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Van 100 naar 0 naar 50/50
2020 is een jaar dat bruisend begon naar afgrijselijk afgleed en zich daarna voor
ons splitste in prachtig en somber.
Dat virus heeft de Valkhofvereniging eigenlijk twee doffe dreunen geleverd: ten
eerste hebben wij alle ingeplande huwelijken moeten afzeggen. Door de 1,5
meter regel was het nog maar toegestaan om met maximaal negen personen in
de kapel te zijn. Wat voor een huwelijk inhoudt: het bruidspaar, de getuigen, de
ambtenaar en vier gasten. En dat is meestal toch wel erg weinig op een van de
mooiste dagen. Dat waren veel moeilijke telefoontjes. Ten tweede hebben wij
de kapel ook moeten sluiten voor publiek, omdat een redelijke routing zonder
infectiegevaar niet te maken is en omdat al onze vrijwilligers toch wel, in ieder
geval in jaren, in de risicogroep vallen, die extra bescherming verdient. Dus stilte
in de kapel en geen bijeenkomsten met de vrijwilligers. Om hen toch te
bedanken voor de jaren inzet en ook te laten weten, dat wij ze niet zijn vergeten,
hebben wij alle vrijwilligers een paraplu met logo van de vereniging gestuurd.
Gelukkig werd de stilte doorbroken.
Op 17 augustus is dan na jaren voorbereiding eindelijk begonnen met de
restauratie van de schilderingen in de kapel. Tot en met april 2021 zullen de
specialisten van het bedrijf SRAL onder begeleiding van een zeer deskundige
commissie experts bezig blijven om heeeel voorzichtig de schilderingen weer
duidelijk te maken waar mogelijk en te conserveren voor het nageslacht. Om een
indruk te geven van het precieze werk: het gaat soms met een injectienaald.

Tegelijk met de restauratie wordt er ook door een groep archiefonderzoek
gedaan naar de Nicolaaskapel. Met een tweeledig doel. Om duidelijker in beeld
te krijgen, waarom en wanneer er veranderingen zijn geweest aan de binnenkant
van de kapel. Wij hopen hierdoor bepaalde schilderingen, pleisterlagen of het
ontbreken daarvan beter aan te kunnen geven. En onderzoek naar specifiek de
kapel door de eeuwen heen. Daar hopen wij voldoende materiaal te vinden om
een interessant artikel (of iets meer) over te kunnen schrijven.
En de Nicolaaskapel is niet voor niets gewijd aan de Goed Heiligman, want door
een beetje te passen en te meten en met een hoop medewerking van de
restaurateurs hebben wij Sinterklaas een fijne huiskamer kunnen bezorgen. Hij
was gedurende drie weken onze gast, zoals veel kinderen zullen weten.
Buiten de kapel is een geweldige schildering verschenen op de muur van het
Casino: een beeld van de geschiedenis van Theophanu. Een terecht eerbetoon,
vinden wij. Dit is een deel van het project Waalpaintings, opgezet door de
Radboud Institute for culture and history onder leiding van Erika Manders en
Dennis Jussen.
Helaas is het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk om een algemene
ledenvergadering te organiseren, die voor alle leden toegankelijk zou kunnen
zijn. De cijfers van 2019 zullen in concept gepubliceerd worden op onze website,
die overigens geheel vernieuwd is en een bezoekje waard.

Wij hopen op een 2021, waarin bezoek aan iedereen, maar zeker ook aan onze
Nicolaaskapel weer ongehinderd mogelijk is.
Onze grote dank weer aan Mazars voor het geheel kosteloos opmaken van onze
jaarcijfers.

Het Bestuur wenst u allen fijne en beschermde feestdagen en een gezond,
virusvrij en gelukkig 2021.
Rob van Bruggen
Ard Velthoven
Nancy Jacobs
Hans Vollenbrock

LIDMAATSCHAP VALKHOFVERENIGING 2021
Geachte Leden,
Het is weer tijd om uw lidmaatschapsgeld van de Valkhofvereniging voor het
jaar 2021 te betalen.
Gezien de hoge aanmaak- en administratieve kosten van acceptgiro’s willen wij
u vragen om het lidmaatschapsgeld van minimaal € 20,00 rechtstreeks via een
overschrijving te voldoen op :
NL 91 INGB 0004 4383 63
Ten name van Valkhofvereniging te Nijmegen.
Wij attenderen u er ook op, dat sinds de ALV van 2015 de mogelijkheid bestaat
voor vrijwilligers van de Nicolaaskapel, die menig uurtje in en voor de kapel
gewerkt hebben, om lid te zijn van de Valkhofvereniging “om niet “. Vrijwilligers,
die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten zich wel even
melden bij het bestuur van de vereniging.
Ontvangt u deze brief per post, dan hebben wij nog steeds uw emailadres niet.
Wilt u dit adres doorgeven via de website of info@valkhof.nl . De hoge
postkosten kunnen wij per slot beter gebruiken.
Onze dank is groot!
Penningmeester,
Nancy Jacobs

