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Vorig jaar werd gevierd dat Nederland 75 jaar in vrijheid leeft sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Dat einde betekende ook het begin van de wederopbouw in ons land. Dat 
onderwerp staat centraal in onze volgende filmvoorstelling.
Onze stad was in de jaren ’44-’45 zwaar getroffen door het Amerikaanse bombardement van 
22 februari 1944, de gevechten tijdens de bevrijding van Nijmegen en de positie als frontstad 
na de operatie Veritable. Na de oorlog werden daarom enorme herstel- en veranderwerk-
zaamheden verricht. Deze wederopbouwperiode duurde twintig jaar, tot 1965. De totaal ver-
woeste binnenstad werd planmatig opnieuw opgebouwd en aangepast aan te verwachten 
nieuwe ontwikkelingen en er kwam veel nieuwe industrie. Veel woningen en winkels in de 
stad waren compleet verwoest of zwaar beschadigd. Bovendien groeide het aantal inwoners 
erg snel. De daardoor ontstane enorme woningnood werd opgelost door eerst de bouw van 
noodwoningen, daarna van grote nieuwbouwwijken. Om dat te gedenken wordt dit jaar de 
manifestatie Nijmegen Wederopbouwstad georganiseerd die bestaat uit een groot aantal 
activiteiten. Een daarvan is onze jaarlijkse filmvoorstelling.

 
CADEAUBONNEN

Op zoek naar een origineel cadeau voor 
familieleden, vrienden of bekenden? Ook 
dit jaar kunt u weer de SNBIB-cadeaubon 
bestellen. De bon is heel geschikt voor men-
sen die geïnteresseerd zijn in Nijmegen en 
omgeving en op de hoogte willen blijven van 
de historische filmbeelden die wij maken en 
verzamelen. Daardoor steunt u het werk van 
onze stichting.
De cadeaubon kost € 15,00 en bestaat uit 
een donateurschap van onze stichting voor 
één jaar. Met het donateurschap krijgt de 
ontvanger ook twee vrijkaartjes voor de 
jaarlijkse filmvoorstelling in De Vereeniging. 
De normale toegangsprijs hiervoor is € 10,00 
per persoon.
U kunt 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.

THEO SCHOONWATER 

Vrijdag 5 februari j.l. overleed Theo 
Schoonwater. Samen met zijn echtgenote 
Hanny was hij lid van onze – toen nog – ne-
gentigplusgroep. Die kwam regelmatig op 
donderdagochtend bijeen in het Arsenaal 
om films te bekijken en van commentaar 
te voorzien. Belangrijk werk waardoor bij 
films uit onze collectie de juiste personen, 
locaties en gebeurtenissen konden worden 
vastgelegd.
Theo is 96 jaar geworden, en was sinds 
2013 vrijwilliger bij onze stichting. 
We zijn hem heel dankbaar en wensen 
Hanny veel sterkte!

ONZE FILMERS

Zoals u al kon lezen zoeken wij ook nieuw 
beeldmateriaal. Maar onze filmers nemen 
in deze dagen ook zelf  de camera ter 
hand. Ook in deze Coronaperiode blijft er 
altijd wel iets te filmen. 
Neem het hoog water in de Waal of de 
periode met sneeuw en ijs in februari waar-
door er buiten volop  gewandeld, gesleed 
en geschaatst kon worden. Maar ook de 
effecten van de Corona maatregelen 
werden vastgelegd. Lege straten, gesloten 
winkels, “Wij zijn gesloten” bordjes op de 
deuren en de lege terrassen.
Of de eenzame burgemeester Bruls tijdens 
de herdenking van het bombardement op 
22 februari die een krans legt bij de 
schommel. Maar ook worden projecten 
gevolgd waar al langere tijd aan gewerkt 
wordt zoals de afbraak van de 
Elektriciteitscentrale. Of projecten waar 
nog aan begonnen moet worden maar 
waarvan alvast de bestaande situatie voor 
het nageslacht wordt vastgelegd zoals de 
station situatie. Straks als men daar gaat 
bouwen en verbouwen, hebben we deze 
beelden alvast “op de plank”. 
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Foto: Nieuwbouwwerkzaamheden aan een pand op de hoek van de Broerstraat en Burchtstraat in 1953.



Onze vrijwilligers zijn al geruime tijd bezig 
met de voorbereidingen daarvan. Dat doen 
we vanuit huis, met regelmatig overleg 
d.m.v. zoombijeenkomsten.
In de voorstelling vertonen we beelden 
van de wederopbouw van de binnenstad, 
de noodwoningen in de Gouverneursbuurt, 
de nieuwbouwwijken en de industrie. 
En we geven een tijdsbeeld van die 
periode: het leven in het gezin, de toege-
nomen welvaart, de sport en de kunst. 
De Nijmeegse wederopbouwperiode werd 
afgesloten met het gereedkomen van de 
schouwburg. Het is logisch dat we daarvan 
beelden vertonen, nu de schouwburg dit 
jaar zijn zestigste verjaardag viert. 
Kortom, het wordt weer een voorstelling 
met beelden die zorgen voor herkenning 
bij de oudere kijkers die deze periode heb-
ben meegemaakt en voor verbazing bij de 
jongere. Enig probleem: wanneer en hoe 
wordt de voorstelling vertoond? Zoals we 
al in het vorige Beeldschrift vermeldden, 
hadden we de grote zaal van Concert-
gebouw De Vereeniging gereserveerd op 
19 april. De voorstelling stond ook al op de 
site van De Vereeniging en er waren al 133 
kaarten verkocht. 
Maar op 19 april kan de voorstelling zeker 
niet doorgaan. We overleggen nog over 
een nieuwe datum later in het jaar op die 
locatie. Als dat niet lukt, zullen we de 
voorstelling in het najaar weer op dezelfde 
manier als vorig jaar via een livestream 
vertonen.
U ontvangt tijdig bericht over de datum 
en de manier waarop de voorstelling zal 
plaatsvinden.

SNBIB SCANT FILMS!

Zoals u al in het vorige Beeldschrift hebt 
kunnen lezen, konden we een al lang 
bestaande wens realiseren: de aanschaf 
van een filmscanner die analoge films kan 
digitaliseren. 

Hoe het station Dukenburg er eerst uitzag, 
kunnen we nu ook bekijken door middel van 
beelden uit de jaren ‘80. En tot slot ontvingen 
we een gedeelte van een vriendschappelijke 
voetbalwedstrijd tussen twee 
studententeams van de Gelderse Leergangen 
op de velden van SV Hatert,  het toenmalige 
sportpark Grootstal. Dat is een welkome 
aanvulling op het onderdeel sport van onze 
collectie dat nog niet zo groot is.

NIEUWE AANWINSTEN

Ook in dit bijzondere coronajaar krijgen we 
nog steeds nieuwe films binnen. Zo mochten 
we films ontvangen uit het archief van de 
familie Phijffer en dat van de familie Vroom.
Ook kregen we enkele films over het dorp 
Horssen. Deze zijn gemaakt door dhr. Adolfs. 
Van deze cineast uit de jaren zestig hebben wij 
meerdere dorpsfilms in onze collectie, zoals 
van Lent, Winssen, Woezik,  en Valburg.

FILMS GEZOCHT

We blijven gespitst op nieuw oud film-
materiaal, waardoor we ook in de toekomst 
voorstellingen kunnen blijven verzorgen en 
deze voor latere generaties kunnen bewaren 
zodat ook zij kunnen zien hoe Nijmegen er 
ooit uit zag. Hebt u nog films gevonden op 
zolder, in de kast, kelder of garage? 
Kent u mensen die interessant materiaal 
bezitten over Nijmegen en omstreken?

Niet alleen oud materiaal is bruikbaar voor 
ons, ook recenter opgenomen beelden 
passen in onze collectie. In het bijzonder zijn 
we nog op zoek naar films van twee in 2023 
jubilerende instellingen:  Sanatorium 
Dekkerswald en de Radboud Universiteit. 
En we hopen ook nog aan recent materiaal te 
komen van de Jerusalemwijk in Nijmegen, die 
ligt tussen Oude Graafseweg en Molenweg. 
Door de vervangende nieuwbouw van 
woningbouwvereniging Talis zal de wijk er 
ongetwijfeld heel anders uit gaan zien. 
U kunt ons bereiken via e-mail info@snbib.nl 
of telefoon 06-13999627.

EXPERIMENT GESLAAGD? INFO GEVRAAGD!

Door corona kon onze filmvoorstelling afgelo-
pen jaar in april voor het eerst in 36 jaar niet 
doorgaan. Maar zoals u inmiddels weet lukte 
het ons die voorstelling in het najaar toch te 
vertonen. Weliswaar niet zoals gebruikelijk in 
De Vereeniging, maar thuis via een livestream. 
Een mogelijkheid alleen voor onze eigen 
daarvoor aangemelde donateurs, dat waren 
er ruim 500. 
Op maandag 16 november zagen die zo de 
voorstelling Een ontspannen en nijvere stad op 
hun eigen computer of tablet. 
Wij hoopten dat dit een eenmalig gebeuren 
zou blijven. Maar corona trekt langer zijn 
sporen dan iedereen verwachtte. Daarom 
moeten we misschien ook de filmvoorstelling 
2021 via een livestream vertonen. U hebt dat 
hiernaast al kunnen lezen. We hopen bij die 
volgende gelegenheid gebruik te kunnen 
maken van uw en onze ervaringen uit 2020. 
Daarom vragen we onze donateurs die de 
voorstelling niet hebben kunnen zien, ons per 
e-mail te informeren over de reden waarom. 
Als dat niet lukte om technische redenen, bij-
voorbeeld omdat u niet kon inloggen, zullen 
we u benaderen om te proberen dat de 
volgende keer te voorkomen. Stuur dan s.v.p. 
een mailtje naar inekesnbib@gmail.com met 
daarin uw probleem.

De scanner kan zowel overweg met 8mm als 
met 16mm films, met of zonder geluid. 
Met dit apparaat kunnen we ook films voor 
donateurs scannen. Films met materiaal uit 
Nijmegen en omgeving scannen we gratis als 
die interessant zijn voor onze collectie en we 
gebruik mogen maken van die beelden. Maar 
ook andere films (bijvoorbeeld vakantiefilms) 
kunnen nu bij ons gescand worden. Hiervoor 
hanteren we een tarievenlijst.

 foto: De herbouw van Kledingzaak van de Gebr. Voss in 1950-1951.


