
Beeldschrift
uitgave van de Stichting Ni jmegen Bl i jft  in  Beeld

is de toepasselijke titel van onze nieuwe filmvoorstelling. Het is dit jaar 35 jaar geleden dat 
de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld werd opgericht. En vanaf 2004 is het Arsenaal onze 
werkplaats, midden in het culturele hart van de stad. 
Ook in ons zevende lustrum hebben we weer veel materiaal verzameld, gedocumenteerd en 
gedigitaliseerd. En hebben we nieuwe beelden opgenomen en oud materiaal bewerkt. 
Het kostte dus enige moeite om uit die enorme hoeveelheid materiaal een keuze te maken. 
Maar onze voorbereidingsgroep heeft weer een gevarieerd programma weten samen te stel-
len. Zo besteden we in de voorstelling aandacht aan twee beroemde Nijmegenaren. 
De eerste is Herman Detmers. Die naam zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar 
dat wordt ongetwijfeld anders als we de film vertonen met daarin de naam waaronder hij in 
Nijmegen veel bekender was.
De tweede is documentairemaker Joris Ivens. We vertonen zijn eerste film die hij maakte 
toen hij veertien was. Op de Goffert en de Kwakkenberg werden de beelden geschoten voor 
een western: ‘De Wigwam’. De film dateert uit 1912 en is daarmee een van de oudste films die 
in onze stad gemaakt werden. 

 
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

Met de afsluiting van de renovatie van De 
Vereeniging hebben Hans van der Heuvel 
en Thijs Lavrijsen hun werkzaamheden 
daarbij ook afgerond. 
Huub Hofs en Gerard Boeijen filmen de 
veranderingen aan de Waalkade. 
Daarnaast gaan zij het project Het Gezicht 
van Nijmegen met de camera vastleggen. 
Deze uitvergrote replica van een Ro-
meinse gezichtshelm (het origineel wordt 
bewaard in Museum Het Valkhof) wordt 
gemaakt door kunstenaar Andreas Hetfeld 
en zal later dit jaar geplaatst worden op 
het nieuwe stadseiland Veur-Lent.

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 geïnteresseerd is 
in Nijmegen en omgeving en op de hoogte 
gehouden wil worden van de historische 
filmbeelden uit ons rijke archief. 

Wist u trouwens dat wij een van de groot-
ste archieven van filmbeelden van ons land 
hebben? 

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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Foto: Het Koninklijk paar op bezoek in Nijmegen, op de achtergrond het Arsenaal  (Bron: Regionaal Archief Nijmegen)



Bijzonder is het filmpje van de opening 
van de Goffert in 1939. In die tijd waren de 
meeste films zwart-wit, maar wij vonden 
er eentje in kleur. Wel zwart-wit uit onze 
collectie zijn beelden uit de collectie Bult. 
Wim Bult was een Nijmeegse amateur-
filmer die vanaf de jaren dertig tot in de 
jaren zestig allerlei familie- en stads-
gebeurtenissen filmde. 
Natuurlijk besteden we dit jaar ook aan-
dacht aan diverse jubilea. 
Zo bestaan de Zomerfeesten vijftig jaar, 
net als het Katholiek Documentatie 
Centrum.
Het meest recente materiaal is van dit jaar. 
In twee voorgaande voorstellingen hebt u 
beelden kunnen zien van de eerste twee 
renovatiefases van De Vereeniging. 
Dit jaar vertonen we beelden van de 
laatste, derde fase. Omdat hierin ook de 
kleedkamers en de laad- en losruimte aan 
de beurt kwamen, ziet u beelden van ruim-
tes waar u normaal niet komt.

‘Uit het Arsenaal van Nijmegen Blijft in 
Beeld’ wordt vertoond op maandag 8 april 
in de Grote Zaal van Concertgebouw 
De Vereeniging. Er zijn twee voor-
stellingen, een om 14.00 uur en een om 
20.00 uur. U krijgt als donateur gratis twee 
kaartjes voor de middag- of avondvoor-
stelling. Deze kunt u vanaf 19 maart 
afhalen in het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis (de Mariënburgkapel). 
Openingstijden: di t/m zat. 11.00 t/m 17.00 
uur; zondag 12.00 tot 17.00 uur. Maandags 
gesloten. Kaartjes voor niet-donateurs 
kosten € 10,- per stuk en kunnen vanaf 
26 maart worden gekocht in het Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis of worden 
besteld via de website www.stadsschouw-
burgendevereeniging.nl (Prijs excl. service-
kosten) Komt u met een rolstoel? 
Wilt u dat dan even laten weten bij het af-
halen van de kaarten? Wij zorgen dan voor 
een geschikte plaats.

over het zweefvliegveld Malden en in Ewijk 
vonden we een dvd met beelden van 
Nijmegen in de periode 1924-1940. 
Maar als altijd blijven we steeds op zoek naar 
filmmateriaal over Nijmegen en omgeving. 
Kent u iemand die dit heeft, heeft uw bedrijf 
dat nog, of hebt u zelf nog materiaal dat zin-
vol is om te bewaren, neem dan contact op 
met onze stichting via e-mail info@snbib.nl of 
telefoon 06-13999627.

NIEUWE OUDE AANWINSTEN

Er is weer het nodige werk voor onze 
archiverende, documenterende en digitaliser-
ende vrijwilligers, want we ontvingen opnieuw 
het nodige nieuwe oude materiaal. Van onze 
vrienden van de Stichting Joris Ivens kregen 
we tientallen dvd’s met korte films over 
Nijmegen die ingezonden werden in het kader 
van de stadsfilmwedstrijd 2000 jaar stad in 
2005. Ook ontvingen we een prachtige film 

024 GESCHIEDENIS

Op zaterdag 20 oktober verzorgden we een 
doorlopende filmvoorstelling in de nieuwe 
Joris Ivenszaal van LUX. Daar draaiden we 
films uit de opstandige geschiedenis van 
Nijmegen. Centraal stonden de beelden van 
de Piersonrellen. Stan Brinkhoff, die in die tijd 
een optiekzaak had in de Molenstraat, becom 
mentarieerde die vanuit ondernemersoptiek.
In de discussie die volgde na de beelden,

kwamen zowel voor- als tegenstanders van 
de geplande bouw van de bovengrondse 
parkeergarage aan het woord. Zo werd bij-
voorbeeld verteld dat sommige mensen 
eieren kochten voor de bezetters en dat 
anderen worst aan de ME uitdeelden. 
De volgende dag was de Grote Nijmeegse 
Geschiedenis Quiz in LUX. Vier teams eindig-
den bovenaan met 21 van de 30 te behalen 
punten. De twee teams van Nijmegen Blijft 
in Beeld eindigde met respectievelijk 19 en 18 
punten.

EXTRA VOORSTELLINGEN IN SEPTEMBER: 
75 JAAR VRIJHEID

In september is het 75 jaar geleden dat 
Operatie Market Garden plaatsvond. 
De vertoning van beelden van die gebeurtenis 
was een van de eerste activiteiten van onze 
stichting. Logisch dus dat wij ook dit jaar be-
trokken zijn bij de herdenkingsactiviteiten die 
in september zullen plaatsvinden. 
Wij vertonen dan in De Lindenberg beelden 
onder de titel 75 jaar vrijheid. In de lokale 
nieuwsmedia zult u er tegen die tijd verdere 
informatie over vinden.

VOORSTELLINGEN OP LOCATIE

In december draaiden we als vanouds weer 
films bij de presentatie van het Jaarboek van 
onze zustervereniging Numaga. Het thema 
daar was Vluchtelingen in Nijmegen. Daarom 
draaiden we beelden van Joodse kinderen op 
doortocht in 1947, hoogwatervluchtelingen in 
1925/26 en oorlogsevacués in 1945. 
12 Januari j.l. vertoonden wij in De Vereeni-
ging oude stadsbeelden ter gelegenheid van
het Lions Concert. Op die dag organiseerde 
de Nijmeegse Lions Club haar 44e concert in 
samenwerking met het Orkest van de Konink-
lijke Luchtmacht.
Binnenkort, 12 april a.s. zijn we weer present 
bij STAAD in de Dukenburg.

Voorafgaand aan de avondvoorstelling of na 
de middagvoorstelling kunt u gebruik maken 
van het SNBiB driegangenmenu dat
speciaal voor deze dag is samengesteld. Wilt 
u rustig kunnen genieten van uw maaltijd 
dan is reservering 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 
€ 26,00 per persoon (exclusief drank).

 foto: Zomerfeesten 1990. Demonstratie van Turnvereniging de Hazenkamp. (Bron: Regionaal Archief Nijmegen)


