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Nijmeegse geschiedenis leeft 
Enthousiaste reacties op filmvoorstellingen 

Dat er belangstelling is voor de Nijmeegse geschiedenis, 
wisten we wel. Maar dat de reacties op onze film-
avonden zo overweldigend zouden zijn, dat hadden we 
alleen maar kunnen hopen. 
25 Jaar bestaat Nijmegen Blijft in Beeld en we hebben 
een druk jaar, een vol programma. Maar juist een 
programma bedoeld om u kennis te laten maken met het 
verleden van de stad. Daar willen we u in dit Beeld-
schrift meer over vertellen. 
Wie geeft, ontvangt... Dus de films stromen binnen. 
Zolders worden afgestruind en Ineke, ons hoofd 
acquisitie, komt handen tekort. Ze sjouwt wat af met 
ontvangen films. Ook daarover méér in dit Beeldschrift.  
En een vooruitblik natuurlijk, want we zijn dit jaar nog 
niet klaar met onze extra voorstellingen. Een oproep 
voor films (ja toch nog!) en voor vrijwilligers. Dit en 
meer leest u in dit nummer van Beeldschrift. 
 
Jubileumvoorstellingen, een terugblik 
Triavium 
De aftrap was in juni in het Triavium, waar de toeschouwers 
werden getracteerd op “Dukenburg en ijs”. Eén van de 
toeschouwers had zelf nog de opening van het Maas-Waal 
meegemaakt. De zaal was goed gevuld en de avond een succes. 
 
UMC St Radboud  
De avond in het UMC St Radboud in augustus, met gezond-
heidszorg als thema, bracht veel medewerkers van de Radboud 
op de been. Vooral de nietsverhullende historische beelden van 
operaties uit het verleden spraken tot de verbeelding. 
 
Stevenskerk  
In september was de Stevenskerk geheel gevuld met bezoekers 
die getuige waren van het thema “Oorlog en Bevrijding”. 
Vanwege het grote succes werd de voorstelling in oktober in Lux 
herhaald tijdens de Week van de Geschiedenis.  
 
Jubileumvoorstellingen, een vooruitblik  
Maandag 9 november 2009 in de Eendracht (NEC) 
In de Goffert is de rode draad (natuurlijk) sport, de Goffert en 
Hatert. Heel bijzonder zijn de beelden uit 1928 van het 
kampioenschap van NEC. Maar ook de film over de 40ste  
Vierdaagse is een must voor iedere Nijmegenaar. 
 

Verder natuurlijk films over de aanleg en de opening van het 
stadspark (de Bloedkuul). 
Kaarten à € 2,50 zijn te koop vanaf 26 oktober 2009  tijdens 
kantoortijden bij de kassa van het NEC-stadion aan het Stadion-
plein en, zolang de voorraad strekt, op de avond van de voor-
stelling in De Eendracht. 
 
Maandag 23 november 2009 in De Lindenberg 
In deze laatste jubileumvoorstelling neemt NBiB u mee naar de 
beginjaren van de stichting. Op 15 september 1984 gaf NBiB, ook 
hier in De Lindenberg, de eerste voorstelling voor haar donateurs.
Aandacht gaat vooral uit naar filmbeelden van de binnenstad, 
zoals een stadswandeling uit 1939. We vertonen ook opnamen 
van de kermis uit 1938 en 1970. 
Kaarten à € 5,00 (inclusief garderobe en consumptie) zijn te koop 
bij De Lindenberg.  
Op onze website en via de lokale media en wijkkranten vindt u 
meer informatie over het programma en de inhoud van de films. 
 
Voorjaarsvoorstelling in 2010 
Volgend jaar bent u voor onze jaarlijkse voorjaarsvoorstelling 
weer van harte welkom in “De Vereeniging” en wel op 19 en 20 
april ‘s avonds en op 20 april ook in de middag. Over de inhoud 
van het programma meer nieuws in Beeldschrift van maart 2010. 
 
En extra voorstellingen? 
Omdat afgelopen jaar een succes was, werd er regelmatig 
gevraagd of er volgend jaar nog meer voorstellingen komen. Dat 
is mogelijk,  maar deels op de “oude voet”.  Dus op verzoek van 
organisaties zoals bedrijven, scholen, wijkcentra of verzorgings-
tehuizen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Nijmegen 
Blijft in beeld via info@nijmegenblijftinbeeld.nl 
 
Nieuw in onze collectie! 
De collectie van Nijmegen Blijft in Beeld groeit gelukkig nog 
steeds. Het afgelopen jaar zijn maar liefst 77 films aan onze 
collectie toegevoegd. Films uit diverse delen van de stad, zoals de 
Bredestraat in Hees in de jaren dertig, opnamen van de 
Nijmeegse Postharmonie en beelden van de sloop en herbouw 
van de Benedenstad, Bijna teveel om op te noemen.  
De collectie van het Nijmeegs stadsjournaal is weer een verhaal 
apart.  Het had nogal wat voeten in de aarde voor we dit 
beeldmateriaal binnenkregen. We zijn al vanaf 1997 hiermee 
bezig, maar de vollhouder wint! 
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De films zijn opgenomen in de jaren 1977-1982 en vertonen 
vooral beelden van sociale onderwerpen zoals de Piersonrellen, 
een protestactie op het Keizer Karelplein, een protestactie 
tegen woningnood voor jongeren, een actie tegen het CDA en 
films over kraken en de gevolgen daarvan. 
 
Alle films worden beschreven, voor een deel gedupliceerd en 
soms opnieuw gemonteerd. Het afgelopen jaar echter, hebben 
we veel tijd besteed aan de organisatie en de voorbereidingen 
van onze jubileumvoorstellingen, dus we zijn voorlopig nog 
met deze werkzaamheden bezig. 
 

Vrijwilligers gevraagd
Nijmegen Blijft in Beeld zoekt vrijwilligers voor de werkgroepen 
publiciteit en film. Heeft u zin met een groep enthousiaste 
vrijwilligers aan de slag te gaan. Heeft u interesse en tijd? Neem 
dan contact op met secretaris Marc Theeuwes (06 20981478 
buiten kantooruren). 

 

Donateurs  
Toen wij 25 jaar geleden begonnen betaalde u fl 19,84 voor een 
jaardonatie. Kort daarna werd dat fl. 25,-.  
Maar ook voor ons staat de tijd niet stil, de kosten zijn flink 
gestegen. Hoewel we proberen om zo doelmatig mogelijk te 
werken, zijn we genoodzaakt om in 2010 de donateursbijdrage te 
verhogen naar € 15,- per jaar. Natuurlijk bent u altijd vrij om 
meer te doneren. In december ontvangt u hiervoor de 
acceptgirokaart. Met uw bijdrage kunnen wij Nijmegen Blijvend 
in Beeld houden en natuurlijk krijgt u, als donateur,  twee 
kaarten voor de voorjaarsvoorstelling. 
Wij vragen niet alleen de donateurs om een extra bijdrage. Voor 
de overige bezoekers verhogen we de toegangsprijs van de 
voorjaarsvoorstellingen. Kaarten kosten vanaf volgend jaar 
€ 7,50 per stuk. 

 

Ineke Martin bestudeert de schatkist aan films van het 
Nijmeegs stadsjournaal. 

 
Maar nog steeds: Beeldmateriaal gevraagd 
We richten ons meer en meer op de toekomst en filmen nu 
wat straks interessant is voor vertoning. Over enkele jaren 
bijvoorbeeld wilt u zeker de film zien, die gemaakt is over de 
aanleg van de  Marikenstraat. Maar ook zoeken we nog steeds 
beelden van vroeger, zoals oude schoolfilms, sportdagen in De 
Goffert, volkstuintjes langs de spoorwegen. We beschikken 
graag over originele films, maar we zijn ook blij met 
videobanden met kwalitatief goede opnamen. Voor ons is het 
belangrijk dat Nijmegen (of de omgeving van Nijmegen) 
duidelijk te zien is. Hebt u informatie? Laat het Ineke Martin 
even weten, bel 06-20261404. 
De werkgroep Film monteert momenteel recente opnamen van 
de Sint Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg. Heeft u nog 
oud beeldmateriaal van de Sint Stephanuskerk of een 
interessant verhaal ter illustratie? Neem dan contact op met 
Geert Kocken: g.kocken@zonnet.nl. 
 

 
Bekend in de oude benedenstad.  

Drogisterij Dirk Katje, begin jaren vijftig. 
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Donateurs en begunstigers van 
Nijmegen Blijft in Beeld 
ontvangen deze uitgave 
tweemaal per jaar. 
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6525 TP Nijmegen 
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