
 
Auto’s, fietsen, bussen, vrachtwa-
gens, brommers, scooters, treinen, 
schepen en vliegtuigen: je hoeft 
niet lang rond te lopen of je komt ze 
tegen in of boven Nijmegen. Elke 
ochtend en avond staat de Waal-
brug vol met blik, in het centrum 
puilen de fietsenrekken uit en al-
leen met gevaar voor eigen leven 
kun je het parkje midden op het 
Keizer Karelplein bereiken. Het ver-
keer is overal. 
 
Dat was vroeger wel anders: tot in de 
late 19de eeuw was de straat voor de 
voetganger en voor paard en wagen. 
Zeil- en stoomboten regelden het ver-
voer over grotere afstanden. De trein 
deed zijn intrede in 1865, de stoomtram 
volgde in 1889 en het eerste automobiel 
verscheen tien jaar later. En dit jaar pre-
cies een eeuw geleden gleed de eerste 
elektrische tram over de rails van de 
Sint-Annastraat via het station naar de  
Mr. Franckenstraat. 
Ook in die tijd kon het gevaarlijk zijn om 
de straat over te steken. De tram, die 
vanaf de Grote Markt in sneltreinvaart de 
Stikke Hezelstraat afdaalde, week niet uit 
voor voetgangers! Fietspaden, verkeers-
lichten en minirotondes waren er niet. 
 
Gebroeders Selbach 
U begrijpt het al: de jaarlijkse voorjaars-
voorstelling van Nijmegen Blijft in Beeld, 
op maandag 11 april in de grote zaal van 
concertgebouw De Vereeniging, zit boor-
devol opnamen van vervoermiddelen, 
reizigers en tochtjes door de omgeving. 
Met grappige beelden van de gebroeders 
Selbach, ontroerende van ‘lifters’ bij de 
Waalbrug vlak na de oorlog, de laatste 
reis met de trein naar Kleef en voormalig 
burgemeester Guusje ter Horst op de 
fiets over de Snelbinder. Allemaal op film 
gezet in de periode 1920-2004. Kom 
kijken! 
 
 

De voorjaarsvoorstelling: 
Trams, trolleys en treinen 
 
Maandag 11 april om 14.00 uur en 20.00 
uur. Inclusief pauze duurt de voorstelling 
2 à 2,5 uur 
 

 
Locatie:  
De grote zaal van Concertgebouw De 
Vereeniging. De zaal is 45 minuten voor 
aanvang van de voorstelling geopend. 
 
Entreekaarten:  
Donateurs kunnen gratis twee entree-
kaarten afhalen vanaf dinsdag 22 maart 
2011. Dit kan ook tijdens de periode van 
de vrije verkoop (zolang de voorraad 
strekt).  
 
Niet-donateurs kunnen vanaf woensdag 
30 maart tot en met maandag 11 april 
(tot 12.00 uur en zolang de voorraad 
strekt) de resterende entreekaarten ko-
pen. Toegangsprijs: 7,50 euro. 
 
Kaartverkoop: 
Kaarten worden verspreid via het Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariën-
burgkapel) op het Mariënburgplein.  
Openingstijden: 
Dinsdag tot en met zaterdag 
van 11.00-17.00 uur. 
Koopzondagen (3 april) van 12.00-17.00 
uur. 
 
Als u kaarten komt halen bezoek dan 
gelijk de tentoonstelling Mariken. Een 
duivelsdrama in middeleeuws Nijmegen. 
Deze duurt tot en met 21 mei 2011 en 
de toegang is gratis. Kijk voor meer in-
formatie op: 
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl 
 

 
 
Om kaarten te kopen kunt u op 11 april 
vanaf drie kwartier voor de voorstelling 
terecht bij de ingang van Concertgebouw  
De Vereeniging. Maar we raden aan ze 
van te voren te kopen: op is op. 
 
Rolstoel: 
Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan 
bij het afhalen van de kaarten laten we-
ten? Wij zorgen dan voor een goede 
plek. 
 
Vragen: 
Heeft u vragen? Kijk op 
www.nijmegenblijftinbeeld.nl of bel 06-
13999627. 
 
 
75 jaar Waalbrug 
 
De Waalbrug lijkt er al eeuwen te liggen, 
maar dit jaar viert Nijmegen het 75-jarig 
bestaan van dit icoon van de stad. Onze 
medewerkers zijn druk in touw om een 
bijzondere bijdrage aan de feestelijkhe-
den te leveren: een film over de ge-
schiedenis van de brug. We werken voor 
het 75-jarig feestje onder andere samen 
met de Joris Ivensstichting, het Regio-
naal Archief Nijmegen,  museum Het 
Valkhof, museum De Stratemakerstoren, 
gemeente Nijmegen en stichting Novio-
magus.nl. Meer nieuws hierover volgt!  
 

 

Trams, trolleys en treinen  
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Auto’s,  fietsen,  bussen,  vrachtwa
gens,  brommers,  scooters,  treinen, 
schepen  en  vliegtuigen:  je  hoeft 
niet lang rond te lopen of je komt ze 
tegen  in  of  boven  Nijmegen.  Elke 
ochtend  en  avond  staat  de  Waal
brug  vol  met  blik,  in  het  centrum 
puilen  de  fietsenrekken  uit  en  al
leen  met  gevaar  voor  eigen  leven 
kun  je  het  parkje  midden  op  het 
Keizer Karelplein bereiken. Het ver
keer is overal.

Dat was vroeger  wel  anders:  tot  in de 
late 19de eeuw was de straat  voor  de 
voetganger  en  voor  paard  en  wagen. 
Zeil-  en  stoomboten  regelden  het  ver
voer  over  grotere  afstanden.  De  trein 
deed zijn intrede in 1865, de stoomtram 
volgde in 1889 en het eerste automobiel 
verscheen tien jaar later. En dit jaar pre
cies een eeuw geleden gleed de eerste 
elektrische  tram  over  de  rails  van  de 
Sint-Annastraat  via  het  station naar  de 
Mr. Franckenstraat.
Ook in die tijd kon het gevaarlijk zijn om 
de straat  over  te steken.  De tram,  die 
vanaf de Grote Markt in sneltreinvaart de 
Stikke Hezelstraat afdaalde, week niet uit 
voor voetgangers! Fietspaden, verkeers
lichten en minirotondes waren er niet.

Gebroeders Selbach
U begrijpt het al: de jaarlijkse voorjaars
voorstelling van Nijmegen Blijft in Beeld, 
op maandag 11 april in de grote zaal van 
concertgebouw De Vereeniging, zit boor
devol  opnamen  van  vervoermiddelen, 
reizigers en tochtjes door de omgeving. 
Met grappige beelden van de gebroeders 
Selbach, ontroerende van ‘lifters’  bij  de 
Waalbrug vlak na de oorlog, de laatste 
reis met de trein naar Kleef en voormalig 
burgemeester  Guusje  ter  Horst  op  de 
fiets over de Snelbinder. Allemaal op film 
gezet in de periode 1920-2004. Kom kij
ken!

De voorjaarsvoorstelling: 
Trams, trolleys en treinen

Maandag 11 april om 14.00 uur en 20.00 
uur. Inclusief pauze duurt de voorstelling 
2 à 2,5 uur

Locatie: 
De  grote  zaal  van  Concertgebouw  De 
Vereeniging. De zaal is 45 minuten voor 
aanvang van de voorstelling geopend.

Entreekaarten: 
Donateurs  kunnen  gratis  twee  entree
kaarten afhalen vanaf dinsdag 22 maart 
2011. Dit kan ook tijdens de periode van 
de  vrije  verkoop  (zolang  de  voorraad 
strekt). 

Niet-donateurs  kunnen vanaf  woensdag 
30 maart tot en met maandag 11 april 
(tot  12.00  uur  en  zolang  de  voorraad 
strekt)  de resterende entreekaarten ko
pen. Toegangsprijs: 7,50 euro.

Kaartverkoop:
Kaarten worden verspreid via het Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis (Mari
ënburgkapel) op het Mariënburgplein. 
Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag
van 11.00-17.00 uur.
Koopzondagen  (3  april)  van  12.00-
17.00 uur.

Als u kaarten komt halen bezoek dan ge
lijk de tentoonstelling Mariken. Een dui
velsdrama  in  middeleeuws  Nijmegen. 
Deze duurt tot en met 21 mei 2011 en 
de toegang is gratis. Kijk voor meer in
formatie op:
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Om kaarten te kopen kunt u op 11 april 
vanaf drie kwartier  voor de voorstelling 
terecht bij de ingang van Concertgebouw 
De Vereeniging. Maar we raden aan ze 
van te voren te kopen: op is op.

Rolstoel:
Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan 
bij het afhalen van de kaarten laten we
ten?  Wij  zorgen  dan  voor  een  goede 
plek.

Vragen:
Heeft u vragen? Kijk op  www.nijmegen
blijftinbeeld.nl of bel 06-13999627.

75 jaar Waalbrug

De Waalbrug lijkt er al eeuwen te liggen, 
maar dit jaar viert Nijmegen het 75-jarig 
bestaan van dit icoon van de stad. Onze 
medewerkers zijn druk in touw om een 
bijzondere bijdrage aan de feestelijkhe
den te leveren: een film over de geschie
denis van de brug. We werken voor het 
75-jarig feestje onder andere samen met 
de Joris Ivensstichting, het Regionaal Ar
chief  Nijmegen,   museum Het  Valkhof, 
museum De Stratemakerstoren, gemeen
te Nijmegen en stichting Noviomagus.nl. 
Meer nieuws hierover volgt! 

Trams, trolleys en treinen 
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Auto’s,  fietsen,  bussen,  vrachtwa
gens,  brommers,  scooters,  treinen, 
schepen  en  vliegtuigen:  je  hoeft 
niet lang rond te lopen of je komt ze 
tegen  in  of  boven  Nijmegen.  Elke 
ochtend  en  avond  staat  de  Waal
brug  vol  met  blik,  in  het  centrum 
puilen  de  fietsenrekken  uit  en  al
leen  met  gevaar  voor  eigen  leven 
kun  je  het  parkje  midden  op  het 
Keizer Karelplein bereiken. Het ver
keer is overal.

Dat was vroeger  wel  anders:  tot  in de 
late 19de eeuw was de straat  voor  de 
voetganger  en  voor  paard  en  wagen. 
Zeil-  en  stoomboten  regelden  het  ver
voer  over  grotere  afstanden.  De  trein 
deed zijn intrede in 1865, de stoomtram 
volgde in 1889 en het eerste automobiel 
verscheen tien jaar later. En dit jaar pre
cies een eeuw geleden gleed de eerste 
elektrische  tram  over  de  rails  van  de 
Sint-Annastraat  via  het  station naar  de 
Mr. Franckenstraat.
Ook in die tijd kon het gevaarlijk zijn om 
de straat  over  te steken.  De tram,  die 
vanaf de Grote Markt in sneltreinvaart de 
Stikke Hezelstraat afdaalde, week niet uit 
voor voetgangers! Fietspaden, verkeers
lichten en minirotondes waren er niet.

Gebroeders Selbach
U begrijpt het al: de jaarlijkse voorjaars
voorstelling van Nijmegen Blijft in Beeld, 
op maandag 11 april in de grote zaal van 
concertgebouw De Vereeniging, zit boor
devol  opnamen  van  vervoermiddelen, 
reizigers en tochtjes door de omgeving. 
Met grappige beelden van de gebroeders 
Selbach, ontroerende van ‘lifters’  bij  de 
Waalbrug vlak na de oorlog, de laatste 
reis met de trein naar Kleef en voormalig 
burgemeester  Guusje  ter  Horst  op  de 
fiets over de Snelbinder. Allemaal op film 
gezet in de periode 1920-2004. Kom kij
ken!

De voorjaarsvoorstelling: 
Trams, trolleys en treinen

Maandag 11 april om 14.00 uur en 20.00 
uur. Inclusief pauze duurt de voorstelling 
2 à 2,5 uur

Locatie: 
De  grote  zaal  van  Concertgebouw  De 
Vereeniging. De zaal is 45 minuten voor 
aanvang van de voorstelling geopend.

Entreekaarten: 
Donateurs  kunnen  gratis  twee  entree
kaarten afhalen vanaf dinsdag 22 maart 
2011. Dit kan ook tijdens de periode van 
de  vrije  verkoop  (zolang  de  voorraad 
strekt). 

Niet-donateurs  kunnen vanaf  woensdag 
30  maart  de  resterende  entreekaarten 
kopen,  zolang  de  voorraad  strekt.  
Toegangsprijs: 7,50 euro.

Kaartverkoop:
Kaarten worden verspreid via het Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis (Mari
ënburgkapel) op het Mariënburgplein. 
Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag
van 11.00-17.00 uur.
Koopzondagen  (3  april)  van  12.00-
17.00 uur.

Als u kaarten komt halen bezoek dan ge
lijk de tentoonstelling Mariken. Een dui
velsdrama  in  middeleeuws  Nijmegen. 
Deze duurt tot en met 21 mei 2011 en 
de toegang is gratis. Kijk voor meer in
formatie op:
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Om kaarten te kopen kunt u op 11 april 
vanaf drie kwartier  voor de voorstelling 
terecht bij de ingang van Concertgebouw 
De Vereeniging. Maar we raden aan ze 
van te voren te kopen: op is op.

Rolstoel:
Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan 
bij het afhalen van de kaarten laten we
ten?  Wij  zorgen  dan  voor  een  goede 
plek.

Vragen:
Heeft u vragen? Kijk op  www.nijmegen
blijftinbeeld.nl of bel 06-13999627.

75 jaar Waalbrug

De Waalbrug lijkt er al eeuwen te liggen, 
maar dit jaar viert Nijmegen het 75-jarig 
bestaan van dit icoon van de stad. Onze 
medewerkers zijn druk in touw om een 
bijzondere bijdrage aan de feestelijkhe
den te leveren: een film over de geschie
denis van de brug. We werken voor het 
75-jarig feestje onder andere samen met 
de Joris Ivensstichting, het Regionaal Ar
chief  Nijmegen,   museum Het  Valkhof, 
museum De Stratemakerstoren, gemeen
te Nijmegen en stichting Noviomagus.nl. 
Meer nieuws hierover volgt! 

Trams, trolleys en treinen 
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Voorstellingen op één dag 
 
In een vorige editie van Beeldschrift 
schreven wij dat ook wij te maken heb-
ben met oplopende kosten. Op zich is die 
stijging niet zo erg: als de inkomsten 
met hetzelfde bedrag zouden stijgen is 
er niks aan de hand. Jammer genoeg is 
dat niet het geval.  
We merken dat het aantal donateurs en 
bezoekers de laatste jaren niet groeit en 
zelfs langzaam afneemt. Daardoor 
worden de drie voorjaarsvoorstellingen 
in De Vereeniging op twee dagen een 
erg dure aangelegenheid waarop wij veel 
geld moeten bijleggen. De geringe 
verhogingen van de donateursbijdrage 
en de prijs van de toegangskaarten voor 
de voorjaarsvoorstelling hebben deze 
kostenstijgingen niet kunnen opvangen. 
Daarom hebben wij besloten om in 2011 
twee voorstellingen te geven in de grote 
zaal van De Vereeniging in plaats van 
drie. Mocht blijken dat er voldoende be-
langstelling is voor een derde voorstel-
ling, dan kijken wij of wij dat ergens in 
het najaar kunnen doen. 
 
 
 
Nijmegen Blijft in Beeld 
in actie 
 
We hebben de afgelopen maanden weer 
bijzondere voorstellingen verzorgd. Hier-
bij de highlights.  
 
In december waren we op bezoek bij de 
projectorganisatie van de nieuwe stads-
brug De Oversteek en vertoonden een 
film over bruggen in Nijmegen.  
Onze explicateur Marcel Claassen nam 
daarna plaats in de jury en beoordeelde 
de scripts voor een film over de nieuwe 
stadsbrug die de deelnemers aan de bij-
eenkomst opstelden. 
 

 
Marcel Claassen in actie, fotograaf: Thea van 
den Heuvel/DAPh  
 
Eind december zond het programma 
Andere Tijden de film ‘Ode aan de rivier’ 
uit, met beelden uit onze collectie. 
 
In januari waren we succesvol in Nijme-
gen-Oost, waar de bezoekers in de film-
zaal van het Canisius-Mater Deicollege 
bij twee voorstellingen met de benen 
buiten hingen. 
 

Op 22 februari, de dag van het bombar-
dement op Nijmegen in 1944, draaiden 
we bij de herdenking hiervan een film in 
de Lutherse kerk.
 
 

Vrijwilligers gevraagd 
 
De Stichting Nijmegen Blijft in Beeld ver-
zamelt, bewerkt en vertoont sinds 1984 
bewegend beeld van Nijmegen en om-
streken. Daarnaast legt de Stichting zelf 
ook de veranderingen in de stad vast. 
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons 
vrijwilligers team. Wij zoeken:  
 

 Mensen voor het maken van 
films. Ervaring met het filmen 
en monteren is wel een vereis-
te. 

 
 mensen die zelfstandig kunnen 

werken met verschillende af-
speelapparatuur en het leuk 
vinden om oude (video)banden 
te digitaliseren. 

 
 mensen voor acquisitie. We 

zoeken mensen die Nijmegen 
en de geschiedenis van de stad 
goed kennen en het leuk vinden 
om te speuren naar bewegende 
beelden (in 8mm, 16mm, video 
en dvd) over Nijmegen en de 
omliggende plaatsen. 

 
 mensen voor de PR groep die 

het ook leuk vinden op de web-
site up-to-date te houden. We 
willen Nijmegen Blijft in Beeld 
meer naar buiten brengen zodat 
op regelmatige basis de stich-
ting in plaatselijk (en landelijk) 
nieuws te vinden is.  

 
 een organisatietalent dat zich 

wil inzetten voor de voorstellin-
gen die wij verzorgen. 

 
 iemand die ons secretariaat wil 

ondersteunen. 
 
Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers 
het leuk vinden om in een team te wer-
ken, de handen uit de mouwen willen 
steken, maar ook de tijd nemen voor een 
bak koffie en een goed gesprek.   
 
Informatie: Ineke Martin 06-20261404. 
 
 
Beelden gezocht
 
Wij blijven altijd op zoek naar nieuw 
beeldmateriaal van vroeger en nu over 
Nijmegen en omstreken. Heeft u iets 
waarvan u denkt dat het voor ons inte-
ressant kan zijn? Schroom niet en bel 
ons op: Ineke Martin  06-20261404! 
 
 

Expositie over De Tram 
 

 
 
 
We zijn niet de enigen die bezig zijn met 
het thema ‘ Transport en Vervoer’ . Ook 
museum de Stratemakerstoren is gefas-
cineerd door de tram. In de tentoonstel-
ling ‘Met de tram. De geschiedenis van 
de Nijmeegsche Gemeente Tram 1911 – 
1955’ geven verschillende foto’s, ma-
quettes, een film en tal van bijzondere 
voorwerpen een nostalgisch beeld van 
hoe het ooit was. Veel mensen hadden 
en hebben bijzondere herinneringen aan 
de Nijmeegse tram. Het netwerk van 
slechts drie lijnen was klein maar bijzon-
der. Het was de enige tram in Nederland 
die zijn weg moest vinden over soms 
sterk geaccidenteerd terrein. Lijn 2, via 
Ubbergen en Beek naar Berg en Dal, 
stond zelfs algemeen bekend als het 
Bergspoor. De expositie blijft tot 15 mei 
2011 te zien.  
 
 
 

 
 
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 
Janine Adriaansens, Hylke Roodenburg, Marc 
Theeuwes en Lieke Bolt. 
 
Foto’s: 
Regionaal Archief Nijmegen 
 
Donateurs en begunstigers van Nijmegen 
Blijft in Beeld ontvangen deze uitgave twee-
maal per jaar. 
 
Nijmegen Blijft in Beeld wordt onder meer 
gesponsord door: 
 
Drukkerij Groenewoud 
Kan. Faberstraat 5 
6525 TP Nijmegen 
(024) 3550065 
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