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Alles was klaar om op 20 april weer een mooie voorstelling te laten plaatsvinden.

Maar… het zijn onzekere tijden, waar gezond blijven de eerste prioriteit heeft. 
Er zijn veel maatregelen van kracht die bedoeld zijn om het risico te beperken van een 
Corona besmetting. 
Eén daarvan is dat samenkomsten van veel mensen verboden is. Aanvankelijk waren de 
maatregelen tot 6 april van kracht maar inmiddels weten we dat dat tot 1 juni is.
Tot die datum zijn dus zowel Concertgebouw De Vereeniging als het Huis van de Nijmeegse 
geschiedenis gesloten.  
We kunnen dus helaas geen voorstelling houden in april. We zijn direct met De Vereeniging in 
gesprek gegaan voor een nieuwe datum in september. 
We zijn dan ook blij dat wij met hen een nieuwe datum hebben vastgelegd.

Maandag 14 september hopen wij U weer te ontmoeten bij onze jaarlijkse filmvoorstelling.

 
GEVRAAGD

Voor onze werkzaamheden blijven wij ook 
op zoek naar apparatuur. Wij zijn benieuwd 
of er nog iemand een VCR-recorder uit de 
N1500 serie van Philips 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 appara-
ten en doet u daar niets meer mee? 
Dan kunt u ons daar erg blij mee maken! 
Neem contact met ons op via e-mail 
info@snbib.nl of telefoonnummer 
06-13999627.

VOORSTELLING OP (UW) LOCATIE

Bent u op zoek naar een leuke en unieke
activiteit voor bijvoorbeeld uw
personeelsvereniging, ouderenbond of
wijkcentrum? Neem dan contact met 
ons op over een voorstelling op locatie.

WIJ NEMEN OP

Onze filmers Gerard Boeijen en Huub Hofs 
zijn bezig met het project Het Gezicht van 
Nijmegen. Deze uitvergrote replica van de 
Romeinse gezichtshelm wordt gemaakt 
door kunstenaar Andreas Hetfeld en zal 
in het voorjaar geplaatst worden op het 
nieuwe stadseiland Veur-Lent.

DONATEUR VANAF HET EERSTE UUR

Carla Rieter-Michelotti, voormalig geschie-
denisdocente is al vanaf de oprichting van 
onze stichting donateur. 
De aanzet daartoe werd gegeven door 
haar man. Hij maakte haar attent op ons 
bestaan door zijn contacten met mannen 
van het eerste uur: David Mulder en Nol 
Smits. 
En zo werd ze een van de medefinanciers 
van de eerste aankopen van onze film-
collectie. Zij geniet altijd van films van de 
benedenstad, van beelden van het oude 
station, de toen rijdende tram en van het 
dagelijks leven in de stad. 
Dus alles wat herkenbaar is uit haar jeugd.
En of we dat maar willen blijven doen.

DE SNBiB-CADEAUBON, LEUK OM TE 
GEVEN EN LEUK OM TE KRIJGEN

Met de SNBiB-cadeaubon geeft u een 
origineel cadeau: een donateurschap voor 
één jaar van de Stichting Nijmegen Blijft 
in Beeld. Onze cadeaubon kost € 15,- en is 
perfect geschikt voor iemand die geïnte-
resseerd is in Nijmegen en omgeving en 
op de hoogte gehouden wil worden van 
de historische filmbeelden uit ons rijke 
archief. Door dit donateurschap krijgt de 
ontvanger tevens twee vrijkaartjes voor 
de eerstkomende filmvoorstelling in De 
Vereeniging. 
U kunt de bonnen bestellen via e-mail 
info@snbib.nl of telefoon 06-13999627.
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FILMVOORSTELLING   ‘EEN ONTSPANNEN EN NIJVERE STAD’
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Foto: Ontspanning en nijverheid op de Waalkade anno 1936.



Na de succesvolle voorstellingen in de 
Lindenberg ter gelegenheid van 75 jaar 
bevrijding van Nijmegen in september en 
februari  is het weer tijd voor onze jaarlijk-
se filmvoorstellingen in Concertgebouw  
De Vereeniging. 
Die vinden plaats op 14 september on-
der de titel ‘Een ontspannen en nijvere 
stad’. Ook dit jaar hebben we weer een 
aantrekkelijk en gevarieerd programma 
in elkaar gezet. Historische beelden van 
inspanning en ontspanning in de stad, 
soms van wat langer geleden, soms van 
een iets recenter verleden. Om maar wat 
voorbeelden te noemen: vooroorlogse 
beelden van een Nijmegen zonder files op 
de Waalbrug, maar met wachtenden voor 
de altijd bezige pont Zeldenrust. Beelden 
van leren, werken, wonen en ontspannen 
in de naoorlogse vijftigerjaren-wederop-
bouwperiode. En opnames uit het einde 
van de vorige eeuw van de Hessenberg en 
Mariënburg. Spannend zijn de beelden van 
enkele branden in de stad, ontspannend 
zijn de filmpjes over de Waal.
Bekende namen passeren de revue: 
het Canisius College, de Nyma- en de 
Honigfabrieken, NEC, de dichtgevroren 
Oude Waal en (nachtclub!) Corona.
Het belooft dus een afwisselend program-
ma te worden, interessant voor zowel 
de geboren als de import-Nijmegenaar, 
oud en jong. U bent van harte welkom op 
maandag 14 september in de grote zaal 
van De Vereeniging. Zoals gebruikelijk is er 
weer een middagvoorstelling om 14.00 uur 
en een avondvoorstelling om 20.00 uur. 
Natuurlijk zijn onze donateurs weer ver-
zekerd van twee gratis kaartjes voor een 
van de voorstellingen. Die kunnen zij vanaf 
dinsdag 25 augustus afhalen in het Huis 
van de Nijmeegse geschiedenis (de Mari-
enburgkapel). Openingstijden: di t/m zat. 
11.00 t/m 17.00 uur; zondag 12.00 tot 17.00 
uur. Maandags gesloten.

EEN GROTE WENS GAAT IN VERVULLING
Van 2008 tot 2011 is een groot deel van onze 
filmcollectie gedigitaliseerd door een extern 
bedrijf. Daarna was er geen geld meer om de 
nog steeds aangroeiende filmcollectie te 
digitaliseren. Het is al jaren een grote wens 
van onze stichting om zelf een filmscanner 
aan te schaffen. Alleen de financiële middelen 
ontbraken. In de loop der jaren hebben we 
hiervoor flink gespaard. De vervulling van  

Wilt u voor de avondvoorstelling rustig 
kunnen genieten van uw maaltijd dan is re-
servering tussen 17.00 en 17.30 uur gewenst. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Grand 
Café van De Vereeniging, telefoon 
024-3221028.  Het driegangenmenu kost  
€ 29,00 per persoon (exclusief drank). 
Normaal kost het menu € 31,00. 
Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan even 
laten weten bij het afhalen van de kaarten? 
Wij zorgen dan voor een geschikte plaats.

deze wens kwam in 2018 ineens dichterbij
omdat we eind van dat jaar een legaat 
mochten ontvangen. Zowel in binnen- als 
buitenland hebben we informatie ingewon-
nen en offertes aangevraagd. Onze keuze is 
gevallen op een Nederlandse scanner. 
Met deze scanner kunnen we zowel 8mm als 
16mm films digitaliseren.
Vanaf juni gaat een aantal van onze  
medewerkers in training om de scanner 
optimaal te kunnen bedienen.

OUD EN NIEUW MATERIAAL GEVRAAGD

Wij zijn ervan overtuigd dat er nog her en der 
onontdekt bewegend beeldmateriaal ligt. 
Bent u in de afgelopen tijd nog in uw eigen 
huis oude films, video’s of dvd’s tegengeko-
men? Of weet u ze nog bij familie, vrienden, 
kennissen of bedrijven te liggen? Wij blijven 
op zoek naar nieuw oud bewegend beeldma-
teriaal van stad en omgeving.
Maar 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.

BEVRIJDINGSVOORSTELLINGEN: VOLLE ZA-
LEN EN EXTRA VOORSTELLINGEN 
 
Zoals u in het vorige Beeldschrift hebt kun-
nen lezen verzorgden we in september in de 
Steigerzaal van de Lindenberg twaalf voor-
stellingen over de bevrijding van Nijmegen en 
het leven in de frontstad. Alle voorstellingen 
waren uitverkocht. Veel mensen moesten 
worden teleurgesteld omdat er geen plaats 
meer was. 
Daarom hebben we op 13 januari nog drie ex-
tra voorstellingen gehouden.  Ook die waren 
weer uitverkocht. En op 11 december hielden 
we in de raadszaal een speciale voorstelling 
voor onze burgemeester en de wethouders 
en ambtenaren van de gemeente.
Het succes van de septembervoorstellingen 
kreeg in februari een vergelijkbaar vervolg. 
Toen vertoonden we, ook weer in de Stei-
gerzaal, de voorstelling ‘Canadese winter 
en oranje lentezon’. Ineke en Max Martin en 
Joost Roosendaal waren ook nu weer verant-
woordelijk voor een film van een uur, ditmaal 
met beelden uit de periode november 1944 
t/m augustus 1945.
Het buitenlandse materiaal werd aangevuld 
met Nederlandse films over de periode mei-
augustus ’45.

Kaartjes voor niet-donateurs kosten € 10,00 
per stuk en kunnen vanaf dinsdag 1 september 
worden gekocht in het Huis van de Nijmeegse 
geschiedenis of worden besteld via de website 
www.stadsschouwburgendevereeniging.nl  
(adm. kosten € 1,25 per kaartje).   
Na afloop van de middagvoorstelling of voor-
afgaand aan de avondvoorstelling kunt u ge-
bruik maken van het SNBiB-driegangenmenu 
dat speciaal voor deze dag is samengesteld. 

 foto: Speciale voorstelling voor de burgemeester en wethouders in de raadszaal.


