moeten
verdedi gen maar Marjo, de s l imme vogel,
had hem ervan overtuigd dat ik sterk
genoeg was. '
Jeffie verhuist naar een dorp in de polder;
daar ontmoet ze Anne . Anne, die ze al kent
nog voordat ze met haar gesproken heeft;
..• 'er komt vrijwel elke dag twee keer
een meisje langs, een meisje a l s een
jongen . Altijd als er kinderen in de buurt
zijn, wordt het kind nageroepen: -Hé joh ,
ben je nou een meid of een knul? '
Anne komt , in opdracht van haar baas,
Jeffie werk aanbieden; zo ontstaat hun
contact. Dan wordt het mannelijke beeld
van Anne nog verder ingevuld: ' Haar stem
is zwaar en onbehouwen ' en 'Ik doe zo
vriendelijk als ik maar kan , maar kan mijn
ogen niet afhouden van het dons op haar
lip en kaken . I
Jeffie is , op een voor haarzelf onduidel ijke manier, geraakt door Anne: IWaarom
moet ik ineens aan André denken? Waarom
denk ik ineens dat het we l eens zou kunnen
gaan sneeuwen? I Er volgen meer ontmoetingen met Anne, die bij Jeffie telkens
associaties opr oepen met gebeurtenissen
uit haar leven in Amsterdam. Ontmoetingen
waarin Anne vertelt over haar leven: 'Als
kind voelde ze zich misdeel d , een misbaksel; afgewisseld werd ze door vriendinnetjes aangetrokken en afgestoten. Maar
later had ze inge zien da t ze niet bepaald
lelijk was maar toe moes t geven aan die
trekken in haar gezicht: de trekken van
een jongen. Met dat al was toen de narigheid pas echt begonnen. ' Haar moeder wilde
het niet zien en verbood Anne erover te
praten . Toe n Anne haar haar tot een
jongenskop had laten knippen , was haar
moeder zo buiten haar zinnen geraakt dat
ze een kete l kokend "'Tater over Anne had
heengegooid. De dokter had l ater tegen
Anne gezegd dat ze misschi en met een
behandeling te helpen zou zijn . Anne vertelt ook dat ze het de laatste jaren nog
wel moeilijk heeft, sinds ze merkt dat ze
op meisjes verliefd wordt .
Jeffie r eageert daar in eerste instantie
heel gereserveerd op: 'Hoe verl iefd? '
Als Anne dan in haar antwoord het onderschei d jullie/ik maakt; ' Gewóón verliefd!
Zoals jul lie het op mannen worden! I onttrekt Jeffie zich aan dat jullie; ' Ik

word niet verliefd op mannen . . . Dat z ij n
alleen maar onbewust levende of opper vlakkige typen •. • Of mi sschien als je overseksed bent , dat je dan ook op mannen
valt. " Wannee r Anne daarop vraagt hoe I t
dan met Jeffie z i t, zegt d i e dat ze dat
niet weet , zelden verl iefd wordt; ' I k ben
een vrouw Anne , ni ets anders dan da t.
Maar een vrouw zoek t geen mannen, een
echte vrouw zoekt l iefde. I
Anne zegt dat ze dat ook is - een echte
vrouw. Dan lachen ze samen. IZ O simpel als
ik de problematiek van Anne tot mijn eigen
gemi s gereduceerd had, de ketel kokend
water en huisdokters ten spi jt: die problematiek was een irreal iteit geworden. '
De ontmoetingen met Anne worden afgewisseld door gedachtensprongen, terugb l ikken,
van Jeffiei haar leven in Amsterdam , zich
steeds meer toesp~tsend op Marjo. Dan
krijgt ze een brief waarin Anne uitspreekt
verliefd te zijn op haar. Opnieuw bespie gelingen ; ze komt weer terecht bij Marjo
di e eigenlijk net als zij naar veiligheid
zoekt , naar een dak boven het hoofd . I\~eer
denk ik dat het wel zal gaan SneetlFf.m.'
Jeffie gaat terug naar Amsterdam Oi": ,-.e
confrontatie met Mar j o aan te gaan. Een
schijngevecht, omdat datgene wat gezegd
wordt maar het topje is van wat eronder
l igt. Ook SChijn , omdat winnen verliezen
lijkt en omgekeerd .
Ter.ug in de polder realiseert Jeffie zich
dat ze door het bestaande te ontleden, haar
eigen dak afbreekt . . . • ' wat Marjo niet
hoopt - daar hoop ik nog op. Een kern te
vinden , een bron in de leegte , een reden
waarom de leegte bestaat . ' Door het bestaan
van Anne in haar l even wordt er een maat schappelijke d i mentie toegevoegd aan
Jeffies beleving . ' Niet van het e nge alleen
is zij de dupe maar ook van de domi neesmantel der b raafheid, in zo l n achterhoeksdorp, vol geniepige kneepj es ... Op de zolders is alles wat onbeschaamder , maar hier
is de toestand bedenkelijk e rn s tiger.
Vooral voor zo l n Anne: het mikpunt van
afval , de emmer voor waar men geen raad
mee weet . En dat is heel wat in zo ' n streek
halfbewustheid ! ... Zo ontdek ik dan twee
versch illende kruisen, van totaal ander
hout: omstandigheid/liefde . En die moeten
dan te rijmen zijn? .. In elke bewustwording is toch een wreedheid; dat hamert
als tema door mijn hoofd . Men moet er zijn
tegenop gewassen ... '
J effie wordt wakker uit haar overpeïnzingeni
ze voe l t dat ze weer wil, wee r l eeft krachti ger .
' Kijk eens~ zeg ik, I t sneeuwt, Anne . It
'Sneeuwt al: • . . Wanneer ze eindelijk even
gliml acht, merk ik dat ze me dierbaar wordt.'

,
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Hoewel ik het lesbisch-zijn niet lees a ls het t hema van het boek, het eerder zie als
beeld dat gebruikt wordt , licht ik het er toch even uit.
Op het moment dat Anne ten tonele gevoerd wordt, irriteert ' t me dat ze zulke manne lijke kenmerken meekrijgt. Maar het l esbisch-zijn komt nog een paar keer terug in
het verhaal, waardoor de kleur hiervan toch verandert.
Ma rj o gebruikt het ergens als een dreigement: wanneer hij Gertruud duidelijk wil
maken dat ze zich niet met zijn zaken moet bemoeien, zegt hij dat hij ande rs
gaat rondstrooien dat ze een lesbiënne is .... ·het was het e rgste dat haar in
de kring kon ove rkomen. Je moest wel bijzonder mooi en sterk en knap z ijn,
wilde je je in de kring staande kunnen houden met zo'n stempel op je huid.'
En later komen we zo'n dame tegen; Han die een r e l atie heeft met EstelIe . . . ' die Han speel t het spel van de Olympus voor dichters: die Este lIe heeft ze nodig a l s onbereikbaarheid, goden eigen. Zulke vrouwen
vinden zich te mooi voor mannen. En zijn het ook: wat een niets
ontziende allure, wat een spel, wat een gaafheid ! Niet het minste teken van het kleinste verval . '
In dit licht g e zien, worden de lichamelijke kenmerken van An ne funktio neel voor het verhaal; de maatschappeli j k e invloed die verandert naarmate je persoonlijke omstandigheden anders z ijn.
De bedoeling van deze boekbespreking was, vrouwen
nieuwsgierig te maken naa r deze r oman e n de schrijfster e rvan . Na de opening van het Lesbisch Archief
i s het boek daar ter lezing te vinden.

,dlllill

SCHENK INGEN
ee n boekenkast van enorme
afmetin!]en
ee n àoos met bo eke n.
~~~A CASH: een eenmal ige s ubsidi e
LESBISrH ARCHIEF AMSTERDAM: Kop ieen v an
het boek
ANNEMtEi<E : s tapeltje boeken .
DOKUMENTATIECENTRUM DE FEEKS : ee n aantal
langspee l platen e n de Gaya l s Gui de ' 82

VEJlONIE

ADRESSEN
LESBISCH ARCHIEF
POSTB US 10[;70

I\I1STERDA~

UTREC HTS LESBISCH ARCHIEF
POSTBUS 24037
TEL; 030 -31 9182

LESBISCH ARCHIEF LEEU\vARDEN
POSTBUS 4062
8901 EB LEEUWARDEN
TEL: 058 - 666150/882725
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op roe P Je s~:____~
LESBISCH ARCHIEF NIJMEGEN,
Voor · onze fotote ntoonstelling "Nijmegen Lesb isch "
vragen wij uit de periode 1972- 1982 foto ' s van
lesbische groepen, akties , feesten , afiches,etc .

.

Als je bere id bent foto ' s uit te l enen of af t e

staan , schrijf dan naar ons :Lesbisch archief
DOKUMENTATIECENTRU/1 DE FEEKS ,
Postbus 1220
verzamelt materiaal dat van belang
Nijmege
n.
is voor/ gaat over vrouwen en de
vrouwenbeweging .
We dokumenteren oa . boeken, tijdsch ri ften
en skripties . Het is echter vaak een hele
toer om her en der uit het land le uk e en
interessante skripties te pakken te krijgen.
Daarom: neem svp . kontakt op met ons als je
denkt datje skriptie(of ander

wer~stuk)

thuis-

hoort op ons dokumentatiecentrum , waar andere
vrOUl,o,'en er ook noC] iets aan kunnen hebbe n.
Schriftelijk : Dokumentatiecentrum de Feeks
Ridd e rstraat 11
6511 TM Nijmegen
Telefonisch, 080-230276
P . S . We vergoeden de onkosten.
LESBISCH TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
Wij zijn bezig informatie te verzamelen
over het leven van lesbi sche vrouwen tijdens
de tweede wer eldoo rl~g.
We willen daarvoor graag praten met l esbische vrouwen die die tijd bewust meegemaakt hebben . Onze bedoeling is om hierover
een boekje te schrijven, dat deze winter
uit zal komen.
Wil je met ons praten over hoe jij die tijd
beleefd hebt of heb je informatie voor ons ,
neem dan contact met ons op:
Zjan , tel. 080-2 35948
Marie- José, tel. 080 - 564556
of stuur een briefje naar de postbus van
het Lesbisch Archief (postbus 1220-Nijmegen) .

POTTENRADIO NIJMEGEN zoekt medewerksters;
schrijf postbus 1207 of bel 235948

NATIONALE POTTENDAG 1984
de volgende pottendag zal plaatshebben
in Niimegen en dan ~ok door de nijmeegse
potten worden georganiseerd . Als je meewilt denken, kom dan naar de vergadering ,
in de Feeks . In het kafé wordt steeds aangeplakt wanneer de volgende vergade ring is
en hoe laat. Telefoon:cafe de Feeks: 236210 .
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