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‘We hebben wat te vieren”
Feesten en vermaak in Nijmegen
Wij bestaan 30 jaar. Dat is
aanleiding om onze
voorjaarsvoorstelling een
feestelijk tintje te geven. Wij
doen dit door het vertonen
van beelden van feest en
vermaak uit de rijke
geschiedenis van Nijmegen
en omgeving.
En er is heel wat afgevierd in Nijmegen.
Zelfs in crisisjaren wordt er gedanst en
gezongen, rijdt Sinterklaas over de
daken, vieren de Nijmegenaren carnaval
en trouwt de zoon van de slager.
Opvallend is dat er veel in de buitenlucht
wordt gevierd. Mensen van alle rangen
en standen gaan samen de straat op,
meestal met een bonte pracht aan
hoofddeksels.
Nijmegen was ook een katholiek bolwerk
en het Rijke Roomsche Leven ging
gepaard met hoogtijdagen,
priesterwijdingen, processies en de
viering van de verschillende sacramenten.
Feestfilms, ze waren er volop, genoeg
voor een stralende voorstelling.
Wat wij missen in de samenstelling van
het programma zijn fragmenten over
feesten van Nijmegenaren met een
andere culturele achtergrond: het einde
van de Ramadan, een verjaardagsfeest
op het asielzoekercentrum, een viering in
de moskee. Hierbij dus een oproep om
ons blij te maken met dit soort
beeldmateriaal.
Kom op 14 april kijken naar hoe de
Nijmegenaren hun afgelopen eeuw
vrolijk en kleurrijk hebben vastgelegd.
Een bonte mengelmoes aan blijdschap:
wandelend onder de banieren in de
processie, opgetogen op weg naar een
inzegening, uitbundig dansend op een
party, verheugd bij een bedrijfsjubileum
en uitgelaten op een kermis.
De voorstellingen zijn om 14.00 uur en
om 20.00 uur in de grote zaal van
Concertgebouw De Vereeniging.

De zaal gaat 45 minuten voor aanvang
van de voorstelling open.

Voorstellingskaarten
Toegangsbewijzen zijn te verkrijgen in
het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis (Mariënburgkapel).
Deze is geopend: Dinsdag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.
Donateurs vanaf:
Dinsdag 25 maart,
Niet-donateurs vanaf:
dinsdag 1 april, tegen betaling van
€ 7,50 per toegangsbewijs.

30 jaar jong: toen en nu
Toen (1984) vormden 15 personen het
burgerijcomité van ‘Nijmegen Blijft in
Beeld’; nu (2014) heeft de stichting 27
vrijwilligers.

Toen verkochten we certificaten van
f19,84; nu is de minimumdonatie
15 euro per jaar.
Toen draaiden wij de originele films op
twee met zorg onderhouden projectoren;
nu presenteren wij de filmbeelden
digitaal met behulp van een beamer.
Toen dachten we vooral Polygoonjournaals over Nijmegen en haar
omgeving te verwerven; nu hebben
wij in grootte de derde (particuliere)
collectie van Nederland met films,
videobanden en andere beelddragers uit
alle lagen van de bevolking en industrie.
Toen was het doel zoveel mogelijk
filmbeelden voor later te verwerven, te
conserveren en toegankelijk te maken;
nu doen wij dat nog altijd.
Toen verwierven wij de filmbeelden voor
de toekomstige historisch geïnteresseerden voor het Archief Nijmegen; nu
ontsluiten wij de collectie van het
Regionaal Archief Nijmegen ook voor wat
betreft de andere beelddragers.

Toen waren onze films hoogstens veertig
jaar oud; nu is onze oudste film meer
dan honderd jaar oud en legden wij een
half jaar geleden De Oversteek op film
vast.
Toen gaven we twee series
voorstellingen in De Vereeniging; nu
presenteren we eenmaal per jaar in een
middag- en avondprogramma een
doorkijkje in de collectie van de stichting.
Toen hadden we een gestaag groeiend
aantal donateurs en werden wij de
grootste cultuurhistorische club van de
stad; nu zijn we dat nog altijd, al is er
sprake van een zekere vergrijzing.
Toen wierven wij in buurt- en wijkcentra
met onze zogeheten ‘kleine voorstellingen’ nieuwe donateurs; nu doen we dat
nog altijd met hetzelfde enthousiasme.
Toen bewoonden wij antikraak het
voormalige gebouw van de Kamer van
Koophandel en de Nederlandse
Middenstandsbank aan het Mariënburg;
nu wonen wij op Arsenaalpoort 14.

Jubileumactie

Aanwinsten.
Na onze oproep in Beeldschrift van
najaar 2013 heeft u massaal gereageerd
door videorecorders of dvd recorders aan
ons te schenken. We zijn diverse
apparaten rijker en kunnen ook in de
toekomst verder met het bekijken van
beeldmateriaal op videobanden en dvd’s.
Heel hartelijk dank daarvoor.

Nieuwe beelden

Dit jaar is nog maar net begonnen en de
beelden
stromen
binnen.
Een
verhuisdoos met 80 films over Nijmegen,
een speelfilm, een videoband ‘Romeo en
Julia
op
de
brommer’,
diverse
familiefilms en een film over de
Trolleybus, die gevonden is in Engeland.

Oproep

Natuurlijk blijven wij op zoek naar
bewegende beelden over Nijmegen en
omstreken. Om een voorbeeld te
noemen waarmee wij graag onze
collectie willen uitbreiden: beelden uit de
tweede wereldoorlog en de bevrijding,
muziekoptredens
van
orkesten,
harmonieën, Nijmeegse bands en
artiesten en muzikale evenementen in de
stad.

waaronder opnamen die kort na het
bombardement zijn gemaakt en van het
interview met onze voorzitter Joost
Rosendaal, verbonden aan de Radboud
Universiteit en schrijver van het boek
‘Nijmegen ‘44’.

Educatief programma

Bij de expositie is een educatief
programma ontwikkeld in samenwerking
met het Regionaal Archief Nijmegen en
Stadswandeling Nijmegen. Jongeren
bekijken de tentoonstelling, gaan in het
archief op zoek naar bronnen uit de
Tweede Wereldoorlog en maken in de
binnenstad een route langs een aantal
plekken die de tragiek van het
bombardement voelbaar maken.

Bommen op burgers, de eerste expositie
van een reeks tentoonstellingen

De expositie ‘Bommen op burgers.
Nijmegen 22 februari 1944’ is tot en met
23 augustus 2014 te zien in het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis in de
Mariënburgkapel (Mariënburg 26 te
Nijmegen). Openingstijden: dinsdag tot
en met zaterdag van 11.00-17.00 uur;
op de eerste en laatste zondag van de
maand van 12.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Vrijwilligers gezocht

We hebben wat te vieren! 30 jaar
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld is mede
mogelijk dankzij al onze trouwe
donateurs. Op weg dus naar het
volgende jubileum, maar om ons werk te
kunnen blijven doen is geld nodig. Het
bestand aan donateurs moet daarom
nog
verder
worden
uitgebreid.
U kunt daarbij helpen. Breng één of
meer nieuwe donateurs aan en WIN een
prijs!
Wij verloten onder de aanbrengers een
aantal exemplaren van het boek
“Nijmegen ’44; Verwoesting, verdriet en
verwerking”, geschreven door Joost
Rosendaal, voorzitter van Stichting
Nijmegen Blijft in Beeld.
Daarnaast ontvangt degene met de
meeste aanmeldingen twee gratis
kaarten voor een
Waaltocht met De Gelderlander en uitleg
van redacteur Rob Jaspers over de
ontwikkelingen langs de Waal.
Aanmeldingen inleveren uiterlijk 31 mei
onder vermelding van Jubileumactie.
info@snbib.nl
Of Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Postbus 1151, 6501 BD Nijmegen.

Onze werkgroep acquisitie zoekt een
medewerker die op internet gaat
speuren naar filmbeelden die voor ons
interessant kunnen zijn. Verder zoekt de
werkgroep Publiciteit hulp bij het
schrijven van artikelen, het onderhouden
van contacten met de media, kortom,
alles om ons goed in de spotlight te
zetten.
Wilt u hieraan een steentje bijdragen of
kent u iemand die dat zou willen doen,
neem dan contact op met:
Ineke Martin tel. 06-20261404 of via
info@snbib.nl

Expositie
Bommen op burgers. Nijmegen 22
februari 1944 in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis
In 2014 is het 70 jaar geleden dat
Nijmegen
door
een
Amerikaans
bombardement in het hart werd geraakt.

Geen andere Nederlandse stad van
vergelijkbare omvang heeft tijdens de
oorlog zo’n zwaar bombardement te
verduren gehad. Bijna 800 mensen lieten
op 22 februari 1944 het leven. Een deel
van het historische centrum werd
weggevaagd. In het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis is hierover een
expositie ingericht. Nijmegen Blijft in
Beeld heeft hiervoor beelden geleverd,

Stichting Nijmegen blijft in Beeld
Postbus 1151, 6501 BD Nijmegen
Arsenaalpoort 14, 6511 PN Nijmegen
Donateursadministratie: (024) 344 06 43
Voor donaties: rek.nr. 96.39.32.314

Tekst en Lay-out:

Lieke Bolt,
Liesbeth van der Brugge,
Marcel Claassen,
Marcel van Kalmthout,
Marianne Kalthoff,
Geert Kocken,
Ineke Martin,
Hylke Roodenburg,
Marc Theeuwes.
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Donateurs en begunstigers van
Nijmegen Blijft in Beeld ontvangen
deze uitgave tweemaal per jaar.
www.snbib.nl
email: info@snbib.nl
www.facebook.com/nijmegenblijftinbeeld
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