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Volgend jaar bestaat onze stichting vijfendertig jaar. 
Op 22 februari 1984 werd door de historische vereniging Numaga een lezing georgani-
seerd in het kader van de herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944. Daarbij 
werden ook Polygoonjournaals uit die tijd vertoond. Die lezing bracht enkele Nijmegenaren 
ertoe om een stichting op te richten die bewegende beelden van stad en omgeving ver-
zamelt en vertoont. 

Hun activiteiten en die van hun opvolgers hebben ervoor gezorgd dat we inmiddels een van 
de grootste landelijke collecties historische bewegende beelden hebben. In ons archief zit-
ten behalve de aangekochte Polygoonjournaals ook films van particulieren en bedrijfsleven, 
en eigen opnames. 
In de volgende voorjaarsvoorstelling vertonen we weer enkele pareltjes uit onze collectie. 
Om vast in uw agenda te noteren: die is op 8 april 2019. 

 
GEVRAAGD

DUBBEL-8/SUPER-8 VIEWER
Wij zijn op zoek naar een viewer die zowel 
dubbel-8 als super-8 films aankan.
Heeft u misschien nog een viewer staan die 
goed werkt en doet u daar niets meer mee? 
Dan kunt u ons daar erg blij mee maken! 
Neem contact met ons op via emailadres 
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.

FAN Event 2018

Op zondag 21 oktober organiseert een 
andere samenwerkingspartner FAN, 
(Friendship Albany-Nijmegen) een evene-
ment in de Stevenskerk. Hoogtepunt is de 
première van de documentaire ‘Friendship’ 
gemaakt door Martijn Schinkel. De muzika-
le omlijsting wordt onder andere verzorgd 
door Cantus Obliquus. Aanvang is 13.30 
uur. U kunt zich aanmelden via 
fanevent@stichtingfan.nl

CADEAUBONNEN

We gaan weer richting Sinterklaas en 
Kerstmis. Zit u misschien verlegen om een 
origineel cadeau?
Dan kunt u denken aan een SNBIB-cadeau-
bon, die bestaat uit een donateurschap 
van onze stichting voor één jaar. 

Deze bon ter waarde van € 15,00 is een 
prachtig geschenk voor iemand die geïnte-
resseerd is in Nijmegen en omgeving en die 
op de hoogte wil blijven van de historische 
filmbeelden van onze stichting. 

Met het donateurschap krijgt de ontvanger 
tweemaal per jaar ons Beeldschrift en is hij/
zij verzekerd van twee vrijkaartjes voor de 
jaarlijkse voorjaarsvoorstelling in 
Concertgebouw De Vereeniging.  
De normale toegangsprijs hiervoor is 
€ 10,00 per persoon.

De cadeaubonnen zijn te bestellen via 
email info@snbib.nl of telefoon 
06-13999627.
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De drie oprichters van links naar rechts: Nol Smits, Ab Uijen en David Mulder



SUCCESVOLLE VOORSTELLING 2018 

Zo’n 1700 toeschouwers bezochten  
Op weg naar een groene stad.  
Dat was de titel van onze voorstelling 2018. 
In het tweeënhalf uur durende programma 
zagen de kijkers beelden uit de jaren dat 
Nijmegen nog geen groene hoofdstad was.
Zwart-witbeelden van onze groene Waal-
brug en onze parken  werden gevolgd 
door kleurenfilms van Auto-Palace en 
Honig. We zagen hoe er in de omgeving 
ook niet-Honigproducten geproduceerd en 
geconsumeerd werden en beelden van de 
stad in 1938 en 1965. 
Veel aandacht was er dit jaar voor het ver-
voer. Voor de pauze ging het over goede-
ren- en babytransport in stad en omgeving, 
erna werd aandacht besteed aan meer 
en minder vervuilend personenvervoer in 
Spijkerautomobielen en trolleybussen.
Natuurlijk vergaten we in de voorstelling 
ook niet dat honderd jaar geleden de be-
kende  edelsmid Rudi Arens werd geboren 
en dat 2018 het Marikenjaar is, omdat zij 
500 jaar geleden ‘geboren’ werd. En al dat 
serieuze werk wisselden we af met vrolijke 
beelden van marcherende olifanten, 
fietsbellende Mater Dei leerlingen, relaxte 
balkonvissers en dansende meisjes in het 
Goffertpark.
Onze vaste inleider van dienst Marcel 
Claassen voerde samen met gast-explica-
teur Marja Begheyn de aanwezigen door 
het programma. Tijdens de avondvoorstel-
ling ontving ons bestuurslid Ineke Martin 
van voorzitter Joost Rosendaal de gouden     
SNBIB-erespeld voor het vele werk dat 
zij in de afgelopen vijftien jaar voor onze 
stichting heeft verricht. De succesvolle 
voorstelling was weer een illustratie van 
het  coördinerende vermogen van de im-
mer actieve Ineke.
 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS- 
BESCHERMING (AVG)
De Stichting Nijmegen Blijft in Beeld hecht 
veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om 
uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
De Stichting Nijmegen Blijft in Beeld houdt 
zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  

Een langjarig project is het filmen van de 
renovatie van de Kolpingwijk, waarover wij 
u in het vorige Beeldschrift al hebben geïn-
formeerd. Een ander bouwproject dat we 
volgen is dat van de nieuwbouw door woning 
bouwvereniging Standvast in Malvert.  
En in de zomer zijn we begonnen met het 
vastleggen van de derde en laatste fase van 
de renovatie van Concertgebouw de  
Vereeniging.

Persoonsgegevens van onze donateurs wor-
den door ons verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstellingen: 
- donateursadministratie 
- het informeren van donateurs d.m.v.       
  nieuwsbrieven (email)
- toezending van Beeldschrift
- communicatie over en naar aanleiding van      
  bijeenkomsten 
Binnenkort zullen we een veel uitgebreidere 
tekst op onze website zetten over de wijze 
waarop we met gegevens omgaan.

FILMBEELDEN UIT DE OPSTANDIGE  
GESCHIEDENIS VAN NIJMEGEN

Oktober is de Maand van de Geschiedenis.  
In het hele land worden er in die maand aller-
lei historische activiteiten georganiseerd.  
In Nijmegen  sinds 2011 in een weekend ge-
concentreerd onder de naam 024 Geschiede-
nis Nijmegen. In 2018 is dat van 19 t/m 21 ok-
tober. Dit jaar is het thema van de Maand van 
de Geschiedenis ‘opstand’. In de jaren zestig 
en zeventig droeg Nijmegen de predikaten 
rebels, revolutionair en recalcitrant.  
Het kostte ons dus niet zoveel moeite om 
historische beelden te vinden die bij het lan-
delijke thema passen. 
Wij draaien op zaterdag 20 oktober van 12.00-
16.00 uur in de nieuwe zaal van Lux films uit 
ons archief.  

FILMBEELDEN BIJ DE PRESENTATIE VAN HET 
NUMAGA JAARBOEK

Traditie is ook onze bijdrage aan de presen-
tatie van het jaarboek van de historische 
vereniging Numaga.  
Het thema van het jaarboek 2018 is ‘Nijmegen 
als toevluchtsoord door de eeuwen heen’. 
Onze filmbeelden zijn dan een onderdeel van 
een verder ‘sprekend’ programma, dat door 
onze historische zustervereniging op zater-
dag 17 november van 10.00-12.30 uur in De 
Lindenberg wordt georganiseerd.

SAMENWERKING MET RN7

Nog een vorm van lokale samenwerking is die 
met RN7, de streekomroep van Nijmegen, het 
Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en 
Waal. Met hen zijn we een samenwerkings-
verband aangegaan, waardoor wij hun mate-
riaal gaan archiveren, en u ook ons materiaal 
kunt tegenkomen in hun uitzendingen.

AANWINSTEN EN OPNAMES

In de afgelopen maanden hebben we weer 
interessante nieuwe aanwinsten binnen-
gekregen, bijvoorbeeld films over het 
Hollands-Duits Gemaal, de gevelconcerten, 
de Stellakelder en van opgravingen en sloop 
in Nijmegen. Maar u weet dat wij niet alleen 
oude films verzamelen, beschrijven en ver-
tonen. We maken ook nieuwe films. 

foto: Het slopen van de huizen in de Kolpingbuurt


