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Het in Amsterdam gevestigde Homodok/ 

Lesbisch Archie f is Europa's grootste docu

mentatiecentrum op het gebied van homo

seksualiteit en (inter)nationale homosek

suele cultuur. Het herbergt bijna 

* vijftienduizend boektitels, vele meters 

~ archiefmateriaal, talloze pamfletten en 

* folders en dozen vol knipsels. Bovendien 

y kunnen er 3800 tijdschrifttitels worden 

* geraadpleegd. Het archief heeft een ambit i -

H euze, breedgerichte doelstel l ing: het signa-

40 leren, collectioneren, bewaren en toeganke

lijk maken van al het materiaal in binnen- en 

buitenland dat informatie bevat overde 

politieke, sociale en culturele en historische 

context van het homo- en lesbisch bestaan. 

Wie verwacht dat zo 'n rijk archief op een 

passende, prominente plaats in de Amster

damse binnenstad is gevestigd, komt bedro

gen uit. Er is vanaf het Centraal Station een 

flinke busreis en een zoektocht dooreen 

tochtig , halfleeg gebouw voor nodig om 

Homodok/Lesbisch Archie f te bereiken. 

Henny Brandhorst, medewerkervan Homo

dok, benadrukt dat de huidige huisvesting 

slechts ti jdeli jk is. Vor ig jaar moest de instel

l ing de vertrouwde burelen in een 

binnenstadspand van de Universiteit van 

Amsterdam verlaten, nadat de UvA had 

aangekondigd zich niet langerfinancieel 

verantwoordelijk te voelen voor het archief. 

Hoewel Homodok ooit gelieerd was aan de 

werkgroep Homostudies van de UvA, is er 

nooit een formele band geweest. Het verlies 

van subsidie en huisvestingveroorzaakte 

niet alleen in de kringen rond Homodokvee l 

opschudding , maar leidde ook tot veel publi

citeit in de media. A l o m heerste onbegrip: 

met een waardevol en veelgeraadpleegd 

archief als Homodok zou toch wat zorgvuldi

ger moeten worden omgegaan. Inmiddels is 

de rust rond het archief enigszins terugge

keerd: er is weerzicht op projectsubsidies en 

men zoekt verder naargeschikte huisvesting. 

Een positief gevolg van definanciële moei

lijkheden is bovendien de recente fusie tus

sen H o m o d o k e n het Lesbisch Archie f Am

sterdam. Beide instell ingen besloten 

afgelopen zomerde collecties en de krachten 

te bundelen. 

De St ichting Homo/Lesbisch Documenta

tiecentrum werd in 1978 opgericht dooreen 

groep wetenschappers die ook het init iat ief 

nam tot de opr icht ing van de werkgroepen 

Homo/Lesbische Studies aan de universitei

ten van Amsterdam en Utrecht en het tijd

schrift Homologie. A l snel beschikte men over 

een uitgebreid overzicht van bronnen en 

literatuurover homoseksualiteit . In 1988 

werd het archief van coc-opr ichter Jaap van 

Leeuwen ingelijfd. Dit archief beslaat de 

periode 1870-1970 en bevat veel historisch 

interessant materiaal , waarondereen aantal 

vroege homo-tijdschriften uit binnen- en 

buitenland. Later kreeg Homodok de be-

sch ikk ingoverde bibl iotheekvan h e t c o c en 

overde archieven en egodocumenten van tal 

van personen, st ichtingen, verenigingen en 

actiegroepen die een belangrijke rol speel

den in de emancipatiestri jd. Samen met het 

recentere materiaal dat het documentatie

centrum vanaf 1978 zelf bijeen bracht vormen 

deze archieven een rijke onderzoeksbron 

voorwetenschappers uit uiteenlopende 

discipl ines. Desondanks mag Homodok/ 

Lesbisch Archie f Amsterdam zich niet in 

grote wete n sch a p pe I ij ke be I an gste 11 i n g 

verheugen: kreeg men in de beginjaren nog 



WAT WIL „WIJ"? 
Het is er! ..Wij" — een blad voor óns. Eindelijk! Lang moge 

het leven! Moge het groeien en bloeien, dit kind van diverse gees
telijke vaders. Maar van de geestelijke vaders alleen kan het niet 
leven Dat is duidelijk Het verlangt ook stoffelijk voedsel. Goede 
verstaanders, aantreden! Er is niet slechts moreele maar ook 
materieele steun voor noodig, wil ..Wij" gedijen tot een prettig en 
nuttig blad voor ons allen, goed van opmaak, goed van inhoud — 
beter dan in dit nog prille, hulpbehoevende stadium bereikbaar 
bleek. Wat „ W i j " noodig heeft, is: een vaste kern van getrouwen, 
zoowel van lezers als medewerkenden. 

Slechts zóó zal het mogelijk zijn, een uitgave In het leven te 
houden, die iets te beteekenen heeft, die iets te zeggen heeft tot 
óns en tot hen. die zich voor ons interesseeren. Let wel: ..interes
seeren". Interesse is nog geen sympathie — kan het wórden. Dat 
hangt van onszelf af Ook in deze richting, die wij wel trotsch 
kunnen negeeren, maar die toch voor ons levensgeluk zoo belang
rijk is, kan een blad als „ W i j " veel voor ons doen, door iets naac 
buiten te demonstreeren van ons diepste wezen — een minderheids
wezen, maar toch in den grond aan dat der meerderheid verwant 
Zóó nauw verwant, dat het dom zou zijn. aan den dag der erken
ning te wanhopen. Die dag komt — als -«ij willen en als wij het 
waard zijn. Laat ons eigen blad „ W i j " de proef leveren op deze 
som! Laat het kunnen bestaan, door Uw hulp! Laat het aandacht 
kunnen afdwingen, door de dingen, die het zeggen zal! Laat het 
achting en sympathie verwerven, door den kameraadschappelijken 
geest, die et uit spreekt Dan zal het „ W i j " en ons steeds beter 
gaan. 

Steunt „ W i j " — 
Leest „ W i j " — 

Werft voot „ W i j " ! 

veel bezoek van docenten en studenten van 

de werkgroepen h o m o - e n lesbische studies 

aan de Nederlandse universiteiten, tegen

woordig moet het archief het hebben van een 

veel a lgemeneren zeerdivers publiek. Voor 

een deel bestaat dat uit mannen en vrouwen 

die vanuit een persoonlijke belangstel l ing 

meerover homoseksualiteit wil len weten; 

vooreen anderdeel uit journal isten, hulpver

leners en studenten die geïnteresseerd zijn 

in een bepaald aspect van het homo- o f 

lesbisch leven. 

Deze bezoekers, die vooreen kwart uit het 

buitenland afkomstig z i jn , kunnen bij hun 

zoektocht gebruik maken van de speciale, 

door het archief ontwikkelde 'homosaurus ' . 

In deze thesaurus kan tot op artikelniveau 

gezocht worden op trefwoorden als coming 

out, lesbisch moederschap, homohaat, roze 

zaterdag, queer theory enzovoort: onderwer

pen dus die met de gangbare systemen van 

onderwerpsontsluit ing niet teruggevonden 

kunnen worden. O o k uit andere voorzienin

gen blijkt dat Homodok een actieve, dynami

sche inste l l ing is die gerund wordt door 

mensen die hun best doen de collectie op zo 

doeltreffend mogelijke manierte ontsluiten 

en toegankeli jk te maken. Zo is op de Homo

dok-site de boekencollectie van het archief 

on-line te raadplegen en kunnen bezoekers 

van het archief alle aanwezige tijdschrift

titels electronisch op een rij (laten) zetten. 

De 500 lopende tijdschriften worden bij 

b innenkomst nauwgezet op artikelniveau 

ontsloten. 

Voorti jdschriftonderzoekers die geïnte

resseerd zijn in de geschiedenis van de 

homo- en lesbische pers biedt Homodok 

prachtige bronnen. Doorde internationale 

oriënteringvan het archiefzi jn nietal leen 

Nederlandse, maarook buitenlandse voor

beelden van vroege homobladen in te zien. 

Zo herbergt Homodok exemplaren van het 

allereerste op homoseksuelen gerichte tijd

schrift ooit, het Duitse Der Eigene. Ein Blattfür 

mannliche Kultur, Kunst und Literatur (1897-

1923). Ook de moderne internationale 

homopers wordt op de voet gevolgd: door 

ruilovereenkomsten en gratis abonnemen

ten ontvangt het archief tijdschriften van 

overde hele wereld. Daarnaast is uiteraard 

de geschiedenis van het Nederlandse homo-

tijdschrift te achterhalen. 

Het eerste Nederlandse blad dat zich 

verhuld op homoseksuelen richtte was het 

tijdschrift Wij , dat al in 1933 verscheen. Het 
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enige n u m m e r d a t z o u verschijnen is bij 

Homodok in te z ien. N a Wij bleef het jaren

lang st i l . Pas in 1939 zou de volgende poging 

gewaagd worden een tijdschrift voor (man

nelijke) homoseksuelen op de markt te 

brengen. Initiatiefnemers waren de oprich

ters van de organisatie die later het c o c zou 

heten. Eerst plande men een blad dat Ons 

leuen. Een tijdschrift voor hen die anders zijn zou 

heten, maar uiteindeli jk is ertweemaal een 

tijdschrift verschenen o n d e r d e t i t e l Leuens-

recht. Maandblad uoor vriendschap en urijheid. Dit 

blad werd gevuld meteen curieus mengsel 

van semi-wetenschappelijke verhandelingen 

overde biologische achtergronden van ho

moseksualiteit , boekbesprekingen en theo

logische en ethische discussies. Daarnaast 

plaatste men biografische artikelen over 

literatoren die min o f meeropenl i jk blijk 

hadden gegeven van hun belangstel l ing voor 

de herenliefde, zoals André Gide , Oscar 

Wilde en Louis Couperus. De onder pseudo

niem publicerende redactieleden benadruk

ten zo vaak ze konden dat het ' andersz i jn ' 

hen en hun lotgenoten niet kon worden 

aangerekend: een mens heeft zijn geaard

heid immers niet voor het kiezen. Deze 

steeds terugkerende opmerk ing maakt 

Leuensrecht opval lend verontschuldigend van 

toon. » 

Toen brak de oor log uit. In die jaren hield 

de homobeweging zich uiteraard zoveel 

m o g e l i j k o p d e a c h t e r g r o n d , m a a r i n 1946 

verscheen toch een volgende afleveringvan 

Levensrecht. Het blad, dat functioneerde als 

verenigingsorgaan voor het c o c , onderging 

in de decennia daarnavele naamsverande

ringen. In 1948 werd het omgedoopt tot 

Maandbericht, in 1949 in Vriendschap, in 1964 

in De Schakel, in 1969 in Seq, in 1971 in Sec, in 

1973 in Seken in 1992, tenslotte, in XL. 

Tot ver in de jaren zestig was deze c o c -

publicatie het enige homotijdschrift dat 

Nederland r i jkwas. Voorzoverde homo

beweging in Nederland bloeide, gebeurde 

dat min o f meer in het verborgene. Dit veran

derde pas toen de beweging zich e indjaren 

zest igonder inv loed van de veranderende 

maatschappeli jke verhoudingen en de sek

suele revolutiezelfbewusteren strijdbaarder 

begon op te stellen. In deze t i jdverloren de 

tijdschriften hun verontschuldigende toon 

en droeg men met meertrots de eigen cu l -

t u u r e n opvattingen uit. N a een aarzelend 

begin (onderandere met het blad Proefding in 

1968) gingen steeds meer radicale groepen 

ertoe over hun eigen bladen uit te geven. Zo 

verscheen in 1971 Amarant voor lesbische 

vrouwen, niet lang daarna gevolgd door 

Paarse September. In dit handgestencilde 

blaadje publiceerden Maaike Meijer, Noor 

van Crevel en Stephanie de Voogd strijdbare 

en spottende teksten die niet alleen veel stof 

deden opwaaien in de vrouwenbeweging, 

maard ie ook in de dagbladen en optelevisie 

besproken werden. De manneli jke homo's 

lieten van zich horen met tijdschriften als 

Flikkerlichten Mietje. 

In de jaren tacht ig segmenteerde de 

homopers verder: zo 'n beetje iedere afdeling 

van elke homo-organisatie bracht een eigen 

orgaan uit. In totaal waren e r i n 1986 ruim 

zestigverschil lende homobladen, die vaak 

slechts een kleine groep mensen bereikten. 

Datze ondanks hun marginaliteit bewaard 

zijn gebleven is te danken aan H o m o d o k e n 

Lesbisch Archief, die ze nauwgezet verzamel

den. 

Naarmate homoseksualiteit meer maat-

schappeli jkgeaccepteerd raakte, emanci

peerden ook de tijdschriften die zich op 

homo's en lesbiennes richtten. De laatste 

tien jaar uit zich dat allereerst in de grote 

oplages die bladen als XL en De gay-krant 

halen: in 1994 verscheen de eerste in 12.000 

exemplaren, detweedezelfs in 31.000 stuks. 

Dat maakt Degay-kranttot het grootste 

homotijdschrift van Europa. Bovendien 

hebben de bladen de laatste tien jaar hun 

strijdbare toon goeddeels verloren en zijn ze 

steeds meergaan lijken op de bestaande, 

algemene publieksti jdschriften. In Neder

land, maarook internationaal , zien we een 

sterke opkomst van zorgvuldig vormgegeven 

glossy ti jdschriften, die zich op een brede 

groep homo's en in homoseksualiteit 

geïnteresseerden richten. Veelgelezen titels 

alsSqueezeen Expreszo besteden minderaan-

dachtaan informatieoverdracht, maarvul len 

hun pagina's vooral met cultuur, trends en 

mode. Een opvallende titel is ook het prach

t i g vormgegeven Australische blad Blue. 
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«8 K J U o v n K I r T 
% M j ^ ^ k ^ l ^ W ^ ^ dol u me ntacicce ntruni 

i f f l a fl&J? 

HOMOLOGIE: 

Deze bladen worden, hun soms expliciete 

fotografie en teksten ten spijt, a l lang niet 

meervan onderde toon bank verkocht. In 

elke kiosk zijn ze naast alle andere, glan

zende doelgroepsbladen in te z ien . Een (in 

vergelijking) in-keurig tijdschrift als Leuens-

recht was voorde oorlog een heel ander lot 

beschoren. Pas als je op onderzoek uitgaat in 

Homodok/Lesbisch Archie f Amsterdam 

ontdekje hoeveel e rde afgelopen vi j ft igjaar 

ten goede is veranderd. 

Homodok/Lesbisch Archie f Amsterdam 

Nieuwpoortkade 2A 

1055 RX Amsterdam 

T 020.6060712 

F 020.6060713 

E info(5)homodok.nl 

http://www.homodok.nl 

Contactpersoon: Henny Brandhorst 
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