BELEIDSPLAN 2021 / 2022 LESBISCH ARCHIEF NIJMEGEN
VOORGESCHIEDENIS
In 1985 opent Lesbisch Archief Nijmegen [LANijmegen] officieel haar deuren in homohuis Villa Lila. Er
waren in die tijd lesbisch archieven in Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Nijmegen. Nu
zijn er nog twee plekken waar lesbische cultuur actief verzameld wordt: bij IHLIA Amsterdam én bij
Lesbisch Archief Nijmegen.
LANijmegen werd opgericht door Nijmeegse vrouwen om [Nijmeegs] lesbisch erfgoed te behouden en
inzichtelijk te maken. Sinds de verhuizing in 2010 naar de Nijmeegse wijk Bottendaal zette LANijmegen
in op het beheren en digitaliseren van de hele Nijmeegse lhbti-geschiedenis én vrouwengeschiedenis.
De LAN-schatkist wordt voller. LANijmegen beheert o.a. de archieven van de Nijmeegse Vrouwenkrant
Vrouwentongen, de Nijmeegse Potten- en FlikkersDag [NPFD], het Genootschap Van Tegennatuurlijke
Letteren, van Stichting Roze Woensdag, de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur
De Feeks en van COC Regio Nijmegen. Vakfotografen [Nijmeegs en landelijk] schonken duizenden
opnames over ruim 40 jaar Nijmeegse Regenboog en dragen zo bij aan het enorme LAN-fotoarchief.
LAN heeft meerdere digitaliseringsprojecten lopen. De websites waar we het materiaal plaatsen zijn:
pink-nijmegen.nl COC-ledenblad [1971-2018] online; rozegeschiedenis-nijmegen.nl over de Nijmeegse
Regenbooggeschiedenis; vrouwentongen.nl de Nijmeegse vrouwenkrant Vrouwentongen [19771985] online; Verder is er de ‘eigen’ website lesbischarchief.nl met o.a. de Pottenkijker [ruim 500 filmbeschrijvingen]. De LAN-Flickr site met ruim 2000 foto’s en affiches uit de LAN-collectie wordt vaak
geraadpleegd door media en collega-instellingen.
LANijmegen zet aan de hand van actuele thema’s materiaal op
haar LAN-facebook pagina, wat nieuw engagement oplevert.
Tenslotte maakt LANijmegen sinds 2011 tentoonstellingen over
de Nijmeegse Regenbooggeschiedenis. Deze tentoonstellingen
worden veel bezocht en zijn in te huren.

Erfgoed bewaren is belangrijk, maar alleen zinvol wanneer we het met elkaar
kunnen delen. LAN digitaliseerde in 2020 veel foto’s en affiches van en over
De Feeks. Daar waren de lezers blij mee. En het leverde nieuw materiaal op.
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ACTUEEL
Het jaar 2020 was vanwege COVID voor iedereen moeizaam. Maar voor LANijmegen extra pijnlijk. Op
2 maart 2020 overleed Helm de Laat. Helm was sinds 2013 de eerste mannelijke medewerker van het
lesbisch archief. We werkten o.a. samen aan de grote exposities ‘Affiesjes en Aksies’ [2018 / 2019]
over de Nijmeegse Regenbooggeschiedenis. Aan de website rozegeschiedenis-nijmegen.nl. Helm deed
research en zorgde voor taart, LANijmegen nam de uitvoering, tekstredactie en beeldredactie op zich.
De resultaten van deze samenwerking spraken voor zich. Ons werk kwam vaker ter sprake in plaatselijke
media. Vanuit de beweging klonk dat LANijmegen eindelijk weer zichtbaar was.
Helm was was ook een goede vriend. Het heeft een tijd geduurd voordat we de draad weer konden en
wilden oppakken.
Uiteraard is er in 2020 vanwege de pandemie weinig vraag geweest naar informatie of beroep gedaan
op onze medewerking. Nadat we weer enigszins zicht hadden op hoe verder met LANijmegen, hebben
we de tijd vooral gebruikt voor het scannen en online zetten van de LAN-collectie. Onder andere het
COC-ledenblad PINK en haar voorgangers sinds 1971. In 2021 bestaat COC Regio Nijmegen 50 jaar. De
geschiedenis van COC Nijmegen was al in grote lijnen vastgelegd door Helm de Laat. LANijmegen heeft
aan de hand van de gemaakte scans heel wat gaten in die geschiedenis kunnen vullen.
Ook uit de LAN foto- en affichescollectie kwamen juweeltjes tevoorschijn. Onder andere over De Feeks
boekhandel en café en radicale vrouwenactie tijdens de Nijmeegse Heksennachten begin jaren 80. Veel
van dit moois zetten we op facebook en Flickr. Dat bezorgde lezers leuke herinneringen en er kwam als
reactie weer nieuwe informatie. Zoals dat altijd gaat.
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BEKRONING
Op 23 december 2020 werden we ge’video’beld
door de voorzitter van COC Regio Nijmegen
met de mededeling dat de Burgemeester Dales
Prijs 2021 uitgereikt zal worden aan Lesbisch
Archief Nijmegen. De uitreiking vindt plaats na
de Burgemeester Dales Lezing door Boris Dittrich
en tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van COC Regio Nijmegen op 8
oktober 2021.
Op dat moment bestaat LANijmegen ruim 36 jaar.
We zien deze toekenning vooral als waardering
voor onze inzet sinds het archief in 2010 van Villa
Lilla naar Bottendaal verhuisde en LANijmegen
besloot om zoveel mogelijk van haar collectie
actief te delen via internet en tentoonstellingen.

P L A N N E N voor 2021 en 2022
Sneller ontsluiten LAN fotoarchief. Het LAN fotoarchief blijft groeien. Doordat LANijmegen meer
bekendheid geniet, komt er veel nieuw materiaal binnen. De landelijke media weten ons steeds beter
te vinden en waarderen onze bijdragen. Nog een bewijs dat we de goede weg zijn ingeslagen.
Maar er is nog veel werk te doen. Alle scans moeten beschreven worden op websites én in het bestand
zelf. Anders heeft het geen zin om het werk online te plaatsen. En er zal een doorzoekbare database
moeten komen. We willen de LAN-fotocollectie in 2021 en 2022 versneld laten digitaliseren, beschrijven
en doorzoekbaar maken. Scanwerk en het toekennen van file properties zal door professionals gedaan
moeten worden. LANijmegen heeft daarvoor financiële ondersteuning nodig.
STEUN LANijmegen. Iedere bijdrage op onderstaand rekeningnummer is meer dan welkom!
LANijmegen, juni 2021
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