DE RADBOUD UNIVERSITEIT
In 2023 bestaat de Radboud Universiteit
(voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen) honderd jaar. Daar moeten we in dat
jaar natuurlijk aandacht aan besteden.
In verband daarmee zoeken wij bewegend
beeldmateriaal over gebouwen, mensen
die er werkten, studenten, colleges, onderzoek, introducties, verenigingen, demonstraties, evenementen, speciale gelegenheden, enz. In die honderd jaar moeten
toch genoeg mensen daarvan opnames
hebben gemaakt.
DE WEDEROPBOUW VAN NIJMEGEN
Ook zoeken we beelden van de Wederopbouw van Nijmegen. Bijvoorbeeld over de
industrie die met behulp van het Marshallplan geholpen is om weer op te starten,
van nieuwgebouwde woonwijken of van
de noodwinkels en noodwoningen die in
Nijmegen hebben gestaan. Maar ook van
festiviteiten en activiteiten in die periode,
beelden die opgenomen zijn in Nijmegen
tussen 1945 en 1967.
Maar misschien heeft u die periode zelf
meegemaakt en kunt u ons daar nog over
vertellen. Dan komen wij ook graag in
contact met u.
Een van die nieuwbouwwijken in de wederopbouwperiode was Jerusalem. Zij werd
in het begin van de jaren vijftig gebouwd
met behulp van Marshallgelden. Jerusalem
kreeg haar naam door de karakteristieke
witte woningen. Deze zogenaamde Aireywoningen werden door middel van
prefabricage in snel tempo gerealiseerd.
HUUB HOFS
Op 1 oktober is onze vrijwilliger Huub Hofs
overleden. Huub heeft samen met Gerard
Boeijen twee prachtige films voor onze
stichting gemaakt: Het gezicht van
Nijmegen en de renovatie van de Waalkade. Huub is 72 jaar geworden.

CADEAUBONNEN
We gaan weer richting Sinterklaas en
Kerstmis. Zit u misschien verlegen om een
origineel cadeau?
Dan kunt u denken aan een SNBiB-cadeaubon, die bestaat uit een donateurschap van
onze stichting voor één jaar. De bon ter
waarde van € 15,00 is een prachtig geschenk
voor iemand die geïnteresseerd is in Nijmegen en omgeving en op de hoogte wil blijven
van de historische filmbeelden die wij maken
en verzamelen. Met het donateurschap
krijgt de ontvanger ook twee vrijkaartjes
voor de jaarlijkse filmvoorstelling in Concertgebouw De Vereeniging.
De normale toegangsprijs hiervoor is € 10,00
per persoon.
U kunt tijdig aan zo’n cadeaubon komen
door telefonisch contact met ons op te nemen via nummer 06-13999627, of een e-mail
te sturen naar info@snbib.nl.
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TOCH FILMVOORSTELLING VOOR DONATEURS

Foto: Ontspanning tijdens de intocht van Sinterklaas op de Grote Markt in 1955

U had u er zich vast al op verheugd om in april naar onze filmvoorstelling in
De Vereeniging te gaan. En toen maakte corona dat ineens onmogelijk.
We leken eerst nog een uitwijkdatum voor ons programma te vinden in september.
Maar ook dat lukte uiteindelijk niet. Corona bleek standvastig.
Gelukkig wisten onze technici nog een verrassend alternatief te creëren. Zij dachten: als u
niet in De Vereeniging terecht kunt, komen wij het programma bij u thuis aanbieden.
Dat kon door middel van een live-stream. Voor de voorstelling kregen alle donateurs een
bericht waarin stond hoe zij zich daarvoor konden aanmelden. Dat die donateurs het initiatief zeer waardeerden bleek al uit het aantal reacties. Liefst 500 meldden zich aan voor de
voorstelling. Vaak gingen die aanmeldingen vergezeld van waarderende opmerkingen:
‘Dank voor de geboden mogelijkheid.’ ‘Ik vind het een mooie oplossing van jullie.’ ‘Wat een mooi
initiatief. Veel extra werk voor jullie.’ ‘Hartstikke fijn dat jullie dit initiatief nemen.’ ‘Geweldig
dat we de kans krijgen om de voorstelling op deze manier te volgen. Gegeven de omstandigheden is dit een erg goede en creatieve oplossing.’ ‘Zitten we toch weer op de eerste rij!’

Op maandag 16 november zagen de
aangemelde donateurs de voorstelling op
hun computer of tablet. Zo zagen zij in het
najaar dus toch nog onze voorjaarsvoorstelling.
‘Een ontspannen en nijvere stad’ bleek een
gevarieerd programma over inspanning
en ontspanning in de stad. Het duurde
anderhalf uur. Nostalgische beelden van
boven- en benedenstad werden afgewisseld met die van gedenkwaardige branden
in de stad, educatie in het Canisius college
met een reclamespot van de firma Dobbelman, sfeervolle beelden van de Waal en de
pont, werden gevolgd door sportieve op
het ijs en in het Kronenburgerpark. En als
afsluiting zagen de kijkers beelden van het
voor NEC succesvolle seizoen 2002-2003.
Natuurlijk haalde het qua sfeer niet bij de
normale voorstellingen in een volle zaal
van De Vereeniging, maar wij mogen toch
spreken van een, gezien de omstandigheden, meer dan geslaagd alternatief.

NIEUWE AANWINSTEN
Onlangs mochten wij weer een aantal films en
video’s toevoegen aan onze collectie.
Zo ontvingen wij beelden van Winkelcentrum
Dukenburg, de aanleg van fase 3 van de
Brabantse poort, 50 jaar Market Garden,
beelden gefilmd door de paters Franciscanen
van Alverna en van studentenacties van de
Radboud universiteit uit 1972.

Wij hopen dat we nog veel films kunnen
vinden en dat er nog veel films worden
aangeboden.
Onder andere om dit apparaat te plaatsen
was het nodig om onze werkruimte opnieuw
in te richten.
U ziet dat op bijgaande foto.

Hoewel onze collectie regelmatig wordt
aangevuld, blijven we gespitst op nieuw oud
materiaal. Zo kunnen we ook in de toekomst
voorstellingen blijven verzorgen.
Hebt u nog films gevonden op zolder, in de
kast, kelder of garage tijdens uw
opruimacties in de coronaperiode? Wij blijven
geïnteresseerd in bewegend beeldmateriaal
over Nijmegen en de regio.
Niet alleen oud materiaal is bruikbaar voor
ons, ook recenter opgenomen beelden passen in onze collectie. Wat nu jong is, wordt
vanzelf oud en dus bruikbaar!
In het bijzonder zijn we op zoek naar films
over de vier hieronder genoemde
onderwerpen. Geef ons een seintje als u een
tip heeft of zelf beelden daarvan.
U kunt ons bereiken via e-mail info@snbib.nl
of telefoon 06-13999627
SANATORIUM DEKKERSWALD

FILMVOORSTELLING 2021
We hopen dat onze volgende filmvoorstelling weer als vanouds in de Grote Zaal van
Concertgebouw De Vereeniging kan plaats
vinden. Daarvoor is maandag 19 april 2021
vastgelegd. Noteert u deze datum vast in
uw agenda? Onze vrijwilligers zijn al aan de
voorbereidingen begonnen!
SNBiB IN JAARBOEK NUMAGA
Zoals u weet onderhouden wij goede
contacten met de andere grote historische
vereniging in Nijmegen, Numaga.
Wij nemen altijd deel aan de Grote
Geschiedenis Quiz en wij tonen regelmatig
beelden tijdens de presentatie van het
jaarboek van de vereniging. In het Numaga
Jaarboek 2020, dat 12 december verschijnt,
komt een artikel over de geschiedenis van
onze stichting te staan. Het is van de hand
van ons oud-bestuurslid Martijn Bakker en
huidig bestuurslid Ineke Martin.

FILMBEELDEN GEZOCHT

foto: Onze nieuw ingerichte werkruimte met filmscanner.

NIEUWE FILMSCANNER EN HERINRICHTING
WERKRUIMTE
Hoewel we door het coronagebeuren dit jaar
weinig werkzaamheden in onze ruimte in het
Arsenaal konden verrichten, is daar toch het
nodige gebeurd. We konden een al lang bestaande wens realiseren: de aanschaf van een
filmscanner die analoge films kan digitaliseren.
De scanner kan zowel 8mm als 16mm films
met of zonder geluid aan.

APPARATUUR GEVRAAGD
Voor onze werkzaamheden blijven wij ook op
zoek naar apparatuur. Wij zijn benieuwd of er
nog iemand een Philips VCR-recorder N1500
of N1700 voor ons heeft. En wij blijven op
zoek naar een viewer die zowel dubbel-8 als
super-8 films aankan. Heeft u misschien nog
een van deze apparaten en doet u daar niets
meer mee? Dan kunt u ons daar erg blij mee
maken!

In 1913 werd tuberculosekliniek Dekkerswald
geopend naar een ontwerp van de Amsterdamse architect Eduard Cuypers. Hij was een
neef van Pierre Cuypers, de bouwmeester
van het Centraal Station en het Rijksmuseum
in Amsterdam. Eduard Cuypers ontwierp in
onze regio ook het oude Canisiusziekenhuis
aan de Sint Annastraat en Huize Boldershof in
Druten.
Rond de oude kliniek is daarna op het terrein
aan de Nijmeegse baan in Groesbeek een
veelheid aan gebouwen en instellingen
verrezen. Er staan op het terrein fikse
veranderingen op stapel. Daarom zoeken we
nu gericht naar materiaal over Dekkerswald.
Hebt u zelf nog films of kent u mensen met
films van bijvoorbeeld de Dr. Van Spanje
kliniek of astmacentrum Eijkeloord, verpleeghuis Irene, verpleegsterflat De Kentering, het
theehuis of kapel Onder de Bogen?
Ook recentere bewegende beelden van Park
Dekkerswald zijn welkom.

