VERSLAG 2021 EN BELEIDSPLAN 2022 / 2023
VOORGESCHIEDENIS
Op 28 mei 1982 vindt in het Nijmeegse Vrouwenhuis Gaotika [toen ex Hotel Terminus nu Joris Ivensplein]
de eerste vergadering plaats voor oprichting van een Nijmeegs lesbisch archief. Lesbisch Archief Nijmegen
verstuurt in december 1983 haar eerste Nieuwsbrief. Het archief is opgericht, maar nog niet officieel van
start. LAN is wel begonnen lesbische geschiedenis te verzamelen en brengt deze tijdelijk onder bij een
medewerkster thuis.
In 1985 opent Lesbisch Archief Nijmegen [LANijmegen] haar deuren in homohuis Villa Lila. Er waren in die
tijd lesbisch archieven in Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en 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 zet 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 zijn: pinknijmegen.nl Nijmeegs COCledenblad 1971-2018 online; rozegeschiedenis-nijmegen.nl over de Nijmeegse Regenbooggeschiedenis;
vrouwentongen.nl de Nijmeegse vrouwenkrant Vrouwentongen [1977-1985] online; Verder is er de
lanijmegen.nl met o.a. de Pottenkijker [ruim 500 filmbeschrijvingen]. En de LAN-Flickr site met ruim 2000
foto’s en affiches uit de LAN-collectie, 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.

Erfgoed bewaren is belangrijk, maar alleen zinvol wanneer we het met elkaar
delen. LANijmegen digitaliseert COC-ledenblad PINK en voorgangers en zet deze
online. In 2021 bestond 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: https://pinknijmegen.nl
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ACTUEEL
Het jaar 2021 was vanwege COVID moeizaam. Maar voor LANijmegen vooral het jaar van de Burgemeester
Dales Prijs. De oorkonde werd op 8 oktober 2021 uitgereikt in het Nijmeegs stadhuis. In aanwezigheid van
burgemeester Hubert Bruls, verscheidene wethouders en raadsleden. Boris Dittrich hield de Burgemeester
Dales Lezing 2021. COVID was een spelbreker. Toch waren veel mensen persoonlijk of via live stream
aanwezig. De GayKrant plaatste na afloop een groot interview met de huidige beheerders van LANijmegen.
Op sociale media en via mail ontvingen we veel felicitaties en bevestiging van het belang van ons werk.
Uiteraard kreeg LAN in 2021 weinig bezoek. We hebben onze tijd goed besteed aan het verder digitaliseren
en online zetten van de LAN-collectie. Vooral het COC-ledenblad PINK plus voorgangers kreeg onze
aandacht. In 2021 bestond 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. En kon zo assistentie bieden bij het tot stand komen van een publicatie
over het 50-jarig bestaan van COC Regio Nijmegen. Ondertussen hebben we ook het werk aan het COCarchief opgepakt. Het COC-archief is door Helm de Laat grofweg ingedeeld. Wij zetten het werk nu voort,
onder andere voor een nieuw en toekomstig project over Nijmeegse roze- of Regenboogwandelingen.
Ook uit de LAN foto- en affichescollectie kwamen juweeltjes tevoorschijn. Bijvoorbeeld over samenwerking
tusen De Feeks vrouwenboekhandel plus -café en de Groep Zwarte Vrouwen Nijmegen. In 2021 kwam er
verzoek vanuit Het Nieuwe Instituut Rotterdam n.a.v. hun tentoonstelling ‘Het Ontwerp van Het Sociale’
en meer specifiek over ‘Feminist Design Strategies’. Graag wilde Het Nieuwe Instituut foto’s gebruiken
van An Stalpers en ook de publicatie ‘Zwart Aan Zet’ in de tentoonstelling opnemen. LAN ging op zoek
naar meer informatie en stuitte op folders, affiches, zelfs een video van de presentatie van ‘Zwart Aan
Zet’ in Vrouwenboekhandel De Feeks. Ook folders en foto’s van een avond over literatuur door zwarte
vrouwen, georganiseerd door Vrouwenboekhandel De Feeks t.g.v. van de Vrouwenboekenweek 1985. De
originele verklaring door Julia de Lima, in 1983 voorgelezen tijdens de opening van de Winteruniversiteit
Vrouwenstudies, was de kers op de taart. Voor meer achtergrond lees de homepagina van lanijmegen.nl
Al met al waren de vondsten in het LAN-archief exemplarisch voor hoe de Nijmeegse vrouwenbeweging en
Regenboogbeweging onderling verweven waren. En ook nauw verbonden waren met andere sociale- en
emancipatiebewegingen. LANijmegen kan met haar expertise en gevarieerde collectie deze verwevenheid
goed belichten. En ziet het de komende jaren als haar taak om de Nijmeegse vrouwengeschiedenis en
Regenbooggeschiedenis zoveel mogelijk als één geheel op onze websites te belichten en later bij Regionaal
Archief Nijmegen onder te brengen.
Zoals in het financieel verslag vermeld, waren we blij met de basisondersteuning door gemeente Nijmegen.
Zonder deze ondersteuning had LANijmegen in 2022 haar werk niet kunnen voortzetten.
STEUN LANijmegen. Iedere bijdrage op onderstaand rekeningnummer is meer dan welkom!
LANijmegen, juni 2022
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