
Op 28 oktober 2014 legden de 
voorzitter en secretaris van 
Nijmegen Blijft in Beeld 
(SNBiB) en de directeur van 
het Regionaal Archief 
Nijmegen (RAN) met hun 
handtekening onder een 
zogeheten convenant de 
vernieuwde afspraken over 
hun samenwerking vast. In 
dit convenant staan de 
wederzijdse 'rechten en 
plichten' van SNBiB en RAN. 
Maar het is tevens de 
bezegeling van de goede 
samenwerking tussen beide 
organisaties.  

Het bestaande convenant was aan 

herziening toe, mede door de 
digitalisering van de collectie, waardoor 
de beschikbaarheid van filmbeelden veel 
groter is geworden.  
SNBiB en RAN werken al sinds de 
oprichting van SNBiB, 30 jaar geleden, 

nauw en goed samen. De film-, video- 
en dvd-collectie wordt na digitalisering 
en beschrijving door SNBiB 
overgedragen aan het RAN, waardoor 
deze collectie bij elkaar blijft. Het RAN 
heeft ook de perfecte bewaarcondities 

voor het vaak fragiele materiaal.  
 
 

December actie 
 
December is dé maand van 
verrassingen. Wat vindt u van het 
volgende: maak iemand blij met het 
donateurschap van onze Stichting. 
 
 
U steunt ons op deze wijze en ontvangt 
een extra kaartje voor de 

voorjaarsvoorstelling 2015. Met de 
bijdrage van 15 euro (het mag ook meer 
zijn) kan onze Stichting in de toekomst 
Nijmegen in beeld houden. Na ontvangst 
van uw donatie sturen wij u per 

omgaande de Nijmegen Blijft in Beeld 
cadeaubon, die recht geeft op een 
lidmaatschap voor 2015. 
 
 

 
 

 
 
Uw donatie kan gestort worden op  
NL49 SNSB 0963 9323 14 t.n.v. Stichting 
Nijmegen Blijft in Beeld onder 
vermelding van “Cadeaubon”. 

 
 

Uitslag actie 
donateurswerving 
 
In het Beeldschrift van maart jl hadden 
wij aangekondigd dat wij zouden starten 
met een jubileumactie om meer 
donateurs te werven.  
 
Op 31 mei is de eerste actie gestopt en 

heeft onze trouwe donateur mevrouw 
Halma een boottocht gemaakt met De 
Gelderlander boottocht. Dit omdat zij 
donateurs had aangebracht. Nu op 31 
oktober is de tweede actie tot een einde 
gekomen en hebben wij onder de 

nieuwe donateurs 3 boeken van Joost 
Rosendaal, Nijmegen ’44, verloot. 
 
Wij wensen dhr. Roverts, dhr. Kok en de 
heer en mevr. Peeters veel plezier met 

hun boek. 

 

 
 

 
 

Boven: Joost Rosendaal (SNBiB) en Claartje 
van Well (RAN) 

 
Nijmegen Blijft in Beeld on tour 
 

De stichting ontvangt zeer regelmatig 
het verzoek van uiteenlopende instanties 
om voorstellingen op locatie te 
verzorgen. Het afgelopen jaar zijn wij op 
diverse locaties te gast geweest. 

 
In mei hebben wij speciaal voor de 
Nederlandse Genealogische Vereniging 
een voorstelling op maat verzorgd en in 
juni hebben wij dat gedaan voor de 
Reuma Patiënten Vereniging.  

Tevens zijn wij actief geweest tijdens de 
70ste herdenking van operatie Market 
Garden.  
 
Zondag 21 september was Nijmegen 
Blijft in Beeld aanwezig in de Vasim voor 

de Market Garden herdenkingen. Tijdens 
onze voorstellingen hebben we beelden 
laten zien over Market Garden en de 
bevrijding. Vernieuwend was het feit dat 
de filmbezoekers een koptelefoon op 

kregen voor het geluid. In totaal hebben 
een 600 personen onze voorstelling 
bezocht. 
 
In de komende maanden verzorgen wij 
nog twee voorstellingen. In november bij 

de Honinghoeve en in december bij het 
seniorennetwerk van Nijmegen (SWON). 
 
Bent u ook geïnteresseerd in een 
voorstelling van Nijmegen Blijft in Beeld? 

Samenwerking opnieuw bezegeld 

BeeldSchrift 
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Dan kunt u contact opnemen met ons 
via info@snbib.nl of neem een kijkje op 
de website www.snbib.nl 
 

Nieuwe vrijwilligers 
 
Sinds onze oproep in Beeldschrift van 
maart 2014 heeft de stichting maar liefst 
vier nieuwe vrijwilligers mogen 
begroeten. De aandachtsgebieden 
acquisitie, PR en de filmploeg krijgen 

met deze versterkingen een stevigere 
basis, waar de stichting erg blij mee is. 
 
Wij blijven op zoek naar nieuwe en 
inventieve manieren om de stichting 
onder de aandacht te brengen. Hiervoor 

kunnen wij hulp goed gebruiken, want 
alles wat je aandacht geeft, groeit! 
 
Wij wensen de nieuwe vrijwilligers veel 

succes toe bij hun activiteiten. 

 

 
 

24 uur van de Nijmeegse 
Geschiedenis 
 
De afgelopen  ’24 uur van de Nijmeegse 
geschiedenis’ stond in het teken van 
‘Vriend en Vijand’. In het weekend van 
24, 25 en 26 oktober heeft Nijmegen 
Blijft in Beeld in de Stevenskerk, onder 
het toeziend oog van Karel de Grote, aan 

ruim 200 belangstellenden beelden 
vertoond van onder andere de 
Piersonrellen, operatie Market Garden en 
diverse Sinterklaasintochten van 1950 tot 
en met 2001. Hiermee is de elfde editie 

van de maand van de geschiedenis ook 
voor de stichting een succes geworden. 
 
Er was zelfs een momentje van 
herkenning: een van de kijkers zag 
zichzelf tijdens in de beelden over de 

brand in nachtclub Corona uit 1971. Dit 
leidde tot levendige gesprekken onder de 
aanwezigen wat extra kleuring gaf aan 
de vertoning. 
 
2015 
Volgend jaar zullen wij wederom een 
beeldende bijdrage leveren aan de 24 
uur van de Nijmeegse Geschiedenis. Het 
thema in 2015 zal zijn “Tussen droom & 
daad”. Meer informatie hierover is te 

vinden op 
www.maandvandegeschiedenis.nl. 

 

Preview: 
Voorjaarsvoorstelling 2015 
 
We zijn al weer begonnen met de 
voorbereiding van onze komende 
voorjaarsvoorstelling. Het honderdjarig 
bestaan van De Vereeniging en de 
nieuwbouw van Doornroosje zijn een 

mooie aanleiding om de podiumkunsten 
in Nijmegen centraal te stellen. 
 
In onze collectie hebben we 
beeldmateriaal van allerlei grootheden 
uit grote en kleine kunst en van de 

Nijmeegse binnen- en buitenpodia waar 
zij optraden. We zijn druk bezig daaruit 
een keuze te maken en misschien heeft 
u nog wel beeldmateriaal dat bruikbaar 
is. Neem dan contact met ons op. 

 
Noteert u alvast in uw agenda de datum 
van de volgende voorjaarsvoorstelling: 
maandag 13 april 2015. Zoals 
gebruikelijk is er dan weer  in de grote 
zaal van De Vereeniging een 

middagvoorstelling die om 14.00 uur, en 
een avondvoorstelling die om 20.00 uur 
begint.  
 

Ter leeringh ende vermaeck 
 
Op 14 november jl. brachten 
de medewerkers van Nijmegen Blijft in 
Beeld een bezoek aan het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid te 
Hilversum. Dit is hét audiovisuele archief 
van Nederland.  
 
Wij hebben bij het zoeken naar beelden 
over Nijmegen en omgeving dus veel 

hiermee te maken. Maar de hulp is 
wederzijds: ook wij helpen Beeld en 
Geluid aan beeldmateriaal. Goede 
redenen dus om ons verjaardagsfeestje 
daar te vieren. Het nuttige 
en aangename werd 

hierbij gecombineerd. Wij kregen een 
rondleiding door de werk- en 
depotruimten en konden daarbij veel 
informatie en ervaring uitwisselen, maar 
ook afspraken maken over onze 

toekomstige samenwerking.  
 
Tevens kregen wij een compilatie van 
beelden uit hun archieven te zien. Al met 
al was dit dus een leuke en leerzame 
dag.  

 

 

‘Nijmegen toen en nu’ in de 
schouwburg 
 
Van vier tot en met tweeëntwintig 
november exposeerden wij in de 
Schouwburg met het thema ‘Nijmegen 
Toen en Nu’. In de galerij waren beelden 
te zien van de bouw van dit theater in 
1961 en een film over de renovatie van 

De Vereeniging. 
 
Op de bovenverdieping stonden drie 
schermen opgesteld. Op het eerste 
vertoonden we films van de bouw van de 
Waalbrug en van de Oversteek. Op het 

tweede films van de Benedenstad in de 
zestiger jaren en een optreden van Toon 
Hermans op de Grote Markt. Op het 
derde films van de afbraak van de 
Christus Koningkerk en de plaatsing van 

de kroon op de Koningstoren. De 
bewegende beelden werden aangevuld 
met bijpassende foto’s uit het Regionaal 
Archief. 
 
Bezoekers van Schouwburg en MuZIEum 

reageerden verrast toen zij voor en na 
de voorstellingen allerlei herkenbare 
beelden zagen. Een formule die voor 
herhaling vatbaar is! 

 

 
 

 
 

Stichting Nijmegen blijft in Beeld 

Postbus 1151, 6501 BD Nijmegen 

Arsenaalpoort 14, 6511 PN Nijmegen 
Donateursadministratie: (024) 344 06 43 

Voor donaties:  NL49 SNSB 0963 9323 14 

 
Tekst en Lay-out: 
Jacques Straten, Ineke Martin, Marc 

Theeuwes en Bart Balm 
 
Foto's: Ineke Martin  

 

Donateurs en begunstigers van Nijmegen 

Blijft in Beeld ontvangen deze uitgave  
tweemaal per jaar. 

 

www.snbib.nl 

email: info@snbib.nl 

 

         
 

 
 
 
Drukwerk 
Digidruk VANDENHUL, Wijchen   

www.dididruk.com   
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